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Geachte heer en mevrouw Feddema, 

U hebt op 19 februari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (V2013-0137-01) 
ingediend voor het veranderen van de inrichting (milieu) en het handelen met gevolgen voor 
beschermde natuurgebieden aan de Dedemsvaartseweg-Zuid 1 in Lutten, kadastraal bekend 
Hardenberg, sectie R, nummer 242. 

Dit project omvat de volgende activiteiten: 

Werkzaamheid Groep 
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of Werkzaamheden m.b.t. 
veranderen (Milieu) brandveilig gebruik en milieu 

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of Werkzaamheden m.b.t. 
veranderen (Milieu) brandveilig gebruik en milieu 

Onderdeel 
Handelen besch. natuurgebieden 

Revisie 

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. 

BAG'RD 
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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 
In het kader van het verzoek om een verklaring van geen bedenkingen zijn diverse aanvullingen 
ingediend. De laatste wijziging van de bij de aanvraag behorende tekening is van 14 januari 2015. 
Deze tekening, met werknummer 10-465-01 is 28 juli 2015 ingediend en maakt onderdeel uit van 
de aanvraag. Op 15 maart 2016 zijn aanvullende gegevens ingediend ten behoeve van de 
activiteit handelen nabij beschermde natuurgebieden. 

Toetsinasoronden Natuurbeschermingswet 
Er wordt vergunning aangevraagd voor het houden van dieren. Voor deze activiteit is ook op 
grond van artikel igd van de Natuurbeschermingswet 1998 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 Natuurbeschermingswet. De Natuurbeschermingswet 1998 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. De aanvraag voor de omgevingsvergunning, met bijbehorende bescheiden 
is doorgezet naar GS. 

In de brief van 18 mei 2016 is door GS door middel van een brief met kenmerk 2016/0164924 
aangegeven, middels een Verklaring van geen bedenkingen (hierna wgb) dat zij geen 
bedenkingen hebben tegen het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning. Deze wgb 
inclusief de daarin genoemde stukken maken onderdeel uit van de vergunning. 

Procedure 
De kennisgeving van het ontwerpbesluit is op 11 augustus 2015 in huis-aan-huisblad 
Dedemsvaartse Courant gepubliceerd, waarbij bekend is gemaakt dat gedurende zes weken het 
ontwerpbesluit, met bijbehorende stukken, ter inzage liggen en dat tijdens deze termijn 
zienswijzen kunnen worden ingediend. Tijdens deze termijn 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 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 deze omgevingsvergunning wordt verleend kunt u nalezen in de 
bijlage(n) behorende bij dit besluit. 
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Leges 
Op grond van de legesverordening moet u legeskosten betalen voor de behandeling van de 
aanvraag. De leges bedragen € 63,10 en zijn als volgt gespecificeerd: 

Onderdeel 
Handelen besch. 
natuurgebieden 

Omschrijving 
Leges handelen beschermde 
natuurgebieden 

Kosten 
formulier 

Totale 
bouwkosten Leges 

€ 63,10 

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 factuurte geschieden. 

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 8:81 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 Overijssel 
sector 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 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 uw 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 of u kunt een e-mail 
sturen naar gemeenteOommen-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 A.J. Schuurman 

Wendy Schutme 
Adviseur milieuzaken 
Cluster Ruimte en Vergunningen 

Bijlagen: -overweging milieurelevante aspect^ 
, ,y . -voorschriften en nadere informatie 

-gewaarmerkte bescheiden 
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Bijlage i 

OVERWEGING MILIEU RELEVANTE 
ASPECTEN 

1. De aanvraag 
Op 19 februari 2013 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het milieuverantwoord 
ondernemen (revisie) binnengekomen voor een vleesvarkensbedrijf. Op 15 maart 2016 zijn 
aanvullende gegevens ingediend. Hieruit blijkt dat het bedrijf minder dieren gaat houden dan in 
eerste instantie was gepland. In plaats van 3.336 vleesvarkens zullen nu 3.162 vleesvarkens 
gehouden gaan worden. 

Tabel 1: aangevraagde dieren 
Dier-categorie 

(Rav-code) 
Huisvestings-systeem Aantal 

dieren 
NHj Odeur PM„ NH3/ 

jaar 
Totaal 
odeur 

Totaal 
PM„ 

vleesvarkens, 
opfokberen van 
ca. 25 kg tot 7 
maanden, opfok-
zeugen van ca. 25 
kg tot eerste 
dekking 
(D3.2.7.1.1) 

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

1,0 17,9 153 2.544,0 45-537,6 389.232 

vleesvarkens, 
opfokberen van 
ca. 25 kg tot 7 
maanden, opfok-
zeugen van ca. 25 
kg tot eerste 
dekking 
(D3.2.7.2.1) 

gedeeltelijk roostervloer, mest-
kelders met (water- en) mestka
naal; mestkanaal met schuine 
putwand, met roosters anders 
dan metalen driekant op het 
mestkanaal, emitterend mest-
oppervlak maximaal 0,18 m' 
(BWL 2004.0s.V2)  

628 1,2 27,9 153 753,6 ia.241,2 96.084 

Totaal 3-^97.6 56.778,8 485.316 
Er wordt vergunning gevraagd voor een gewijzigd stalsysteem in stal 6 voor het 
vleesvarkens. 

louden van 628 

2. Huidige vergunning situatie 

Eerder zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend: 
Datum Soort vergunning 
23 april 2012 revisievergunning 

Tabel 2: vergunde dieren 
Dier-categorie 

(Rav-code) 
Huisvestings-systeem Aantal 

dieren 
NH, Odeur PM„ NH3/ 

jaar 
Totaal 
odeur 

Totaal 
PM„ 

vleesvarkens, 
opfokberen van 
ca. 25 kg tot 7 
maanden, opfok-
zeugen van ca. 25 
kg tot eerste 
dekking 
(D3.2.7.1.1) 

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

3336 1,0 17,9 153 3336,0 59-714,4 510.408 

Totaal 3336,0 59-714,4 JIOJ408_ 

Er worden hobbymatig 10 reeën, lo eenden, lo geiten, lo kippen en 4 pauwen gehouden. 
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3. Activiteitenbesluit 
Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (verder genoemd 
het Activiteitenbesluit) in werking getreden. Daarnaast is op ijanuari 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 totaal 3.162 vlees(mest)varkens. Volgens 
bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE), onderdeel 6.6 wordt ondereen IPPC-
installatie verstaan een intensieve varkenshouderij met meer dan 2.000 plaatsen voor 
mestvarkens (van meer dan 30 kg). 

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 

Lucht 
2.4 Bodem 
31 Afvalwaterbeheer (huishoudelijk afvalwater en lozen van hemelwater) 

§3^-3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende 
voorziening 

3-2 Installaties 

§3.2.1 Het in werking hebben van een stookinstailatie 

3-3 Activiteiten met voer- of vaartuigen 

§3-3-i Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen 
voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen 

§3-3-2 Uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen 

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 

§3.4.6 Opslaan van drijfmest (en digestaat) 

§3-4-9 Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank 

3-5 Agrarische activiteiten 

§3-5-3 Telen van gewassen in de open lucht 
§3-5-5 Aanmaken of transporteren via vaste leidingen of apparatuur van 

gewasbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen 
§3-5-8 Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven 
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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. MER 
In het Besluit milieu-effectrapportage 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. 

De drempelwaarden voorde dieren waarvoor vergunning wordt aangevraagd is volgens kolom 2 van 
onderdeel D14 van de bijlage van het Besluit m.e.r.: 
Dit geldt voor de oprichting en/of uitbreiding en/of wijziging van een inrichting voor het fokken, 
mesten of houden van onder andere: 
De oprichting, wijziging, of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van 
meer dan z.ooostuks mestvarkens (Rav cat. D.3); 

De aangevraagde dierbezetting heeft betrekking op het veranderen van een huisvestingsysteem 
voor 792 vleesvarkens. Een aanvraag voor het wijzigen van deze omvang is 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. 
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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 vleesvarkens 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 4,2 
kilometer van een kwetsbaar natuurgebied (nabij 't Bergje) en op ongeveer 8,2 kilometer van een 
Natura 2000-gebied (Vechten 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 (AMvB 
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. 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 
hoofdstukken 1 en 2, in de tabellen 1 en 2 vermeld. 
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Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting) 
Het Besluit huisvesting bevat vooreen aantal diercategorieën maximale emissiewaarden, 
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 Huisvesting. Voor bestaande stallen gelden overgangstermijnen 
waarbinnen deze stallen moeten worden aangepast of vervangen. 
De aangevraagde stalsystemen voor het houden van vleesvarkens voldoen aan de in het Besluit 
huisvesting gestelde maximale emissiewaarde 
Op 1 juli 2015 is het nieuwe Besluit huisvesting gepubliceerd in het Staatsblad. Dit besluit gaat 
het nu nog geldende Besluit Huisvesting vervangen, maar is op dit moment nog niet in werking. 
Wel voldoet de aanvraag aan de in het 'nieuwe' Besluit huisvesting vermelde maximale 
emissiewaarden. 

De maximale emissiewaarde voor vleesvarkens is in het geldende Besluit huisvesting gesteld op 
1,4 kg NH3 perdierplaats per jaar. Hieraan wordt voldaan. 

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 om een aanvraag voor het houden van varkens. Hiervoor zijn geuremissiefactoren 
vastgesteld. Er is een berekening van de geurbelasting uitgevoerd. 

Berekening geurbelasting aangevraagde situatie: 
Gegenereerd met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V. 
Berekende ruwheid: 0,25 m Meteo station: Eindhoven 
Brongegevens: 
BronlD X-coördinaat. Y-coordinaat. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

centraal e.punt 232 449 5^3726 1,0 0,0 3>39 Ji03. 56779 

Geur gevoelige locaties: 
GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

Dedemsv. zuid 5 
Dedemsv. zuid 9 
Tottenhamstraat 74a 
Tottenhamstraat 74 
Dedemsv.noord 4 
Tottenhamstraat 19 
Dedemsv. noord 2 

232 409 
232 437 
232126 
232108 

232 216 

232106 

232199 

513 970 
513 966 
514005 
513 998 
514 008 
513 961 
514 010 

14,0 
14,0 
14,0 
5/0 

14,0 
14,0 
14,0 

6.4 
8.4 
2.5 
2.5 
3,2 
2.6 
3,2 
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Uit bovenstaande tabel blijkt dat de berekende geurbelasting op de genoemde geurgevoelige 
objecten minder dan de geurnorm, zo die is vastgesteld in de "Verordening geurhinder en 
veehouderij gemeente Hardenberg" bedraagt. Hiermee wordt voldaan aan de gestelde 
geurnormen. 

Aan de vereiste vaste afstand van 50 meter (buiten de bebouwde kom) tot geurgevoelige 
objecten behorend bij een andere veehouderij wordt (ruimschoots) 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. 

Op grond van de Wgv en de "Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Hardenberg" kan 
de vergunning worden verleend. 

8. Luchtkwaliteit 
Bij het houden van dieren komt stofvrij. Onder titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn 
verschillende grens- en richtwaarden ten aanzien van luchtkwaliteit opgenomen. Het gaat om de 
volgende stoffen: zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxiden, zwevende deeltjes (PMio), 
lood, koolmonoxide, benzeen, ozon, arseen, cadmium, kwik, nikkel en PAK's. 
De grenswaarde voor fijn stof PMio die zijn opgenomen in bijlage 2 van de Wet milieubeheer is 
een jaargemiddelde concentratie van 40 pg/m3. De dagnorm (24-uursgemiddeld) voor PMio 
bedraagt 50 pg/m3 en mag niet meer dan 35 keer per jaar worden overschreden. 

Bij de uitvoering van hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer horen de navolgende 
uitvoeringregels: 
• Besluit Niet In Betekenende Mate bijdragen (Besluit NIBM); 
• Regeling Niet In Betekenende Mate bijdragen (Regeling NIBM); 
• Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007; 
• Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007; 
• Het Besluit gevoelige bestemming (luchtkwaliteitseisen). 

Als er sprake is van 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, 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 pg/m3 (artikel 2, lid 1, Besluit NIBM in samenhang met 
bijlage lA van de Regeling NIBM). 
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) vastte stellen of ervoldaan 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 er een berekening met ISL3a uitgevoerd 
moeten worden om aan te tonen dat geen grenswaarden worden overschreden. 
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Afstand in meters 
tot te toetsen plaats 

70 80 90 140 160 

Totale emissie In 
gr./jaarvan de 
uitbreiding 

324.000 387.000 473.000 581.000 817.000 1.075.000 1.376.000 

Uit de tabellen 1 en 2 van deze considerans blijkt dat de emissie van fijn stof gelijk afneemt. 

Gelet op het gestelde onder titel 5.2 van de Wet milieubeheer kan de vergunning worden 
verleend. 

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 totale omvang van de aangevraagde dierbezetting bedraagt meer dan 2.000 plaatsen voor 
mestvarkens. Dit betekent dat er sprake is van een IPPC-installatie. 

Best beschikbare technieken. BBT 
In artikel 9.2 van de Regeling omgevingsrecht (Mor) staat dat het bevoegd gezag bij vergunning
verlening rekening houdt met de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare 
technieken en monitoringeisen. Er moet rekening worden gehouden met de relevante BBT-
conclusies en Nederlandse informatiedocumenten over de beste beschikbare technieken, die zijn 
opgenomen de bijlage 'Nederlandse informatiedocumenten over BBT' van het Mor. 
In deze bijlage wordt onder andere verwezen naar de navolgende relevante documenten; 

Nederlandse emissierichtlijn lucht, juli 2012 
Nederlandse richtlijn bodembescherming, maart 2012 
Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij, juni 2007 
Oplegnotitie BREF Intensieve pluimvee- en varkenshouderij, juli 2007 

De BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie (Uitvoeringsbesluit van Europese commissie). De volgende 
BBT-conclusies / BREF's zijn van toepassing op intensieve pluimvee- of varkenshouderijen: 

BREF Intensieve pluimvee- en varkenshouderij; 
Daarnaast zijn tevens van belang: 

BREF Energie-efficiëntie; 
BREF Opslag en overslag bulkgoederen; 

- PGS15; 
- PGS30. 
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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. Hiervoor is in paragraaf 6 de ammoniakemissie uitgewerkt. De 
aangevraagde stalsystemen voldoen aan de in het Besluit huisvesting vermelde maximale 
emissiewaarde, dit wordt aangemerkt als BBT. 

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 3.336 kg. Er wordt vergunning gevraagd 
voor een ammoniakemissie van 3.285,6 kg. Omdat de emissie van ammoniak van de 
aangevraagde dierbezetting minder dan 5.000 kg. bedraagt, hoeft op basis van de 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. Om water te besparen worden de 
stallen schoongespoten met een hogedrukreiniger. In de vergunning worden geen verdere 
voorschriften opgenomen. 

Energieverbruik 
Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect zuinig 
omgaan met energie. Om vast te stellen of het energieverbruik van de inrichting relevant is, is 
aangesloten bij de in de Circulaire "Energie in de milieuvergunning" (Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Economische 
Zaken, Den Haag, oktober 1999) gehanteerde ondergrens. Deze ondergrens is 25.000 m̂  aardgas 
of 50.000 kWh elektriciteit per Jaar. Bedrijven metjaarlijksenergieverbruikdat lager ligt dan deze 
waarden, worden als niet energie relevant bestempeld. 

Het jaarlijks energieverbruik van de inrichting ligt voor wat betreft het verbruik van elektriciteit 
hoger dan de ondergrens. In het aanvraagformulier wordt aangegeven dat het verbruik van de 
aangevraagde dierbezetting 40.000 kWh elektriciteit en 15.000 m^ aardgas zal bedragen. 
In de toelichting bij de aanvraag is aangegeven welke maatregelen toegepast worden om het 
energieverbruik te verminderen. 

Uit beoordeling van de bij de aanvraag gevoegde informatie blijkt dat de binnen de branche 
gebruikelijke energiebesparende maatregelen reeds zijn, dan wel worden getroffen. 
De aanvraag voldoet ten aanzien van energie-efficiency. Het bedrijf spant zich voldoende in om 
het energieverbruik te verminderen. Daarom zijn in deze vergunning geen aanvullende 
voorschriften opgenomen over energiebesparing, wel wordt in de voorschriften opgenomen dat 
het energieverbruik geregistreerd moet worden. 
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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 vergunning worden voorschriften opgenomen voor 
energiebesparing. 

Opslag mest 
BBT houdt in dat opslagfaciliteiten voor mest voldoende capaciteit hebben om de mest op te 
slaan tot het moment waarop deze verder kan worden verwerkt of op het land kan worden 
gebracht. In de vergunning is een voorschrift opgenomen dat de mest moet worden bewaard 
binnen de gebouwen. Hiermee wordt voldaan aan BBT. 

10. Opslag van gevaarlijke stoffen in emballage: 
Richtlijn PGS-15 van toepassing 
De PGS15 is op hoofdlijnen van toepassing op gassen (klasse 2, voor zover spuitbussen en 
gasflessen), brandbare vloeistoffen (klasse 3), brandbare en voor ontbranding vatbare stoffen en 
stoffen die met water brandbare gassen ontwikkelen (klasse 4.1, 4.2 en 4.3), oxiderende stoffen 
(klasse 5.1), organische peroxiden (klasse 5.2, type E en F), giftige stoffen (klasse 6.1), bijtende 
stoffen (klasse 8), milieugevaarlijke stoffen (klasse 9), CMR-stoffen (carcinogeen, mutageen en 
reprotoxisch) en gevaarlijke afvalstoffen. De genoemde klasse-aanduiding is volgens de ADR. 

Ondergrenzen 
Ten behoeve van de werkingssfeer van PGS 15 zijn ondergrenzen vastgesteld. De aanwezige 
reinigings-, bestrijdings- en diergeneesmiddelen vallen onder ADR-klassen 8, 5 en 6, maar blijven 
beneden de in de PGS 15 genoemde ondergrenzen en vallen daarom niet onder de werkingssfeer 
van PGS 15. 

Opgemerkt wordt dat hoeveelheden van gevaarlijke stoffen die de ondergrenzen niet overschrijden 
wel verantwoord moeten worden opgeslagen. Dat wil zeggen dat opslag niet op de werkvloer mag 
plaatsvinden tenzij het gaat om een hoeveelheid die als werkvoorraad kan worden aangeduid. 

Geconcludeerd kan worden dat het huidige bedrijf voldoet aan de eisen gesteld in de IPPC-
richtlijn. Er hoeven geen verdergaande voorschriften worden verbonden aan de vergunning. 

11. Bodem 
Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect preventieve 
bodem beschermende maatregelen en het behoud van een duurzame bodemkwaliteit. De 
voorschriften met betrekking tot de emissie naar de bodem zijn gebaseerd op de Nederlandse 
Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). 
De NRB kent geen verdergaande vorm van preventieve bodembescherming dan het 
verwaarloosbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A). Een verwaarloosbaar bodemrisico kan 
echtervolgens de Bodemrisicochecklist van de NRB vaak op verschillende manieren worden 
gerealiseerd. Globaal is de NRB-aanpak samen te vatten als "vloeistofdichte vloeren met een 
minimum aan gedragsvoorschriften" of "kerende vloeren en/of lekbakken met een zwaar accent 
op de daarop toegesneden gedragsvoorschriften". 
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Binnen de inrichting vinden de navolgende bodembedreigende activiteiten plaats: 
opslag van drijfmest; 
opslag reinigings- en ontsmettingsmiddelen in emballage; 
opslag bestrijdingsmiddelen in emballage; 
opslag van diergeneesmiddelen; 
opslag van kadavers; 
opslag CCM; 
opslag kunstmest; 
opslag dieselolie. 

Deze bodembedreigende activiteiten kunnen worden beschouwd als reguliere activiteiten van 
een varkens- en akkerbouwbedrijf. Het bedrijf heeft organisatorische en facilitaire maatregelen 
getroffen om bijvoorbeeld bij calamiteiten adequaat op te treden. 

Uit de beoordeling van de aanvraag blijkt dat de beschreven technische maatregelen en 
voorzieningen en de te hanteren organisatorische maatregelen en faciliteiten tot een 
verwaarloosbaar bodemrisico zullen leiden. 

Wanneer de inrichting wordt beëindigd dient er wel een bodemonderzoek plaats te vinden op 
alle plaatsen waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden (artikel 2.11, lid 3 
Activiteitenbesluit). 

Spoelplaats 
Op het bedrijf is een spoelplaats aanwezig voor onder meer het uit- en inwendig reinigen en het 
ontsmetten van veewagens. Omdat de voorschriften voor het inwendig reinigen of ontsmetten 
van veewagens niet van toepassing zijn op een type C-bedrijf, worden in de vergunning 
voorschriften opgenomen. 

Er worden in de voorschriften van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling voor
waarden gesteld ten aanzien van bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende 
maatregelen die getroffen moeten worden om een verwaarloosbaar bodemrisico te realiseren. 
De voorschriften van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn toereikend. 

12. Geluid 
Ten aanzien van geluid is aansluiting gezocht met de op dit moment geldende vergunning. Dit 
vanwege het feit dat deze aanvraag alleen betrekking heeft op wijziging van de stalinrichting van 
stal 6. Ten aanzien van de geluidproductie, als gevolg van de activiteiten binnen de inrichting, 
vinden er geen wijzigingen plaats. 
De omgeving van de inrichting en daaraan gerelateerd de te beschermen woonomgeving sluit 
het meest aan bij de typering 'Landelijke omgeving' uit de Handreiking industrielawaai en 
vergunningverlening. Dit betekent een richtwaarde van 40 dB(A) etmaalwaarde en een 
grenswaarde van 50 dB(A) voor de dagperiode. Bij het opleggen van geluidsvoorschriften is 
rekening gehouden met de geldende vergunning, waarin is bepaald dat het invallend 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) ter plaatse van de dichtstbijgelegen woning van 
derden (Dedemsvaartseweg-Zuid 5), niet meer mag bedragen 45 dB(A) etmaalwaarde. 

Deze waarde is de uitkomst van een indicatief uitgevoerde akoestische berekening op basis van 
de Overdrachtsberekening methode I, hiermee werd een LAr,LT berekend van 45/40/35 dB(A) 
voor respectievelijk de dag/avond/nacht beoordelingsperioden. De (mobiele) geluidsbronnen en 
vaste geluidsbronnen (zoals ventilatoren) binnen de inrichting, alsmede de aan- en afvoerbe-
wegingen zijn voor de vergunde situatie en de aangevraagde situatie min of meer identiek. De 
geluidnormen in de geldende vergunning zijn gesteld bij de representatieve bedrijfsvoering. 
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De genoemde grenswaarden zijn voorde bedrijfsvoering van Maatschap Feddema-Odink 
normaal gesproken goed haalbaar, indien de centrale axiaalventilator die de afgezogen stallucht 
in het half ondergronds gelegen afvoerkanaal blaast naar het verlegde emissiepunt in een 
geluidsgeïsoleerde ruimte wordt opgesteld. De huidige ruimte fungeert als een klankkast indien 
de ventilator op maximaal vermogen werkt. Deze ruimte, gelegen achter de varkensstallen 
moeten met absorberend materiaal worden bekleed om daarmee te kunnen voldoen aan de 
geluidnormen. 
Verder mag het lossen van varkensvoer (korrels of pallets) en het vullen van de kunstmestsilo's 
alleen in de dagperiode van 07.00 -19.00 uur plaatsvinden. 
In de voorschriften worden beide maatregelen als verplicht gesteld. 

De afstand tussen gebouwen binnen de inrichting en de dichtstbijgelegen woning van derden 
bedraagt circa 65 meter. De transportbewegingen van en naar de inrichting ten behoeve van de 
vleesvarkenstak en de akkerbouw vinden grotendeels in de dagperiode plaats. 

Maximale geluidsniveaus worden veroorzaakt door het vullen van voersilo's, gebruik van interne 
transportmiddelen (tractor), mesttransport(en), het laden en lossen van vee. 
De streefwaarde voor de maximale geluidsniveaus is op basis van de Handreiking industrielawaai 
en vergunningverlening een verhoging van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau met 10 
dB(A), met een maximum van 70 dB(A) etmaalwaarde. 
Gelet op de afstand tussen deze activiteiten en de dichtstbijzijnde woning van derden acht ik een 
maximaal geluidsniveau van 70, 65 en 60 dB(A) voor respectievelijk de dag-, de avond- en de 
nachtperiode afdoende om de woning te beschermen tegen geluidhinder. De Handreiking 
Industrielawaai en vergunningverlening verzet zich daar niet tegen. 

Er kan redelijkerwijs vanuit worden gegaan dat de door de inrichting veroorzaakte piekniveaus 
beneden de voorgeschreven geluidswaarden blijven. 

Bij de betrokken inrichting is er in de representatieve bedrijfssituatie alleen sprake van maximale 
geluidsniveaus in de dag- en avondperiode. Deze piekgeluiden worden hoofdzakelijk veroorzaakt 
door het lossen van bulkvoer, de tractorbewegingen, het laden van kadavers en het laden van 
vaste mest en het leegzuigen van de mestkelders. 
Het voorschrift betreffende maximale geluidsniveaus is niet van toepassing op het laden en 
lossen ten behoeve van de inrichting en het ten behoeve hiervan manoeuvreren van motor
voertuigen, voor zover dit plaatsvindt tussen 07.00 en 19.00 uur, niet zijnde zondagen en 
algemeen erkende feestdagen. De Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening verzet 
zich daar niet tegen. 
Het verladen van varkens vindt plaats in de open ruimte tussen de stallen 4 en 5 (aan de voorzijde 
van stal 3). De wanden van de stallen 4 en 5 fungeren als afscherming van het lawaai. Er vinden 
geen veetransporten in de nachtperiode plaats. 

Hinder: 
van de inrichting gaat in zeer geringe mate een verkeersaantrekkende werking uit. De 
verkeersbewegingen zijn een gevolg van aan- en afvoer van goederen en vee en vinden 
voornamelijk in de dagperiode plaats. 

13. Afvalstoffen 
Overeenkomstig artikel 10.14 van de Wet milieubeheer dient er rekening gehouden te worden 
met het geldende afvalbeheersplan. Het afvalbeheersplan is het toetsingskader voor de 
verwijdering van zowel bedrijfsafvalstoffen als gevaarlijke afvalstoffen. In het Landelijk 
Afvalbeheerplan LAP 2009-2021 (LAP) is in hoofdstuk 14 het beleid uitgewerkt ten aanzien van 
afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4 specifiek ingaat op de afvalscheiding door bedrijven. 
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In de vergunning wordt een voorschrift opgenomen ten aanzien van het gescheiden houden en 
gescheiden afgeven van afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in de bijlage van de 
"Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen". 
Als het gaat om de afgifte van gevaarlijk afval zijn bedrijven zelf verantwoordelijk voor een 
correcte afgifte van het gevaarlijk afval aan een inzamelaar of verwerker, die daartoe bevoegd is. 
Uit de aanvraag is gebleken, dat slechts kleine hoeveelheden gevaarlijke afvalstoffen vrijkomen. 
Kleine hoeveelheden gevaarlijk afval (KGA) tot 50 kg kunnen bij het regionale afvaldepot 
Bovenveld worden afgegeven en niet bij de chemokar. Van de gevaarlijke afvalstoffen en de 
overige bedrijfsafvalstoffen moet een registratie worden bijgehouden. De geregistreerde 
gegevens dienen tenminste vijf jaar te worden bewaard in het milieulogboek en gedurende die 
periode ter beschikking te worden gehouden aan degenen die zijn belast met het toezicht op de 
naleving van deze vergunning. 

Uf 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 veehou
derijen. 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 (IPG), 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. 
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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: 
- 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; 
- Er is een speelplaats aanwezig om veewagens te reinigen; 
- Er worden maatregelen genomen ten aanzien van ongediertebestrijding; 
- Er moet voldaan worden aan de voorschriften van het Activiteitenbesluit. 

Aan de omgevingsvergunning zullen voorschriften worden gekoppeld, die de verspreiding van 
dierziekten moeten voorkomen. 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. 

16. 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), 2.4 (bodem) en 2.10 
(financiële zekerheid) 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 voorschriften van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling voor het doelmatig 
beheren en afvoeren van hemelwater en afvalwater zijn toereikend. 

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 reinigingsmiddelen 
Omdat de voorschriften voor de opslag van reinigingsmiddelen van het Activiteitenbesluit niet 
van toepassing zijn op een type C-bedrijf, worden in de vergunning voorschriften opgenomen 
voorde opslag van reinigingsmiddelen. 
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De voorschriften zijn overgenomen uit paragraaf 4.1.1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer 
en paragraaf 4.1.1 van de bijbehorende ministeriële regeling. Deze voorschriften worden 
beschouwd als de meest recente milieutechnische inzichten, deze zijn afgeleid van de PGS 15. 

Ter bescherming van het milieu worden voor bepaalde aspecten die niet geregeld zijn via het 
Activiteitenbesluit voorschriften opgenomen. 

17. 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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VOORSCHRIFTEN 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. 

1 ALGEMEEN 

Registratiesysteem 
1.1 

In de inrichting moet een centraal registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie omtrent 
onderhoud, metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieu-onderzoeken 
worden bijgehouden. In het registratiesysteem moet ten minste de volgende informatie zijn 
opgenomen; 

De resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties, 
metingen, registraties en onderzoeken (zoals keuringen van brandblusmiddelen, visuele 
inspectie van bodembeschermende voorzieningen, keuringen van stookinstallaties, etc); 
Meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van 
datum, tijdstip en de genomen maatregelen; 
Registratie van het gas, water en elektraverbruik; 
Registratie van klachten van derden omtrent milieu-aspecten en daarop ondernomen acties; 
Een afschrift van de geldende omgevingsvergunning(en) met bijbehorende voorschriften en 
meldingen; 
de registratie van de aard en samenstelling van vrijgekomen gevaarlijke afvalstoffen over 
een periode van ten minste vijfjaar. Ook wordt de datum van afvoer van de betreffende 
partij afval, de hoeveelheid, de naam van de transporteur en de uiteindelijke bestemming 
geregistreerd. 

2 HET HOUDEN VAN DIEREN 

2.1 
In de inrichting zijn maximaal de volgende te houden dieren aanwezig: 

2.544 vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfok-zeugen van ca. 25 kg tot 
eerste dekking, gedeeltelijk roosten/loer, mest-kelders met (water- en) mestka-naal; 
mestkanaal met schuine putwand, met metalen driekantroosters op het mestkanaal, 
emitterend mest-oppervlak maximaal 0,18 m'' (BWL 2004.03.V2), Rav-code D3.2.7.1.1; 

628 vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfok-zeugen van ca. 25 kg tot 
eerste dekking, gedeeltelijk roostervloer, mestkelders met (water- en) mestkanaal; 
mestkanaal met schuine putwand, met roosters anders dan metalen driekant op het 
mestkanaal, emitterend mest-oppervlak maximaal 0,18 m^(BWL 2004.05.V3), Rav-code 
D3.2.7.2.1. 

2.2 

De in de aanvraag opgenomen hygiënemaatregelen moeten toegepast worden. 

http://www.aimonline.nl/
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2-3 
Teneinde zoönosen te weren en om ziektedruk en de uitbraak van ziekten te voorkomen, dienen 
de volgende maatregelen in ieder geval te worden getroffen: 

Strikte hygiëne tijdens de ronde, wat betekent; afgesloten terrein, geen toegang voor 
bezoekers in de stallen, bedrijfseigen kleding en schoeisel, wasgelegenheid om daarmee 
ziekte insleep te voorkomen; 
Zorg voor goede klimatologische omstandigheden tijdens de ronde. 
Grondige reiniging en ontsmetting van de stallen na de ronde; 
Ongediertebestrijding. 

3 AFVALSTOFFEN 

31 
De vrijgekomen (gevaarlijke) afvalstoffen worden zo vaak als nodig is maarten minste éénmaal 
per jaar uit de inrichting afgevoerd naar een erkende verwerker. 

3-2 
De afvalstromen van de inrichting worden naar soort gescheiden opgeslagen in daarvoor 
bestemde voorzieningen en vervolgens afgegeven aan, tot acceptatie van deze stoffen, 
bevoegde inrichtingen. De afvalscheiding geldt in ieder geval voor de volgende stoffen: 

(klein) gevaarlijk afval; 
afgewerkte olie; 
asbest; 
karton en papier; 
metalen; 
vloeibaar afval; 
overig bedrijfsafval. 

3-3 
Zwerfvuil dat buiten de inrichting is geraakt wordt meteen opgeruimd. 

3-4 
Afvalstoffen worden zodanig opgeslagen, bewerkt en verwerkt dat geen geur- en stofemissies 
naar de omgeving ontstaan. 

3-5 
Afvalstoffen, inclusief gevaarlijke afvalstoffen, die de bodem kunnen verontreinigen worden 
opgeslagen in goed gesloten en voor die stoffen geschikte verpakkingen. 

3.6 
Afvalstoffen of met afvalstoffen verontreinigd water worden niet in de bodem gebracht. Tijdens 
het bewaren of gebruiken van afvalstoffen op de bodem treedt geen verontreiniging op. 

Gevaarlijke afvalstoffen 
3-7 
Gevaarlijke afvalstoffen die vrijkomen binnen de inrichting worden niet gemengd met andere 
afvalstoffen. 
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3-8 
De concentratie van in gevaarlijke afvalstoffen voorkomende stoffen wordt niet gewijzigd of 
verlaagd door verdamping, verdunning, vermenging of uitloging. 

3-9 
De emballage voor de opslag van gevaarlijke afvalstoffen is dicht en voldoende sterk en geschikt 
voor de betreffende stof. 

3.10 
Alle afvalstoffen die met verf en oplos- of verdunningsmiddelen zijn vervuild zoals lappen, 
poetsdoeken, afplakpapier, enz. en verfresten worden opgeslagen in gesloten metalen 
afvalbakken of vaten en worden als gevaarlijk afval behandeld. 

3.11 
Gemorste vaste gevaarlijke afvalstoffen worden zo snel mogelijk aangeharkt of aangeveegd en 
opgeslagen in een daarvoor bestemde container van onbrandbaar materiaal of in daarvoor 
bestemde emballage. 

3.12 
Nabij de opslag van vloeibaar gevaarlijk afval is een voorraad zand, aarde of een ander 
absorberend materiaal of neutraliserende vloeistof aanwezig om gemorste of gelekte 
afvalvloeistof op te nemen, te absorberen ofte neutraliseren. 

313 
Het gebruikte absorptiemiddel en de opgenomen gemorste vloeistof worden als gevaarlijk afval 
behandeld en worden opgeslagen in daarvoor bestemde gesloten en vloeistofdichte emballage 
van onbrandbaar materiaal. 

Nazorg 
314 
Uiterlijk drie maanden voordat de activiteiten van de inrichting worden beëindigd, wordt dit 
schriftelijk gemeld aan het bevoegd gezag. Bij bedrijfsbeëindiging of het onderbreken van de 
bedrijfsactiviteiten gedurende een periode van meer dan zes maanden, moeten de mestopslagen 
worden leeggemaakt en schoongemaakt en moeten de opgeslagen grond- (waaronder voer), hulp
en afvalstoffen worden afgevoerd. Gebouwen en installaties die niet worden verwijderd en 
afgevoerd moeten ook na bedrijfsbeëindiging in goede staat van onderhoud blijven. 

4 ENERGIE 

4.1 
Binnen de inrichting dienen bij investering- en vervangingsmomenten alle energiebesparende 
maatregelen met een terugverdientijd van ten hoogste vijfjaar ingevoerd te worden, tenzij er 
niet-financiële redenen zijn waarom de maatregel niet inpasbaar is in de bedrijfsvoering of de 
maatregel een onaanvaardbaar effect heeft op een ander milieucompartiment. 

4-2 
Het jaarlijks energieverbruik moet worden geregistreerd. Er kan worden volstaan met het 
bewaren van de energienota's. De vergunninghouder houdt deze gegevens vijfjaar in het bedrijf 
ter inzage voor het bevoegd gezag. 
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Waterbesparing 
4-3 
Vergunninghouder moet de jaarrekening van het waterverbruik binnen de inrichting bewaren. De 
gegevens moeten naar herkomst (drinkwater, grondwater en oppervlaktewater) worden 
geregistreerd (in m^). 

4-4 
Het schoonmaken van stallen en materieel dient zo nodig met hogedrukreinigers na iedere 
productiecyclus of ronde plaats te vinden. 

Verlichting 
4-5 
Voor buiten-, algemene- en accentverlichting mag geen gebruik worden gemaakt van 
gloeilampen. Hierbij moeten zoveel mogelijk energiebesparende verlichtingsapparatuur, zoals 
reflecterende armaturen met spaarlampen worden toegepast. 

Voor de ruimteverlichting dient gebruik te worden gemaakt van energie-arme-apparatuur, zoals 
spaarlampen of TL-verlichting. 

5 GELUID EN TRILLINGEN 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) 
51 
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) in de representatieve bedrijfssituatie, 
veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen, werktuigen en installaties en door de 
in de inrichting verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, is ter plaatse van woningen van 
derden en andere geluidgevoelige bestemmingen niet meer dan: 

45 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode); 
40 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode); 
35 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode). 

Maximale geluidniveau (LAmax) 
5-2 
Het maximale geluidniveau (LAmax) in de representatieve bedrijfssituatie, veroorzaakt door de 
in de inrichting aanwezige toestellen, werktuigen en installaties en door de in de inrichting 
verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, is ter plaatse van woningen van derden en andere 
geluidgevoelige bestemmingen niet meer dan: 

70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode); 
65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode); 
60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode). 

5-3 
De geluidgrenswaarden in de voorschriften 5.1 en 5.2 voor de avondperiode zijn niet van 
toepassing voorde incidenteel voorkomende activiteiten. De incidentele activiteiten betreffen 
het laden en vervoeren van vee in de avondperiode en mogen niet vaker worden uitgevoerd dan 
ten hoogste 12 maal per jaar gedurende een maximaal 1 uur durende aaneengesloten periode. 
Het laden van de vleesvarkens moet met zo gering mogelijk lawaai plaatsvinden. Hiervan moet 
een registratie worden bijgehouden. 
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5-4 
Het meten en berekenen van de geluidniveaus en het beoordelen van de meetresultaten vindt 
plaats volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, uitgave 1999 van het ministerie 
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 

5-5 
Voorschrift 5.1 is niet van toepassing op het laden en lossen ten behoeve van de inrichting en het 
ten behoeve hiervan manoeuvreren van motorvoertuigen, voor zover dit plaatsvindt tussen 07.00 
en 19.00 uur, niet zijnde zondagen en algemeen erkende feestdagen. 

5-6 
In de inrichting mogen slechts motorvoertuigen en andere apparaten, machines of installaties 
met een (verbrandings)motor in werking zijn, die zijn voorzien van een doelmatige en in goede 
staat verkerende geluiddemper en uitlaatsysteem. 

5-7 
Onverminderd het gestelde in de voorschriften 5.1 en 5.2 mogen radio's en andere geluids- of 
omroepinstallaties, inclusief die van auto's van bezoekers of bevoorradingsauto's, ter plaatse van 
de nabijgelegen woningen niet hoorbaar zijn. 

I 5-8 
; Gedurende het laden en lossen mag de motor van het voertuig waarin wordt geladen, 
I respectievelijk waaruit wordt gelost, niet langer in werking zijn dan strikt noodzakelijk is voor het 

laden en lossen, alsmede ten behoeve van het welzijn van het vee. 

5-9 
Het laden en/of lossen van goederen, zoals bulkvoer en kunstmest, alsmede het afvoeren van 
drijfmest, mag niet plaatsvinden tussen 19.00 en 07.00 uur. 

5.10 
Teneinde aan de in de voorschriften 5.1 en 5.2 gestelde normen te kunnen voldoen dient de 
ruimte waar de centrale afzuigventilator van de stallucht staat opgesteld, te worden voorzien van 
een degelijke geluidsabsorberende bekleding. 

< 6 GEVAARLIJKE STOFFEN/REINIGINGSMIDDELEN 

6.1 
Verpakkingen van gevaarlijke stoffen zijn goed gesloten. De emballage is bestand tegen de 
stoffen die erin zijn opgeslagen. De verpakking van gevaarlijke stoffen is geëtiketteerd over-

I eenkomstig de bepalingen van het Besluit 'Verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen'. 

6.2 
Emballage is alleen gestapeld als deze hiervoor geschikt is. Breekbare emballage is niet 
gestapeld. 

6.3 
Lege, niet gereinigde emballage van gevaarlijke stoffen is opgeslagen als volle emballage. 



Nummer: V2013-0137-01 2 5 
Datum : 

6.4 
Verpakkingen van gevaarlijke stoffen die zodanig zijn beschadigd dat zij lekken of dat de kans 
daarop groot is, zijn niet in een opslagruimte gebracht. De inhoud van de beschadigde 
verpakkingen is zo snel mogelijk verbruikt, in een geschikte verpakking overgebracht of 
vernietigd. 

6-5 
Gemorste droge gevaarlijke stoffen zijn direct verwijderd, zodat verspreiding wordt voorkomen. 
Gemorste vloeistoffen zijn direct geïmmobiliseerd. Hiervoor zijn in de nabijheid van gevaarlijke 
stoffen voldoende absorptie- en neutraliseringmiddelen aanwezig. 

6.6 
De opslag van of werkzaamheden met gevaarlijke stoffen moet geschieden overeenkomstig de 
aanwijzingen, waarschuwingen of gegevens op de verpakking en de etiketten of het bij de 
desbetreffende stoffen behorende veiligheidsinformatieblad. 

6.7 
Als boven de opvangvoorziening of lekbak zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare of 
ontvlambare vloeistoffen worden opgeslagen, kan de opvangvoorziening of de lekbak 100%; van 
die vloeistoffen opvangen. 

6.8 
Gevaarlijke stoffen of brandbare vloeistoffen worden opgeslagen in verpakkingsmaterialen, 
houders of insluitsystemen die naar hun aard en functie geschikt zijn voor de opslag van de 
desbetreffende stoffen. 

7 SPOELPLAATS VOOR HET INWENDIG REINIGEN VAN VEETRANSPORTMIDDELEN 

71 
Het wassen van vrachtwagens of andere transportmiddelen waarin dieren zijn vervoerd mag alleen 
plaatsvinden op de daarvoor bestemde was-/spoelplaats. 

7-2 
Om bodemverontreiniging te voorkomen moeten de spoelplaats voorzien zijn van een 
vloeistofkerende vloer. De opslag voor het opvangen van het spoelwater moet vloeistofkerend zijn 
uitgevoerd. 

7-3 
De vloer van de spoelplaats moet van zodanige omvang zijn dat al het gebruikte water en vuil wordt 
opgevangen op de vloer. 

Ik 
Afvalwater afkomstig van het schoonmaken van wasplaats mag niet op het vuilwaterrlool geloosd 
worden. Ook het rechtstreeks lozen van het opgevangen (verontreinigd) afvalwater op of in de 
bodem (puntlozing) of op het oppervlaktewater is niet toegestaan 

7-5 
Afvalwater afkomstig van het inwendig reinigen of ontsmetten van vrachtwagens of andere 
transportmiddelen waarin dieren zijn vervoerd, mogen op of in de bodem worden gebracht wanneer 
het gelijkmatig wordt verspreid over de onverharde bodem. 
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7-6 
Afvalwater afkomstig van het schoonspuiten van de spoelplaats en het spoel- en schrobwater 
afkomstig van de veetransportwagens moet worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte. 
Het verontreinigd spoel- en schrobwater moet via een gesloten leiding kunnen afwateren naar een 
niet van overstort voorziene opslagruimte. De leiding en de vloer en wanden van de opslagvoor
ziening moeten vloeistofkerend zijn en bestand zijn tegen de inwerking van het toe te passen 
reinigingsmiddel. 

7-7 
Nadat vrachtwagens of andere transportmiddelen waarin dieren zijn vervoerd inwendig gereinigd 
en ontsmet zijn, moet de vloeistofkerende wasplaats en slibvangput worden gereinigd alvorens de 
afsluiter omgezet mag worden om lozing van niet verontreinigd hemelwater op het 
oppervlaktewater mogelijk te maken. 

7.8 
De opvanggoot (slibvangput) in de wasplaats moet na elke reiniging worden ontdaan van (vaste) 
mestdelen, zaagsel etc. 

8 OVERIGE ACTIVITEITEN 

Hoofdstuk 3, Activiteitenbesluit 
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BIJLAGE: BEGRIPPEN 

** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, 
Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-
ISO-, NVN-norm, Al-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum 
waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven 
aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, 
werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het Al-blad van toepassing die bij 
de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, 
tenzij in het voorschrift anders is bepaald. 

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften 
gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval 
en afvalverwijdering. Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, 
termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities. 

Besteladressen 
De PGS-richtlijnen zijn te downloaden via www.pgs-richtlijnen.nl 
NVN-, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-normen zijn te verkrijgen bij het NEN, Vlinderweg 6 te Delft, 
Postbus 5059, 2600 GB te Delft, tel. 015-2690390. (www.nen.nl) 

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving. 
www.infomil.nl 

BEDRIJFSRIOLERING: 
Voorziening voorde afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbare 
riolering of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater. 

BEOORDELINGSPUNT: 
Het punt waar het LAr,LT en het LAmax worden bepaald en getoetst aan de (eventuele) 
grenswaarden. 

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT): 
Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende 
technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan 
veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die -
kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak 
waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting 
drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken 
mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en 
onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten 
gebruik wordt gesteld. 

BODEMRISICO(CATEGORIE): 
Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke 
bedrijfsmatige activiteit. 

BODEMRISICOCATEGORIE A: 
Verwaarloosbaar bodemrisico. 

http://www.nen.nl
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BREF: 
Referentiedocument waarin over een onderwerp o.a. de beste beschikbare technieken zijn 
beschreven. 

GELUIDSNIVEAU IN DB(A); 
Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door 
de Internationale Elektrotechnische Commissie (lEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd 
in de lEC-publicatie no. 651, uitgave 1989. 

GELUIDGEVOELIGE BESTEMMINGEN 
Woningen, andere geluidgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige ruimten, zoals beschreven in de 
begripsbepalingen van artikel 1 van de Wet Geluidhinder. 

GEURGEVOELIG OBJECT 
Gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor 
menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze 
van gebruik, wordt gebruikt, waarbij onder «gebouw, bestemd voor menselijk wonen of menselijk 
verblijf» wordt verstaan: gebouw dat op grond van het bestemmingsplan, bedoeld in artikel :^.i van 
de Wet ruimtelijke ordenino. een inpassingsplan als bedoeld in artikel 2.26 of ^.28 van die wet 
daaronder mede begrepen, de beheersverordening, bedoeld in artikel 2.28 van die wet, of, indien 
met toepassing van artikel 2.12. eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van 
het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning, bedoeld in 
artikel 1.1. eerste lid, van laatstgenoemde wet mag worden gebruikt voor menselijk wonen of 
menselijk verblijf; 

GEURHINDER 
gevolgen voor het milieu door de emissie van geur. 

GEVAARLIJKE AFVALSTOF 
afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde 
gevaarlijke eigenschappen bezit 

GEVAARLIJKE STOFFEN 
stoffen en voorwerpen, waarvan het vervoer volgens het ADR is verboden of slechts onder daarin 
opgenomen voorwaarden is toegestaan, dan wel stoffen, materialen en voorwerpen aangeduid 
in de International Maritime Dangerous Goods Code 

HERGEBRUIK: 
Elke handeling waarbij producten of componenten die geen afvalstoffen zijn, opnieuw worden 
gebruikt voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld. 

NeR 
Nederlandse Emissie Richtlijnen lucht 

NRB: 
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten 
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NUTTIGE TOEPASSING: 
Elke handeling met als voornaamste resultaat dat afvalstoffen een nuttig doei dienen door hetzij 
in de betrokken installatie, hetzij in de ruimere economie, andere materialen te vervangen die 
anders voor een specifieke functie zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof voor die functie 
wordt klaargemaakt, tot welke handelingen in ieder geval behoren de handelingen die zijn 
genoemd in bijlage II bij de kaderrichtlijnafvalstoffen 

PREVENTIE: 
Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is geworden, 
ter vermindering van: 
• de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging 

van de levensduurvan producten; 
• de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke 

gezondheid, of 
• het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten. 

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING: 
fysieke barrière die in staat is stoffen tijdelijk te keren 

WONING: 
gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het 
bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke 
ordening, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de 
omgevingsvergunning bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet 
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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. 

http://www.wetten.nl
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Bijlage 3 

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN 
NATUURBESCHERMINGSWET 
Beschikking verklaring van geen bedenkingen provincie Overijssel, 18 mei 2016, 
kenmerk: 2016/0164924 
De WGB »/»ordt gegeven onder de voorwaarde dat het woigend stuk deel uitmaakt van de 
vergunning; 
• Tekening 'aanvraag Wet milieubeheer a.d. Dedemsvaartseweg-zuld 1', werknummer 10-

465-01, datum 18 november 2010, laatste wijziging 17 december 2015, 

Ter voorkoming van verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats  
van soorten in Natura 2000-gebieden worden de volgende voorschriften toegevoegd aan de 
omgevingsvergunning (art. 2.27 lid 4 Wabo). 

1. Het bedrijf moet in werking zijn in overeenstemming met onderstaande tabel: 

*ana»vr—gde diwoorten mn rtaUystemen: 
Stalnr 
Stal 3 

Stal 4 

Stal S 

Stal 6 

Diersoort 
Vleesvarkens, oploktieren vari cwca 
25 kg tot 7 maan den, optokieugen 
van area 25 ko to t eerste dekking 
Vleesvarkens, opfokberen van ckca 
25 kg tot 7 rn aanden, optokzeugen 
van circa 25 kg tot eerste dekking 
Vleesvarkens, optokberen van órca 
2S kg tot 7 maand en, opfokzeugen 
van circa 25 kg to t eerste (tekking 
Vleesvarkens, optoktwren van circa 
25 kg tot 7 maand en, optokzeugen 
van circa 25 kg t( k eerste dekking 

Aantal dieren* 
420 

924 

1 2 00 

623 

RAV-code 
D3,2 7,1,1 

•3.2.7,1,1 

•3.2.7,1,1 

•3.2.7.2.1 

2. 

3. 

• Regeling arr»moniak en veetvjudenj, nr, [EilM/BSK-20 IS/115906, in nerttlr^g getreden l auguOus 201S. 

Het stalsysleem van stal 3, stal 4 en stal 5 moet voor het houden van respectievelijk 
420, 924 en 1,200 vleesvarkens in werking zijn in overeenstemming met stalsysteem 
BWL 2004 03,V2 (mestkeWers met (water- en) mestkanaal; mestkanaal met schuine 
putwand met metalen driekantroosters op het mestkanaal), 

Het stalsysteem van stal 6 moet voor het houden van 628 vleesvarkens in werking zijn In 
overeenstemming stalsysteem BWL 2004.05 V2 (mestkelders met (water- en) 
mestkanaal, mestkanaal met schuine putwand met roosters anders dan metalen driekant 
op het mestkanaal) 

vergunninghouder mag de vergunde dieraantallen daadwerkelijk houden In de 
betreffende stallen, zodra de omgevingsvergunning ex artikel 2.1, eerste lid, onder i 
Wabo (ook wel Obm genoemd) van 21 maart 1997 van Maatschap De Boer, Oosterhulst 
49b te NIeuwieusen ten behoeve van vergunninghouder (gedeeltelijk) is Ingetrokken voor 
ten minste 587 opfokhennen en hanen van legrassen jonger dan 18 weken op het 
stalsysteem met Rav-Code El 100, en het tieslult tot gedeeltelijke intrekking van deze 
omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden. 

In bijlage 1 bij deze brief staan onze overwegingen bij het afgeven van een WGB. 

Voor kennisgeving en nadere informatie: afdeling Ruimtelijk Domein 
Postbus 500 
7770 BA Hardenberg 



y Sagfivens bevoegd gezag 
Referentienummer Datum ontvangtt 

V2013 - 0 1 37 - 01 

Fofrnülierversié 
2012.02 

INGEKOMEN 

19 FEB 2013 

Behoort bij besluit van; 

13 J UN 2016 
Burgemeester en Wethouders van HardenpfQ 

'ens 
ingediende aanvraag/melding 

Aanvraagnummer 736095 

Aanvraagnaam Feddema, Mts., Dedemsvaartseweg-Zuid 1, Lutten 

Uw referentiecode 12.1278 TB 

Ingediend op 

Soort procedure 

Projectomschrijving 

Opmerking 

Gefaseerd 

Blokkerende onderdelen weglaten 

Persoonsgegevens openbaar 
maken 

Kosten openbaar maken 

Bijlagen die later komen 

Bijlagen n.v.t. of al bekend 

19-02-2013 

Uitgebreide procedure 

Het betreft een aanvraag m.b.t. de activiteit milieu. Tevens 
wordt een WOB aangevraagd m.b.t. de NB-wet. 
Graag bij ontvangst aanvraag zo snel als mogelijk de WGB 
aanvragen bij de provincie!!! 

Graag bij binnenkomst aanvraag direct de WGB stukken 
doorsturen naar de provincie!!!! 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Stukken m.b.t. de overdracht van ammoniakrechten volgen 
z.s.m. 

Bevoegd gezag 

Naam: 

Bezoekadres: 

Postadres: 

Telefoonnummer 

Faxnummer: 

E-mailadres algemeen: 

Website: 

Contactpersoon: 

Gemeente Hardenberg 

Stephanuspark 1 
7772 HZ Hardenberg 

Postbus 500 
7770 BA Hardenberg 

140523 

0523260975 

gemeente@hardenberg.nl  

www.hardenberg.nl  

Publieksdienst Hardenberg 
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Overzicht biigevoegde tnodulebtaden 

Aanvraaggegevens 

Aanvragergegevens 

Locatie van de werkzaamheden 

Werkzaamheden en onderdelen 

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) 
• Revisie 

Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden 
• Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden 

Bijlagen 

Kosten 
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Formulierversie 
2012.02 

Behoort bij besluit van: •• 
a 1 3 J UN 2016 

Büfgemeester en Wethouders van Hardenberg 

Aiivrager bedi'üf 
Bedrijf 

KvK-vestigingsnummer 

Statutaire naam 

Handelsnaam 

Contactpersoon 

Geslacht 

Voorletters 

Voorvoegsels 

Achternaam 

Functie 

Vestigingsadres bedrijf 

Postcode 

Huisnummer 

Huisletter 

Huisnummertoevoeging 

Straatnaam 

Woonplaats 

Correspondentieadris 

Adres 

000005672252 

Maatschap R.E. Feddema en A. Feddema-Odink 

[7 Man 
n Vrouwr 

R.E. 

Feddema 

Agrarisch ondernemer 

7775AB 

1 

Dedemsvaartseweg-Zuid 

Lutten 

lil 
Dedemsvaartseweg-Zuid 1 

7775AB Lutten 

Telefoonnummer 

Faxnummer 

E-mailadres 

0523-681661 

mail@exlan.nl 
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BehoonWMsyivan: 

13 JUN 20*6 

Burgemeester en 

Formulierversie 
2012.02 

V^ethoudersvanHarderrberg 

lis.::. i Bedrijf 

KvK-vestigingsnummer 

Statutaire naam 

Handelsnaam 

Contactpersoon 

Geslacht 

Voorletters 

Voorvoegsels 

Achternaam 

Functie 

3 Vestigingsadres bedrijf 

Postcode 

Huisnummer 

Huisletter 

Huisnummertoevoeging 

Straatnaam 

Woonplaats 

: i Correspondentieadres 

Postbus 

Postcode 

Plaats 

Contactgeg 
Telefoonnummer 

Faxnummer 

E-mailadres 

171220160000 

Agrifirm Exian 

Agrifirm ExIan 

Man 
• Vrouw 

T. 

Van de 

Beek 

Adviseur bedrijfsontwikkeling 

5466 SB 

4949 

Poort van Veghel 

VEGHEL 

1033 

7940 KA 

Meppel 

0522-268600 (O^ 3<^l\ Ills'  

0522-268948 

mail@exlan.nl 
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Formulierversie 
2012.02 Locétie 

1 Adres 

Postcode 

Huisnummer 

Huisletter 

Huisnummertoevoeging 

Straatnaam 

Plaatsnaam 

Behoort bij besluit van: 
jlPiPIp; 

1 3 JUN 2016 
I Burgemeester en Wethouders van Hardenberg 

Dedemsvaartseweg-Zuid 

LUTTEN 

Gelden de werkzaamheden in deze ["; Ja 
aanvraag/melding voor meerdere pp Nee 
adressen of percelen? 

2 Eigendomssituatie 

Eigendomssituatie van het perceel pj U bent eigenaar van het perceel 
n U bent erfpachter van het perceel 
• U bent huurder van het perceel 
• Anders 
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Behoort bi) besluit van: 

13 JUN 2016 
Burgemeester enW^tt'Ouders van Hardenberg 

Formulierverste 
2012.02 Revisie 

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) 
1 Gegevens inrichting 

Wat is de naam van de inrichting? Maatschap R.E. Feddema en A. Feddema-Odink 

Wat is de aard van de inrichting? Vleesvarkenhouderij: Ontvangen van biggen van ca. 25 kg. 
Deze laten opgroeien tot slachtrijpe vleesvarkens van ca. 
125 kg. 
Akkerbouwbedrijf: Bouwplan: aardappelen, suikerbieten, 
granen, mals en daarmee samenhangende activiteiten, 
waaronder opslag van producten. 
Aan de westkant van de boerderij is een weide voor enige 
reeen, eenden, geitjes, pauwen en kippen. Dit heeft een 
hobbymatig karakter. 

[< Onbepaalde tijd 
• Bepaalde tijd 

Veevoer, water, electriciteit, gas en diesel. 

Vleesvarkens en aardappelen, suikerbieten, granen en 
mals. 

Vraagt u de vergunning aan voor 
onbepaalde of bepaalde tijd? 

Welke voornaamste grond- en 
hulpstoffen gebruikt u? 

Welke voomaamste tussen-, 
neven- en eindproducten 
produceert u? 

Geef de totale maximale capaciteit 
van de inrichting en het maximale 
motorische of thermische 
vermogen van de bij de inrichting 
tiehorende installaties. 

Maken proefnemingen deel uit van 
de aanvraag? 

Is voor de inrichting eerder een 
vergunning verleend? 

Worden extra maatregelen 
getroffen om de belasting van 
het milieu te voorkomen of te 
beperken tijdens proefdraaien, 
schoonmaak-, onderhouds -en 
herstelwerkzaamheden? 

Waarom worden geen extra 
maatregelen genomen om de 
milieubelasting te voorkomen of 
te beperken tijdens proefdraaien, 
schoonmaak-, onderhouds -en 
herstelwerkzaamheden? 

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van 
deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'. 

Zie bijlagen. 

• Ja 
Nee 

Ja 
• Nee 

• Ja 
p Nee 

N.v.t. 
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2 Gegevens verandering 

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking 
van de inrichting. 

Wat is de aard van de 
verandering? 

Is de verandering van invloed op 
gegevens en documenten van 
eerder verleende vergunningen? 

Op welke gegevens en 
documenten is de verandering van 
invloed? 

Gebouw 6 is ten opzichte van de verleende vergunning in 
2012 uitgevoerd met een ander stalsysteem dan vergund. 
Middels deze aanvraag wordt dit hersteld. 

f;^ Ja 
• Nee 

Gehele beschikking inclusief tekening 

I 3 Bedrijfstijden 

Wat zijn de tijden en dagen, danwel 
perioden waarop de inrichting of 
onderdelen daarvan, in bedrijf zijn? 

4 Bestemming 

Zijn de (wijzigingen van de) 
activiteiten in overeenstemming 
met het bestemmingsplan? 

Illlll S Omgewng van de inrichting 

Waar ligt de inrichting? 

lil; 

Beschrijf de aard en omvang 
van de belasting van het milieu 
die de inrichting tijdens normaal 
bedrijf kan veroorzaken, daaronder 
begrepen een overzicht van de 
belangrijkste nadelige gevolgen 
voor het milieu die daardoor 
kunnen worden veroorzaakt. 

Beschrijf de wijze waarop 
gedurende het in werking zijn 
van de inrichting de belasting 
van het milieu, die de inrichting 
veroorzaakt, wordt vastgesteld en 
geregistreerd. 

7 Ongewone voorvallen 

Kunnen binnen uw inrichting 
ongewone voorvallen ontstaan die 
nadelige gevolgen kunnen hebben 
op het milieu? 

Op het bedrijf worden dieren gehouden. Daarom is er 
sprake van een continubedrijf. De reguliere werkzaamheden 
vinden voornamelijk plaats tussen 07:00 en 19:00 uur. 

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige 
object? 

Wat is de afstand in meters van 
de grens van de inrichting tot het 
dichtstbijzijnde gevoelige object? 

| wyze vaststellen milieubelasting 

1^ Ja 
• Nee 

• Centrum 
• Rustige woonwijk 
• Gemengd gebied 
• Industrieterrein 
p Buitengebied 
n Anders 

Dedemsvaartseweg-zuid 3a 

Het betreft een agrarisch bedrijf waar dieren worden 
gehouden. In een dergelijke inrichting komen de volgende 
zaken vrij: mest, ammoniak, geur, fijnstof. In kleine 
hoeveelheden komt ook bedrijfsafval, oud papier, tl-buizen 
end. vrij. Ter bescherming van het milieu worden de dieren 
gehouden in stallen met vloeistofdichte vloeren en putten 

Om te bepalen wat de milieubelasting van de inrichting 
mag zijn is gebruik gemaakt van de programma's V-stacks 
(geur) en Aagro-stacks (ammoniakdepositie). Berekeningen 
zijn als bijlage toegevoegd. Tevens is op het bedrijf een 
dierregistratielijst aanwezig. 

r Ja 
p Nee 
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J R/ER-(beoordelings)plicht 

Voor sommige projecten Is het vanwege de mogelijke Impact op het milieu verplicht om 
een mllleueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van 
(water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalvenwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, 
papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt 
gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit 
milieueffectrapportage. 

Geldt voor uw activiteit de plicht 
om een milieueffectrapport op te 
stellen (m.e.r.-plicht)? 

Staat de activiteit vermeld 
in kolom 1 van onderdeel D 
van de bijlage bij het Besluit 
milieueffectrapportage? 

Worden de drempelwaarden 
in kolom 2 van onderdeel 
D van de bijlage bij het 
Besluit milieueffectrapportage 
overschreden? 

Onder welke categorie van 
onderdeel D van de bijlage bij het 
Besluit milieueffectrapportage valt 
de aangevraagde activiteit? 

Geef de omvang van de door u 
aangevraagde activiteit in dezelfde 
eenheid als de waarde/capaciteit 
zoals genoemd in kolom 2 van 
onderdeel 0 van de bijlage bij het 
Besluit milieueffectrapportage. 

9 Milieuzorg 

Beschikt u over een 
milieumanagementsysteem ? 

• Ja 
Nee 

E Ja 
• Nee 

• Ja 
[3 Nee 

Vleesvarkens 

792 

n Ja 
(yi Nee 
• Deels 

10 Toekomstige Ontwikkelingen 

Venwacht u ontwikkelingen binnen 
uw inrichting die voor de beslissing 
op de aanvraag van belang kunnen 
zijn? 

Omschrijf concreet de 
ontwikkelingen die te venwachten 
zijn. 

Venvacht u ontwikkelingen in de 
omgeving van uw inrichting die 
van belang kunnen zijn voor de 
bescherming van het milieu? 

11 Bodem 

Verricht u bodembedreigende 
activiteiten of slaat u 
bodembedreigende stoffen op? 

Hebt u een nulsituatie 
bodemonderzoek uitgevoerd? 

Waarom hebt u geen nulsituatie 
bodemonderzoek uitgevoerd? 

Hebt u een bodemrisicorapport 
opgesteld? 

[3 Ja 
• Nee 

Eventueel vergroten van het bedrijf wanneer de regelgeving 
dat toelaat. 

• Ja 
E Nee 

E Ja 
• Nee 

• Ja 
E Nee 

Tot heden zijn altijd al dieren gehouden op de locatie, 
daarom is het niet relevant om een nulsituatie uit te voeren. 

n Ja 
E Nee 
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Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van 
deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'. 

12 Brandveiligheid 

Welke maatregelen hebt u 
getroffen om brand te voorkomen? 

Welke brandblusmiddelen gebruikt 
u? 

Beschikt u over een 
bedrijfsbrandweer? 

Verricht u op het buitenterrein 
brandgevaarlijke activiteiten? 

13 Afvalwater 

Loost u afvalwater uit uw 
inrichting? 

Waarop loost u afvalwater? 

Op welke andere wijze loost u 
afvalwater? 

Welk afvalwater loost u? 

Is een vergunning voor de lozing 
van afvalwater in het kader van de 
Waterwet (voorheen Wvo) of Wet 
mileubeheer verleend? 

Van welk type oppervlak is het 
niet-verontreinigd hemelwater 
afkomstig? 

Wat is de grootte van het 
dakoppervlak in m2, waarvan het 
niet-verontreinigd hemelwater 
afkomstig is? 

Hoeveel personen werken voor het 
bedrijf? 

Is in het bedrijf een kantine of 
bedrijfsrestaurant aanwezig? 

Plaatsing van diverse brandblussers 

• Branddekens 
Draagbare blusmiddelen 

n Brandslanghaspels 
• Stationaire blusinstallaties 
• Mobiele blusmiddelen 
• Anders 

• Ja 
0 Nee 

0 
Ja 
Nee 

0 Ja 
n Nee 
• Lozing op of in de bodem (infiltratie) 
0 Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater 
0 Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op 

een werk waterschap (riolering of RWZI) 
0 Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een 

rioolwaterzuiveringsinstallatie 
0 Lozing via hemelwaterriool 
0 Anders 

Lozing via eigen riool op oppervlaktewater. 

0 Procesafvalwater 
0 Koelwater 
0 Ketelspuiwater 
0 Regeneratiewater van ionenwisselaar 
0 Laboratoriumafvalwater 
0 Spoelwater ontijzering 
0 Niet-verontreinigd hemelwater 
0 Verontreinigd hemelwater 
0 Huishoudelijk afvalwater 
0 Overig afvalwater 

0 Nee, een vergunning Is niet noodzakelijk 
• Ja, een vergunning Is al verleend 
0 Ja, een vergunning wordt tegelijk met deze vergunning 

aangevraagd 

0 Dakoppervlak 
0 Verhard terrein 
0 Onverhard terrein 

3950 

• Ja 
0 Nee 

Datum aanvraag: 19 februari 2013 Aanvraagnummer: 736095 Pagina 4 van 11 



Zijn er andere bedrijven op de 
bedrijfsriolering aangesloten? 

Zijn er andere \«oningen op de 
bedrijfsriolering aangesloten? 

Worden preventieve maatregelen 
getroffen en/of onderzoeken 
verricht om de lozing van 
afvalwater te voorkomen? 

Worden afvalwaterstromen en/of 
stoffen hergebruikt? 

Is de afkoppeling van het niet-
verontreinigd hemelwater van het 
vuilwaterriool al gerealiseerd? 

Beschrijf hoe het afgekoppelde 
niet-verontreinigd hemelwater 
binnen uw inrichting nu wordt 
verwijderd. 

Is/zijn er zuiveringtechnische 
voorzieningen aanwezig binnen uw 
inrichting? 

Zijn er voorschriften en/of 
procedures aanwezig die 
aangeven welke maatregelen 
genomen moeten worden bij 
ongewone voorvallen en/of 
onvoorziene lozingen? 

Is van lozingen direct in 
oppervlaktewater een 
immissietoets uitgevoerd? 

Zijn er toekomstige ontwikkelingen 
die redelijkerwijs van belang 
kunnen zijn voor de aanvraag? 

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van 
deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'. 

• Ja 
Pi Nee 

r Ja 
p Nee 

• Ja 
p Nee 

• Ja 
p Nee 

Ja 
• Nee 

via regenafvoerbuizen en afvoerpufles. 

• Ja 
Nee 

• Ja 
Nee 

• Ja 
p Nee 

• Ja 
p Nee 

1.4 Afvalstoffen die In de inrichting ontstaan 

Welke afvalstoffen voert u 
gescheiden af? 

Hergebruikt u afvalstoffen die 
vrijkomen binnen uw inrichting? 

Geef aan of en welk 
afvalpreventieonderzoek is 
uitgevoerd. 

Welke afvalpreventiemaatregelen 
voert u uit? 

Papier, karton, algemeen bedrijfsafval, kadavers en tl-
buizen. 

r Ja 
i;;^ Ne e 

• Beperkt Afvalpreventieonderzoek 
• Standaard Afvalpreventieonderzoek 
p Geen onderzoek 

continu zuinig gebruik van grond en hulpstoffen. 

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van 
deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'. 

15 Lucht 

Worden er stoffen naar de lucht p Ja 
uitgestoten? [j Nee 

Wordt er stikstofoxiden, (ZTi Ja 
koolmonoxide, fijn stof, arseen, f— Nee 
cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, 
benzeen, zwaveldioxide en/of lood 
naar de lucht uitgestoten? 
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Is er een rapport met betrekking tot • Ja 
de luchtkwaliteit opgesteld? Nee 

Worden er nog andere stoffen • Ja 
uitgestoten? Nee 

Zijn er binnen het bedrijf installaties • Ja 
aanwezig die warme lucht pn Nee 
uitstoten? 

Hebt u een meet- en [~ Ja 
registratiesysteem? p Nee 

Is het Oplosmiddelenbesluit van fl Ja 
toepassing? [7 Nee 

Is er sprake van diffuse emissies • Ja 
van Vluchtige Organische Stoffen er Nee 
(VOS)? 

Zijn er andere diffuse emissies p Ja 
anders dan de diffuse emissies pr Nee 
van Vluchtige Organische Stoffen 
aanwezig? 

Is een bijzondere regeling van p Ja 
de Nederlandse emissierichtlijn p] Nee 
(NeR) op de luchtemissie van 
toepassing? 

Neemt u deel aan de NOx- p Ja 
emissiehandel? p Nee 

Is op één of meerdere installaties p Ja 
het Bees A van toepassing? p Nee 

Is op één of meerdere installaties • Ja 
het Bems van toepassing? p Nee 

Is op één of meerdere installaties p Ja 
het BVA van toepassing? p Nee 

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van 
deze tabellen staat op het toellchtingenblad 'Tabellen'. 

16 Geluid en trillingen 

Ligt de inrichting op een gezoneerd 
industrieterrein? 

Hebt u een akoestisch onderzoek 
uitgevoerd? 

Waarom hebt u geen akoestisch 
onderzoek uitgevoerd? 

Welke activiteiten vinden inpandig 
plaats binnen de inrichting? 

Welke activiteiten vinden op een 
open terrein plaats binnen de 
inrichting? 

Wanneer vinden de activiteiten 
plaats? 

Zijn er incidentele activiteiten 
binnen de inrichting? 

Welke incidentele activiteiten 
vinden plaats binnen de inrichting? 

P Ja 
p Nee 

p Ja 
p Nee 

Omdat de voorgenomen omvang vergelijkbaar is met de 
thans vergunde situatie voor wat betreft geluid en trillingen 
is besloten om geen akoestisch onderzoek uit te voeren. 

Schoonspuiten van de inrichting met hogedrukreiniger en 
het voeren verzorgen van de dieren. 

Laden en lossen van dieren, het lossen van voer en het 
laden van kadavers. 

Het laden en lossen van dieren en het lossen van voer 
vind wekelijks plaats. Het verzorgen/ voeren vind dagelijks 
plaats. 

p Ja 
• Nee 

Aanvoeren van overige goederen. 
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Wanneer vinden de Incidentele 
activiteiten plaats? 

Hoeveel keer per jaar vinden de 
incidentele activiteiten plaats? 

In welk gebiedstype ligt de 
inrichting? 

Wat is de afstand van de inrichting 
tot de dichtstbijzijnde woningen in 
meters? 

Zijn de dichtstbijzijnde woningen 
bedrijfswoningen? 

Veroorzaken de activiteiten 
trillingen? 

17 Energie 

Verbruikt u in uw inrichting meer 
dan 50.000 kWh elektriciteit 
of meer dan 25.000 m3 
aardgas(equivalenten) per jaar? 

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in 
uw inrichting in kWh per jaar? 

Hoeveel aardgas(equivalenten) 
verbruikt u in uw inrichting in m3 
per jaar? 

18 Externe veiligheid 

Wordt uw inrichting genoemd 
in artikel 2 (en niet in artikel 3) 
van het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen (Bevi)? 

Wordt uw inrichting genoemd in 
artikel 4, onderdeel b, e of f van 
het Registratiebesluit exteme 
veiligheid? 

Is er een kwantitatieve 
risicoanalyse uitgevoerd? 

Zijn er binnen uw inrichting 
specifieke technische maatregelen 
gerealiseerd om de gevolgen voor 
de omgeving te beperken in geval 
van ongewone voorvallen? 

Zijn er binnen uw inrichting 
specifieke procedurele 
maatregelen gerealiseerd om de 
gevolgen voor de omgeving te 
beperken in geval van ongewone 
voorvallen? 

Op afroep. 

8 

• Stille landelijke gebieden 
fj Gebieden voor extensieve recreatie 
[Ti Landeiijk gebied met veel agrarische activiteiten 
|~] Stille woonwijk, weinig verkeer 
n Rustige woonwijk in stad 
P Gemengde woonwijk, combinaties van wonen en lichte 

bedrijfsactiviteiten 
P Woonwijk nabij een drukke auto- en/of spoorweg 
p Woonwijk nabij gezoneerd industriegebied 
p Woonwijk in stadscentrum 
p In zone rond industrieterrein 
p Op industrieterrein 
P Anders 

r? J a 
• Nee 

• Ja 
p Nee 

• Ja 
1^ Nee 

40000 

15000 

p Ja 
p Nee 

• Ja 
p Nee 

p Ja 
p Nee 

P Ja 
P Nee 

• Ja 
p Nee 
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19 VelKdör; vehróëPèh mobiliteit 

Hebt u een preventieplan voor 
beperking van verkeer- en 
vervoerbewegingen opgesteld? 

Hoeveel werknemers hebt u in 
dienst? 

Hoeveel bezoekers komen per dag 
naar uw inrichting? 

Welke vormen van verkeer 
en vervoer zijn voor uw 
bedrijfsactiviteiten relevant? 

Hoeveel kilometers worden per jaar 
door de verladers en uitbesteed 
vervoer gemaakt? 

Hoeveel kilometers worden per jaar 
door eigen vervoerders gemaakt? 

Hebt u maatregelen getroffen om 
het aantal vervoersbewegingen te 
beperken? 

Heeft u parkeerplaatsen in de open 
lucht binnen uw inrichting ? 

Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in 
de open lucht binnen uw inrichting? 

Hebt u maatregelen getroffen om 
visuele hinder als gevolg van de 
parkeerplaatsen te voorkomen? 

Maakt een parkeergarage deel uit 
van uw inrichting? 

20 Geur 

Is er sprake van geuremissie? 

• Ja 
Nee 

1 

Verkeer en vervoer over de weg 
• Verkeer en vervoer over spoor 
• Verkeer en vervoer over water 
n Verkeer en vervoer in de lucht 

1000 

300 

C Ja 
0 Nee 

0 Ja 
• Nee 

0 Ja 
0 Nee 

n Ja 
01 Nee 

0 Ja 
• Nee 

0 Ja 
• Nee 

• Ja 
0 Nee 

Kan de geuremissie leiden tot 
geurhinder? 

Is een bijzondere regeling van 
de Nederlandse emissierichtlijn 
lucht (NeR) op de geuremissie van 
toepassing? 

Hebt u een geuronderzoek 
uitgevoerd? 

21 Beste Beschikbare Téchnieken 

Zijn er binnen uw inrichting één of 
meerdere gpbv-installaties, zoals 
bedoeld in bijlage 1 van de IPPC-
richtlijn? 

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de 
watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk 
met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend. 

jy'i Ja 

• Nee 

n Ja 
0 Nee 

Zijn er binnen uw inrichting 
installaties of opslagen aanwezig 
waarop één of meerdere 
Nederlandse informatie 
documenten over BBT van 
toepassing zijn? 

0 Ja 
n Nee 
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Geef de titels van de betreffende 
informatie documenten. 

BWL 2004.03.V1 
BWL 2004.05.V1 

|!2 Ifloeistoffen in tankt 

Is brandbeschermende bekleding • Ja 
aanwezig? ^ Nee 

Wordt er venwarmde vloeistof • Ja 
opgeslagen? Nee 

Is er een installatiecertificaat • Ja 
aanwezig? Nee 

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van 
deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'. 

23 Compressor 

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het 
moduleblad 'Tabellen'. 

24 Noodstroomvoorziening 

Welk type 
noodstroomvoorziening(en) is of 
zijn aanwezig binnen de inrichting? 

Noodstroomaggregaat 
• Batterij 
n UPS-systeem 
n Anders 

[7 Ja 
• Nee 

Wordt de noodstroomvoorziening 
alleen gebruikt wanneer de 
normale energietoelevering uitvalt? 

Wordt het hele bedrijf jy] Ja 
draaiende gehouden door de p Nee 
noodstroomvoorziening? 

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van 
deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'. 

25 Akkerbouw en/of tuinbouw 

Worden er verdunde meststoffen 
aangemaakt? 

Wordt er assimilatiebelichting 
toegepast? 

Worden afgedragen gewassen op 
het terrein gecomposteerd? 

Gebruikt u 
gewasbeschermingsmiddelen? 

Worden er lege verpakkingen van 
gewasbeschermingsmiddelen 
schoongemaakt? 

Wordt bij de overslag van 
gewasbeschermi ngsm iddelen 
gebruik gemaakt van een vaste 
spuitleiding? 

Welk techniek(en) voor 
het aanwenden van 
gewasbeschermingsmiddelen 
wordt/worden toegepast? 

Welke soorten mest worden 
gebruikt? 

n Ja 
Nee 

n Ja 
Nee 

• Ja 
[::r Nee 

Ja 
n Nee 

• Ja 
E Nee 

• Ja 
E Nee 

Spuiten 

Kunstmest en vloeibare organische mest 
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26 Het houden van dieren (intensieve veehouderij) 

Per huisvestingssysteem moet u in een bijlage onderstaande gegevens specificeren: 
- Hoofd- en diercategorie van de te houden landbouwhuisdieren volgens de Regeling ammoniak 
en veehouderij (Rav) inclusief de bijbehorende Rav-code- BWL- of BB-nummer van het 
huisvestingssysteem 
- Aantal landbouwhuisdieren per diercategorie, per dierenverblijf en per huisvestingssysteem 
- Stalnummer van het betreffende huisvestingssysteem 
- Eventuele combinatie met een ander huisvestingssysteem of aanvullende technieken inclusief de 
bijbehorende Rav-code en BWL- of BB-nummer 
- Totale ammoniakemissie in kg per jaar (NH3/kg/jaar) 
- Totale geuremissie in odour units per seconde (ouE/sec) 
- Totale fijnstofemissie in gram per jaar (g/jaar) 
- Beschrijving van het ventilatiesysteem per huisvestingssysteem 
- Diameter van de ventilatoren 

Hebt u voor deze inrichting 
vergunde rechten voor het houden 
van dieren? 

Is er een luchtwasser aanwezig? 

\NaX is de kortste afstand in m 
vanaf een emissiepunt van de stal 
tot het dichtstbijzijnde geurgevoelig 
object, zoals een woning of 
verblijfplaats voor mensen? 

Wat is het adres van het 
geurgevoelig object? 

Is het geurgevoelig object gelegen 
in de bebouwde kom? 

Wat is de afstand in m vanaf de 
grens van de inrichting tot het 
dichtstbijzijnde kwetsbaar gebied, 
zoals een voor verzuring gevoelig 
natuurgebied? 

Is de afstand in m tussen het 
emissiepunt van de stal en de 
dichtstbijzijnde tuinbouwgewassen 
van derden minder dan 25 meter? 

Is de afstand in m tussen het 
emissiepunt van de stal en de 
dichtstbijzijnde coniferenteelt van 
derden minder dan 50 meter? 

Wordt er voer in silo's opgeslagen? 

Is er kuilvoer aanwezig? 

Hoe wordt het kuilvoer 
opgeslagen? 

Hoe wordt het percolaat van het in 
de sleufsilo opgeslagen kuilvoer 
opgevangen? 

Wordt er gebruik gemaakt van 
brijvoer? 

Welke soorten mest worden 
opgeslagen? 

Hoe wordt de vloeibare mest 
opgeslagen? 

E Ja 
• Nee 

• Ja 
Nee 

226 

Dedemvaartseweg Zuid 9 

r Ja 
E Nee 

820 

• Ja 
Nee 

• Ja 
E Nee 

E Ja 
• Nee 

E Ja 
• Nee 

[;/ Sleufsilo 
• Kuil 
• Verpakte balen 

Via afvoerputjes voor in de silo 

• Ja 
E Nee 

n Vèst 
Ei Vloeibaar 

E Mestkelder 
• Mestsilo 
• Anders 
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Wat is de maximale 
opslaghoeveelheid in m3 van de 
vloeibare mest? 

Is er een melkinstallatie aanwezig? 

Is er een hygiënesluis aanwezig? 

Hoe wordt het afvalwater afkomstig 
van de hygiënesluis geloosd? 

Hoe wordt het afvalwater 
afkomstig van de kadaverplaats of 
kadaverton geloosd? 

27 Opslag van meststoffen 

Welk(e) soort(en) mest word(t)(en) 
opgeslagen? 

Wèlk(e) soort(en) organische mest 
word(t)(en) opgeslagen? 

3243 

n Ja 
PI Nee 
E Ja 
• Nee 

Naar de mestkelder 

Het afvalwater van de mobiele kadaverkar wordt afgevoerd 
via de spoelplaats. 

E Organische mest 
E Kunstmest 

E Vaste organische mest 
E Vloeibare organische mest 

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van 
deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'. 

28 Wassen van voertuigen 

Welk soort wasplaats heeft u? 

Beschrijf de wasvoorziening en de 
voertuigen die hierop gewassen 
worden. 

• Wasplaats of wasbox voor eigen personenwagens 
n Wasplaats of wasbox voor eigen vrachtwagens 
• \Afasplaats of wasbox voor eigen materieel 
• Autowasstraat voor eigen personenwagens 
• Autowasstraat voor personenwagens van derden 
n Truckwash voor eigen voertuigen 
• Truckwash voor voertuigen van derden 
E Anders 

Op het bedrijf is een spoelplaats aanwezig. Op de 
spoelplaats worden de op vrachtwagens aanwezige 
dierenverblijven ontdaan van dierlijke mestresten. De 
voertuigen als zodanig worden niet gereinigd. Het is 
hierdoor niet noodzakelijk dat de spoelplaats vloeistofdicht 
is . De spoelplaats is wel mestdicht. 
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Behoort bij besluit van: 

1 3 JUN 2016 
iipl 

Burgemeester en Wethouders van Hardenbérg i: 

FornlulïënlrSïë' 
2012.02 

Handelingen met gevolgen ¥001" 
beschermde natuurgebieden 

1 Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden 

Kan het project waarvoor u een omgevingsvergunning aanvraagt gevolgen hebben voor een 
Natura 2000-gebied of beschermd natuurmonument? Dan moet uw aanvraag op basis van de 
Natuurbeschermingswet 1998 worden beoordeeld. Neem voor deze beoordeling contact op met uw 
gemeente. 

Vindt het project in of nabij één of 
meerdere Natura 2000-gebieden 
plaats? 

Beschrijf om welk(e) Natura 2000-
gebied(en) het gaat en de afstand 
van elk gebied tot het project in 
meter. 

Vindt het project in of nabij 
één of meerdere beschermde 
natuurmonumenten plaats? 

Beschrijf uw belang bij 
het verkrijgen van de 
omgevingsvergunning. 

Geef de periode(s) waarbinnen de 
ecologisch relevante handelingen 
binnen het project plaatsvinden. 

Welk effect heeft het project op 
de instandhoudingsdoelstellingen 
in de aangegeven Natura 2000-
gebieden? 

Ja 
• Nee 

Engbertsdijkvenen, Zwarte Meer, Uiterwaarden Zwarte 
Water en Vecht, Vechten Beneden Reggegebied. 

Ja 
13 Nee 

Om de voorgenomen omvang te kunnen legaliseren is het 
noodzakelijk om de benodige WGB te ontvangen. Middels 
bijgevoegde bijlagen wordt middels een projectsaldering dat 
er een WGB afgegeven kan worden. 

Continu 

3 Een mogelijk negatief effect is niet uit te sluiten, maar dit 
effect is zeker niet significant 

• Een significant negatief effect is niet uit te sluiten 
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Tabellen 
Revisie 
Inrichting of mjjnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) 
i Vérgunningen en meldingen 

Soort Wettelijke basis 

Wébo Revisievergunning 

Datum 

23-04-2012 

Kenmerk 

Dedemsvaartseweg-Zuid 1 

Bevoegde gezag 

Gemeente Hardenberg 

CD 
C 

CO a> 
3 a> 

g 
3 
X ci> 

CO 

ro 

GO 
O 
3* 

8 
g; 
CT 

c, 

3 

O* 
CD 

CO 



Tabellen 
Revisie 

Inrichting of m Onbouwwerk oprichten of veranderen {MiHeiï} 
11 Bodembedreigende activiteiten 

I Beschrijving i Nieuw/Bestaand 

; Opslaan van vloeibare mest i Bestaand 

Voorzieningen/maatregelen ; Realisatiedatum 

Toepassing van mestdichte vloeren | Tijdens bouw van de stallen, 
en putten. 

I Eindemissiescore 



Tabellen 
Revisie 
Inrichting of mQnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) 
13 Overzicht afvalwaterstromen 

Soort afvalwaterstroom Overige soort 
afvalwaterstroom 

I Lozing op Afstand tot vuilwaterriool Afstand tot vuilwaterriool 
(m) (m) 

Lozingspunt 

Huishoudelijk afvalwater 

Hoeveelheid (mS/jaar) 

100 

I Maximale 
i vervuilingswaarde (v.e.) 

Bepaling volumestroom 

Schatting 

i Gemeentelijk vuilwaterriool 

Andere bepaling 
volumestroom 

Gemeentelijk vuilwaterriool. 

Registratie en 
Rapporteringswijze 

Samenstelling 
afvalwaterstroom 

,j 
i N.vt. Nee 

Gemiddelde 
vervuilingswaarde (v.e.) 

:::Sl 



Tabellen 

Papier en karton. 

Landbouwplastic. 

Algemeen bedrijfsafval. 

Afvoerwijze 

Oud papier actie 

via een erkende verwerker 

via de gemeente 

Revisie 
Ifirlchting óf mpboUWwérk ópriófitën (Milieu) 
14 Afvalstoffen die in de innchting ontstaan 

Naam afvaistof 

Bedrijfsafval 

Bedrijfsafval 

Bedrijfsafval 

Afvoerfrequentie 

4 X per jaar 

; 1 X per jaar 

2 X per maand 

Bestemming 

Erkende verwerker 

erkende verwerker 

Erkende ven/verker 



Tabellen 
Revisie 
Inrichting of nignbouwwerk oprichten of veranderen (Mili 
22 Overzicht opslag van vloeistoffen In tanks 

Naam/Nummer van de tank Vloeistof 

Dieseltank Diesel 

Uitvoering 

Dubbelwandig 

Nieuw/ bestaand 

Bestaand 

Situering 

Bovengronds 

Mobiel/vast 

Vast 

Inpandig/ultpandig 

Uitpandig 

Inhoud In liter 

1200 

Materiaal tank 

Staal 



Tabel leri 
Revisie 

Inrichting of fn(jnbouwwerk oprichten of veranderen {Milieu} 
23 Overzicht compressoren binnen de inrichting 

Naam en/of nummer i Aandrijving 

; 8 Compressor i electromotor 

I inhoud drukvat (I) 

25 

i Luchtdruk (mbar) 

8 

i Olieafscheiding 

Nee 



Tabellen 
Revisie 
Inrichting of mqnbouwwerk oprichten of veranderen (Milii 
124 Overzicht noodstroomaggregaten alt noodstroomvoorziéilhgan bfnnéh dé inHdhtihg 

Naam/nummer aggregaat ; Brandstof Vermogen (kW) 

Zie tekening. i Diesel 

Opstart 

Handmatig 



Tabellen 
Revisie 
nrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) 
n Overzicht opsiag vloeibare organische mest 

Naam/nummer opslag Mestopslag 

Drijfmestkelders, Betonnen kelder 

Mestopslag Max opslagcapaciteit per Soort Silo 
opslagplaats 

3243 

Afdekking opsiagsilo 

Herkomst mest 

Binnen de inrichting 

Diersoort Mestaanvoer Mestafvoer Aantal vrachten per maand Gebruik binnen de 
inrichting 

Ja 8 Nee 

Toepassing 



Tabellen 
Revisie 
Inrichting of mQnbouwwerk oprichten of veranderen (Miiieu) 
27 Overzicht opslag kunstmest 

Soorten kunstmest 

Groep 1.1 

Max opslagcapaciteit per 
opslagplaats 



Behoort bij besluit van: 

Formulierversie 
2012.02 

Formele bijlagen 

Naam bijlage 

Activiteit milieu Feddema 

Bestandsnaam 

ActiviteitmilieuFed-
dema.pdf 

Type 1 Dat um 
Ingediend 

Gegevens lucht 
Gegevens houden van 
dieren 
Procesbeschrijving Milieu 
Gegevens geur 

Milieutekening bi] 
vergunning 2012 

Milieutekening 
Voorgenomen Omvang 

Omgevingsvergunning 23 
april 2012 

WGB bijlagen Nbw 
Overijssel Feddema 

Milieutekeningbljve- Plattegrond Milieu 
rgunning2012.pdf 

MilieutekeningVoorg- Plattegrond Milieu 
enomenOmvangFed-
dema.pdf 

Omgevingsvergu- Anders 
nning23aprll2012.pdf 

WGBbijlagenNb- Anders 
wOverijssel Fedd
ema. pdf 

Status 
document 

19-02-2013 

19-02-2013 

In 
behandeling 

In 
behandeling 

19-02-2013 

19-02-2013 

In 
behandeling 

In 
behandeling 

19-02-2013 In 
behandeling 

Datum aanvraag: 19 februari 2013 Aanvraagnummer: 736095 Pagina 1 van 1 



Behoort bi] b»e!uit van: 

13 J UN 2016 
Burgemeester en Wethouders van Hardipberg 

Formuiierversie Kosten 
Projectkosten 
Wat zijn de geschatte kosten O 
voor het totale project in euro's 
(exclusief BTW)? 

V Datum aanvraag; 19 februari 2013 Aanvraagnummer: 736095 Pagina 1 van 1 



V 2 013 - O 13 7-01 

ONTVANGEN -3 OKI. ZOU 

AANVRAAG OM WGB NB-WET 

DEDEMSVAARTSEWEG-ZUID 1 - LUTTEN 

Ing. T. van de Beek 

Oktober 2014 
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Bijlagen WGB-aanvraag 
Natuurbeschermingswet 

AANVRAGER: 

Maatschap R.E. Feddema en A. Feddema-Odink 
Dedemsvaartseweg-Zuid 1 
7775 AB Lutte n 

Onderstaande bijlagen dienen ter ondersteuning aan de aanvraag om 
Natuurbeschermingswetvergunning: 

BIJLAGE 1: TOELICHTING OP DE ACTIVITEIT; 
BIJLAGE 2: TOELICHTING AMMONIAK DEPOSITIEBEREKENINGEN VERGUNDE SITUATIE 2012; -
BIJLAGE 3: AMMONIAK DEPOSITIEBEREKENING VERGUNNING 2012; 
BIJLAGE 4: TOELICHTING AMMONIAK DEPOSITIEBEREKENINGEN VERGUNDE SITUATIE DE BOER 
BIJLAGE 5: AMMONIAK DEPOSITIEBEREKENING VERGUNNING DE BOER; 
BIJLAGE 6: TOELICHTING AMMONIAK DEPOSITIEBEREKENINGEN VERGUNDE SITUATIE KELDER 
BIJLAGE 7: AMMONIAK DEPOSITIEBEREKENING VERGUNNING KELDER; 
BIJLAGE 8: TOELICHTING AMMONIAK DEPOSITIEBEREKENINGEN VOORGENOMEN OMVANG; 
BIJLAGE 9: AMMONIAK DEPOSITIEBEREKENING VOORGENOMEN OMVANG. 
BIJLAGE 10 OVEREENKOMST AANVRAGER EN VERKOPENDE PARTIJ T.B.V. SALDATIE; 
BIJLAGE 11 INTREKKINGEN ACTIVITEITENBESLUITEN. 

Apart bijgevoegd: 

INRICHTINGSTEKENING VOORGENOMEN OMVANG; 
MILIEUVERGUNNINGEN DE BOER 
MILIEUVERGUNNINGEN KELDER 
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Bijlage 1 
Toelichting bij de activiteit 

Mts Feddema heeft op de locatie De demsvaartseweg-Zuid 1 een varkenshouderij. Mts Feddem a heeft 
het voornemen om 3.336 vleesvarkens te houden. Om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen is op 
19 februari 2013 een Verklaring Van Geen Bedenkingen (WGB) Natuurbeschermingswet ingediend. Op 
9 januari 2014 is door de gemeente om aanvullende gegevens gevraagd. 

Volgens artikel 19, van de Natuurbeschermingswet mogen activiteiten of projecten geen negatieve 
effecten veroorzaken op de aangewezen Natura 2000-geieden. Uit veehouderijen emitteert 
ammoniak. De neerslag (depositie) van deze ammoniak wordt gezien als een voor de natuur 
verstorend effect (verzuring, vermesting). Daarom dient te worden beoordeeld of de activiteiten van 
het bedrijf van Mts Feddema toelaatbaar zijn in het licht van de Natuurbeschermingswet. Op grond 
van artikel 19 kd van de Natuurbeschermingswet kan vergunning worden verleend indien de 
depositie niet toeneemt ten opzichte van bepaalde referentiedata. Uit vaste jurisprudentie blijkt dit 
uitgangspunt in overeenstemming met de Europese richtlijnen. 

De referentiedata d ie bij de beoordeling moeten worden gebruikt zijn de data waarop gebieden z ijn 
aangemeld als Vogelrichtlijngebied of aangewezen als Habitatrichtlijngebied. 

Voor het bedrijf zijn de volgende vergunningen verleend: 
• 23 april 2012 -> Omgevingsvergunning (vigerend). 

In de vigerende omgevingsvergunning van 2012 zijn aanvullende voorschriften verbonden in het 
kader van de WGB. Hierdoor maakt de WGB onderdeel uit van de vergunning. In het kader van de 
Natuurbeschermingswet is de vigerende vergunning het vergunde recht. 

In de provincie Overijssel zijn de Natura 2000-gebieden aangewezen als vogel- of 
habitatrichtlijngebieden. Door de grote afstanden tussen de Natura 2000-gebieden en de 
Dedemsvaartseweg-Zuid 1 te Lutten worden alleen de drie dichtstbijzijnde gebieden op de rand 
getoetst. Het gaat om de volgende gebieden: 

• Engbertsdijkvenen (EDV) aangewezen in het kader van de Vogelrichtlijn op 10 juni 1994 op een 
afstand van 15.671 m; 

• Uitenwaarden Zwarte Water en Vecht (UZWV) aangewezen in het kader van de Vogelrichtlijn op 
24 maart 2000 op een afstand van 25.570 m; 

• Vecht- en Beneden-Reggegebied (VBR) aangemeld op 7 december 2004 in het kader van de 
Habitatrichtlijn op en afstand van 8.136 m. 

De toetspunten van de Natura 2000-gebieden uit de omgevingsvergunning van 23 april 2012 zijn 
overgenomen in de huidige aanvraag. 

Van de Natura 2000-gebieden, die verderaf liggen, kan worden aangenomen dat de depositie 
kleiner is dan bovenvermelde gebieden. 
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Met behulp van het verspreidingsmodel Aagro-Stacks is bepaald wat de depositie van het bedrijf 
was op referentiedata. Daarbij is uitgegaan van de vigerende omgevingsvergunning 23 april 2012. 
Een afschrift van deze vergunning is bijgevoegd. De vergunde aantallen zijn uitgewerkt in het 
overzicht in bijlage 5. Ook de depositie van de voorgenomen omvang is bepaald in bijlage 7. In tabel 
1 zijn de rekenresultaten opgenomen. 

Volgnummer 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Naam 

Rand VBR punt 1 
Rand VBR punt 2 
Rand VBR punt 3 
01. H6120 
02. H91E0_G 
03. H6230 
04. H2310/H4030 
05. H4010_A 
06. H5130 
07. H7140_A 
08. H9190 
09. H2330 
10. H7150 
11. H3160 
12. H2310 
EDV Rand 1 
EDVH7110_A 
EDVH7120 
EDV H4030 
ZM Rand 1 
ZM Rand 2 
UZWV Rand 1 
UZWV H6430_A 
UZWV H6150_B 
UZWV H3150 
UZWV H6120 

Depositie 
vergunde situatie op 
23 april 2012 

0,49 
0,49 
0,32 
0,52 
0,53 
0,51 
0,49 
0,49 
0,46 
0,46 
0,40 
0,34 
0,31 
0,30 
0,32 
0,24 
0,24 
0,18 
0,20 
0,04 
0,04 
0,09 
0,09 
0,09 
0,09 
0,09 

Depositie 
Voorgenomen situatie 

0,51 
0,51 
0,34 
0,55 
0,56 
0,53 
0,52 
0,51 
0,49 
0,48 
0,42 
0,36 
0,32 
0,32 
0,33 
0,25 
0,25 
0,19 
0,21 
0,04 
0,04 
0,09 
0,10 
0,10 
0,09 
0,09 

Tabel 1. Overzicht depositie 

Resumé 
Geconcludeerd kan worden dat er een toename is van depositie in de voorgenomen omvang t.o.v. de 
Vergunde situatie. 
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Aankoop ammoniak 
Het bedrijf van Mts Feddema heeft zowel van de heer De Boer 99,8 kg ammoniak en van de heer 
Kelder 150,5 kg ammoniak aangekocht. In bijlage 4 is uitgewerkt hoeveel dieren op het bedrijf De 
Boer minder worden gehouden. In bijlage 5 is berekend hoeveel emissiereductie dit tot gevolg heeft. 
In bijlage 6 is uitgewerkt hoeveel dieren op het bedrijf van de heer Kelder minder worden gehouden. 
In bijlage 7 is berekend hoeveel emissiereductie dit tot gevolg heeft. In onderstaand overzicht zijn 
de rekenresultaten naast elkaar weergegeven, zodat ze vergeleken kunnen worden. Uit de 
rekenresultaten blijkt dat er per saldo geen toename is van depositie op de Natura 2000-gebieden. 
De WGB kan hiermee worden verleend. 

Naam Depositie 
vergunde 
situatie op 

referentiedatum 

Depositie 
vergund 

Salderingsbedrijf 
De Boer 

Depositie 
vergund 

Salderingsbedrijf 
E. Kelder 

Depositie 
na 

saldering 

Depositie 
voorgenomen 

omvang 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Rand VBR punt 1 
Rand VBR punt 2 
Rand VBR punt 3 
01. H6120 
02. H91E0_G 
03. H6230 
04. H2310/H4030 
05. H4010_A 
06. H5130 
07. H7140_A 
08. H9190 
09. H2330 
10. H7150 
11. H3160 
12. H2310 
EDV Rand 1 
EDVH7110_A 
EDVH7120 
EDV H4030 
ZM Rand 1 
ZM Rand 2 
UZWV Rand 1 
UZWV H6430_A 
UZWV H6150_B 
UZWVH3150 
UZWV H6120 

0,49 
0,49 
0,32 
0,52 
0,53 
0,51 
0,49 
0,49 
0,46 
0,46 
0,40 
0,34 
0,31 
0,30 
0,32 
0,24 
0,24 
0,18 
0,20 
0,04 
0,04 
0,09 
0,09 
0,09 
0,09 
0,09 

0,01 
0,00 
0,00 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 

0,03 
0,10 
0,11 
0,02 
0,02 
0,02 
0,03 
0,03 
0,03 
0,02 
0,03 
0,02 
0,07 
0,06 
0,07 
0,03 
0,03 
0,02 
0,02 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,53 
0,59 
0,43 
0,55 
0,56 
0,54 
0,53 
0,53 
0,5 

0,49 
0,44 
0,37 
0,38 
0,36 
0,39 
0,27 
0,27 
0,2 

0,22 
0,04 
0,04 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,51 
0,51 
0,34 
0,55 
0,56 
0,53 
0,52 
0,51 
0,49 
0,48 
0,42 
0,36 
0,32 
0,32 
0,33 
0,25 
0,25 
0,19 
0,21 
0,04 
0,04 
0,09 
0,10 
0,10 
0,09 
0,09 
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Bijlage 2 
oelichting depositieberekening 2012 

Onderstaand overzicht geeft een weergave van de vergunde dieraantallen conform de 
omgevingsvergunning verleend op 23 april 2012. Apart is een afschrift van de vergunning 
toegevoegd. De gegevens uit onderstaande overzichten zijn ingevoerd in de ammoniak 
depositieberekening vergunning 2012. 

Toelichting bij de ingevoerde parameters: 

• In de depositieberekening zijn de emissies uitgedrukt in kg NH3 conform de aantallen in het 
bovenstaande overzichten; 

• De depositie is uitgedrukt in mol/hectare/jaar. 
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Bijlage 3 
Ammoniak depositieberekening 2012 

Naam van de berekening: VS 2012 Feddema 
Gemaakt op: 18-02-2013 15:24:59 
Zwaartepunt X: 232,400 Y: 513,700 
Cluster naam: Feddema (Lutten) (ca) 
Berekende ruwheid: 0,18 m 

Emissie Punten: 
Volgnr. Bron ID X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. snelheid Emissie 
1 Centraal EP 232 449 513 726 1,0 0,0 3,4 3,19 3 336 

Gevoelige locaties: 
Volgnummer 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Naam 
Rand VBR punt 1 
Rand VBR punt 2 
Rand VBR punt 3 
01. H6120 
02. H91E0_G 
03. H6230 
04. H2310/H4030 
05. H4010_A 
06. H5130 
07. H7140_A 
08. H9190 
09. H2330 
10. H7150 
11. H3160 
12. H2310 
EDV Rand 1 
EDVH7110_A 
EDVH7120 
EDV H4030 
ZM Rand 1 
ZM Rand 2 
UZWV Rand 1 
UZWV H6430_A 
UZWV H6150_B 
UZWVH3150 
UZWV H6120 

X coördinaat 
229 722 
232 680 
234 484 
228 757 
228 621 
228 938 
229 494 
229 751 
229 640 
229 164 
229 654 
228 545 
233 772 
233 452 
233 699 
241 811 
241 666 
241 679 
241 453 
198 079 
197 794 
206 782 
207 791 
207 594 
207 396 
207 414 

Y coördinaat 
506 033 
505 520 
503 616 
506 312 
506 381 
506 169 
505 992 
506 082 
505 759 
505 509 
504 922 
503 605 
502 691 
502 395 
502 976 
504 410 
504 096 
500 023 
500 619 
517 383 
516 612 
505 482 
504 269 
504 336 
504 544 
504 632 

Depositie 
0,49 
0,49 
0,32 
0,52 
0,53 
0,51 
0,49 
0,49 
0,46 
0,46 
0,40 
0,34 
0,31 
0,30 
0,32 
0,24 
0,24 
0,18 
0,20 
0,04 
0,04 
0,09 
0,09 
0,09 
0,09 
0,09 

Details van Emissie Punt: Centraal E 
Volgnr. Code 

D 3.2.7.1.1 
lm. 
Vleesvarkens 

g(1254) 
Aantal 
3336 

Emissie 
1 

Totaal 
3336 
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518700 
518195 
517690 
517185 
516680 
516175 
515670 
515165 
514660 
514155 
513649 
513144 
512639 
512134 
511629 
511124 
510619 
510114 
509609 
509104 
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Bijlage 4 
oelichting depositieberekening De Boer 

Onderstaand overzicht betreft weergavee van de vergunde situaties van de heer De Boer. 

HW d.d. 12 december 1989 

WM d.d. 21 maart 1997 

Melding Activiteitenbesluit d.d. 19 december 2013 

Onderstaand overzicht geeft een weergave van de aangekochte 99,8 kg ammoniak van De Boer ten 
behoeve van de Maatschap Feddema. De gegevens uit onderstaande overzichten zijn ingevoerd in 
de ammoniak depositieberekening vergunning De Boer. 

Rav code Omschrijving conform Rav 

E 1.100 Opfokhennen jonger dan 18 weken; overige 
huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting 
Totaal 

Aantal NH3/ dier NH3 
dieren totaal 

587 0,17 99,8 

Toelichting bij de ingevoerde parameters; 
• In de depositieberekening zijn de emissies uitgedrukt in kg NH3 conform de aantallen in het 

bovenstaande overzichten; 
• De depositie is uitgedrukt in mol/hectare/jaar. 
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Bijlage 5 
Ammoniak depositieberekening De Boer 

Naam van de berekening: Boer 
Gemaakt op: 18-03-2014 16:39:48 
Zwaartepunt X: 231,600 Y: 509,100 
Cluster naam: Feddema (Lutten) (ca) 
Berekende ruwheid: 0,25 m 

Emissie Punten: 
Volgnr. BronlD X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. 

hoogte 
Diam. Uittr. snelheid Emissie 

1 De Boer 216 727 511 974 4,0 5,0 0,5 4,00 100 

Gevoelige locaties: 
Volgnummer 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Naam 
Rand VBR punt 1 
Rand VBR punt 2 
Rand VBR punt 3 
01. H6120 
02. H91E0_G 
03. H6230 
04. H2310/H4030 
05. H4010_A 
06. H5130 
07. H7140_A 
08. H9190 
09. H2330 
10. H7150 
11. H3160 
12. H2310 
EDV Rand 1 
EDV H7110_A 
EDV H7120 
EDV H4030 
ZM Rand 1 
ZM Rand 2 
UZWV Rand 1 
UZWV H6430_A 
UZWV H6150_B 
UZWVH3150 
UZWV H6120 

X coördinaat 
229 722 
232 680 
234 484 
228 757 
228 621 
228 938 
229 494 
229 751 
229 640 
229 164 
229 654 
228 545 
233 772 
233 452 
233 699 
241 811 
241 666 
241 679 
241 453 
198 079 
197 794 
206 782 
207 791 
207 594 
207 396 
207 414 

Y coördinaat 
506 033 
505 520 
503 616 
506 312 
506 381 
506 169 
505 992 
506 082 
505 759 
505 509 
504 922 
503 605 
502 691 
502 395 
502 976 
504 410 
504 096 
500 023 
500 619 
517 383 
516 612 
505 482 
504 269 
504 336 
504 544 
504 632 

Details van Emissie Punt: De Boer (6058) 
Volgnr. 
1 

Code 
E 1.100 

Type 
Opfokhennen 

Aantal 
587 

Emissie 
0.17 

Totaal 

Depositie 
0,01 
0,00 
0,00 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 

99.79 
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514100 
513595 
513090 
512505 
512080 
511575 
511070 
510565 
510060 
509555 
509049 
508544 
508039 
507534 
507029 
506524 
506019 
505514 
505009 
504504 
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^0-
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Bijlage 6 
Toelichting depositieberekening de heer Kelder 

Onderstaand overzicht betreft weergaves van de vergunde situaties van de heer kelder. 

Vergunde situatie 1983 
Rav code Omschrijving conform Rav Aantal NH3/ dier NH3 

dieren totaal 

A 1.100.1 Melkkoeien; overige huisvestingssystemen; beweiden 20 9,5 190,0 
A3 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 15 3,9 58,5 
D 3.100.2 Vleesvarkens, opfokberen en -zeugen; overige 

huisvestingssystemen; hokoppervlak groter dan 0,8 
m^ 
Totaal 

1020 3,5 3570,0 

3818,5 

Vergunde situatie 1996 

Vergunde situatie 2005 

Vergunde situatie 2009 
Rav code Omschrijving conform Rav Aantal NH3/dier NH3 

dieren totaal 

A2 Zoogkoeien ouder dan 2 jaar 20 5,3 106,0 
A3 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 15 3,9 58,5 
A6 Vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 

maanden (roodvleesproductie) 
10 7,2 72,0 

D 3.100.2 

C3 

Vleesvarkens, opfokberen en -zeugen; overige 
huisvestingssystemen; hokoppervlak groter dan 0,8 

1010 

m^ 
Opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen 
Totaal 

300 

3,5 3535,0 

0,2 60,0 
3831,5 
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Onderstaand overzicht is een weergave van de aangekochte 150,5 kg ammoniak van de heer 
Keider ten behoeve van de Maatschap Feddema. De gegevens uit onderstaande overzichten zijn 
ingevoerd in de ammoniak depositieberekening vergunning Kelder. 

Rav code Omschrijving conform Rav 

D 3.100.2 Vleesvarkens, opfokberen en -zeugen; overige 
huisvestingssystemen; hokoppervlak groter dan 0,8 m^ 
Totaal 

Aantal NH3/dier NH3 
dieren totaal 

43 3,5 150,5 

150,5 

Toelichting bij de ingevoerde parameters: 

• In de depositieberekening zijn de emissies uitgedrukt in kg NH3 conform de aantallen in het 
bovenstaande overzichten; 

• De depositie is uitgedrukt in mol/hectare/jaar. 
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Bijlage 7 
Ammoniak depositieberekening Kelder 

Naam van de berekening: Kelder 
Gemaakt op: 22-07-2014 9:57:16 
Zw/aartepunt X: 232,100 Y: 508,600 
Cluster naam: Feddema (Lutten) (ca) 
Berekende ruwtieid: 0,24 m 

Emissie Punten: 
Volgnr. BronlD X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. 

hoogte 
Diam. Uittr. snelheid Emissie 

Marsweg 3a 
(stal 0) 

235 665 506 202 4,0 3,6 0,5 4,00 151 

Gevoelige locaties: 
Volgnummer 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Naam 
Rand VBR punt 1 
Rand VBR punt 2 
Rand VBR punt 3 
01. H6120 
02. H91E0_G 
03. H6230 
04. H2310/H4030 
05. H4010_A 
06. H5130 
07. H7140_A 
08. H9190 
09. H2330 
10. H7150 
11. H3160 
12. H2310 
EDV Rand 1 
EDVH7110_A 
EDV H7120 
EDV H4030 
ZM Rand 1 
ZM Rand 2 
UZWV Rand 1 
UZWV H6430_A 
UZWV H6150_B 
UZWVH3150 
UZWV H6120 

X coördinaat 
229 722 
232 680 
234 484 
228 757 
228 621 
228 938 
229 494 
229 751 
229 640 
229 164 
229 654 
228 545 
233 772 
233 452 
233 699 
241 811 
241 666 
241 679 
241 453 
198 079 
197 794 
206 782 
207 791 
207 594 
207 396 
207 414 

Y coördinaat 
506 033 
505 520 
503 616 
506 312 
506 381 
506 169 
505 992 
506 082 
505 759 
505 509 
504 922 
503 605 
502 691 
502 395 
502 976 
504 410 
504 096 
500 023 
500 619 
517 383 
516 612 
505 482 
504 269 
504 336 
504 544 
504 632 

Depositie 

Details van Emissie Punt: Marsweg 3a (6289 
Volgnr. 
1 

Code 
D 3.100.2 

Type 
Vleesvarkens 

Aantal 
43 

Emissie 
3.5 

Totaal 

0,03 
0,10 
0,11 
0,02 
0,02 
0,02 
0,03 
0,03 
0,03 
0,02 
0,03 
0,02 
0,07 
0,06 
0,07 
0,03 
0,03 
0,02 
0,02 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

150.5 
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513600 
513095 
512590 
512005 
511500 
511075 
510570 
510065 
509560 
509055 
508549 
508044 
507539 
507034 
506529 
506024 
505519 
505014 
504509 
504004 
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Bijlage 8 
T oelichting depositieberekening VO 

Onderstaand overzicht geeft een weergave van de voorgenomen omvang. De gegevens uit 
onderstaand overzicht zijn ingevoerd in de ammoniak depositieberekening voorgenomen omvang. 

Rav code Omschrijving conform Rav Aantal 
dieren 

NH3/dier NH3 
totaal 

D 3.2.7.1.1 Vleesvarkens, opfokberen en -zeugen 
gedeeltelijk roostervloer; mestkelders met 
(water- en) mestkanaal, met metalen 
driekantroosters op het mestkanaal; 
emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m^ 
(Groen Label BB 97.07.056V2) (BWL 
2004.03. VI) 

2544 2544,0 

D 3.2.7.2.1 Vleesvarkens, opfokberen en -zeugen 
gedeeltelijk roostervloer; mestkelders met 
(water- en) mestkanaal, met roosters anders 
dan metalen driekant op het mestkanaal; 
emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m^ 
(BWL 2004.05.V1) 
Totaal 

792 1,2 950,4 

3494,4 

Toelichting bij de ingevoerde parameters: 

In de depositieberekening zijn de emissies uitgedrukt in kg NH3 conform de aantallen in het 
bovenstaande overzichten; 
De depositie is uitgedrukt in mol/hectare/jaar. 
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Bijlage 8 
3k depositieberekening VO 

Naam van de berekening; Voorgenomen omvang Feddema 
Gemaakt op: 18-02-2013 15:40:21 
Z\waartepunt X: 232,400 Y: 513,700 
Cluster naam: Feddema (Lutten) (ca) 
Berekende ruwheid: 0,18 m 

Emissie Punten: 
Volgnr. Bron ID X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. snelheid Emissie 

Centraal EP 232 449 513 726 1,0 0,0 3,4 3,19 3 494 

Gevoelige locaties: 
Volgnummer 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Naam 
Rand VBR punt 1 
Rand VBR punt 2 
Rand VBR punt 3 
01. H6120 
02. H91E0_G 
03. H6230 
04. H2310/H4030 
05. H4010_A 
06. H5130 
07. H7140_A 
08. H9190 
09. H2330 
10. H7150 
11. H3160 
12. H2310 
EDV Rand 1 
EDV H7110_A 
EDV H7120 
EDV H4030 
ZM Rand 1 
ZM Rand 2 
UZWV Rand 1 
UZWV H6430_A 
UZWV H6150_B 
UZWV H3150 
UZWV H6120 

X coördinaat 
229 722 
232 680 
234 484 
228 757 
228 621 
228 938 
229 494 
229 751 
229 640 
229 164 
229 654 
228 545 
233 772 
233 452 
233 699 
241 811 
241 666 
241 679 
241 453 
198 079 
197 794 
206 782 
207 791 
207 594 
207 396 
207 414 

Y coördinaat 
506 033 
505 520 
503 616 
506 312 
506 381 
506 169 
505 992 
506 082 
505 759 
505 509 
504 922 
503 605 
502 691 
502 395 
502 976 
504 410 
504 096 
500 023 
500 619 
517 383 
516 612 
505 482 
504 269 
504 336 
504 544 
504 632 

Details van Emissie Punt: Centraal E 
Volgnr. Code 

D 3.2.7.1.1 
D 3.2.7.2.1 

Type 
Vleesvarkens 
Vleesvarkens 

P(1254) 

Depositie 
0,51 
0,51 
0,34 
0,55 
0,56 
0,53 
0,52 
0,51 
0,49 
0,48 
0,42 
0,36 
0,32 
0,32 
0,33 
0,25 
0,25 
0,19 
0,21 
0,04 
0,04 
0,09 
0,10 
0,10 
0,09 
0,09 

Aantal 
2544 
792 

Emissie 
1 
1.2 

Totaal 
2544 
950.4 
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518700 
510195 
517690 
517105 
516600 
516175 
515670 
515165 
514660 
514155 
513649 
513144 
512639 
512134 
511629 
511124 
510619 
510114 
509609 
509104 
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10 Overeenkomst aanvrager en 
verkopende partij t.b.v. Saldatie 
" ontrac: 

Koopovereenkomst Maatschap de Boer 

KOOPOVEREENKOMST AMMONIAKRECHTEN 

Mts de Boer 
Den Hulst 4 
7711 CN Nieuwleusen 

De pvdjen: 

Naam 
Adres 
Postcode en plaats 
Bankrekeningnummer 
Hierna noemen; 'verkoper' 

en 

Naam : Mu Feddema-Odink 
Adres : Dedemsvaartseweg 2. 1 
Postcode en plaats : 777S AB Lutten 
Hierna te noemen 'koper', 

In aanmerking nemende dat: 
• Belde partijen een onderneming exploiteren met (onder meer) tot doel het houden 

van dieren; 
• Voor het houden van dieren onder meer vereist Is het beschikken over voldoende 

ammoniakrechten; 
• Koper zijn bedrijf wenst u t te breiden en verkoper bereid is zijn bedrijf in te 

krimpen: 
• Verkoper geeft Agrifirm Exian volmacht tot intrekking of wijziging van diens 

vergunning(en) van de hierna genoemde hoeveelheid ammoniakrechten. 

komen trverecn: 
dat verkoper aan koper, die in koop aanneemt, een hoeveelheid ammoniakrechten. groot 
99.8 kg. rustend op de locatie Oosterhuls 49-B te Nleutwleusen, onder de navolgende 
bepalingen: 
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Het verkochte 
1. Onder de ammoniakrechten dient hier te worden verstaan: de publiekrechtelijke 

toestemmlng(en) tot het houden van dieren, uitgedrukt in de uitstoot van antmonlak 
vanuit de betreffende Inrichting c.q. locatie met de omvang van een aanul 
kilogrammen per jaar; 

2. Eventuele korting van overheidswege op de omvang van het verkochte, die is 
verbonden aan de overdracht ervan op koper of plaatsvindt na feitelijke levering, is 
voor rekening en risico van koper: 

3. Eventuele korting van overheidswege op de omvartg van het verkochte voor het 
moment van feitelijke levering, die niet verbonden is aan deae levering, is voor 
rekening en risico van verkoper. 

Koopsom, betaling 
4. Met betrekking tot de omzetbelasting (BTW) geldt het volgende: verkoper verklaart 

onder de omzetbelasting te vallen; 
5. De prijs van het verkochte bedraagtHHH per kg exd. BTW, oftewel een koopsom 

Incl. BTW van € 
C. Koper zal dc koopsom uiterlijk 10 a|>ril 2014 storten op rekeningnummer 

van Stichting Derdengelden Exian te Veghel; 
7. Na ontvangst van de koopsom zullen de procedures worden gestart die vereist ztjn 

voor de feitelijke levering overeenkomstig artikel 11 t/m 15; 
8. Binnen twee weken nadat koper de bewijsstukken heeft Ingediend dat feitelijke 

levering heeft plaatsgevonden, zal de koopsom aan verkoper worden ultbeUald; 
9. Indien feitelijke levering niet ulterijk 1 Juli 201S heeft plaatsgehad dan wel indien 

feitelijke levering onmogelijk blijkt door het vernietigen van de betreffende 
vergunnlngCen) of het In hoogste instantie In stand biyven van een weigering tot 
verlening van de betreffende vergunnlng(en), wordt de koopsom binnen twee weken 
na ontvangst van het betreffende besluit aan koper teruggestort. Inclusief 
depotrente; 

10. Echter Indien de op de In artikel 9 genoemde datum rmg een beroepsprocedure 
gaande is betreffende bedoelde vergunningen, dan wordt de termijn verlengd totdat 
deze procedure Is geëindigd; 
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Levering 
11 Juridische levering van het verkochte vindt plaats op de datum van betaling van de 

koopsom door koper overeenkomstig artikel 5 en 6; 
12. Feite!üke levering van het verkochte zal geschieden door toekenning van de door 

koper aangevraagde vergunning waarbij de voormelde ammonlakrechten zOn 
betrokken doch niet eerder dan die vergunning onherroepelijk wordt; 

13. Partijen verplichten zich Jegens elkaar om elk afzonderlijk en zo nodig gezamenlijk al 
het nodige te doen voor het verkrijgen door koper van de benodigde vergunnlng(en). 
BU deze verlenen partijen elkaar hiervoor ook onherroepelijke volmacht; 

14. Tevens zullen zij niets doen dat kan lelden tot vertraging In de vergunningverlening 
of vernietiging van de verleende vergunningfen) of levering anderszins in de weg kan 
staan; 

15. Verkoper verplicht zich tot het overdragen of afstaan van ammonlakrechten Indien en 
In zoverre dat nodig is voor toekenning ervan aan koper; 

16. Verkoper heeft aan zlJn leveringsplicht voldaan als de door het bevoegd gezag 
verleende vergunning(en) onaantastbaar Is/zUn geworden; 

17. Koper Is verplicht het bewijs dat levering heeft plaatsgevonden binnen een week 
nadat hij het betreffende besluit heeft ontvangen aan de beheerder van de koopsom 
kenbaar te maken; 

Cefdetyke verrekening 
18. Indien bljjkt dat de hoeveelheid ammonlakrechten die naar koper overgaat lager zal 

zijn dan partijen beogen met onderhavige overeenkomst, zal het verkochte worden 
herzien nwt dien verstande dat de maximaal over te dragen hoeveelheid ammoniak 
dient over te gaan. Alsdan zal, indien de oorzaak hiervan In redelijkheid niet aan de 
verkoper is toe te rekenen, een geldeljjke verrekening plaatsvinden op basis van € 
^•{(excl. eventuele BTW) per niet-geleverde kg ammoniak. Indien het een oorzaak 
betreft die In redelijkheid wel aan verkoper is toe te rekenen, dan Is verkoper naast 
genoemde verrekening verplicht tot vergoeding aan koper van eventueel door koper 
geleden dan wel te lijden schade. 

Ontbindende voorwarden 
19. Ontbindende voorwaarde voor deze verkoop, die slechts door de verkoper kan 

worden ingeroepen, is het niet stipt en zonder aanmaning voldoen door koper aan 
zijn betalingsverplichting, zoals vermeld In artikel 6; 

20. Ontbindende voorwaarde voor de verkoop, die door beiden kan worden ingeroepen, 
is verder dat koper niet uiterlijk op de in artikel 9 genoemde datum, eventueel na 
toepassing van artikel 10. over het verkochte kan beschikken; 
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Nalatigheid, boete 
21. Elk der partijen zal In verzuim zijn waar het de nakoming van de bij de artikelen 11 

t/m 16 bepaalde door enkele daad of nalatigheid of door enkel verloop van een 
gestelde termijn en/of datum, zonder dat enige sommatie, Ingebrekestelling en 
dergelijke nodig is; 

22. De In verzuim zijnde partij verbeurt aan de wederpartij een onmiddellijk opeisbare 
boete vanHHH PC <^ 9̂ t'^t de niet-nakoming of niet Juist nakoming voortduurt 
tot een maximum vanBÜ^Hh» onverlet latend diens bevoegdheid om ontbinding 
van deze overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen; 

Kosten 
23. De kosten van de aanvraag van de voor koper In verband met de levering benodigde 

vergunnlng(en) zijn voor koper. Inclusief die van eventuele procedures van bezwaar 
en beroep; 

24. De kosten die verbonden zijn aan het intrekken of wijzigen van vergunning(en), het 
doen van meldingen en registraties anderszins van het bedrijf van verkoper In 
verband met de levering aan de koper zijn voor rekening van verkoper; 

25. De kosten van deze overeenkomst en van het beheer van de koopsom op de 
derdenrekening, waaronder het verrichten van betaling en correspondentie met 
partijen zijn voor rekening van koper. 

Aldus in drievoud opgemaakt te Meppel op 20 maart 2014 

Verkoper; Koper: 

Mts de Boer 
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Koopovereenkomst VOF Kelder 

KOOPOVEREENKOMST AMMONIAKRECHTEN 

De partijen; 

Naam 
Adres 
Postcode en plaats 
Bankrekeningnummer 
Hierna noemen: 'verkoper' 

VOF Kelder 
Marsweg 3A 
7794 RK Rhee ze 

en 

Naam 
Adres 
Postcode en plaats 
Hierna te noemen 'koper'. 

; Mts Feddema-Odink 
: Dedemsvaartseweg 2.1 
: 7775 AB L utten 

In aanmerking nemende dat: 
• Belde partijen een onderneming exploiteren met (onder meer) tol doel het houden 

van dieren; 
• Voor het houden van dieren onder meer vereist Is hel besch ikken over voldoende 

ammonlakrechten; 
• Koper zijn bedr(jf wenst bit te breiden en verkoper bereid Is zUn aedrIJf in te 

krimpen; 
• Verkoper geeft Agrifirm Exlan volmacht tot intrekking of wijziging van diens 

vergunning(en) van de hierna genoemde hoeveelheid ammonlakrechten. 

komen overeen: 
Hat verkoper aan koper, die In koop aanneemt, een hoeveelheid ammonlakrechten, groot 

"•50,5 itg^ rustend op de locatie Marsweg 3A te Rheeze. onder de navolgende bepalingen: 
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Het verkodite 
1. Onder de ammonlakrechten dient hier te worden verstaan: de publiekrechtelijke 

toestemminglen) tot het houden van dieren, uitgedrukt In de uitstoot van ammoniak 
vanuit de betreffende Inrichting c.q. locatie met de omvang van een aantal 
kilogrammen perjaan 

2. Eventuele korting van overheidswege op de omvang van het verkochte, die Is 
verbonden aan de overdracht ervan op koper of plaatsvindt na feitelijke levering, Is 
voor rekening en risico van koper; 

3. Eventuele korting van overheidswege op de omvang van het verkochte voor het 
moment van feitelijke levering, die niet verbonden is aan deze levering, is voor 
rekening en risico van verkoper. 

Koopsom, betaling 
4. Met betrekking tot de omzetbelasting (BTW) geldt het volgende: verkoper verklaart 

niet onder de omzetbelasting te vallen; 
5. De prUs van het verkochte bedraagt^^^l per kg, oftewel een koopsom van € 

Koper zal de koopsom uiterlijk 17 Juni 2014 stor ten op rekeningnummer 
van Stichting Derdengeiden Exian te Veghel; 

7. Na ontvangst van de koopsom zullen de procedures worden gestart die vereist zijn 
voor de feitelijke levering overeenkomstig artikel 11 t/m 1S; 

8. Binnen twee weken nadat koper de bewijsstukken heeft ingediend dat feitelijke 
levering heeft plaatsgevonden, zal de koopsom aan verkoper worden uitbetaald; 

9. Indien feitelijke levering niet uiterlijk 1 Juli 2015 heeft plaatsgehad dan wel Indien 
feitelijke levering onmogelijk blijkt door het vernietigen van de betreffende 
vergunning(en) of het in hoogste instantie in stand blijven van een weigering tot 
verlening van de betreffende vergunnlng(en), wordt de koopsom binnen twee weken 
na ontvangst van het betreffende besluit aan koper teruggestort, inclusief 
depotrente; 

10. Echten Indien de op de In artikel 9 genoemde datum nog een beroepsprocedure 
gaande Is betreffende bedoelde vergunningen, dan wordt de termijn verlengd totdat 
deze procedure Is geëindigd; 
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Ltvertng 
11 Juridische levering van het verkochte vindt plaats op de datum van betaling van de 

koopsom door koper overeenkomstig artikel 5 en 6; 
12. Feitelijke levering van het verkochte zal geschieden door toekenning van de door 

koper aangevraagde vergunning waarbij de voormelde ammoniakrechten zijn 
betrokken doch niet eerder dan die vergunning onherroepelijk wordt; 

13. Partijen verplichten zich Jegens elkaar om elk afzonderlijk en zo nodig gezamenlijk al 
het nodige te doen voor het verkrijgen door koper van de benodigde vergunnlng(en). 
Bij deze verlenen partijen elkaar hiervoor ook onherroepelijke volmacht; 

14. Tevens zullen zij niets doen dat kan leiden tot vertraging in de vergunningverlening 
of vernietiging van de verleende vergunnlng(en) of levering anderszins In de weg kan 
staan; 

15. Verkoper verplicht zich tot het overdragen of afstaan van ammoniakrechten indien en 
in zoverre dat nodig is voor toekenning ervan aan koper; 

16. Verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan als de door het bevoegd gezag 
verleende vergunningfen) onaantastbaar Is/zijn geworden; 

17. Koper Is verplicht het bewijs dat levering heeft plaatsgevonden binnen een week 
nadat hU het betreffende besluit heeft ontvangen aan He beheerder van de koopsom 
kenbaar te maken; 

Geldelijke verrekening 
18. Indien blijkt dat de hoeveelheid ammoniakrechten die naar koper overgaat lager zal 

ziJn dan partijen beogen met onderhavige overeenkomst, zal het verkochte werden 
herzien ntet dien verstande dat de maximaal over te dragen hoeveelheid ammoniak 
dient over te gaan. Alsdan zal, indien de ttorzaak hiervan In redelijkheid niet aan de 
verkoper is toe te rekenen, een geldelijke verrekening plaatsvinden op basis van € 
•^•excl. eventuele BTW) per niet-geleverde kg ammoniak. Indien het een oorzaak 
betreft die In redelijkheid wel aan verkoper is toe te rekenen, dan is verkoper naast 
genoemde verrekenirtg verplicht tot vergoeding aan koper van eventueel door koper 
geleden dan wel te lijden schade. 

Ontbindende voorwaarden 
19. Ontbindende voorwaarde voor deze verkoop, die slechts door de verkoper kan 

worden ingeroepen, is het niet stipt en zonder aanmaning voldoen door koper aan 
zijn betalingsverplichting, zoals vermeld in artikel 6; 

20. Ontbindende voorwaarde voor de verkoop, die door belden kan worden Ingeroepen, 
Is verder dat koper niet uiterlijk op de in artikel 9 genoemde datum, eventueel na 
toepassing van artikel 10, over het verkochte kan beschikken; 
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Nilitigheid. boete 
21. Elk der partijen zal in verzuim zijn waar het de nakoming van de bij de artikelen 11 

t/m 16 bepaalde door enkele daad of nalatigheid of door enkel verloop van een 
gestelde termijn en/of datum, zonder dat enige sommatie, ingebrekestelling en 
dergelijke norltg is; 

22. De in verzuim zijnde partij verbeurt aan de wederpartij een onmiddellijk opeisbare 
boete vanjjj^^^ per dag dai de niet-nakoming of niet juist nakoming voortduurt 
tot een maximum vanonverlet latend diens bevoegdheid om ontbinding 
van deze overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen; 

Kosten 
23. De kosten van de aanvraag vai de voor koper in verband met de levering benodigde 

vergunning(en) zijn voor koper, inclusief die van eventuele procedures van bezwaar 
en beroep; 

24. De kosten die verbonden zijn aan het Intrekken of wijzigen van vergunning(en). het 
doen van meldingen en registraties anderszins van het bedrfjf van verkoper in 
verband met de levering aan ce koper zijn voor rekening van verkoper; 

25. De kosten van deze overeenkomst en van het beheer van de koopsom op de 
derdenrekening. waaronder het verrichten van betaling en correspondentie met 
partijen zijn voor rekening van koper. 

Aldus in drievoud opgemaakt te Meppel op 27 mei 2014 

Verkoper Koper. 

i}Jc^ 

vor Kelder MM Fcddcma-Odink 
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11 Intrekkingen 
Activiteitenbesluit 

Intrekking melding activiteitenbesluit Maatschap de Boer 

ActwiteitentesM kitemct Module (AM) [KW)7-3014 

Melding Activiteitenbesluit 
Hierbij doe ik, de beer T. van de Beek (namens de heer J. de Boer), melding van de verarxlering van de inrichting 
Maatschap De Boer. Het voor de melding getxuikte e-mail adres is maartenxosinkQexlanjii. 

Activiteiten 
Op t>asis van uw antwoorden zijn de volgende acbviteilen uit het Activiteitenbeshiit van toepassing; 

• Opslaan en overslaan van stuifgevoekge goederen 
• Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovef>grondse opslagtank 
• Opslaan van af^rische bedrijfsstotfen 
• Opstaan van drijtmest en digestaat 
• Het houden van dieren bij een type B bedrijf 
• Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht 
• Algemene milieuregels voor bodemt>edreigende activiteiten 

Gegevens meider 
Naam melder 
Adres: 

Telefoon: 
Fax: 
E-mai: 

de heer T. van de Beek 
Noordeinde 31 
7941 AS MEPPEL 
088-4882905 

maarten.rosink^xlan.nl 

Gegevens drijver inrichting 
Naam draver 
Telefoon: 
Fax: 
E-mai: 

de heer J. de Boer 

Gegevens inrichting 
Naam inrichting: 
Adres inrichting: 

Toelichting locatie: 
KvK nummer. 
Type bedrijf. 
Reden van melding: 

Maatschap De Boer 
Oosterhulst 49 b 
7711 BE NIEUWLEUSEN 

08220799 
typeB 
verandering 

Correspondentieadres melding 
Correspondentie sturen naar het adres van de inrichting. 

Correspondentlenummer naz4mBiKI3h Pagina 1 «an3 
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Ada llnlcmctMocUe<AM) 04-07-2014 

Gegevens verandering inrichting 
Datum verandering: 02- 08-2014 
Omschr^ving: De ammoniak alkomstig van de dieren die door deze melding Activiteitenl>eiluit wordt 

ingetrokken, wordt overgerwmen door vier partijen: • Maatsctiap Feddema-Odink, 
Dedemsvaartseweg-zuid 1,7775 AB te Uitten. Het t)e1reft de vertcoop van 99,8 kg ammoniak 
afkomstig van 567 stuks opfoktiennen met rav code E 1.100. • Maatsctiap Van den Bosch, 
Hooktweg 22, 7707 RC te Balkbrug. Het betreft de verkoop van 221,0 kg ammoniak 
afkomstig van 1300 stuks opfokhennen met rav code E 1.100. • Maatschap Oostenbrink-
Hop, Elfde wijk 24, 7797 HH, te FWieezerveCT. Het betreft de verkoop van 180,2 kg 
ammoniak afkomstig van 1060 stuks opfoktiermen met rav code E 1.100. • A. Slager, Vierde 
Blok 2,7701 RH te Dedemsvaart Het betreft de verkoop 224,9 kg afkomstig van 1323 
opfoktiermen met rav code E 1.100. Na deze intrekking blijven er 25 stuks vrouwelijk 
jongvee, 5 vleesvarkens, en 2880 opfokhennen over op deze locatie. Deze melding wordt 
pas definitief wanneer de Natuurt)esctiermingswetvergunningaanvragen van de maatsctiap 
Feddema-Odink, maatschap Van den Bosch, maatschap Oostenbrink-Hop, en A. Slager 
vergund én onherroepelijk ajn geworden. Warmeer om welke reden dan ook de aanvraag 
om Natuurbesctiermingswetvergunning van de maatschap Feddema-Odink, maatsctiap Van 
den Bosch, maatschap Oostenbrink-Hop, en A. Slager geweigerd wordt, zal deze Mrekking 
van 4270 stuks opfokhennen niet doorgevoerd gaan worden. 

Bijtoge meezenden: Nee 

Extra informatie bij de melding 
U hetit geen extra informatie bij de mekJing gevoegd. 

Bijlagen geüpload 
De volgende bestanden zkn toegevoegd aan de melding 
Indeling inrichting (verandering) AE bijlagen bï melding actMteitenbesluit Boer Nieuwleusen 

(varkenstmuder^ j.pdf 
Situatieschets Milieutekening VO.pdf 

Bijlagen op papier 
U moet de volgende belagen op papier toesturen aan het bevoegd gezag. 

• Rf^port bodemkwaiteit overieg met bevoegd gezag) 

Gegevens bevoegd gezag 
Gemeente Dalfeen 
Afdeling Mlieu en Bouwen 
Posttxis 35 
7721 AZDalfeen 

Bestanden met milieuregels en toelichtingen 
Aan de hand van de door u ingevulde vragenboom van de AIM ̂  pdf-bestanden gemaakt met daarin de 
mlieuregels uit tiet Activiteitentiesluit en toelichtingen op deze milieuregels. Met de volgende Hnk gaat u naar de 
downloadDaaina (opent in een nieuw scherm), waar u deze bestanden kunt inzien of downloaden. 

Correspondenbenummer naz4ni8vS3h Paoina2van3 
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AcIwiiBteftesiuillnlefnet Module (AM) 04-07-2014 

Correspondentienummer 
Wit u alstubieft, als u schrifteigk of mondeting contact zoekt, onderstaand nummer als correspondentienummef 
gebnafcsn? 

Conespondentienummer naz4m8v93h 

Datum en tüdstip melding: 04-07-2014 12:37 

Conespondentienummer. naz4mev93h Pagina 3 san 3 
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Intrekking melding activiteitenbesluit de heer Kelder 

Afdeling Ruimtelijk Domein 
Gemeente 

Hardenberg 

E. Kelder 
Marsweg3t 
779* RKRhee» 

Pottate POMIMMSOO 
777oBAH«idtnb«fs 

aeattoAn SeehMMpiiki 
fff 2 HZ Hanltnbwg 

ration Mos»j 

Uwktmmik nclbbgqqbk 

(Artrt^iwi jo september nu* 

Zmknunwmr M3m*-«ie7'«a 

flefinniiiliinr McSdiuuniiin 

reoff) nufcntetnvergwmgan 

Cshgufe Actlvtteftenbeslutt Henlenberg, 
3014 

VERZORGEN -10X1.20» 
Ondenwirp ontvtngMbevoUgingmsUinBWetfnilieubeheerMenwegjibiRheeie 

Geachte heer Kelder, 

Op 30 september 201* heb Ik uw melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: 
Besluit) ontvangen voor de inrichting op het penceel Marsweg 3 a in Rheeze. Deze melding is ingediend 
door uw adviseur Bdan. 

Hierbij ontvangt u een kopie van het meldingsformulier en bijlagen. 

Tot 30 september 2014 mocht u 20 stuks zoogkoeien, 15 stuks vrouwelijk jongvee tot ca 2. jaar, 10 stuks 
vleesstieren, 300 stuks opfbkgeiten en 1010 stuks vleesvaricens houden. 

Op grond van de ingediende melding gaat u nu maximaal 20 stuks zoogkoeien, 15 stuks vrouwelijk 
Jongvee tot ca 2. jaar, 10 stuks vleesstieien, 300 stuks opfokgeiten en 827 stuks vleesvaikens houden. 

De eisen zoals gesteld in het Besluit zijn voor uw bedrijf van toepassing. Via de internetsite 
www.overheidjil kum u de tekst van het Besluit en de nomnen downloaden (zoektekst in ütel 
Activiteltenliesluit). 

Binnenkort zal In het weekblad de 'Dedemsvaartse Courarrt" de ontvangst van uw kennisgeving worden 
bekendgemaakt 
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NatuurtMsdMimingtwat 
Uw melding lean negatieve effecten hebben op de natuur. Waarschijnlijk moet u een vergunning in het 
kader van de Natuurbeschermingswet aanvragen voordat u de verandering doorvoert Gedeputeerde 
Staten van Overijssel Is het bevoegd gezag voor de Natuurbeschenningswet. Hun beslissing op een 
eventuele benodigde vergunning staat los van de bevestiging van de ntelding op grond van het Besluit. 
Wel zal een negatieve beslissing van gedeputeerde staten er toe leiden dat de te bouwen stal niet zo kan 
worden gerealiseerd als is aangevraagd. Aan de vergunning Natuurbeschermingswet kunnen 
aanvulletKle emissiebeperker>de maatregelen gesteld worden. 

Met vriendelijke groet, 
namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, 

Alma Zwiers 
Xiridisch Adviseur 
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H2(m-0287 
Aüki ÉUI imeniaiModJe ;MM) 

Melding AcMvtteltenbeslult 

-'^HSSSibtrg 
;NCEKOMEN 

30 S EP. m 
3IH»3014 

Hieibij doe ik, de heer T. van de Beek (rtamene de heer E. Keldar), meking van de varandedng van de fevtohtlng 
v.o.f. KaMer. Hat voor de meWino gebrvMe e-maH adree Ie maarten j«atnk0exlanjiL 

Activiteiten 
Op van uw anhvooidan z|n da volgende acthdMen ut het ActMMenbealui van 

Opelaan en overeten van atuKgewoellge goederen 
Opaten van agianeche twdrfteMlen 
Optean van drljfmeet en digeteat 
Het houden ven dieren b|| een type B bedrff 
Algemene mllieuregelB voor emieslet naar de lucht 
Algemene miNeur^a voor bodembedreigende actlvtnilan 

Gegevens melder 
Naam melder. 
Adree; 

Telefoon: 
Fax; 
E-maB; 

de heer T. van de Beek 
Poelbua1033 
7940KAMEPPEL 

nri8fln9n.IO9VIK96KHin.ni 

Har 

GEZIEN 
Gegevens drijver Inrichting 
Naamdrfver 
Telefoon: 
Fax; 
&mail; 

da heer E. KaUar 

Gegevens inrichting 
Naam Inrichting: 

tg-i rlrtiltn r» norea xiremnng. 

ToaichbrHilocatia: 
KvK 
TVpebedry 
Reden van melding; 

v.af. KeMer 
MatswegSa 
7794RKRHmE 

typeB 

Correspondentieadres melding 
Correapondenlie aluren naar het adree van de inrichting. 

Pagawiven) 
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AeMMw IModula(AM) 

Gegevens verandering inrichting 
Oatutn vMiKlêring: 30-11-2tM4 
Oirwchrliying; Op4 maatt2013i8voord*locatteMatsweg3at»Rlwazeeefl melding In het kader van de 

Stoppersregeing Acbeptan Ammoniak ̂ houder| Ingediend vraice betrekking heeft op het 
toenmatg houden van 1010 vleasvartwis met rav code D 3.100.2. De atoppeMimaBtregalen 
houden In het inkrimpen in het aantal vleaavarfcena, de overige vteeevaricane gaan van 0.8 
m* per vleesvalken naar 0,7 m* eventueel aangevuld mat da maatregel verdunnon van da 
mast en/bf schuine wand In het maetkanaal. Zie ook de tabel op de volgande pagina. Da 
vfi^comende ammoniak to verkocht aan derden. De ammoniak aHmmaBg van de dtoian die 
door deze melding ActMtetentreslult wordt ingatrakken, l.&m. toepassen 
stoppersmaatregelen, wordt overgenomen door onderstaande zeven paitlen: «A. Stoger, 
Vierde Blok 2,7701 RH te Dedsmsvaart. Het bstraft de verkoop 42.0 kg ammoniak. • 
Handetshula Schutlart, Darde Sdianawag e, 7707 RS la BaKbrug. Hat betreft de verkoop 
van 203,0 kg ammoniak. • Handatohin Schuttert Fransenweg 2.7777 SC te Schulneeloot 
Het betreft de verkoop van 35,0 kg ammoniak. • Maatachap FaddenwOdink. 
OademavaartaowegzMd 1. 7776 AB la Luttea Hat betreft de verkoop van 153,0 kg 
anvnorriak. • MaatKhap Waleweerd, Rheezerveenaeweg 15e, 7796 HM te HeemeaiveetL 
Hat betreft de verkoop van 700,0 kg ammoniak. • VOF Salomons, Hardenbergenrag 36, 
7891 PC, is Barganlhalm. Het betreft da verkoop ven 650,0 kg ammontok.>PkBimeabadry 
Bouma, Skilweg 25,7691 RN te Beigenihaim. Hat bebeft de verkoop van 438,0 kg 
ammoniak. Na deze InirelddnQ bfwsn er 827 vleesvarkens, 300, opfokgsien, 20 zoogkoeien, 
15 vrouwallk jongvee, an 10 stuks vleeaslieren over op deze locabe. Deze melding wordt 
pas dalinltlar wannaer de Natuuteechermingawatvergunningaanvragen van de maatschap 
FeddemeOdInk, A. 81^, HandelahuiB Sctsjttert maatschap Wslewaerd. VOF Satomons, 
en plulmveebedrtf Boume vergund An onharroepeipi z|n geworden. VWannaer om welte 
rBGBn PBn OOK 00 BflfiVTBBQ oiTi rMnjunMocnofminpiwoivofyunnino von oo iMMOcnop 
Feddeme-Odink, A. Slagar, HancMihuto SchuMeit maatMhap Waleweerd, VOF Sakxnxis, 
en plulmveebedrtf Bouma geweigerd wordt zal deze maMng niet doorgevoerd geen 
worden. 

6|Mge meezenden: Naa 

Extra infomiatle bij de melding 
U hatrt gaan extra kilbnnaile bt de making gevoegd. 

Bijlagen geüpload 
Pjjffjjjndfbeeiandenzln Inncwimnorl aanjejiielrit^ 
Indeling IntIcWIng Cveranderkig) AE b$^ Kelder, Rheeze.pdf 

tekening wxagenoman omvangjxW 

Gegevens bevoegd gezag 
Geiweenti I lawlenlraig 
Afdaing RulniteVk Domein 
PoalbuBSOO 
7770 BA Hardanbarg 

P^naZvsnS 

Mts. Feddema - Dedemsvaartseweg-Zuid 1 - Lutten 



llnlafmtMddul*(AM) 3MM0t4 

Bestanden met miiieuregeis en toelichtingen 
Aan da hand van da door u hgavuMa vnoanboom van de AIM zQn ptV-baatandan gamaMrt mat daarfci da 
mHauragel» ul hat AcUviaMenbasluK an toelichUngen op dan miiauragai». Mot da volganda Ink gaal u naar de 
downloaifciagina (opent In een nieuw echannt. waar u dan tiaMandan kunt igian al downloadan. 

Coirespondentienummer 
\MK u aietulslell, als u 8chrtlM|)k of mondeling contact zoekt, ondentaand nummer ais corrnapondanlianummer 
getiruken? 

CorreapondenMenummer ncltobgqqbk 

Datum en tfdsiip melding; 3O-0B-201415:46 

CorwpondertiBouminw; ndbbgqqbk Ra|bia3Mn3 
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in agrifirm 
yL ^ exian 

V 2013 -0 1 3 7 - 0 1 
ONTVANGEN 16 JAN. 2015 

Gemeente Hardenberg 

Burgemeester en Wethouders van Hardenberg 

T.a.v. Dhr. Schuurman 

Postbus 500 

7770 BA Hardenberg 

uw kenmerk 

ons kenmerk 
EN.12.1278-br2 

doorkiesnummer 
088-4882906 
faxnummer 
088-4882910 

behandeld door 
Maarten Kerkhoven 
e-mall 
maarten.kerkhoven@exlan.nl 

Agrifirm ExIan BV 
T 088 488 29 29 
E info@exlan.nl  
I vvww.exlan.nl 

vestiging Veghel 
Poort van Veghel 4949 
Postbus 200 
5460 BC Veg hel 
F 088 488 2102 

vestiging Meppel 
Noordeinde 31A 
Postbus 1033 
7940 KA Meppel 
F 088 488 2910 

Quotumbank.nl 
T 088 488 29 3 0 
E info@quotumbank.nl  
I www.quotumbank.nl 

Betreft: Aanvullingen aanvraag VGGB 

Meppel, 15 januari 2015 

Geachte heer Schuurman, 

Op 6 oktober 2014 hebben wij namens Maatschap R.E. Feddema en A Feddeman-
Odink voor de locatie Demesvaartseweg-zuid 1 te Lutten een Verklaring van geen 
bedenkingen (zaaknummer Z-HZ_WGB-2013-00071 2211235) ingediend. Op 10 
november 2014 heeft u om aanvullende gegevens gevraagd. In volgorde van die brief 
(2014/0296257) behandelen wij de volgende aspecten: 

• Verklaring aanwezigheid salderende bedrijven 
Hierbij verklaren wij dat de salderende bedrijven nog aanwezig zijn. 

• Akkoordverkiaring Melding Activiteitenbesiuit Oosterhuist 49 te 
Nieuwieusen 
De akkoordverklaring van de gemeente Dalfsen is separaat toegevoegd bij de 
aanvulling. 

• Hinderwetvergunning 12 december 1989 Oosterhuist 49 te Nieuwieusen 
Een afschrift van de Hinderwetvergunning d.d. 12 december 1989 is separaat 
toegevoegd bij de aanvulling. 

• Voorschriften Wet miiieubeheervergunning 11 december 1996 Marsweg 
3a te Rheeze. 
Een afschrift van de voorschriften zijn separaat toegevoegd bij de aanvulling. 

Agrifirm ExIan BV is onderdeel van de Koninklijke Agrifirm Group. 

Opal ome oveieeiikomsteti ci> diensten :ijn ofKr Ahji'inent li:veringK.voor\voni(icn van Deze zijn pc-ileponcerj hij de Kvk\ ondcrnr 1712.20.16 
en wohien op vei.^öck toegfi/onden. Tcvetn. woiden ze vennelcl op onze ivebdte mviv.exlan nl 

KvK 17.12.20.16 

BTWNL8086.78.772.B.01 

IBAN 
NL 54 RABO 0192313320 

BIC 
RAB0NL2U 



Agrifirm Exian BV 
T 088 488 29 29  
E info(o)ex lan.nl 
I www.exlan.nl 

• Tekening voorgenomen omvang Marsweg 3a te Rheeze 
De tekening van de voorgenomen omvang van Marsweg 3a te Rheeze is 
separaat toegevoegd bij de aanvulling. 

• Voorgenomen situatie Dedemsvaartseweg-zuid 1 te Lutten. 
De voorgenomen situatie tekening van Dedemvaartseweg-zuid te Lutten is 
separaat toegevoegd bij de aanvulling. 

• Aangepaste AAGro-stacksberekeningen Dedemsvaartseweg-zuid 1 te 
Lutten 
In de bijlage zijn de AAgro-stacksberekeningen aangepast. 

• Aangepaste AAgro-stacks berekeningen Oosterhuist 49 te Nieuwieusen 
In de bijlage zijn de AAgro-stacksberekeningen aangepast. 

vestiging Veghel 
Poort van Veghel 4949 
Postbus 200 
5460 BC Veg hel 
F 088 488 2102 

vestiging Meppel 
Noordeinde 31A 
Postbus 1033 
7940 KA Meppel 
F 088 488 29 10 

Quotumbank.nl 
T 088 488 29 30 
E info@quotumbank.nl  
I www.quotumbank.nl 

Ik verzoek u de hiervoor genoemde gegevens te betrekken bij de aanvraag. Graag 
ontvang ik van u een schriftelijke ontvangstbevestiging dat de aanvullingen in goede 
orde zijn ontvangen 

:e groet, 

Maarten Kerkhoven 
Agrifirm ExIan 

s 

Agrifirm ExIan BV is onderdeel van de Koninklijke Agrifirm Group. 

Opal oaifoverfeaknmsteii cn diëtisten ^ijn on/e Algemene leveiing^-voonvoordcn Wf» toepassing. Oeze zijn gedcponeeid bij de KvK. onder nr 17.12.20.16 
en worden op veuoek toegezonden. Tevens worden ze veiineld op onze tveDsde mviv.c.v/nn.n/ 

KvK 17.12.20.16 

BTWNL8086.78.772.B.01 

IBAN 
NL 54 RABO 0192313320 

BIC 
RAB0NL2U 



Y 2013 - O 1 3 7 - O t 

ONTVANGEN 16 m 2015 

AANVRAAG OM VVGB NB-WET 

DEDEMSVAARTSEWEG-ZUID 1 - LUTTEN 

Ing. T. van de Beek 

Januari 2015 
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Bijlagen WGB-aanvraag 
natuurbeschermingswet 

AANVRAGER: 

Maatschap R.E. Feddema en A. Feddema-Odink 
Dedemsvaartseweg-Zuid 1 
7775 AB Lutten 

Onderstaande bijlagen dienen ter ondersteuning aan de aanvraag om 
Natuurbeschermingswetvergunning: 

BIJLAGE 1. TOELICHTING OP DE ACTIVITEIT; 
BIJLAGE 2: TOELICHTING AMMONIAK DEPOSITIEBEREKENINGEN VERGUNDE SITUATIE 2012; 
BIJLAGE 3: AMMONIAK DEPOSITIEBEREKENING VERGUNNING 2012; 
BIJLAGE 4: TOELICHTING AMMONIAK DEPOSITIEBEREKENINGEN VERGUNDE SITUATIE DE BOER 
BIJLAGE 5: AMMONIAK DEPOSITIEBEREKENING VERGUNNING DE BOER; 
BIJLAGE 6: TOELICHTING AMMONIAK DEPOSITIEBEREKENINGEN VERGUNDE SITUATIE KELDER 
BIJLAGE 7: AMMONIAK DEPOSITIEBEREKENING VERGUNNING KELDER; 
BIJLAGE 8: TOELICHTING AMMONIAK DEPOSITIEBEREKENINGEN VOORGENOMEN OMVANG; 
BIJLAGE 9: AMMONIAK DEPOSITIEBEREKENING VOORGENOMEN OMVANG. 
BIJLAGE 10: OVEREENKOMST AANVRAGER EN VERKOPENDE PARTIJ T.B.V. SALDATIE; 
Bi.ji ACE 11 INTREKKINGEN ACTIVITEITENBESLUITEN. 

Apart bijgevoegd: 

• INRICHTINGSTEKENING VOORGENOMEN OMVANG; 
• MILIEUVERGUNNINGEN DE BOER 
• MILIEUVERGUNNINGEN KELDER 
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Bijlage 1 
Toelichting bij de activiteit 

Mts Feddema heeft op de locatie De demsvaartseweg-Zuid 1 een varkenshouderij. Mts Feddema heeft 
het voornemen om 3.336 vleesvarkens te houden. Om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen is op 
19 februari 2013 een Verklaring Van Geen Bedenkingen (WGB) Natuurbeschermingswet ingediend. Op 
9 januari 2014 is door de gemeente om aanvullende gegevens gevraagd. 

Volgens artikel 19, van de Natuurbeschermingswet mogen activiteiten of projecten geen negatieve 
effecten veroorzaken op de aangewezen Natura 2000-geieden. Uit veehouderijen emitteert 
ammoniak. De neerslag (depositie) van deze ammoniak wordt gezien als een voor de natuur 
verstorend effect (verzuring, vermesting). Daarom dient te worden beoordeeld of de activiteiten van 
het bedrijf van Mts Feddema toelaatbaar zijn in het licht van de Natuurbeschermingswet. Op grond 
van artikel 19 kd van de Natuurbeschermingswet kan vergunning worden verleend indien de 
depositie niet toeneemt ten opzichte van bepaalde referentiedata. Uit vaste jurisprudentie blijkt dit 
uitgangspunt in overeenstemming met de Europese richtlijnen. 

De referentiedata die bij de beoordeling moeten worden gebruikt zijn de data waarop gebieden zijn 
aangemeld als Vogelrichtlijngebied of aangewezen als Habitatrichtlijngebied. 

Voor het bedrijf zijn de volgende vergunningen verleend: 
• 23 april 2012 -> Omgevingsvergunning (vigerend). 

In de vigerende omgevingsvergunning van 2012 zijn aanvullende voorschriften verbonden in het 
kader van de WGB. Hierdoor maakt de WGB onderdeel uit van de vergunning. In het kader van de 
Natuurbeschermingswet is de vigerende vergunning het vergunde recht. 

In de provincie Overijssel zijn de Natura 2000-gebieden aangewezen als vogel- of 
habitatrichtlijngebieden. Door de grote afstanden tussen de Natura 2000-gebieden en de 
Dedemsvaartseweg-Zuid 1 te Lutten worden alleen de drie dichtstbijzijnde gebieden op de rand 
getoetst. Het gaat om de volgende gebieden: 

• Engbertsdijkvenen (EDV) aangewezen in het kader van de Vogelrichtlijn op 10 juni 1994 op een 
afstand van 15.671 m; 

• Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht (UZWV) aangewezen in het kader van de Vogelrichtlijn op 
24 maart 2000 op een afstand van 25.570 m; 

• Vecht- en Beneden-Reggegebied (VBR) aangeme ld op 7 december 2004 in het kader van de 
Habitatrichtlijn op en afstand van 8.136 m. 

De toetspunten van de Natura 2000-gebieden uit de omgevingsvergunning van 23 april 2012 zijn 
overgenomen in de huidige aanvraag. 

Van de Natura 2000-gebieden, die verderaf liggen, kan worden aangenomen dat de depositie 
kleiner is dan bovenvermelde gebieden. 
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Met behulp van het verspreidingsmodei Aagro-Stacks is bepaald wat de depositie van het bedrijf 
was op referentiedata. Daarbij is uitgegaan van de vigerende omgevingsvergunning 23 april 2012. 
Een afschrift van deze vergunning is bijgevoegd. De vergunde aantallen zijn uitgewerkt in het 
overzicht in bijlage 5. Ook de depositie van de voorgenomen omvang is bepaald in bijlage 7. In tabel 
1 zijn de rekenresultaten opgenomen. 

Volgnummer 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Naam 

Rand VBR punt 1 
Rand VBR punt 2 
Rand VBR punt 3 
01. H6120 
02. H91E0_G 
03. H6230 
04. H2310/H4030 
05. H4010_A 
06. H5130 
07. H7140_A 
08. H9190 
09. H2330 
10. H7150 
11. H3160 
12. H2310 
EDV Rand 1 
EDVH7110_A 
EDVH7120 
EDV H4030 
ZM Rand 1 
ZM Rand 2 
UZWV Rand 1 
UZWV H6430_A 
UZWV H6150_B 
UZWVH3150 
UZWV H6120 

Depositie 
vergunde situatie op 
23 april 2012 

0,49 
0,54 
0,34 
0,52 
0,56 
0,51 
0,49 
0,56 
0,53 
0,46 
0,43 
0,39 
0,30 
0,30 
0,32 
0,24 
0,24 
0,15 
0,16 
0,04 
0,04 
0,08 
0,09 
0,09 
0,09 
0,09 

Depositie 
Voorgenomen situatie 

0,51 
0,56 
0,36 
0,55 
0,59 
0,53 
0,52 
0,58 
0,49 
0,48 
0,45 
0,41 
0,32 
0,32 
0,33 
0,25 
0,25 
0,15 
0,17 
0,04 
0,04 
0,09 
0,09 
0,09 
0,09 
0,09 

Tabell. Overzicht depositie 

Resumé 
Geconcludeerd kan worden dat er een toename is van depositie in de voorgenomen omvang t.o.v. de 
Vergunde situatie. 
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Aankoop ammoniak 
Het bedrijf van Mts Feddema heeft zowel van de heer De Boer 99,8 kg ammoniak en van de heer 
Kelder 150,5 kg ammoniak aangekocht. In bijlage 4 is uitgewerkt hoeveel dieren op het bedrijf De 
Boer minder worden gehouden. In bijlage 5 is berekend hoeveel emissiereductie dit tot gevolg heeft. 
In bijlage 6 is uitgewerkt hoeveel dieren op het bedrijf van de heer Kelder minder worden gehouden. 
In bijlage 7 is berekend hoeveel emissiereductie dit tot gevolg heeft. In onderstaand overzicht zijn 
de rekenresultaten naast elkaar weergegeven, zodat ze vergeleken kunnen worden. Uit de 
rekenresultaten blijkt dat er per saldo geen toename is van depositie op de Natura 2000-gebieden. 
De WGB kan hiermee worden verleend. 

Naam Depositie 
vergunde 
situatie op 

referentiedatum 

Depositie 
vergund 

Salderingsbedrijf 
De Boer 

Depositie 
vergund 

Salderingsbedrijf 
E. Kelder 

Depositie 
na 

saldering 

Depositie 
voorgenomen 

omvang 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Rand VBR punt 1 
Rand VBR punt 2 
Rand VBR punt 3 
01. H6120 
02. H91E0_G 
03. H6230 
04. H2310/H4030 
05. H4010_A 
06. H5130 
07. H7140_A 
08. H9190 
09. H2330 
10. H7150 
11. H3160 
12. H2310 
EDV Rand 1 
EDV H7110_A 
EDV H7120 
EDV H4030 
ZM Rand 1 
ZM Rand 2 
UZWV Rand 1 
UZWV H6430_A 
UZWV H6150_B 
UZWVH3150 
UZWV H6120 

0,49 
0,54 
0,34 
0,52 
0,56 
0,51 
0,49 
0,56 
0,53 
0,46 
0,43 
0,39 
0,30 
0,30 
0,32 
0,24 
0,24 
0,15 
0,16 
0,04 
0,04 
0,08 
0,09 
0,09 
0,09 
0,09 

0,01 
0,01 
0,00 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 

0,02 
0,10 
0,12 
0,02 
0,02 
0,03 
0,02 
0,03 
0,02 
0,02 
0,03 
0,03 
0,07 
0,06 
0,08 
0,03 
0,03 
0,02 
0,03 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,52 
0,65 
0,46 
0,55 
0,59 
0,55 
0,52 
0,60 
0,56 
0,49 
0,47 
0,43 
0,37 
0,36 
0,40 
0,27 
0,27 
0,17 
0,19 
0,04 
0,04 
0,09 
0,10 
0,10 
0,10 
0,10 

0,51 
0,56 
0,36 
0,55 
0,59 
0,53 
0,52 
0,58 
0,49 
0,48 
0,45 
0,41 
0,32 
0,32 
0,33 
0,25 
0,25 
0,15 
0,17 
0,04 
0,04 
0,09 
0,09 
0,09 
0,09 
0,09 
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Bijlage 2 
:j depositieberekening 2012 

Onderstaand overzicht geeft een weergave van de vergunde dieraantallen conform de 
omgevingsvergunning verleend op 23 april 2012. Apart is een afschrift van de vergunning 
toegevoegd. De gegevens uit onderstaande overzichten zijn ingevoerd in de ammoniak 
depositieberekening vergunning 2012. 

Rav code Omschrijving conform Rav 

D 3.2.7.1.1 

Aantai 
dieren 

NH3/dier 

Vleesvarkens, opfokberen en -zeugen gedeeltelijk 
roostervloer; mestkelders met (water- en) 
mestkanaal, met metalen driekantroosters op het 
mestkanaal; emitterend mestoppervlak maximaal 
0,18 m^ (Groen Label BB 97.07.056V2) (BWL 
2004.03. VI) 
Totaal 

3336 

NH3 
totaal 

M 
3336,0 

3336,0 

Toelichting bij de ingevoerde parameters: 

• In de depositieberekening zijn de emissies uitgedrukt in kg NH3 conform de aantallen in het 
bovenstaande overzichten; 

• De depositie is uitgedrukt in mol/hectare/jaar. 
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Bijlage 3 
depositieberekening 2012 

Naam van de berekening: VS 2012 Feddema 
Gemaakt op: 4-12-2014 14:38:45 
Zv\raartepuntX: 232,100 Y: 508,600 
Cluster naam: Feddema (Lutten) (ca) 
Berekende ruwheid: 0,24 m 

Emissie Punten; 
Voignr. BronlD X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. snelheid Emissie 

Centraal EP 232 449 513 726 1,5 1,5 3,4 3,19 3 336 

Gevoelige locaties: 
Volgnummer 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Naam 
Rand VBR punt 1 
Rand VBR punt 2 
Rand VBR punt 3 
01. H6120 
02. H91E0_G 
03. H6230 
04. H2310/H4030 
05. H4010_A 
06. H5130 
07. H7140_A 
08. H9190 
09. H2330 
10. H7150 
11. H3160 
12. H2310 
EDV Rand 1 
EDVH7110_A 
EDV H7120 
EDV H4030 
ZM Rand 1 
ZM Rand 2 
UZWV Rand 1 
UZWV H6430_A 
UZWV H6150_B 
UZWV H3150 
UZWV H6120 

X coördinaat 
229 722 
232 680 
234 484 
228 757 
228 621 
228 938 
229 494 
229 751 
229 640 
229 164 
229 654 
228 545 
233 772 
233 452 
233 699 
241 811 
241 666 
241 679 
241 453 
198 079 
197 794 
206 782 
207 791 
207 594 
207 396 
207 414 

Y coördinaat 
506 033 
505 520 
503 616 
506 312 
506 381 
506 169 
505 992 
506 082 
505 759 
505 509 
504 922 
503 605 
502 691 
502 395 
502 976 
504 410 
504 096 
500 023 
500 619 
517 383 
516 612 
505 482 
504 269 
504 336 
504 544 
504 632 

Depositie 

Details van Emissie Punt: Centraal EP (7423) 
Voignr. Code 

D 3.2.7.1.1 
Type 
Vleesvarkens 

Aantal 
3336 

Emissie 
1 

Totaal 

0,49 
0,54 
0,34 
0,52 
0,56 
0,51 
0,49 
0,56 
0,53 
0,46 
0,43 
0,39 
0,3 
0,3 

0,32 
0,24 
0,24 
0,15 
0,16 
0,04 
0,04 
0,08 
0,09 
0,09 
0,09 
0,09 

3336 
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513600 
513095 
512590 
512085 
511580 
511075 
510570 
510065 
509560 
509055 
508549 
508044 
507539 
507034 
506529 
506024 
505519 
505014 
504509 
504004 

0u>0u>0l00u)0l0^(0^(0^(0^(0^(0 
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T— CD^tD«~tOT— tOT— (£>*— IOT— to 
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C^C4Cy(VCyc^<V|CMC4CMNCVNNC^J(N|CSCVrv|<>4 
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Bijlage 4 
g depositieberekening De Boer 

Onderstaand overzicht betreft weergaves van de vergunde situaties van de heer De Boer. 

HWd.d. 12 december 1989 

WM d.d. 21 maart 1997 

Melding Activiteitenbesluit d.d. 19 december 2013 

Onderstaand overzicht geeft een weergave van de aangekochte 99,8 kg ammoniak van De Boer ten 
behoeve van de Maatschap Feddema. De gegevens uit onderstaande overzichten zijn ingevoerd in 
de ammoniak depositieberekening vergunning De Boer. 

Toelichting bij de ingevoerde parameters; 
• In de depositieberekening zijn de emissies uitgedrukt in kg NH3 conform de aantallen in het 

bovenstaande overzichten; 
• De depositie is uitgedrukt in mol/hectare/jaar. 
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Bijlage 5 
K depositieberekening De Boer 

Naam van de berekening: Boer 
Gemaakt op: 4-12-2014 15:24:01 
Zwaartepunt X: 232,200 Y: 508,600 
Cluster naam: Feddema (Lutten) (ca) 
Berekende ruwheid: 0,24 m 

Emissie Punten: 
Volgnr. BronlD X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. snelheid Emissie 

De Boer 216 898 511 832 1,5 3,1 0,5 1,00 100 

Gevoelige locaties: 
Volgnummer 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Naam 
Rand VBR punt 1 
Rand VBR punt 2 
Rand VBR punt 3 
01. H6120 
02. H91E0_G 
03. H6230 
04. H2310/H4030 
05. H4010_A 
06. H5130 
07. H7140_A 
08. H9190 
09. H2330 
10. H7150 
11. H3160 
12. H2310 
EDV Rand 1 
EDVH7110_A 
EDV H7120 
EDV H4030 
ZM Rand 1 
ZM Rand 2 
UZWV Rand 1 
UZWV H6430_A 
UZWV H6150_B 
UZWVH3150 
UZWV H6120 

X coördinaat 
229 722 
232 680 
234 484 
228 757 
228 621 
228 938 
229 494 
229 751 
229 640 
229 164 
229 654 
228 545 
233 772 
233 452 
233 699 
241 811 
241 666 
241 679 
241 453 
198 079 
197 794 
206 782 
207 791 
207 594 
207 396 
207 414 

Y coördinaat 
506 033 
505 520 
503 616 
506 312 
506 381 
506 169 
505 992 
506 082 
505 759 
505 509 
504 922 
503 605 
502 691 
502 395 
502 976 
504 410 
504 096 
500 023 
500 619 
517 383 
516 612 
505 482 
504 269 
504 336 
504 544 
504 632 

Details van Emissie Punt: De Boer (6058) 
Volgnr. Code 

E 1.100 
Type 
Opfokhennen 

Aantal 
587 

Emissie 
0.17 

Totaal 

Depositie 
0,01 
0,01 
0,00 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 

99.79 
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Bijlage 6 
depositieberekening de heer Kelder 

Onderstaand overzicht betreft weergavee van de vergunde situaties van de heer kelder. 

Vergunde situatie 1983 

Vergunde situatie 1996 

Vergunde situatie 2005 

Vergunde situatie 2009 
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De heer kelder heeft het voornemen om de mest te verdunnen door het op te vangen in water. Als 
gevolg van deze voorgenomen maatregel is de ammoniak uitstoot per dier minder. In de 
onderstaande tabel is de vergunde situatie openomen: 

Rav code Omschrijving conform Rav Aantal NH3/ dier NH3 
dieren totaal 

• 3.100.2 Vleesvarkens, opfokberen en -zeugen; overige 
huisvestingssystemen; hokoppervlak groter dan 0,8 m^ 
Totaal 

72 3,5 252,0 

252,0 

In de onderstaande overzicht is de voorgenomen omvang van de heer Kelder opgenomen: 

De vrijgekomen 153 kg ammoniak van de heer Kelder worden overgedragen aan Maatschap 
Feddema. 

Toelichting bij de ingevoerde parameters: 

• In de depositieberekening zijn de emissies uitgedrukt in kg NH3 conform de aantallen in het 
bovenstaande overzichten; 

• De depositie is uitgedrukt in mol/hectare/jaar. 
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Bijlage 7 
M depositieberekening Kelder ) r 

Naam van de berekening: Marsweg 252 kg vergund 
Gemaakt op: 4-12-2014 12:12:55 
Zwaartepunt X: 232,100 Y: 507,800 
Cluster naam: Feddema (Lutten) (ca) 
Berekende ruwheid: 0,24 m 

Emissie Punten: 
Volgnr. BronlD X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. snelheid Emissie 

Marsweg 3a 235 665 506 202 4,0 3,6 0,5 4,00 252 

Gevoelige locaties: 
Volgnummer 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Naam 
Rand VBR punt 1 
Rand VBR punt 2 
Rand VBR punt 3 
01. H6120 
02. H91E0_G 
03. H6230 
04. H2310/H4030 
05. H4010_A 
06. H5130 
07. H7140_A 
08. H9190 
09. H2330 
10. H7150 
11. H3160 
12. H2310 
EDV Rand 1 
EDV H7110_A 
EDV H7120 
EDV H4030 
ZM Rand 1 
ZM Rand 2 
UZWV Rand 1 
UZWV H6430_A 
UZWV H6150_B 
UZWV H3150 
UZWV H6120 

X coördinaat 
229 722 
232 680 
234 484 
228 757 
228 621 
228 938 
229 494 
229 751 
229 640 
229 164 
229 654 
228 545 
233 772 
233 452 
233 699 
241 811 
241 666 
241 679 
241 453 
198 079 
197 794 
206 782 
207 791 
207 594 
207 396 
207 414 

Y coördinaat 
506 033 
505 520 
503 616 
506 312 
506 381 
506 169 
505 992 
506 082 
505 759 
505 509 
504 922 
503 605 
502 691 
502 395 
502 976 
504 410 
504 096 
500 023 
500 619 
517 383 
516 612 
505 482 
504 269 
504 336 
504 544 
504 632 

Depositie 

Details van Emissie 
Volgnr. Code 

D 3.100.2 

Punt: Marsweg 3a (6289 
Type 
Vleesvarkens 

Aantal 
72 

Emissie 
3.5 

Totaal 

0,04 
0,16 
0,19 
0,03 
0,03 
0,04 
0,04 
0,05 
0,04 
0,04 
0,05 
0,05 
0,11 
0,10 
0,14 
0,05 
0,05 
0,03 
0,04 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

252 
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512800 
512295 
511790 
511285 
510780 
510275 
509770 
509265 
508760 
508255 
507749 
507244 
506739 
506234 
505729 
505224 
504719 
504214 
503709 
503204 
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Naam van de berekening: Marsweg 3a VO 99 kg 
Gemaakt op: 4-12-2014 12:21:07 
Zwaartepunt X: 232,100 Y: 507,800 
Cluster naam: Feddema (Lutten) (ca) 
Berekende ruwheid: 0,24 m 

Emissie Punten: 
Voignr, BronlD X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.qeb. hoogte Diam. Uittr. snelheid Emissie 

Marsweg 3a 235 665 506 202 4,0 3,6 0,5 4,00 99 

Gevoelige locaties: 
Volgnummer 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Naam 
Rand VBR punt 1 
Rand VBR punt 2 
Rand VBR punt 3 
01. H6120 
02. H91E0_G 
03. H6230 
04. H2310/H4030 
05. H4010_A 
06. H5130 
07. H7140_A 
08. H9190 
09. H2330 
10. H7150 
11. H3160 
12. H2310 
EDV Rand 1 
EDVH7110_A 
EDVH7120 
EDV H4030 
ZM Rand 1 
ZM Rand 2 
UZWV Rand 1 
UZWV H6430_A 
UZWV H6150_B 
UZWVH3150 
UZWV H6120 

X coördinaat 
229 722 
232 680 
234 484 
228 757 
228 621 
228 938 
229 494 
229 751 
229 640 
229 164 
229 654 
228 545 
233 772 
233 452 
233 699 
241 811 
241 666 
241 679 
241 453 
198 079 
197 794 
206 782 
207 791 
207 594 
207 396 
207 414 

Y coördinaat 
506 033 
505 520 
503 616 
506 312 
506 381 
506 169 
505 992 
506 082 
505 759 
505 509 
504 922 
503 605 
502 691 
502 395 
502 976 
504 410 
504 096 
500 023 
500 619 
517 383 
516 612 
505 482 
504 269 
504 336 
504 544 
504 632 

Details van Emissie 
Voignr. Code 

D 3.100.1 

Punt: Marsweg 3a (6289 
Type 
Vleesvarkens 

Aantal 
72 

Emissie 
1.375 

Totaal 

Depositie 
0,02 
0,06 
0,07 
0,01 
0,01 
0,01 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,04 
0,04 
0,06 
0,02 
0,02 
0,01 
0,01 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
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512800 
512295 
511790 
511285 
510780 
510275 
509770 
509265 
508760 
508255 
507749 
507244 
506739 
506234 
505729 
505224 
504719 
504214 
503709 
503204 
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Bijlage 8 
. ung depositieberekening VO 

Onderstaand overzicht geeft een weergave van de voorgenomen omvang. De gegevens uit 
onderstaand overzicht zijn ingevoerd in de ammoniak depositieberekening voorgenomen omvang. 

Rav code Omschrijving conform Rav Aantal 
dieren 

NH3/ dier NH3 
totaal 

• 3.2.7.1.1 Vleesvarkens, opfokberen en -zeugen 
gedeeltelijk roostervloer; mestkelders met 
(water- en) mestkanaal, met metalen 
driekantroosters op het mestkanaal; 
emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m^ 
(Groen Label BB 97.07.056V2) (BWL 
2004.03. VI) 

2544 2544,0 

D 3.2.7.2.1 Vleesvarkens, opfokberen en -zeugen 
gedeeltelijk roostervloer; mestkelders met 
(water- en) mestkanaal, met roosters anders 
dan metalen driekant op het mestkanaal; 
emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m^ 
(BWL 2004.05.V1) 
Totaal 

792 1,2 950,4 

3494,4 

Toelichting bij de ingevoerde parameters: 

In de depositieberekening zijn de emissies uitgedrukt in kg NH3 conform de aantallen in het 
bovenstaande overzichten; 
De depositie is uitgedrukt in mol/hectare/jaar. 
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Bijlage 8 
iepositieberekening VO 

Naam van de berekening: Feddema, VO nieuw 
Gemaakt op: 23-12-2014 14:30:24 
Zwaartepunt X: 232,200 Y: 508,600 
Cluster naam: Feddema (Lutten) (ca) 
Berekende ruwheid: 0,24 m 

Emissie Punten: 
Volgnr. BronlD X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. snelheid Emissie 
1 Centraal EP 232 449 513 726 1,5 1,5 3,4 3,19 3 494 

Gevoeiige iocaties: 
Volgnummer 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Naam 
Rand VBR punt 1 
Rand VBR punt 2 
Rand VBR punt 3 
01. H6120 
02. H91E0_G 
03. H6230 
04. H2310/H4030 
05. H4010_A 
06. H5130 
07. H7140_A 
08. H9190 
09. H2330 
10. H7150 
11. H3160 
12. H2310 
EDV Rand 1 
EDVH7110_A 
EDVH7120 
EDV H4030 
ZM Rand 1 
ZM Rand 2 
UZWV Rand 1 
UZWV H6430_A 
UZWV H6150_B 
UZWVH3150 
UZWV H6120 

X coördinaat 
229 722 
232 680 
234 484 
228 757 
228 621 
228 938 
229 494 
229 751 
229 640 
229 164 
229 654 
228 545 
233 772 
233 452 
233 699 
241 811 
241 666 
241 679 
241 453 
198 079 
197 794 
206 782 
207 791 
207 594 
207 396 
207 414 

Y coördinaat 
506 033 
505 520 
503 616 
506 312 
506 381 
506 169 
505 992 
506 082 
505 759 
505 509 
504 922 
503 605 
502 691 
502 395 
502 976 
504 410 
504 096 
500 023 
500 619 
517 383 
516 612 
505 482 
504 269 
504 336 
504 544 
504 632 

Depositie 
0,51 
0,56 
0,36 
0,55 
0,59 
0,53 
0,52 
0,58 
0,49 
0,48 
0,45 
0,41 
0,32 
0,32 
0,33 
0,25 
0,25 
0,15 
0,17 
0,04 
0,04 
0,09 
0,09 
0,09 
0,09 
0,09 

Details van Emissie Punt: Centraal E 
Volgnr. Code 

D 3.2.7.1.1 
D 3.2.7.2.1 

Type 
Vleesvarkens 
Vleesvarkens 

P (7423) 
Aantal 
2544 
792 

Emissie 
1 
1.2 

Totaal 
2544 
950.4 

Mts. Feddema - Dedemsvaartseweg-Zuid 1 - Lutten 



513600 
513095 
512590 
512085 
511580 
511075 
510570 
510065 
509560 
509055 
508549 
508044 
507539 
507034 
506529 
506024 
505519 
505014 
504509 
504004 
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10 Overeenkomst aanvrager en 
verkopende partij t.b.v. Saldatie 

Koopovereenkomst Maatschap de Boer 

KOOPOVEREENKOMST AMMONIAKRECHTEN 

Mt< d€ Boer 
Den Hulst 4 
77' I CN NIeuwleusen 

De partijen: 

Naam 
Adres 
Postcode en plaats 
Bankrekeningnummer 
Hierna noemen: 'verkoper' 

en 

Naam : Mts Feddema-Odink 
Adres : Dedemsvaartseweg Z. I 
Postcode en plaats : 777S AB Lutten 
Hierna te noemen 'koper', 

In aanmerking nemende dat: 
• Belde partijen een onderneming exploiteren met (onder meer) tot doel het houden 

van dieren; 
• Voor het houden van dieren onder meer vere ist Is het beschikken over voldoende 

ammoniakrechten; 
• Koper zijn bedrijf wenst uit te breiden en verkoper bereid is zijn bedrijf In te 

krimpen; 
• Verkoper geeft Agrifirm Exian volmacht tot intrekking of wijziging van diens 

vergunningfen) van de hierna genoemde hoeveelheid ammoniakrechten. 

komen overeen: 
dat verkoper aan koper, die In koop aanneemt, een hoeveelheid ammoniakrechten. groot 
99.8 kg. rustend op de locatie Oosterhuls 49-B te NIeuwleusen, onder de navolgende 
bepalingen: 
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Het verkochte 
1. Onder de ammoniakrcchien dient hier te worden verstaa n: de publiekrechtelijke 

toestcmming(en) tot het houden van dieren, uitgedrukt in de uitstoot van ammoniak 
vanuit de betreffende inrichting c.q. locatie met de omvang van een aantal 
kilogrammen per jaar; 

2. Eventuele korting van overheidswege op de omv ang van het verkochte, die is 
verbonden aan de overdracht ervan op koper of plaatsvindt na feitelijke levering, is 
voor rekening en risico van koper; 

3. Eventuele korting van overheidswege op de omv ang van het verkochte voor het 
moment van feitelijke levering, die niet verbonden is aan de^e levering, Is voor 
rekening en risico van verkoper. 

Koopsom, betaling 
4. Met betrekking tot de omzetbelasting (BTW) geldt het volgende: verkoper ve rklaart 

onder de omzetbelasting te vallen; 
5. De prijs van het verkochte bedraagt^^^l per kg exd. BTW, oftewel een koopsom 

incl. BTW van € ••••• 
C. Koper ral de koopsom uiterlijk 10 april 2014 storten op rekeningnummer 

van Stichting Derdengeiden Exian te Veghel; 
7. Na ontvangst van de koopsom zullen de procedures worden gestart die vereist zijn 

voor de feitelijke levering overeenkomstig artikel 11 t/m 15; 
8. Binnen twee weken nadat koper de bewijsstukken heeft ingediend dat feitelijke 

levering heeft plaatsgevonden, zal de koopsom aan verkoper worden uitbetaald; 
9. Indien feitelijke levering niet uite rlijk I juli 201 S heeft plaatsgehad dan wel indien 

feitelijke levering onmogelijk blijkt door het vernietigen van de betreffende 
vergunning(en) of het in hoogste instantie in stand blijven van een weigering tot 
verlening van de betreffende vergunning(en), wordt de koopsom binnen twee weken 
na ontvangst van het betreffende besluit aan koper teruggestort, inclusief 
depotrente; 

10. Echter: indien de op de in artikel 9 genoemde datum nog een beroepsprocedure 
gaande Is betreffende bedoelde vergunningen, dan wordt de term ijn verlengd totdat 
deze procedure Is geèindigd; 
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Levering 
11 .Juridische levering van het verkochte vindt plaats op de datum van betaling van de 

koopsom door koper overeenkomstig artikel 5 en 6; 
12. Feitelijke levering van het verkochte zal geschieden door toekenning van de door 

koper aangevraagde vergunning waarbij de voormelde ammoniakrechten zijn 
betrokken doch niet eerder dan die vergunning onherroepelijk wordt; 

13. Partijen verplichten zich jegens eikaar om eik afzonderlijk en zo nodig gezamenlijk al 
het nodige te doen voor het verkrijgen door koper van de benodigde vergunning(en). 
Bij deze verlenen partijen elkaar hiervoor ook onherroepelijke volmacht: 

14. Tevens zullen zij niets doen dat kan leiden tot vertrag ing In de vergunningverlening 
of vernietiging van de verleende vergunnlng(en) of levering anderszins in de weg kan 
staan; 

15. Verkoper verplicht zich tot het overdragen of afstaan van ammoniakrechten indien en 
In zoverre dat nodig is voor toekenning ervan aan koper; 

16. Verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan ais de door het bevoegd gezag 
verleende vergunning(en) onaantastbaar is/zijn geworden; 

17. Koper Is verplicht bet bewijs dat levering heeft plaatsg evonden binnen een week 
nadat hij het betreffende besluit heeft ontvangen aan de beheerder van de koopsont 
kenbaar te maken; 

Geldelijke verrekening 
18. Indien blijkt dat de hoeveelheid ammoniakrechten die naar koper overgaat lag er zal 

zijn dan partijen beogen met onderhavige overeenkomst, zal het verkochte worden 
herzien met dien verstande dat de maximaal over te dragen hoeveelheid ammoniak 
dient over te gaan. Alsdan zal, indien de oorzaak hiervan In redelijkheid niet aan de 
verkoper is toe te rekenen, een geldelijke verrekening plaatsvinden op basis van € 
^^•(exci. eventuele BTW) per niet-geieverde kg ammoniak, indien het een oorzaak 
betreft die in redelijkheid wel aan verkoper is toe te rekenen, dan is verkoper naast 
genoemde verrekening verplicht tot vergoeding aan koper van eventueel door koper 
geleden dan wei te lijden schad e. 

Ontbindende voorwaarden 
19. Ontbindende voorwaarde voor deze verkoop, die slechts door de verkoper kan 

worden ingeroepen, is het niet stipt en zonder aanmaning voldoen door koper aan 
zijn betalingsverplichting, zoals vermeid In artikel 6; 

20. Ontbindende voorwaarde voor de verkoop, die door beiden kan worden ingeroepen, 
is verder dat koper niet uiter lijk op de In artikel 9 genoemde datum, eventueel na 
toepassing van artikel 10. over het verkochte kan beschikken; 
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Nalatigheid, boete 
21. Elk der partijen zal in verzuim zijn waar het de nakoming van de bij de artikelen 11 

t/m 16 bepaalde door enkele daad of nalatigheid of door enkel verloop van een 
gestelde termijn en/of datum, zonder dat enige sommatie, ingebrekestelling en 
dergelijke nodig is; 

22. De in verzuim zijnde partij verbeurt aan de wederpartij een onmiddellijk opeisbare 
boete vanH^H per dag dat de niet-nakoming of niet Juist nakoming voortduurt 
tot een maximum vanBHBH*' onverlet latend diens bevoegdheid om ontbinding 
van deze overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen; 

Kosten 
23. De kosten van de aanvraag van de voor koper in verband met de levering benodigde 

vergunning(en) zijn voor koper, inclusief die van eventuele procedures van bezwaar 
en beroep; 

24. De kosten die verbonden zijn aan het intrekken of wijzigen van vergunning(en), het 
doen van meldingen en registraties anderszins van het bedrijf van verkoper in 
verband met de levering aan de koper zijn voor rekening van verkoper; 

25. De kosten van deze overeenkomst en van het beheer van de koopsom op de 
derdenrekening, waaronder het verrichten van betaling en correspondentie met 
partijen zijn voor rekening van koper. 

Aldus in drievoud opgemaakt te Meppel op 20 maart 2014 

Verkoper; Koper: 

Mts de Boer Feddema-Odink 
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Koopovereenkomst VOF Kelder 

KOOPOVEREENKOMST AMMONIAKRECHTEN 

De partijen: 

Naam 
Adres 
Postcode en plaats 
Bankrekeningnummer 
Hierna noemen: 'verkoper' 

VOF Kelder 
Marsweg 3A 
7794 RK Rhe eze 

en 

Naam 
Adres 
Postcode en plaats 
Hierna te noemen 'koper'. 

Mes Feddema-Odink 
Dedemsvaartseweg Z. 1 
7775 AB Lutten 

in aanmerking nemende dat: 
• Beide partijen een onderneming exploiteren met (onder meer) tot doel het houden 

van dieren: 
• Voor het houden van dieren onder meer vereist Is het beschikken over voldoende 

ammoniakrechten; 
• Koper zijn bedrijf wenst tit te breiden en verkoper bereid Is zijn aedrijf in te 

krimpen; 
• Verkoper geeft Agrifirm Exian volmacht tot intrekk ing of wijziging van diens 

vergunning(en) van de hierna genoemde hoeveelheid ammoniakrechten. 

komen overeen: 
Hat vofkopcr aan koper, die In kc-op aanneemt, een hoeveelheid ammoniakrechten. groot 

150,5 kg. rustend op de locatie Marsweg 3A te Rheeze, onder de navolgfnde bepalingen: 
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Het verkochte 
1. Onder de ammonlakrechte n dient hier te worden verstaan: de publiekrechtelijke 

toestemminq(en) tot het houden van dieren, uitgedrukt in de uitstoot van ammoniak 
vanuit de betreffende inrichting c.q. locatie met de omvang vifn een aantai 
kiiogrammen per jaar; 

2. Eventuele korting van overheidswege op de omvang van het verkochte, die is 
verbonden aan de overdracht ervan op koper of plaatsvindt na feitelijke levering, is 
voor rekening en risico van koper; 

3. Eventuele korting van overheidswege op de omvang van het verkochte voor het 
moment van feitelijke levering, die niet verbonden is aan deze levering, is voor 
rekening en risico van verkoper. 

Koopsom, betaling 
4. Met betrekking tot de omzetbelasting (BTW) geldt het volgende: verkoper verklaart 

niet onder de omzetbelasting te vallen ; 
5. De prijs van het verkochte bedraagt^^^| per kg, oftewel een koopsom van € 

(t Koper zal de koopsom uiterlijk 17 juni 2014 storten op rekeningnummer 

van stichting Derdengeiden Exian te Veghei. 
7. Na ontvangst van de koopsom zullen de procedures worden gestart die vereist zijn 

voor de feitelijke levering overeenkomstig artikel 11 t/m i S; 
8. Binnen twee weken nadat koper de bewijsstukken heeft ingediend dat feitelijke 

levering heeft plaatsgevonden, zal de koopsom aan verkoper worden uitbetaald; 
9. Indien feitelijke levering met uiterlijk i juli 201S heeft plaatsgehad dan wel indien 

feitelijke levering onmogelijk blijkt door het vernietigen van de betreffende 
vergunning(en) of het in hoogste instantie in stand blijven van een weigering tot 
verlening van de betreffende vergunningCen), wordt de koopsom binnen twee weken 
na ontvangst van het betreffende besluit aan koper teruggestort, inclusief 
depotrente. 

10. Echter: indien de op de in artikel 9 genoemde datum nog een beroepsprocedure 
gaande is betreffende bedoelde vergunningen, dan wordt de termijn verlengd totdat 
deze procedure is geëindigd: 
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Levering 
11 .Juridische levering van het verkochte vindt plaats op de datum van totaling van de 

koopsom door koper overeenkomstig artikel S en 6; 
12. Feitelijke levering van hel verkochte zal geschieden door toekenning van de door 

koper aangevraagde vergunning waarbij de voormelde ammoniakrechten zijn 
betrokken doch niet eerder dan die vergunning onherroepelijk wordt; 

13. Partijen verplichten zich jegens elkaar om elk afzonderlijk en zo nodig gezamenlijk al 
het nodige te doen voor het verkrijgen door koper van de benodigde vergonning(en). 
Bij deze verlenen partijen elkaar hiervoor ook onherroepelijke volmacht; 

14. Tevens zullen zij niets doen dat kan leiden to l vertraging in de vergunningverlening 
of vernietiging van de verleende vergunning(en) of levering anderszins in de weg kan 
staan; 

15. Verkoper verplicht zich tot het overdragen of afstaan van ammoniakrechten indien en 
in zoverre dat nodig Is voor toekenning ervan aan koper, 

16. Verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan als de door hel bevoegd gezag 
verleende vergunning(en) onaantastbaar is/zijn geworden; 

17. Koper is verplicht het bewijs dat levering heeft plaat sgevonden binnen een week 
nadat hIJ het betreffende besluit heeft ontvangen aan rie beheerder van de koopsom 
kenbaar te maken: 

CeidelIJke verrekening 
18. Indien blijkt dat de hoeveelheid ammoniakrechten die naar koper overgaa t lager zal 

zijn dan partijen beogen met onderhavige overeenkomst, zal het verkochte worden 
herzien met dien verstande dat de maximaal over te dragen hoeveelheid ammoniak 
dient over te gaan. Alsdan zal, indien de oorzaak hiervan in redelijkheid niet aan de 
verkoper is toe te rekenen, een geldelijke verrekening plaatsvinden op basis van € 
^^•excl. eventuele BTW) per niet-geleverde kg ammoniak. Indien het een oorzaak 
betreft die in redelijkheid wel aan verkoper is toe te rekenen, dan is verkoper naast 
genoemde verrekening verplicht tot vergoeding aan koper van eventueel door koper 
geleden dan wel te lijden schade. 

Ontbindende voorwaarden 
19. Ontbindende voorwaarde voor deze verkoop, die slechts door de ve rkoper kan 

worden Ingeroepen, is het niet stip t en zonder aanmaning voldoen door koper aan 
zijn betalingsverplichting, zoals vermeld in artikel 6; 

20. Ontbindende voorwaarde voor de verkoop, die door beiden kan worden ingeroepen, 
is verder dat koper niet u iterlijk op de in artikel 9 genoemde datum, eventueel na 
toepassing van artikel 10, over het verkochte kan beschikken; 
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NiUtigheid, boete 
21. Elk der partijen zal in verzuim zijn waar het d e nakoming van de bij de artikelen 11 

t/m 16 bepaalde door enkele daad of nalatigheid of door enkel verloop van een 
gestelde termijn en/of datum, zonder dat enige sommatie, ingebrekestelling en 
dergelijke nodig is; 

22. De in verzuim zijnde partij verbeurt aan de wederpartij een onmiddellijk opeisbare 
boete vanUm^ per dag dal de niet-nakoming of niet juist nakoming voortduurt 
tot een maximum van^^^^f -, onverlet latend diens bevoegdheid om ontbinding 
van deze overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen. 

Kosten 
23. De kosten van de aanvraag vas de voor koper in verband met de levering benodigde 

vergunnlng(en) zijn voor koper, inclusief die van eventuele procedures van bezwaar 
en beroep: 

24. De kosten die verbonden zijn aan het Intrekken of wijzigen van vergunnlng(en), het 
doen van meldingen en registraties anderszins van het bedrijf van verkoper in 
verband met de levering aan ce koper zijn voor rekening van verkoper; 

25. De kosten van deze overeenkomst en van het beheer van de koopsom op de 
derdenrekening, waaronder het verrichten van betaling en correspondentie met 
partijen zijn voor rekening van koper. 

Aldus in drievoud opgemaakt te Meppei op 27 mei 2014 

Verkoper 

VOFKcMw 

Koper: 

Hts FccMcmi Odmk 
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11 Intrekkingen 
ActiViteitenbesluiL 

Intrekking melding activiteitenbesluit Maatschap de Boer 

Actwrteitenbesfcat Nemet Module (AM) 0447-2014 

Melding Activiteitenbesluit 
Hierbij doe ik, de heer T. van de Beek (namens de heer J. de Boer), melding van de verandering van de inrichting 
Maatschap De Boer. Het voor de melding gebruikte e-mail adres is maarten j^osInkQexlan.ni. 

Activiteiten 
Op basis van uw antwoorden zijn de volgende activiteitefl uit het Activlteftenbeslult van toepassing: 

• Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen 
> Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank 
• Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen 
• Opslaan van dnjfmest en digestaat 
• Het houder van dieren bij een type 8 tiedrijf 
• Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht 
• Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiterten 

Gegevens meider 
Naam melder 
Adres: 

Telefoon: 
Fax: 
E-mal: 

de heer T. van de Beek 
Noordelnde 31 
7941 AS MEPPEL 
088-4882905 

maarten.rosink@exlan.nl 

Gegevens drijver inrichting 
Naam drijver 
Telefoon: 
Fax: 
E-mal: 

de heer J. de Boer 

Gegevens inrichting 
Naam inrichting: 
Adres Inrichting: 

Toelichting locatie: 
KvK nummer 
Type bedrijf: 
Reden van melding: 

Maatschap De Boer 
Oostetbulst49b 
7711 BE NIEUWLEUSEN 

08220799 
types 
verandering 

Correspondentieadres melding 
Correspondentie sturen naar het adres van de inrichting. 

Correspondentienunvner naE4fn6v93ll Pagina 1 van 3 
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AcbvHEit sduil InlBfnet Module (AM) 04-07-2014 

Gegevens verandering inrichting 
Datum verandering: 02-08-2014 
Omsctvijvlng: De ammoniak afkomstig van de dieren die door deze melding Activiteitentwsluit wordt 

ingetrokken, wordt overgenomen door vier partijen: • Maatschap Feddema-Odink, 
Dedemsvaartseweg-zuid 1, 7775 AB te Lutten. Het t)e1re1t de verlroop van 99.8 kg ammoniak 
afkomstig van 587 stuks opfokhennen met rav code E 1.100. • Maatschap Van den Bosch. 
Hoofdweg 22, 7707 RC te Balkbrug. Het betreft de verkoop van 221,0 kg ammoniak 
afkomstig van 1300 stuks opfokhennen met rav code E 1.100. • Maatschap Oostenbrink-
Hop, Elfde wijk 24, 7797 HH, te Rheezerveen. Het betreft de verkoop van 180.2 kg 
ammoniak afkomstig van 1060 stuks opfokhennen met rav code E 1.100. • A . Slager, 'Tierde 
Blok 2. 7701 RH te Dedemsvaart Het betreft de verkoop 224.9 kg afkomstig van 1323 
opfokhennen met rav code E 1.100. Na deze intrekking blijven er 25 stuks vrouwelijk 
jongvee 5 vleesvarkens, en 2880 opfokhennen over op deze locatie. Deze melding wordt 
pas definitief wanneer de Natuurbescfiermingswetvergunningaanvragen van de maatschap 
Feddema-Odink, maatschap Van den Bosch, maatschap Oostenbrink-Hop, en A. Slager 
vergund én onherroepeS^ zijn geworden. Wanneer om welke reden dan ook de aanvraag 
om Natuurtieschermingswetvergunning van de maatschap Feddema-Odink, maatschap Van 
den Bosch, maatschap Oostenbrink-Hop, en A. Slager geweigerd wordt, zal deze intrekking 
van 4270 stuks opfokhennen niet doorgevoerd gaan worden. 

Bijlage meezenden: Nee 

Extra informatie bij de melding 
U hebt geen extra informatie tkj de melding gevoegd. 

Bijlagen geüpload 
De volgende bestanden zgn toer evoeqd aan de melding: 
Indekng inrichting (verandering) AE bijlagen bij melding activiteitentiesluit Boer Nieuwfeusen 

(varkenshouderijj.pdf 
Situatieschets Milieutekening VO.pdf 

Bijlagen op papier 
U moet de volgende bijlagen op papier toesturen aan het tievoegd gezag. 

• Rapport bodemkwaiteit (in overleg met bevoegd gezag) 

Gegevens bevoegd gezag 
Gemeente Dalfsen 
Afdeling Milieu en Bouwen 
Postbus 35 
7721 AZ D^fsen 

Bestanden met milieuregels en toelichtingen 
Aan de hand van de door u ingevulde vragenboom van de AIM zijn pdf-bestanden gemaakt met daarin de 
milieuregels uit het Activiteitenbeshjit en toelichtingen op deze milieuregels Met d e volgende link gaat u naar de 
downtoadpaoina (operrt in een nieuw scherm), waar u deze t>estarKfen kunt inzien of downloaden. 

Conespondentienummer n3z4mev93h Pagina 2 van 3 
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ActwitettenlieshBl Intemet Module (AM) (VM)7-2014 

Correspondentienummer 
WHt u alstublieft, als u schriftelijk of mondeling contact awkt, onderstaand nummer als correspondentienummer 
gebruiken? 

Correspondentie nummer naz4in8v93h 

Datum en tijdstip melding; 04-07-2014 12:37 

Correspoodentienummer p«z4»TievS3h Pagina 3 van 3 
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Intrekking melding activiteitenbesluit de heer Kelder 

Afdeling Ruimtelijk Domein 
Gemeente 

Hardenberg 

E. Kelder 
Marsweg ja 
7794 RK Rheeze 

Postabrs Postbus soo 
7770 BA Huriunburj 

BBotkadm Stufibanuspirk 1 
777» HZ Haidaiba^ 

Tete/oon 140533 

Uwtcnmrr* nclbb9i|qblc 

tMtft^van JO september 2<U4 

Zootnumnw M»n4Hne7w 

Brhandtloar ArleS<huurmén 

rnm Ruimte en vergunmnjen 

Cotigorte ActlMteltenbcslun 

Ondenmrp orhrangjtbovesbslngnwSdinj Wet miHeobehMrWorsweg 3410 Rheeze 

Geachte heer Kelder, 

Herdenber^ 
& oktober aoH 

VERZONDEN -1 OKT. 201* 

op 30 september 1014 heb Ik uw melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: 
Besluit) ontvangen voor de Inrichting op het perceel Marsweg 3 a in Rheeze. Deze melding Is irtgediend 
door uw adviseur Exlan. 

Hierbij ontvangt u een kopie van het meldingsformulier en bijlagen. 

Tot 30 september Z014 mocht u 20 stuks zoogkoeien, 15 stuks vrouwelijk Jongvee tot ca 2. jaar, 10 stuks 
vleesstieren, 300 stuks opfokgeiten en 1010 stuks vleesvarkens houden. 

Op grond van de ingediende melding gaat u nu maximaal 20 stuks zoogkoeien, 15 stuks vrouwelijk 
jongvee tot ca 2. Jaar, 10 stuks vleesstieren, 300 stuks opfokgeiten en 827 stuks vleesvarkens houden. 

De eisen zoals gesteld in het Besluit zijn voor uw bedrijf van toepassing. Vla de Internetsite 
www.overheld.nl kunt u de tekst van het Besluit en de normen downloaden (zoektekst in titel 
Activiteitenbesluit). 

Binnenkort zal m het weekblad de "Dedemsvaartse Courant" de ontvangst van uw kennisgeving worden 
bekendgemaakt. 
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Natuurbeschermingswet 
Uw melding kan negatieve effecten hebben op de natuur. Waarschijnlijk moet u een vergunning in het 
kader van de Natuurbeschermingswet aanvragen voordat u de verandering doorvoert. Gedeputeerde 
Staten van Overijssel is het bevoegd gezag voor de Natuurbeschermingswet. Hun beslissing op een 
eventuele benodigde vergunning staat los van de bevestiging van de melding op grond van het Besluit. 
Wel zal een negatieve beslissing van gedeputeerde staten ertoe leiden dat de te bouwen stal niet zo kan 
worden gerealiseerd als is aangevraagd. Aan de vergunning Natuurbeschermingswet kunnen 
aanvullende emissiebeperkende maatregelen gesteld worden. 

Met vriendelijke groet, 
namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, 

Alma Zwiers 
Juridisch Adviseur 
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HMH-oaa? 
AdMeRanbeaUl InUfmt ModUe (MM) 

Melding Activiteitenbesluit 

öpmsfnfe 
Hardenberg 

INGEKOMEN 

30 SEP. 2 im 
30.0M014 

HIeibij doe ik, de heer T. van de Beek (namens de heer E. Ketder), melding van de verandering van da nichting 
v.o.f. Kelder Het voor de melding getKuikte e-mail adree it rrwarten.roalnk@exlan.nl. 

Activiteiten 
Op basis van uw antwoorden zijn de volgende activiteiten uit het Activiteitenbesluit van toepassing: 

Opslaan en overslaan van stulfgevoelige goederen 
OfMlaan van agrarische bedrijfsstoffen 
Opslaan van dnjtmest en digestaat 
Hot houden van dieren bij een type B bedrijf 
Algemene milieuregels voor emissies naar de hjcht 
Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten 

Gegevens meider 
Naam melder 
Adres; 

Teisfoon: 
Fax: 
E-mail: 

de heer T van de Beek 
Poetbus 1033 
7940KAMEPPeL 

maartan.rosM(@exlan.nl GEZIEN 
Gegevens drijver inrichting 
Naam drijver 
Telefoon: 
Fax: 
E-mail. 

de heer E. Kelder 

Gegevens inrichting 
Naam inrichting: 
Adree inrichting 

Toeichting locatie: 
KvK nummer 
fVpe bedrijf: 
Reden van melding: 

V o f Ke lder 
Marsweg 3 a 
7794RKRf«EZE 

05086682 
lypeB 
verandering 

Correspondentieadres melding 
Correspondentie sturen naar het adres van de inrichting. 

Ccrrespondemienunvner: Pegma i van 3 
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ActMMtenMtMI InMmat Modula (AIM) 3(M»-2Q14 

Gegevens verandering inrichting 
Datum verandering: 30-11-2014 
Omscririjvtng: Op 4 maart 2013 is voor de locaba Marswag 3a te Rheeze een melding in ttet kader van de 

Stoppersregeling Actieplan Ammoniak Véeriouderii Ingediend welke betrekking heeft op het 
toenmalig houden van 1010 vlaesvarfcene met rav code D 3.100.2. De stoppersmaatregelen 
houden in het inkrimpen In het aantal vleesvarkens, de ovenge vleesvarkens gaan van 0,8 
m' per vleesvarken naar 0,7 m' eventueel aangevuld met de maatregel verdunnen van da 
mest en /of schuine wand In het mestkanaal Zie ook de tabel op de volgende pagina. De 
vrijkomende ammoniak is verkocht aan derden. De ammoniak afkomstig van de dieren die 
door deze melding Actlvitellenbesluit wordt Ingetrokken, i.c.m. toepassen 
stoppersmaatregelen, wordt overgenomen door onderstaande zeven partijen: • A Slager, 
Vierde Blok 2, 7701 RH te Dedemsvaart. Het betiefl de verkoop 42,0 kg ammoniak. • 
Handelshuis Schuttert, Derde Schansweg 6, 7707 RS te Balkbrug, Het betreft de verkoop 
van 203,0 kg ammoniak • Handelshuis Schuttert, Fransenweg 2, 7777 SC te Schuinesloot, 
Het betreft de verkoop van 35,0 kg ammoniak. • Maatschap Feddema-Odirdr, 
Dedemsvaartseweg-zuid 1.7775 AB te Luttan Het betreft de verkoop van 153.0 kg 
ammoniak. • Maatschap Wslaweerd, Rheezerveenseweg ISa, 7796 HM te Heemserveen. 
Het betreft de verkoop van 700,0 kg ammoniak. • VOf Salomons, Hardenbergeiweg 35. 
7691 PC. ta Bargentheim. Het betreft de verkoop van 550,0 kg ammoniak. • Plulmveebedrijf 
Bouma. Siotweg 25, 7691 PN Ie Bargentheim Het betref t de verkoop van 438,0 kg 
ammoniak. Na deze intrekking bifven er 827 vleesvarkens, 300, opf^geiten, 20 zoogkoeien, 
15 vroüwelfk jongvee, en 10 stuks vleesstieren over op deze locatie. Deze maldtng wordt 
pas definltiaf wanneer de Natuurbeschermlngswatvergunningaanvragen van de maatschap 
Feddema-Odink, A. Slager, Handelshuls Schuttert, maatschap Welleweerd, VOF Salomons,  
en plulmveebedrijf Bouma vergund én onherroepaHjk z^n geworden. Wanneer om welke 
reden dan ook de aanvraag om Natuurbascharmingswetvergunning van de maatschap 
Feddema43dlnk, A. Slager. Handelshuls Schuttert, maatschap Wélleweerd, VOf Salomons,  
en plulmveebedrff Bouma geweigerd wordt, zal deze melding niet doorgevoerd gaan 
worden 

Bijlage meezenden: N ee 

Extra informatie bij de melding 
U hebt geen extra informatie bij de makSng gevoegd. 

Bijlagen geüpload 
De volgende bestanden zlin toegevoegd aan de melding 
Indeling Inrichting (verandering) 
Situatieschets 

AE bijlagen activlteitenbeskilt Keider, Rheeze pdf 
tekening voorgenomen omvang.pdf 

Gegevens bevoegd gezag 
Gemeente Hardenberg 
Afdeling Ruimtelijk Doinein 
Postbus 500 
7770 BA Hardarfoarg 

ConeiiXKM PsgkiaZvanS 
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AcSvitoltenbssiutlntemal Module (AIM) 3009-2014 

Bestanden met milieuregels en toelichtingen 
Aan de hand van de door u ingevolde vraoenboom van de AIM zijn pdf-bestanden gemaatd met daarin da 
milieuregels uit het Activiteitenbeeluit en toelichtingen op deze milieuregels. Mat de volgende ink gaat u naar de 
dowmoadoaotna (opent in een nieuw scherm), waar u deze bestanden kunt inzien of downloaden. 

Correspondentienummer 
Wilt u alstubieft, als u schriflelijk of mondeling contact zoeld. ondefstaand nummer als correspondentienummer 
gebruiken? 

Correspondentienummer neibbgtiqbk 

Datum en bidstip melding; 30-09-2014 15:46 

ConBspondentonummer ndbbgqqbk Pagrna 3 van 3 
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V 2013 - O 1 3 7 - O 1 

^2 ii[[ Uns 
AANVULLING BIJ 

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING 

DEDEMSVAARTSEWEG-ZUID 1 - LUTTEN 

Behoort bij besluit van: 
Ing. T. Van den Beek 

December 2015 1 3 JUN 2016 
Burgemeester en Wethouders van Hardenberg 
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Bijlagen 
3mgevingsvergunning 

AANVRAGER 

Maatschap R.E. Feddema en A. Feddema-Odink 
Dedemsvaartseweg-Zuid 1 
7775 AB Lutten 

Onderstaande bijlagen dienen ter aanvulling bij de reeds ingediende aanvraag om 
omgevingsvergunning onderdeel milieu: 

BIJLAGE i: OVEF?ZICHT VERGUNDE SITUATIE 
BIJLAGE 2: OVERZICHT VOORGENOMEN OMVANG 
BIJLAGE 3: TOELICHTING BIJ DE BIJGEVOEGDE BEREKENINGEN 
BIJLAGE 4; GEURBEREKENING VOORGENOMEN OMVANG 
BIJLAGE 5: SYSTEEMBESCHRIJVINGEN 

Apart bijgevoegd: 

- INRICHTINGSTEKENING VOORGENOMEN OMVANG. 
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Overzicht 
Vnr(ii inde situatie 

Bij de berekeningen In onderstaande tabel Is voor de aanduiding van diercategorieën en de omrekenfactoren van ammoniak uitgegaan van de Regeling ammoniak en 
veehouderij. De geuremissiefactoren (ouE/dier/s) zijn afkomstig uit de Regeling geurhinder en veehouderij. 

Milieuvergunning 23 april 2012 
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Overzicht 
Bij de berekeningen in onderstaande tabel is voor de aanduiding van diercategorieên en de omrekenfactoren van ammoniak uitgegaan van de Regeling ammoniak en 
veeltouderij. De geuremissiefactoren (ous/dier/ s) zijn afkomstig uit de Regeling geurtiinder en veeftouderij. 

Voorgenomen omvang 

• 3.2.7.1.1 

; Omschrijving conform Rav 

Gebouwen 3,4, & 5 

Aantal ; NH3/ 
dieren I dier 

I F ijnstof NH3 
i g /dier/jaar | totaal 

Max.NH3 i M ax/NH3 ' M ax.fijn Max/fijn 
, /dier | totaal { stof /dier 1 stof totaal 

Vleesvarkens, opfokberen en -zeugen gedeeltelijk 
roostervloer; mestkeiders met (water- en) mestkanaal, 
met metalen driekantroosters op het mestkanaal; 
emitterend mestcppervlak ma»maal 0,18 m* (Groen 
Label BB 97.07.056V2) (BWL 2004.03.V2) 

2544 17.9 153,0 2544,0 45537,6 ! 369232,0 1.5 3816,0 153,0 389232 

Vleesvarkens, opfokberen en -zeugen gedeeltelijk 
roostervloer; mestkeiders met (water- en) mestkana^, 
met roosters anders dan metalen driekant op het 
mestkanaal; emitterend mestcppervlak maximaal 0,18 
m' (BWL 2004.05.V3) 

1.5 17.9 153,0 942.0 11241,2 96084,0 1.5 942,0 153,0 

3486,0 I 56778.8 
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Toelichting 
' ^1 egde berekeningen 

Geur: toelichting bij bijlage 4 
De aanvraag dient te worden getoetst aan de geldende wetgeving voor geur. in de Wet geurhinder 
en veehouderij worden dieren onderscheiden waarvan de geurhinder wordt uitgedrukt in odeurunits 
per tijdseenheid per dier (ouE/dier/s) en diersoorten waarvoor vaste afstanden gelden. Voor 
vleesvarkens gelden afstanden die bepaald zijn op basis van de geuruitstoot met het programma V-
Stacks vergunning. In de voorgenomen omvang neemt het totaal aantal OUE/s toe. Met het 
programma V-Stacks vergunning kan worden berekend of de geurbelasting op omliggende 
geurgevoelige objecten te hoog is. In bijlage 4 zijn de rekenresultaten weergegeven. Uit de 
resultaten blijkt dat er in de voorgenomen omvang geen sprake is van een te hoge geurbelasting op 
de omliggende voor geur gevoelige objecten. Het bedrijf voldoet daarmee aan de geureisen van de 
Wet geurhinder en veehouderij. 

Toelichting bij de ingevoerde parameters 

• De coördinaten van het emissiepunt, gemiddelde gebouwhoogte en hoogte emissiepunt, 
zijn bepaald via de beschikking wet milieubeheer d.d. 4 maart 2010, hierin in een 
geurberekening gemaakt waarin de parameters zijn opgenomen; 

• Diameter emissiepunt: in de vorenvermelde beschikking is in de geurberekening een 
foutieve diameter opgenomen. Daarom is aan de heer Feddema gevraagd wat de 
oppervlakte van het luchtkanaal werkelijk is. Dit betreft 9 m2, op basis hiervan is de 
diameter berekend; 

• Uittredesneiheid emissiepunt; berekend o.b.v. diameter emissiepunten en aantal 
aangevraagde dieren. 

Fijnstof: 
Als sprake is van een beperkte toename van de luchtverontreiniging die niet in betekenende mate 
bijdraagt aan de concentratie PM10 in de buitenlucht (NIBM), hoeft een project niet langer meer 
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 NSL op 1 
augustus 2009, is de definitie van NIBM 3% van de grenswaarde, dat is 1,2 pg/m^ (artikel 2, lid 1, 
Besluit NIBM in samenhang met Bijlage 1A van de Regeling NIBM). 

in de Regeling NIBM zijn categorieën opgenomen die NIBM bijdragen aan de luchtverontreiniging. 
Een aantal landbouwbedrijven is opgenomen maar veehouderijen niet. Een berekening om vast te 
stellen of er sprake is van NIBM is niet altijd noodzakelijk. In Handreiking fijn stof en veehouderijen 
van mei 2010 is een vuistregel opgenomen waarmee bepaald kan worden of bij een uitbreiding van 
een veehouderij sprake is van NIBM. Deze staan in de onderstaande tabel, die gebaseerd is op de 
3% NIBM grens, dus van na de inwerkingtreding van het NSL. 
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Afstand tot te toetsen plaats 70 m 80 m 90 m 100 m 120 m 140 m 160 m 
Totale emissie in g/jr van 
iiitbieiding/opiichting 324000 387000 473000 581000 817000 1075000 1376000 

Bron: ECN. Getallen op basis van berekeningen met STACKS, versie 2008. 

In de tabel kan bij de betreffende afstand de hoeveelheid emissie worden afgelezen waarmee een 
veehouderij nog kan uitbreiden om niet in betekende mate bij te dragen. De getallen in de tabel zijn 
worstcase genomen inclusief een veiligheidsmarge. Indien bij een bepaalde afstand niet méér wordt 
geëmitteerd dan is opgenomen in de tabel dan is de oprichting/uitbreiding zeker NIBM. Met behulp 
van de emissiefactorenlijst op www.vrom.nl kan uitgerekend worden of de totale toename in emissie 
onder de NIBM grens blijft. 

De afname aan emissie van fijn stof bedraagt 510.408,0 - 485.316,0 = 25.092,0 gram fijn stof. 
Gezien deze afname van fijn stof ten op zichtte van de milieu vergunde situatie kan worden gesteld 
dat de voorgenomen omvang voor het aspect fijn stof NIBM is. 
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Geurberekening 
Voorgenomen omvang 

Naam van de berekening: Feddema Lutten VO 
Gemaakt op: 21-12-2015 12:09:36 
Rekentijd: 0:00:01 
Naam van het bedrijf: Feddema, Lutten VO 

Berekende ruwheid: 0,25 m 
Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 
Volgnr. Bron ID X-coord. Y-coord. EP 

Hoogte 
Gem.geb 
. hoogte 

EP Diam. EP Ulttr. 
snelti. 

E-Aanvraag 

Centraal emissiepunt 232 449 513 726 1,0 0,0 3,39 3,19 56 779 

Geur gevoelige locaties: 
Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

Dedemsv.weg-zuid 5 
Dedemsv.weg-zuid 9 
Tottenhiamstraat 74a 
Tottenhamstraat 74 
Dedemsv. weg-noord 4 
Tottenhamstraat 19 
Dedems.weg-noord 2 

232 409 
232 437 
232 126 
232 108 
232 216 
232 106 
232 199 

513 970 
513 966 
514 005 
513 998 
514 008 
513 961 
514 010 

14,0 
14,0 
14,0 
5,0 

14,0 
14,0 
14,0 

6.1 
8.2 
2,4 
2,4 
3,0 
2,4 
2,9 

514200 T 

514100 

514000 -

513900 

513000 -

513700 

r 

Feddema, Lutten VO 

-+- -+-
232000 232100 232200 232300 

X 

1 
232400 

1 
232500 
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Stalbeschrijvingen 

Gebouwen 3. 4. & 5: 
Nummer systeem 

Naam systeem 

Oiercategofie 

BWL 2004.03.V2 
Mestkelders met (water- en) mestkanaal, met metalen driekant 
roostervloer op het mestkanaal, emitterend mestopperviak 
maximaal 0,18 m^ 

Vleesvarkens 

Systeembeschrijving van 

Vervangt 

September 2013 

Beschrijving BWL 2004.03.VI van juni 2010, BWL 2004.03 van 15 
april 2004 en BB 97.07.056 V2 v»i 29 oktober 1998 

Werklngsprlnctpe Ammoniakemissiebeperking is gebaseerd op het beperken van 
hokemissie en potemissle. Vermindering van hokemissie vindt plaats 
door het toepassen van goed doorlatende roosters. Beperking van de 
putemissie vindt plaats door het verkleinen van het emitterend 
mestopperviak middels het toepassen van een gedeeltelijk roostervloer 
iTtet een (water- en) mestkanaal. 

DE TECHNISCHE UITVOERMG VMf HET SYSTEEM; BOUWKUNOtG 

Onderdeel Uitvoeringseis 

ta 

1b 

Vloeniitvoering - gedeeltelijk roostervloer met aan de voorzijde van het hok een hellende 
dichte vtoer en aan de achterzijde een roostervloer boven het mestkanaal, 
o£ 

- dichte boffie vloer met aan de voorzijde een roostervloer txiven het 
waterkanaal en aan de achterzijde een roostervloer boven het mestkanaal 

minimaal 0.30 m- dichte vloer per dierptaats 

2a 

2e 

Waterkanaal bij 
boMe vloer 

roosteroppervtak boven het waterkanaal mag niet groter zijn dan het 
roosteroppervtak boven het mestkanaal 

1 of 2 schuine wanden of een goot, mogen worden aangebracfit 

helling schuine wand t.o.v. putvloer minimaal 45* 

uitvoering schuine wand volgens technisch informatiedocument 'Schuine 
wanden in stallen voor varkens' 

geen open verbinding met het mestkanaal of met andere kanalen 

wateroppervlak maximaal 600 mm breed bij een watemlveau van 100 mm 

waterdicht uitgevoerd 

3e 

3f 

Mestkanaal voorziien van metalen driekant roosters 

minimaal 1100 mm breed 

1 of 2 schuine wanden mogen worden aangebracht 

bij aanwezigheid 1 schuine wand moet deze tegen de dichte vloer z|n 
aangebracht 

helling t.o.v. putvloer minimaal 45° bij schuine wand tegen dichte vloer en 
minimaal 60° bij schuine wand tegen achterwand 

uitvoering schuine wand volgens technisch informatiedocument 'Schuine 
wanden in stallen voor varkens' 

geen open verbinding met andere kanalen 

hoogte mestniveau is bij toepassing schuine wand(en) gerelateerd aan het 
emitterend oppervlak 

Mts. Feddema - Dedemsvaartseweg-Zuid 1 - Lutten 



Emitterend 
oppervlak 
mestkanaal 

maximaal 0,18 m- per dierplaats 

5a Waartoorg 
emitterend 
oppervlak 

overloop verplicht bij toepassing schuine wand(en) in het mestkanaal 

5b uitvoering overloop volgers hoofdstuk overloop in mestkanalen uit technisch 
informatiedociffnent 'Afvoersystemen voor de varkenshouderij' 

6a Aflaat kanalen (kameter afvoeropeningen minimaal 150 mm, bij mestpannen minimaal 110 
mm 

6b diameter afvoerleiding minimaal 200 mm 

6c aflaat waterkanaal aanwezig, uitvoering volgens hoofdstuk aflaat 
waterkanaal uit technisch informatiedocument 'Afvoersystemen voor de 
varkenshouderij' 

6d rioolsysteem voor aflaat mestkanaal. uitvoering volgens hoofdstuk 
rioolsysteem uit technisch Informatiedocument 'Afvoersysterrren voor de 
varkenshouderij' 

DE TECHNISCHE UTIVOERMG VAN HET SYSTEEM; TECHNISCHE VOORZEMNGEN 

Onderdeel Uitvoeringseis 

Voersysteem plaatsing boven de dichte vloeren! of het waterkanaal, alleen bg toepassing 
van een dwarstrog mag een deel van het voersysteem boven het mestkanaal 
zijn gesitueerd 

HET GEBRUnt VAN HET SYSTEEM 

Onderdeel Gebruikseis 
a1 Aflaat mestkanaal in ieder geval na afloop van elke productierxmde en, indien van toepassing, 

tijdens de productieronde t>ï het bereiken van het maximaal toegestane 
emitterend oppervlak 

a2 afvoeren van mest gaat frequent en restloos 

Overloop bij 
schuine wand(en) 
in het mestkanaai 

is rroodvoorziening, mag niet permanent als mestafvoerleiding functioneren 

Reiniging schuine 
wand(en) in het 
mestkanaal (indien 
aanwezig) 

na afloop van elke producöeronde 

Aflaatfrequentie 
waterkanaal 
(indien aanwezig) 

na afloop van elke productieronde 

Waternrveau 
waterkanaal 
(indien aanwezig) 

minimaal 100 mm na reiniging van het kanaal en voor aanvang van een 
nieuwe productieronde 

Emissiefactor 

Verwijzing meetrapport 

1.0 kg NHj per dierplaats per jaar 

Proefverslag P 4.22 van ASG (www.pv.wur.nl) 
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Rooülrsrv. Rooster-

Onchtfl 
vloer 

Voergfing 

Mestkanaai 

voorzien van 
sc^ulne 

Bolta vloer 

B 

Vonrgang 

Plattegrond u./^ 
Gedeeltelijk rooster 

^2» 

I 

Plattegrond 
Bolle vloer 

/ 

/ 
Meïtapprrvtak 

UB 

i Doorsnede A-A 

bevc^igd door ten overlaop 

Bre^e waler-
ceqervlak maji O 6m 

MasKwpervlak 
bevB»ia«t door eer owBfloop 

Doorsnede B-B 

MAAM: 
Mestkeiders met (water- en) 
mestkanaal, met metalen driekant 
roostervloer op het mestkanaal, 
emitterend mestoppervlak maximaal 
0,18 m-

NUMMER: 
BWL 20043.03.^/2 
Sy steemfciesch r^vi rkg 
September 2013 
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Gebouw 6: 

Nummer systeem 
Naam systeem 

BWL 2004.05.V3 
Mestkelders met (water- en) mestkanaal, met roosters anders dan 
metalen driekant rooster op het mestkanaal, emitterend 
mestoppervlak maximaal 0,18 m' 

Oiercategorie 
Systeemtreschrijving van 
Vervangt 

Vleesvarkens 
Juli 2015 
Vervangt BWL 2004.05.V2 

Werkingsprmcipe Ammoniakemlsslet>epe4king is get)aseerd op het beperken van 
putemissie door het verkleinen van het emittererrd mestoppervlak 
middels het toepassen van een gedeeltell)k roostervloer met een (water
en) mestkanaal. 

OE TECSWBCHE UnVOERlNG VAN NET SYSTEBI; BOUMKUMNG 
Onderdeel Uitvoeringseis 

1a 

1b 

•'/loeruttvoerir^ - gedeeitekjk roostervloer met aan de vootzi)de van het hok een hellende 
dichte vloer en aan de achterzjide een roostervloer boven het mestkanaal, 
Qt 

- dichte bolle vloer met aan de voorzijde een roostervloer boven het 
waterkanaal en aan de achterzijde een roostervloer boven het mestkanaal 

minimaal 0.30 dichte vloer per dierplaats 
roosteroppervtak boven het waterkanaal mag niet groter zijn dan het 
roosteroppervlak boven het mestkanaal 

2a 

2e 
2f 

]£ 
3a 
3b 
3c 
3d 

Waterkanaal bij 
bolle vloer 

1 c# 2 schuine wanden, of een goot, mog«i worden aangebracht 
helling schuine wand t.o.v. puMoer minimaal 45' 
uitvoering schuine wand volgens tectvksch Intdrmabedocument 'Schuine 
wanden in stallen voor varkens 
geen open vertxrxSng met het mestkanaal al met andere kanalen 
wateroppervlak maximaal 600 mm breed bq een watemiveau van 100 rrwn 
waterdicht uitgevoerd 

3e 

3f 

Mestkanaal voorzien van andere dan metalen driekant roosters 
minimaal 1100 mm breed 
1 of 2 schuine wanden mogen worden aangelxacht 
bij aanwezigheid 1 schuine wand moet deze tegen de dichte vloer zijn 
aangebracht 
helling t,o v. putvloer minimaal 45° bij schuine warxl tegen dichte vloer en 
minimaal 60' bij schuir>e wand tegen achterwand 
urtvoerir>g schuine wand volgens technisch irrformatiedocument 'Schuine 
wanden in stallen voor varkens 
geen open verbirxkng met andere kanalen 
hoogte mestniveau is bij toepassing srhuirte wand(en) gerelateerd aan het 
emitterend oppervlak 

Emitterend 
oppervlak 
mestkanaal 

maximaal 0,18 m' per dierplaats 
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5a 

Sb 

Waarborg 
emitterend 
oppervlak 

ovefloop verplicht bij toepassing schuine wandfen) in het mestkarraai 

uitvoering overloop volgens hoofdstuk overloop in mestkanalen uit technisch 
informatiedocument 'Afvoersystemen voor de varkertshouderij' 

6a Aflaat kanalen diameter afvoetopeningen minimaal 150 mm, bij mestpannen minimaal 110 
mm 

6b diameter afvoerleiding minimaal 200 mm 
6c 

6d 

aflaat waterkanaal aanwezig- uiN'oering volgens hoofdstuk aflaat waterkanaal 
uit technisch infomiatiedocument 'Afvoersystemen voor de varkenstiouderij' 

rioolsysteem voor rrflaat mestkanaii,uitvoering volgens hoofdstuk 
rioolsysteem uit technisch informatiedocument 'Afvoersystemen voor de 
varkenshouderij' 

DE TECHNISCHE UnVOERING VAN HET SYSTSM; TECHMSCHE VOORZEMNGai 

Onderdeel Uitvoeringseis 

Voersysteem plaatsing boven de dichte vloer en y of tret waterkanaal, alleen bij toepassmg 
van een dwarstrog mag een deel van het voersysteem boven het mestkanaai 
zijn gesitueerd 

HET GEBRUIK VAN KET SYSTEEM 

Onderdeel Gebruirseis 

al Aflaat mestkanaal in ieder geval na afloop van elke productieronde en, IrKfien van toepassing, 
tijdens de productlefonde bij het bereiken van het maximaal toegedane 
emitterend oppervlak 

a2 

b 

afvoeren van mest gaat frequent en resöoos 

Overloop bij 
schune wandfen] 
In het mestkanaal 

is rxxtdvoorziening, mag niet permanent als mestafvoerieiding furrctioneren 

Reiniging schuine 
wandi;en) in het 
mestkanaal (indien 
aanwezig) 

na afloop van elke pnoductjeronde 

Aflaatfrequenitie 
waterkanaal {iirdlen 
aanwezig) 

na afloop van elke producheronde 

'Watemlveau 
waterkanaal {indien 
aanwezig) 

minimaal 100 mm na reiniging van het kanaal en voor aanvaig een 
nieuwe productieronde 

Emissiefactor 
Verwijzing meetrapport 

1,5 kg NHj per dierplaats per jaar 
Betreft een afgeleide emissiefactor van het vergelijkbare systeem met 
metalen driekant roosters, zie Proefverslag P 4.22 van ASG 
(www.pv.'rtpur.nl) 
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Roostpr. 

CKtilo 
vloer 

VoergaTg 

Plattegrond 
Gedeeltelijk rooster 

Kno&tpr-

Me»tkanaal 

voorzien van 
tcNjine wandieni 

Bollo vlooi 

r-B 

Voergang 

-"A Plattegrond 
Bolle vloer 

WZZZZSK- — -

I Doorsnede A-A 

• M« «tcop«r«'lak 
etfr/eUflO door «n ovenoop 

Breedte eeter-
oppervlak T-^x. 0.6m 

beveAj>j door eeo overloop 

Doorsnede B-B 

NAAM: 
Mestkeldefs met (water- en) mestkanaal, 
met roosiers anders dan metalen 
driekant rooster op het mestkanaal 
emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 
m' 

NUMMER: 
BWL 2004 05.'v'3 
Systeembeschrijving 
Juli 2015 
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Bijlagen WGB-aanvraag 
Natuurbeschermingswet 

AANVRAGER: 

Maatschap R.E. Feddema en A. Feddema-Odink 
Dedemsvaartseweg-Zuid 1 
7775 AB Lutten 

Onderstaande bijlagen dienen ter aanvulling bij de reeds Ingediende aanvraag om 
Natuurbeschermingswetvergunning: 

BIJLAGE 1. TOELICHTING OP DE ACTIVITEIT; 
BIJLAGE 2: TOELICHTING AMMONIAK DEPOSITIEBEREKENINGEN VERGUNDE SITUATIE 2012; 
BIJLAGE 3: AMMONIAK DEPOSITIEBEREKENING VERGUNNING 2012; 
BIJLAGE 4: TOELICHTING AMMONIAK DEPOSITIEBEREKENINGEN VERGUNDE SITUATIE DE BOER 
BIJLAGE 5: AMMONIAK DEPOSITIEBEREKENING VERGUNNING DE BOER; 
BIJLAGE 6: TOELICHTING AMMONIAK DEPOSITIEBEREKENINGEN VERGUNDE SITUATIE KELDER 
BIJLAGE 7: AMMONIAK DEPOSITIEBEREKENING VERGUNNING KELDER; 
BIJLAGE 8: TOELICHTING AMMONIAK DEPOSITIEBEREKENINGEN VOORGENOMEN OMVANG; 
BIJLAGE 9: AMMONIAK DEPOSITIEBEREKENING VOORGENOMEN OMVANG. 
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Bijlage 1 
Toelichting bij de activiteit 

Mts Feddema heeft op de locatie Dedemsvaartseweg-Zuld 1 een varkenshouderij. Mts Feddema heeft 
het voornemen om 3.162 vleesvarkens te houden. Om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen is op 
19 februari 2013 een Verklaring Van Geen Bedenkingen (WGB) Natuurbeschermingswet ingediend. 

In de onderstaande tabel zijn de aangepaste AAgro-stacks depositieberekeningen opgenomen. Uit deze 
resultaten blijkt dat er geen toename is van ammoniak depositie. De provincie Overijssel kan hierdoor de 
WGB voor MTS. Feddema afgeven. 

Volgnummer i Naa m Oosterhulst 49 b Marsweg 3a 

Rand VBR punt 1 0,49 0,01 0,02 0,52 

: Voorgenomen 
omvang 

0,50 
Rand VBR punt 2 0,54 0,01 0,06 0,61 0,56 

3 
4 
5 
6~ 
7 
8~ 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

ÏL 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
2^ 
24 
25 
26 

Rand VBR punt 3 0,34 0,00 0,07 0,41 0,36 
01. H6120 0,52 0,01 0,01 0,54 0,54 
02. H91E0 G 0,56 0,01 0,01 0,58 0,58 
03. H6230 0,51 0,01 0,01 0,53 0,53 
04. H2310/H4030 0,49 0,01 0,02 0,52 0,51 
05. H4010 A 0,56 0,01 0,02 0,59 0,51 
06. H5130 0,53 0,01 0,02 0,56 0,54 
07. H7140 A 0,46 0,01 0,01 0,48 0,48 
08. H9190 0,43 0,01 0,02 0,46 0,44 
09. H2330 0,39 0,01 0,01 0,41 0,35 
10. H7150 0,30 0,00 0,05 0,35 0,32 
11. H3160 0,30 0,00 0,03 0,33 0,31 
12. H2310 0,32 0,00 0,05 0,37 0,36 
EDV Rand 1 0,24 0,00 0,02 0,26 0,25 
EDVH7110 A 0,24 0,00 0,03 0,27 0,25 
EDV H7120 0,15 0,00 0,01 0,16 0,15 
EDV H4030 0,16 0,00 0,01 0,17 0,17 
ZM Rand 1 0,04 0,00 0,00 0,04 0,04 
ZM Rand 2 0,04 0,00 0,00 0,04 0,04 
UZWV Rand 1 0,08 0,01 0,00 0,09 0,09 
UZWV H6430 A 0,09 0,01 0,00 0,10 0,09 
UZWVH6150 B 0,09 0,01 0,00 0,10 0,09 
UZWV H3150 0,09 0,01 0,00 0,10 0,09 
UZWV H6120 0,09 0,01 0,00 0,10 0,09 
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Bijlage 2 
hting depositieberekening 2012 

Onderstaand overzicht geeft een weergave van de vergunde dieraantallen conform de 
omgevingsvergunning verleend op 23 april 2012. Apart is een afschrift van de vergunning 
toegevoegd. De gegevens uit onderstaande overzichten zijn ingevoerd in de ammoniak 
depositieberekening vergunning 2012. 
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Bijlage 3 
depositieberekening 2012 

Naam van de berekening: VS 2012 Feddema 
Gemaakt op: 4-12-2014 14:38:45 
Zwaartepunt X: 232,100 Y: 508,600 
Cluster naam: Feddema (Lutten) (ca) 
Berekende ruwheid: 0,24 m 

Emissie Punten: 
Volgnr. Bron ID X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. snelheid Emissie 
1 Centraal EP 232 449 513 726 1,5 1,5 3,4 3,19 3 336 

Gevoelige locaties: 
Volgnummer 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Naam 
Rand VBR punt 1 
Rand VBR punt 2 
Rand VBR punt 3 
01. H6120 
02. H91E0_G 
03. H6230 
04. H2310/H4030 
05. H4010_A 
06. H5130 
07. H7140_A 
08. H9190 
09. H2330 
10. H7150 
11. H3160 
12. H2310 
EDV Rand 1 
EDV H7110_A 
EDV H7120 
EDV H4030 
ZM Rand 1 
ZM Rand 2 
UZWV Rand 1 
UZWV H6430_A 
UZWV H6150_B 
UZWV H3150 
UZWV H6120 

X coördinaat 
229 722 
232 680 
234 484 
228 757 
228 621 
228 938 
229 494 
229 751 
229 640 
229 164 
229 654 
228 545 
233 772 
233 452 
233 699 
241 811 
241 666 
241 679 
241 453 
198 079 
197 794 
206 782 
207 791 
207 594 
207 396 
207 414 

Y coördinaat 
506 033 
505 520 
503 616 
506 312 
506 381 
506 169 
505 992 
506 082 
505 759 
505 509 
504 922 
503 605 
502 691 
502 395 
502 976 
504 410 
504 096 
500 023 
500 619 
517 383 
516 612 
505 482 
504 269 
504 336 
504 544 
504 632 

Depositie 

Details van Emissie Punt: Centraal EP (7423) 
Volgnr. 
1 

Code 
D 3.2.7.1.1 

Type 
Vleesvarkens 

Aantal 
3336 

Emissie 
1 

Totaal 

0,49 
0,54 
0,34 
0,52 
0,56 
0,51 
0,49 
0,56 
0,53 
0,46 
0,43 
0,39 
0,30 
0,30 
0,32 
0,24 
0,24 
0,15 
0,16 
0,04 
0,04 
0,08 
0,09 
0,09 
0,09 
0,09 

3336 
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513600 
513095 
512590 
512085 
511580 
511075 
510570 
510065 
509560 
509055 
508549 
508044 
507539 
507034 
506529 
506024 
505519 
505014 
504509 
504004 

^— <0 <0 co ^— <0 T~ <D ^— co <0 T— CO co <0 
r»r>.eocoa9aioa^i-(MCMeoco^^mio<o<o 
04c«4C>i{Mfsrs<vi<^csiCMN04csi<^<Mr>j{Mcycvicv4 
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Bijlage 4 
Tc: ' depositieberekening De Boer 

Onderstaand overzicht geeft een weergave van de aangekochte ammoniak van De Boer ten 
behoeve van de Maatschap Feddema. De gegevens uit onderstaande overzichten zijn ingevoerd in 
de ammoniak depositieberekening vergunning De Boer. 
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Bijlage 5 
Ammoniak depositieberekening De Boer 

Naam van de berekening: Boer 
Gemaakt op: 4-12-2014 15:24:01 
Zwaartepunt X: 232,200 Y: 508,600 
Cluster naam: Feddema (Lutten) (ca) 
Berekende ruwheid: 0,24 m 

Emissie Punten: 
Volg nr. BronlD X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. snelheid Emissie 

De Boer 216 898 511 832 1,5 3,1 0,5 1,00 100 

Gevoelige locaties: 
Volgnummer 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Naam 
Rand VBR punt 1 
Rand VBR punt 2 
Rand VBR punt 3 
01.H6120 
02. H91E0_G 
03. H6230 
04. H2310/H4030 
05. H4010_A 
06. H5130 
07. H7140_A 
08. H9190 
09. H2330 
10. H7150 
11. H3160 
12. H2310 
EDV Rand 1 
EDVH7110_A 
EDV H7120 
EDV H4030 
ZM Rand 1 
ZM Rand 2 
UZWV Rand 1 
UZWV H6430_A 
UZWV H6150_B 
UZWV H3150 
UZWV H6120 

X coördinaat 
229 722 
232 680 
234 484 
228 757 
228 621 
228 938 
229 494 
229 751 
229 640 
229 164 
229 654 
228 545 
233 772 
233 452 
233 699 
241 811 
241 666 
241 679 
241 453 
198 079 
197 794 
206 782 
207 791 
207 594 
207 396 
207 414 

Y coördinaat 
506 033 
505 520 
503 616 
506 312 
506 381 
506 169 
505 992 
506 082 
505 759 
505 509 
504 922 
503 605 
502 691 
502 395 
502 976 
504 410 
504 096 
500 023 
500 619 
517 383 
516 612 
505 482 
504 269 
504 336 
504 544 
504 632 

Details van Emissie Punt: De Boer (6058) 
Volgnr. 
1 

Code 
E 1.100 

Type 
Opfokhennen 

Aantal 
587 

Emissie 
0.17 

Totaal 
99.79 
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Depositie 
0,01 
0,01 
0,00 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 



513600 
513095 
512590 
512085 
511580 
511075 
510570 
510065 
509560 
509055 
508549 
508044 
507539 
507034 
506529 
506024 
505519 
505014 
504509 
504004 
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Bijlage 6 
ToeHchting depositieberekening de heer Kelder 

De heer kelder heeft het voornemen om de mest te verdunnen door het op te vangen in water. Als 
gevolg van deze voorgenomen maatregel is de ammoniak uitstoot per dier minder. In de 
onderstaande tabel is de vergunde situatie openomen: 

Rav code Omschrijving conform Rav Aantal .. NH3 
dieren NH3/dier 

D 3.100 Vleesvarkens, opfokberen en -zeugen; overige 
huisvestingssystemen 
Totaal 

72 216,0 

In de onderstaande overzicht is de voorgenomen omvang van de heer Kelder opgenomen: 

De vrijgekomen ammoniak van de heer Kelder worden overgedragen aan Maatschap Feddema. 
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Bijlage 7 
HQ positieberekening Kelder 

Naam van de berekening: Kelder 3 kg 
Gemaakt op: 16-09-2015 10:01:44 
Zwaartepunt X: 231,000 Y: 507,500 
Cluster naam: Feddema (Lutten) (ca) 
Berekende ruwheid: 0,25 m 

Emissie Punten: 
Volgnr. BronlD X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. snelheid Emissie 

Kelder 235 665 506 202 4,0 3,6 0,5 4,00 216 

Gevoelige locaties: 
Volgnummer 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Naam 
Rand VBR punt 1 
Rand VBR punt 2 
Rand VBR punt 3 
01. H6120 
02.H91E0_G 
03. H6230 
04. H2310/H4030 
05. H4010_A 
06. H5130 
07. H7140_A 
08. H9190 
09. H2330 
10. H7150 
11. H3160 
12. H2310 
EDV Rand 1 
EDV H7110_A 
EDV H7120 
EDV H4030 
ZM Rand 1 
ZM Rand 2 
UZWV Rand 1 
UZWV H6430_A 
UZWV H6150_B 
UZWV H3150 
UZWV H6120 

X coördinaat 
229 722 
232 680 
234 484 
228 757 
228 621 
228 938 
229 494 
229 751 
229 640 
229 164 
229 654 
228 545 
233 772 
233 452 
233 699 
241 811 
241 666 
241 679 
241 453 
198 079 
197 794 
206 782 
207 791 
207 594 
207 396 
207 414 

Y coördinaat 
506 033 
505 520 
503 616 
506 312 
506 381 
506 169 
505 992 
506 082 
505 759 
505 509 
504 922 
503 605 
502 691 
502 395 
502 976 
504 410 
504 096 
500 023 
500 619 
517 383 
516 612 
505 482 
504 269 
504 336 
504 544 
504 632 

Details van Emissie Punt: Kelder (6289) 

Depositie 

Volgnr. Code 
D 3.100.2 

Type 
Vleesvarkens 

Aantal 
72 

Emissie Totaal 

0,04 
0,14 
0,16 
0,03 
0,03 
0,03 
0,04 
0,04 
0,04 
0,03 
0,04 
0,03 
0,10 
0,08 
0,12 
0,05 
0,05 
0,03 
0,03 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

216 
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Naam van de berekening: Kelder 1,65 kg 
Gemaakt op: 16-09-2015 10:16:10 
Zwaartepunt X: 231,000 Y: 507,500 
Cluster naam: Feddema (Lutten) (ca) 
Berekende ruwtieid: 0,25 m 

Emissie Punten: 
Volgnr. BronlD X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Ulttr. snelheid Emissie 
1 Kelder 235 665 506 202 4,0 3,6 0,5 4,00 119 

Gevoelige locaties: 
Volgnummer 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Naam 
Rand VBR punt 1 
Rand VBR punt 2 
Rand VBR punt 3 
01. H6120 
02. H91E0_G 
03. H6230 
04. H2310/H4030 
05. H4010_A 
06. H5130 
07. H7140_A 
08. H9190 
09. H2330 
10. H7150 
11. H3160 
12. H2310 
EDV Rand 1 
EDV H7110_A 
EDV H7120 
EDV H4030 
ZM Rand 1 
ZM Rand 2 
UZWV Rand 1 
UZWV H6430_A 
UZWV H6150_B 
UZWV H3150 
UZWV H6120 

X coördinaat 
229 722 
232 680 
234 484 
228 757 
228 621 
228 938 
229 494 
229 751 
229 640 
229 164 
229 654 
228 545 
233 772 
233 452 
233 699 
241 811 
241 666 
241 679 
241 453 
198 079 
197 794 
206 782 
207 791 
207 594 
207 396 
207 414 

Y coördinaat 
506 033 
505 520 
503 616 
506 312 
506 381 
506 169 
505 992 
506 082 
505 759 
505 509 
504 922 
503 605 
502 691 
502 395 
502 976 
504 410 
504 096 
500 023 
500 619 
517 383 
516 612 
505 482 
504 269 
504 336 
504 544 
504 632 

Details van Emissie Punt: Kelder (6289) 

Depositie 

Volgnr. 
1 

Code 
D 3.100.1 

Type 
Vleesvarkens 

Aantal 
72 

Emissie 
1.65 

T otaal 

0,02 
0,08 
0,09 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,05 
0,05 
0,07 
0,03 
0,02 
0,02 
0,02 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

118.8 
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Bijlage 8 
jelichting depositieberekening VO 

Onderstaand overzicht geeft een weergave van de voorgenomen omvang. De gegevens uit 
onderstaand overzicht zijn ingevoerd in de ammoniak depositieberekening voorgenomen omvang. 

Voorgenomen omvang 
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Bijlage 11 
Ammoniak depositieberekening VO 

Naam van de berekening: FL1501 
Gemaakt op: 14-03-2016 15:01:27 
Zwaartepunt X: 231,000 Y: 507,500 
Cluster naam: Feddema, Lutten VO 
Berekende ruwheid: 0,25 m 

Emissie Punten: 
Voignr. BroniD X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. 

hoogte 
Diam. Ulttr. 

snelheid 
Emissie 

Centraal EP 232 449 513 726 1,5 1,5 3,4 3,19 3 471 

Gevoelige locaties: 
Volgnummer Naam X coördinaat Y coördinaat Depositie 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Rand VBR punt 1 
Rand VBR punt 2 
Rand VBR punt 3 
01.H6120 
02.H91E0_G 
03.H6230 
04.H2310/H4030 
05.H4010_A 
06.H5130 
07.H7140_A 
08.H9190 
09.H2330 
10.H7150 
11.H3160 
12.H2310 
EDV Rand 1 
EDVH7110_A 
EDVH7120 
EDV H4030 
ZM Rand 
ZM Rand 2 
EZWV Rand 1 
UZWV H6430_A 
UZWV H6150_B 
UZWV H3150 
UZWV H6120 

229 722 
232 680 
234 484 
228 757 
228 621 
228 938 
229 494 
229 751 
229 640 
229 164 
229 654 
228 545 
233 772 
233 452 
233 699 
241 811 
241 666 
241 679 
241 453 
198 079 
197 794 
206 782 
207 791 
207 594 
207 396 
207 414 

506 033 
505 520 
503 616 
506 312 
506 381 
506 169 
505 992 
506 082 
505 759 
505 509 
504 922 
503 605 
502 691 
502 395 
502 976 
504 410 
504 096 
500 023 
500 619 
517 383 
516 612 
505 482 
504 269 
504 336 
504 544 
504 632 

0,50 
0,56 
0,36 
0,54 
0,58 
0,53 
0,51 
0,51 
0,54 
0,48 
0,44 
0,35 
0,32 
0,31 
0,36 
0,25 
0,25 
0,15 
0,17 
0,04 
0,04 
0,09 
0,09 
0,09 
0,09 
0,09 

Detai s van Emissie Punt: Centraal EP (5356) 
Voignr. Code Type Aantal Emissie T otaal 

D 3.2.7.1.1 
D 3.2.7.2.1 

Vleesvarkens 
Vleesvarkens 

2544 
618 

1 
1.5 

2544 
927 
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V 2013 - 0 1 3 7 - 0 1 

AANVULLING WOB 

DEDEMSVAARTSEWEG-ZUID 1 - LUTTEN 

ONTV/i 

% 

Ing. T. van de Beek 

April 2016 Behoort bij besluit van: 

1 3 JUN 2016 
Burgemeester en Wethouders van Hardenberg 
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Bijlagen WGB-aanvraag 
Natuurbeschermingswet 

AANVRAGER: 

Maatschap R.E. Feddema en A. Feddema-Odink 
Dedemsvaartseweg-Zuid 1 

7775 AB Lutten 

Onderstaande bijlagen dienen ter aanvulling bij de reeds ingediende aanvraag om 
Natuurbeschermingswetvergunning: 

BIJLAGE 1 
BIJLAGE 2 
BIJLAGE 3 
BIJLAGE 4 
BIJLAGE 5 
BIJLAGE 6 
BIJLAGE 7 
BIJLAGE 8 
BIJLAGE 9 

TOELICHTING OP DE ACTIVITEIT; 
TOELICHTING AMMONIAK DEPOSITIEBEREKENINGEN VERGUNDE SITUATIE 2012; 
AMMONIAK DEPOSITIEBEREKENING VERGUNNING 2012; 
TOELICHTING AMMONIAK DEPOSITIEBEREKENINGEN VERGUNDE SITUATIE DE BOER 
AMMONIAK DEPOSITIEBEREKENING VERGUNNING DE BOER; 
TOELICHTING AMMONIAK DEPOSITIEBEREKENINGEN VERGUNDE SITUATIE KELDER 
AMMONIAK DEPOSITIEBEREKENING VERGUNNING KELDER; 
TOELICHTING AMMONIAK DEPOSITIEBEREKENINGEN VOORGENOMEN OMVANG; 
AMMONIAK DEPOSITIEBEREKENING VOORGENOMEN OMVANG. 

•s 
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Bijlage 1 
Toelichting bij de activiteit 

Mts Feddema heeft op de locatie Dedemsvaartseweg-Zuld 1 een varkenshouderij. Mts Feddema heeft 
het voornemen om 3.172 vleesvarkens te houden. Om de continuïteit van het bedrijf te waartx3rgen is op 
19 februari 2013 een Verkiaring Van Geen Bedenkingen (WGB) Natuurteschermingswet ingediend. 

In de onderstaande tabel zijn de aangepaste AAgro-stacks depositieberekeningen opgenomen. Uit deze 
resuitaten biijkt dat er geen toename is van ammoniak depositie. De provincie Overijssei kan hierdoor de 
WGB voor MTS. Feddema afgeven. 

Volgnummer Naam Oosterhulst 49 b Marsweg 3a 

Rand VBR punt 1 0,48 0,01 0,02 0,51 

Voorgenomen 
omvang 
0,51 

Rand VBR punt 2 0,54 0,01 0,06 0,61 0,56 
3 
4 
5 
6 
7 
8~ 
9 
10 
11 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

24 
25 
26 

Rand VBR punt 3 0,34 0,00 0,07 0,41 0,36 
01. H6120 0,52 0,01 0,01 0,54 0,54 
02. H91E0 G 0,56 0,01 0,01 0,58 0,58 
03. H6230 0,51 0,01 0,01 0,53 0,53 
04. H2310/H4030 0,49 0,01 0,02 0,52 0,51 
05. H4010 A 0,49 0,01 0,02 0,52 0,51 
06. H5130 0,52 0,01 0,02 0,55 0,55 
07. H7140 A 0,46 0,01 0,01 0,48 0,48 
08, H9190 0,42 0,01 0,02 0,45 0,44 
09. H2330 0,34 0,01 0,01 0,36 0,35 
10. H7150 0,31 0,00 0,05 0,36 0,32 
11. H3160 0,30 0,00 0,03 0,33 0,31 
12. H2310 0,35 0,00 0,05 0,40 '0,36 
EDV Rand 1 0,24 0,00 
EDVH7110 A 0,24 0,00 

0,02 
0,03 

0,26 
0,27 

0,25 
: 0,25 

EDV H7120 0,15 0,00 0,01 0,16 0,16 
EDV H4030 0,17 0,00 0,01 0,18 i0,17 
ZM Rand 1 0,04 0,00 0,00 0,04 0,04 
ZMRand2 0,04 0,00 0,00 0,04 iO,04 
UZWV Rand 1 0,08 0,01 0,00 0,09 0,09 
UZWV H6430 A 0,09 0,01 0,00 0,10 0,09 
UZWVH6150 B 0,09 0,01 0,00 0,10 0,09 
UZWVH3150 ! 0,0 9 0,01 0,00 0,10 i0,09 
UZWV H6120 0,09 0,01 0,00 0,10 0,09 
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Bijlage 2 
Toel c''ing depositieberekening 2012 

Onderstaand overzicht geeft een weergave van de vergunde dieraantailen conform de 
omgevingsvergunning verleend op 23 april 2012. Apart is een afschrift van de vergunning 
toegevoegd. De gegevens uit onderstaande overzichten zijn ingevoerd in de ammoniak 
depositieberekening vergunning 2012. 

Rav code Omschrijving conform Rav Aantal 
dieren NH3/ dier 

• 3.2.7.1.1 

Vleesvarkens, opfokberen en -zeugen gedeeltelijk 
roostervloer; mestkelders met (water- en) mestkanaal, 
met metalen driekantroosters op het mestkanaal; 
emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m^ (Groen 
Label BB 97.07.056V2) (BWL 2004.03.VI) 

3336 3336,0 

3336,0 
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Bijlage 3 
lak depositieberekening 2012 

Naam van de berekening: FL1426 
Gemaakt op: 18-04-2016 14:26:25 
Zwaartepunt X: 231,000 Y: 507,500 
Cluster naam: Feddema, Lutten VS 2012 
Berekende ruwheid: 0,25 m 

Emissie Punten: 
Volgnr. BronlD X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. snelheid Emissie 

Centraal EP 232 449 513 726 1,5 1,5 3,4 3,19 3 336 

Gevoelige locaties: 
Volgnummer Naam X coördinaat Y coördinaat Depositie 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Rand VBR punt 1 
Rand VBR punt 2 
Rand VBR punt 3 
01.H6120 
02.H91E0_G 
03.H6230 
04.H2310/H4030 
05.H4010_A 
06.H5130 
07.H7140_A 
08.H9190 
09.H2330 
10.H7150 
11.H3160 
12.H2310 
EDV Rand 1 
EDV H7110_A 
EDVH7120 
EDV H4030 
ZM Rand 
ZM Rand 2 
EZWV Rand 1 
UZWV H6430_A 
UZWV H6150_B 
UZWVH3150 
UZWVH6120 

229 722 
232 680 
234 484 
228 757 
228 621 
228 938 
229 494 
229 751 
229 640 
229 164 
229 654 
228 545 
233 772 
233 452 
233 699 
241 811 
241 666 
241 679 
241 453 
198 079 
197 794 
206 782 
207 791 
207 594 
207 396 
207 414 

506 033 
505 520 
503 616 
506 312 
506 381 
506 169 
505 992 
506 082 
505 759 
505 509 
504 922 
503 605 
502 691 
502 395 
502 976 
504 410 
504 096 
500 023 
500 619 
517 383 
516 612 
505 482 
504 269 
504 336 
504 544 
504 632 

0,48 
0,54 
0,34 
0,52 
0,56 
0,51 
0,49 
0,49 
0,52 
0,46 
0,42 
0,34 
0,31 
0,30 
0,35 
0,24 
0,24 
0,15 
0,17 
0,04 
0,04 
0,08 
0,09 
0,09 
0,09 
0,09 

Details van Emissie Punt: Centraal EP (5356) 
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

D 3.2.7.1.1 Vleesvarkens 3336 1 3336 
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Bijlage 4 
T oe! chting depositieberekening De Boer 

Onderstaand overzicht geeft een weergave van de aangekochte ammoniak van De Boer ten 
behoeve van de Maatschap Feddema. De gegevens uit onderstaande overzichten zijn Ingevoerd In 
de ammoniak depositieberekening vergunning De Boer. 

Rav code Omschrijving conform Rav Aantal ^HS/dier dieren NH3/dier 

E 1.100 Opfokhennen jonger dan 18 weken; overige 
huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting 
Totaal 

587 0,17 99,8 
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Bijlage 5 
A ak depositieberekening De Boer 

Naam van de berekening: Boer 
Gemaakt op: 4-12-2014 15:24:01 
Zwaartepunt X: 232,200 Y: 508,600 
Cluster naam: Feddema (Lutten) (ca) 
Berekende ruwheid: 0,24 m 

Emissie Punten: 
Volgnr. BronlD X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. snelheid Emissie 

De Boer 216 898 511 832 1,5 3,1 0,5 1,00 100 

Gevoelige locaties: 
Volgnummer 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Naam 
Rand VBR punt 1 
Rand VBR punt 2 
Rand VBR punt 3 
01. H6120 
02. H91E0_G 
03. H6230 
04. H2310/H4030 
05. H4010_A 
06. H5130 
07. H7140_A 
08. H9190 
09. H2330 
10. H7150 
11. H3160 
12. H2310 
EDV Rand 1 
EDVH7110_A 
EDVH7120 
EDV H4030 
ZM Rand 1 
ZM Rand 2 
UZWV Rand 1 
UZWV H6430_A 
UZWV H6150_B 
UZWV H3150 
UZWV H6120 

X coördinaat 
229 722 
232 680 
234 484 
228 757 
228 621 
228 938 
229 494 
229 751 
229 640 
229 164 
229 654 
228 545 
233 772 
233 452 
233 699 
241 811 
241 666 
241 679 
241 453 
198 079 
197 794 
206 782 
207 791 
207 594 
207 396 
207 414 

Y coördinaat 
506 033 
505 520 
503 616 
506 312 
506 381 
506 169 
505 992 
506 082 
505 759 
505 509 
504 922 
503 605 
502 691 
502 395 
502 976 
504 410 
504 096 
500 023 
500 619 
517 383 
516 612 
505 482 
504 269 
504 336 
504 544 
504 632 

Details van Emissie Punt: De Boer (6058) 
Volgnr. Code 

E 1.100 
Iype_ 
Opfokhennen 

Aantal 
587 

Emissie 
0.17 

Totaal 

Depositie 
0,01 
0,01 
0,00 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 

99.79 
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513600 
513095 
512590 
512085 
511580 
511075 
510570 
510065 
509560 
509055 
508549 
508044 
507539 
507034 
506529 
506024 
505519 
505014 
504509 
504004 
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Bijlage 6 
Toeüchr i'l depositieberekening de heer Kelder 

De heer kelder heeft het voornemen om de mest te verd unnen door het op te vangen I n water. Als 
gevolg van deze voorgenomen maatregel is de ammoniak uitstoot per dier minder. In de 
onderstaande tabel Is de vergunde situatie openomen: 

In de onderstaande overzicht Is de voorgenomen omvang van de heer Kelder opgenomen: 

De vrijgekomen ammoniak van de heer Kelder worden overgedragen aan Maatschap Feddema. 

Mts. Feddema - Dedemsvaartseweg-Zuld 1 - Lutten 



Bijlage 7 
iak depositieberekening Kelder 

Naam van de berekening: Kelder 3 kg 
Gemaakt op: 16-09-2015 10:01:44 
Zwaartepunt X: 231,000 Y: 507,500 
Cluster naam: Feddema (Lutten) (ca) 
Berekende ruwtield: 0,25 m 

Emissie Punten: 
Volgnr. Bron ID X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Ulttr. snelheid Emissie 

Kelder 235 665 506 202 4,0 3,6 0,5 4,00 216 

Gevoelige locaties: 
Volgnummer 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Naam 
Rand VBR punt 1 
Rand VBR punt 2 
Rand VBR punt 3 
01.H6120 
02. H91E0_G 
03. H6230 
04. H2310/H4030 
05. H4010_A 
06. H5130 
07. H7140_A 
08. H9190 
09. H2330 
10. H7150 
11.H3160 
12. H2310 
EDV Rand 1 
EDVH7110_A 
EDV H7120 
EDV H4030 
ZM Rand 1 
ZM Rand 2 
UZWV Rand 1 
UZWV H6430_A 
UZWVH6150_B 
UZWVH3150 
UZWV H6120 

X coördinaat 
229 722 
232 680 
234 484 
228 757 
228 621 
228 938 
229 494 
229 751 
229 640 
229 164 
229 654 
228 545 
233 772 
233 452 
233 699 
241 811 
241 666 
241 679 
241 453 
198 079 
197 794 
206 782 
207 791 
207 594 
207 396 
207 414 

Y coördinaat 
506 033 
505 520 
503 616 
506 312 
506 381 
506 169 
505 992 
506 082 
505 759 
505 509 
504 922 
503 605 
502 691 
502 395 
502 976 
504 410 
504 096 
500 023 
500 619 
517 383 
516 612 
505 482 
504 269 
504 336 
504 544 
504 632 

Depositie 

Details van Emissie Punt: Kelder (6289) 
Volgnr. Code 

D 3.100,2 
Type 
Vleesvarkens 

Aantal 
72 

Emissie Totaal 

0,04 
0,14 
0,16 
0,03 
0,03 
0,03 
0,04 
0,04 
0,04 
0,03 
0,04 
0,03 
0,10 
0,08 
0,12 
0,05 
0,05 
0,03 
0,03 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

216 
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512500 
511995 
511490 
510985 
510480 
509975 
509470 
508965 
508460 
507955 
507449 
50^44 
506439 
505934 
505429 
504924 
504419 
503914 
503409 
502904 
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Naam van de berekening: Kelder 1,65 kg 
Gemaakt op: 16-09-2015 10:16:10 
Zwaartepunt X: 231,000 Y: 507,500 
Cluster naam: Feddema (Lutten) (ca) 
Berekende ruwheid: 0,25 m 

Emissie Punten: 
Volgnr. BronlD X-coord. V-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Ulttr. snelheid Emissie 
1 Kelder 235 665 506 202 4,0 3,6 0,5 4,00 119 

Gevoelige locaties: 
Volgnummer 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Naam 
Rand VBR punt 1 
Rand VBR punt 2 
Rand VBR punt 3 
01. H6120 
02. H91E0_G 
03. H6230 
04. H2310/H4030 
05. H4010_A 
06. H5130 
07. H7140_A 
08. H9190 
09. H2330 
10. H7150 
11. H3160 
12. H2310 
EDV Rand 1 
EDV H7110_A 
EDV H7120 
EDV H4030 
ZM Rand 1 
ZM Rand 2 
UZWV Rand 1 
UZWV H6430_A 
UZWVH6150_B 
UZWVH3150 
UZWV H6120 

X coördinaat 
229 722 
232 680 
234 484 
228 757 
228 621 
228 938 
229 494 
229 751 
229 640 
229 164 
229 654 
228 545 
233 772 
233 452 
233 699 
241 811 
241 666 
241 679 
241 453 
198 079 
197 794 
206 782 
207 791 
207 594 
207 396 
207 414 

Y coördinaat 
506 033 
505 520 
503 616 
506 312 
506 381 
506 169 
505 992 
506 082 
505 759 
505 509 
504 922 
503 605 
502 691 
502 395 
502 976 
504 410 
504 096 
500 023 
500 619 
517 383 
516 612 
505 482 
504 269 
504 336 
504 544 
504 632 

Details van Emissie Punt: Kelder (6289) 

Depositie 

Volgnr. Code 
D 3.100.1 

Iype_ 
Vleesvarkens 

Aantal 
72 

Emissie 
1.65 

Totaal 

0,02 
0,08 
0,09 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,05 
0,05 
0,07 
0,03 
0,02 
0,02 
0,02 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

118.8 
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512500 
511995 
511490 
510985 
510480 
509975 
509470 
508965 
508460 
507955 
507449 
506944 
506439 
505934 
505429 
504924 
504419 
503914 
503409 
502904 
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Bijlage 8 
'Oeiichting depositieberekening VO 

Onderstaand overzicht geeft een weergave van de voorgenomen omvang. De gegevens uit 
onderstaand overzicht zijn ingevoerd in de ammoniak depositieberekening voorgenomen omvang. 

Voorgenomen omvang 

Mts. Feddema - Dedemsvaartseweg-Zuid 1 - Lutten agrifirm 
^ A exian 



Bijlage 11 
V oniak depositieberekening VO 

Naam van de berekening: FL852 
Gemaakt op: 19-04-2016 8:52:35 
Zwaartepunt X: 231,000 Y: 507,500 
Cluster naam: Feddema, Lutten VO 
Berekende ruwheid: 0,25 m 

Emissie Punten: 
Volgnr. BronlD X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. snelheid Emissie 

Centraal EP 232 449 513 726 1,5 1.5 3,4 3,19 3 486 

Gevoelige locaties: 
Volgnummer Naam X coördinaat Y coördinaat Depositie 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Rand VBR punt 1 
Rand VBR punt 2 
Rand VBR punt 3 
01.H6120 
02.H91E0_G 
03.H6230 
04.H2310/H4030 
05.H4010_A 
06.H5130 
07.H7140_A 
08.H9190 
09.H2330 
10.H7150 
11.H3160 
12.H2310 
EDV Rand 1 
EDV H7110_A 
EDV H7120 
EDV H4030 
ZM Rand 
ZM Rand 2 
EZWV Rand 1 
UZWV H6430_A 
UZWV H6150_B 
UZWVH3150 
UZWV H6120 

229 722 
232 680 
234 484 
228 757 
228 621 
228 938 
229 494 
229 751 
229 640 
229 164 
229 654 
228 545 
233 772 
233 452 
233 699 
241 811 
241 666 
241 679 
241 453 
198 079 
197 794 
206 782 
207 791 
207 594 
207 396 
207 414 

506 033 
505 520 
503 616 
506 312 
506 381 
506 169 
505 992 
506 082 
505 759 
505 509 
504 922 
503 605 
502 691 
502 395 
502 976 
504 410 
504 096 
500 023 
500 619 
517 383 
516 612 
505 482 
504 269 
504 336 
504 544 
504 632 

0,51 
0,56 
0,36 
0,54 
0,58 
0,53 
0,51 
0,51 
0,55 
0,48 
0,44 
0,35 
0,32 
0,31 
0,36 
0,25 
0,25 
0,16 
0,17 
0,04 
0,04 
0,09 
0,09 
0,09 
0,09 
0,09 

Details van Emissie Punt: Centraal EP (5356) 
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

D 3.2.7.1.1 
D 3.2.7.2.1 

Vleesvarkens 
Vleesvarkens 

2544 
628 

1 
1.5 

2544 
942 
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512500 
511995 
511490 
510985 
510480 
509975 
509470 
508965 
508460 
507955 
507449 
506944 
506439 
505934 
505429 
504924 
504419 
503914 
503409 
502904 
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Bijlagen bij aanvraag omgevingsvergunning: activiteit milieu 

Maatschap R.E. Feddema en A. Feddema-Odink 

Dedemsvaartseweg-Zuid 1 

7775 AB Lutten 

Bijlage 1: Overzicht vergunde situatie; 
Bijlage 2: Overzicht voorgenomen omvang; 
Bijlage 3: Toelichting bij de bijgevoegde berekeningen; 
Bijlage 4: Ceurberekening voorgenomen omvang; 
Bijlage 5: Systeembeschrijvingen stalsystemen gebouw 3, 4, 5 e n 6. 

Inrichtingstekening apart bijgevoegd. 

Behoort bij besluit van;^. 

13 JUN 2016 
Burgemeester en Wethouders van Hardenberg 

V2013 - 0 1 37 - 01 

'3F£B 2013 



Bijlagen bij aanvraag omgevingsvergunning Mts. Feddema-Odink, Dedemsvaartseweg-Zuid 1, Lutten 

Bijlage 1: Overzicht vergunde situatie 

Bij de berekeningen in onderstaande tabel is voor de aanduiding van diercategorieën en de omrekenfactoren van ammoniak uitgegaan van de Regeling ammoniak en veehouderij. 
De geuremissiefactoren (our/dier/s ) zijn afkomstig uit de Regeling geurhinder en veehouderij 

Categorie Omschrijving conform Rav Aantal NH3/dier ouE/dier/s Fijn stof g/dier/jaar NH3 5 fijn stof/g/jaar 
Gebouw 3 

D 3.2.7.1.1 Vleesvarkens, opfokberen en -zeugen gedeeltelijk 
roostervloer; mestkelders met (water- en) 
mestkanaal, met metalen driekantroosters op het 
mestkanaal; emitterend mestoppervlak maximaal 
0,18 m2 (Groen Label BB 97.07.056/A 
97.1 1.059V2) (BWL 2004.03.V1) 

420 17,9 153,0 420,0 7518,0 64260,0 

D 3.2.7.1.1 
Gebouw 4 
Vleesvarkens, opfokberen en -zeugen gedeeltelijk 
roostervloer; mestkelders met (water- en) 
mestkanaal, met metalen driekantroosters op het 
mestkanaal: emitterend mestoppervlak maximaal 
0,1 8 m2 (Groen Label BB 97.07.056/A 
97.1 1.059V2) (BWL 2004.03.V1) 

924 1 7,9 153,0 924,0 16539,6 141372,0 

Gebouw 5 -Au--/.: 
D 3.2.7.1.1 

'' •" 
D 3.2.7.1.1 

Vleesvarkens, opfokberen en -zeugen gedeeltelijk 
roostervloer; mestkelders met (water- en) 
mestkanaal, met metalen driekantroosters op het 
mestkanaal; emitterend mestoppervlak maximaal 
0,1 8 m^ (Groen Label BB 97.07.056/A 
97.11.059V2) (BWL 2004.03.V1) 

1200 17,9 153,0 1200,0 21480,0 183600,0 

Gebouw 6 
Vleesvarkens, opfokberen en -zeugen gedeeltelijk 
roostervloer; mestkelders met (water- en) 
mestkanaal, met metalen driekantroosters op het 
mestkanaal; emitterend mestoppervlak maximaal 
0,1 8 m^ (Groen Label BB 97.07.056/A 
97.11.059V2) (BWL 2004.03.V1) 
Totaal 

7921 1 17,9 792,0 

3336,0 

14176,8 121176,0 

59714,4 51 0408,0 



Bijlagen bij aanvraag omgevingsvergunning Mts. Feddema-Odink, Dedemsvaartseweg-Zuid 1, Lutten 

Bijlage 2: Overzicht voorgenomen omvang 

Bij de berekeningen in onderstaande tabei is voor de aanduiding van diercategorieën en de omrekenfactoren van ammoniak uitgegaan van de Regeling ammoniak en veehouderij. 
De geuremissiefactoren (ouc/dier/s ) zijn afkomstig uit de Regeling geurhinder en veehouderij 

Categorie Omschrijving conform Rav Aantal NH3/dler ouc/dier/s Fijn stof g/dler/Jaar NH3 OUE/ S fijn stof/g/jaar 
Gebouw 3 

D 3.2.7.1.1 

D 3.2.7.1.1 

Jit 
D 3.2.7.1.1 

Vleesvarkens, opfokberen en -zeugen gedeeltelijk 
roostervloer; mestkelders met (water- en) 
mestkanaai, met metalen driekantroosters op het 
mestkanaal; emitterend mestoppervlak maximaal 
0,1 8 m^ (Groen Label BB 97.07.056/A 
97.1 1.059V2) (BWL 2004.03.V1) 

420 17,9 153,0 420,0 7518,0 

Gebouw 4 
Vleesvarkens, opfokberen en -zeugen gedeeltelijk 
roostervloer; mestkelders met (water- en) 
mestkanaal, met metalen driekantroosters op het 
mestkanaal; emitterend mestoppervlak maximaal 
0,18 m^ (Groen Label BB 97.07.056/A 
97.1 1.059V2) (BWL 2004.03.V1) 

924 17,9 153,0 

Vleesvarkens, opfokberen en -zeugen gedeeltelijk 
roostervloer; mestkelders met (water- en) 
mestkanaal, met metalen driekantroosters op het 
mestkanaal; emitterend mestoppervlak maximaal 
0,18 m2 (Groen Label BB 97.07.056/A 
97.1 1.059V2) (BWL 2004.03.V1) 

1200 17,9 153,0 

Gebouw 6 

924,0 

1200,0 

16539,6 

21480,0 

64260,0 

141372,0 

183600,0 

D 3.2.7.2.1 Vleesvarkens, opfokberen en -zeugen gedeeltelijk 
roostervloer; mestkelders met (water- en) 
mestkanaal, met roosters anders dan metalen 
driekant op het mestkanaal; emitterend 
mestoppervlak maximaal 0,18 m^ (BWL 
2004.05.V1)  
Totaal 

792 1.2 17,9 153,0 950,4 14176,8 

3494,4 59714,4 

121176,0 

510408,Ö 



Bijlagen bij aanvraag omgevingsvergunning Mts. Feddema-Odink, Dedemsvaartseweg-Zuid 1, Lutten 

Bijlage 3: Toelichting bij de bijgevoegde berekeningen 

E.e.a. qua geur en fijnstof wijzigt niet t.o. v. de vergunde sit uatie. Ter informatie zijn de toeiichting en de 
berekening (bijiage 4) die is gegeven bij de vorige vergunningaanvraag hier opnieuw opgenomen. 

Ceur; toelichting bij bijlage 4 
De aanvraag dient te worden getoetst aan de geldende wetgeving voor geur. in de Wet geur hinder en veehouderij 
worden dieren onderscheiden waarvan de geurhinder wordt uitgedrukt in odeurunits per tijdseenheid per dier 
(ouE/dier/s) en diersoorten waarvoor vaste afstanden geiden. Voor vleesvarkens geiden afstanden die bepaald zijn op 
basis van de geuruitstoot met het programma V-Stacks vergunning. 

In de voorgenomen omvang veranderd er qua geur niets, daarom is in bijlage 4 de geurberekening opgenomen 
behorend bij de vorige aanvraag om omgevingsvergunning. Uit de resultaten blijkt dat er in de voorgenomen omvang 
geen sprake is van een te hoge geurbelasting op de omliggende voor geur gevoelige objecten. 

Toeiichting bij de ingevoerde parameters 

• De coördinaten van het emissiepunt, gemiddelde gebouwhoogte en hoogte emissiepunt, zijn bepaald via de 
beschikking wet milieubeheer d.d. 4 maart 2010, hierin in een geurberekening gemaakt waarin de parameters 
zijn opgenomen; 

• Diameter emissiepunt: in de vorenvermelde beschikking is in de geurberekening een foutieve diameter 
opgenomen. Daarom is aan de heer Feddema gevraagd wat de oppervlakte van het luchtkanaal werkelijk is. 
Dit betreft 9 m2, op basis hiervan is de diameter berekend; 

• Uittredesnelheid emissiepunt: berekend o.b.v. diameter emissiepunten en aantal aangevraagde dieren. 

Fijnstof 
Luchtkwaliteit heeft een grote invloed op de volksgezondheid. Daarom worden er eisen aan de luchtkwaliteit gesteld 
door middel van nationale regelgeving. De landbouw is een belangrijke bron van fijn stof. Voor fijn stof zijn de 
volgende grenswaarden opgenomen: 
• het jaargemiddelde concentratie van zwevende deeltjes is maximaal 40 n g/m^ 
• de daggemiddelde concentratie van 50 p g/m^ mag maximaal 35 maal per kalenderjaar worden overschreden. 

Voor veel huisvestingssystemen zijn inmiddels emissiefactoren vastgesteld, welke te vinden zijn op de website van het 
ministerie van VROM. Het huid ige veebestand heeft een uitstoot van 510.408 gram per jaar. Na de voorgenomen 
wijziging zal de uitstoot gelijk blijven. Er veranderd qua fijnstof niet ten opzichte van de onderliggende vergunning. De 
vergunning kan op het gebied van fijn stof worden verleend. 
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Bijlage 4: Ceurberekening voorgenomen omvang 

Naam van de berekening: Voorgenomen omvang 
Gemaakt op: 1-04-2011 14:33:32 
Rekentijd: 0:00:02 
Naam van het bedrijf: Feddema (Lutten) 

Berekende ruwheid: 0,25 m 
Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 
Volgnr. BronlD X-coord. Y-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

Verlegd emissiepunt 232 449 513 726 1,0 0,0 3,39 3,19 59 714 

Geur gevoelige locaties: 
Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

Dedemsv. weg-zuid 5 
Dedemsv. weg-zuid 9 
Tottenhamstraat 74a 
Tottenhamstraat 74 
Dedemsv. weg-noord 4 
Tottenhamstraat 19 
Dedemsv. weg-noord 2 

232 409 
232 437 
232 126 
232 108 
232 216 
232 106 
232 199 

513 970 
513 966 
514 005 
513 998 
514 008 
513 961 
514 010 

14,0 
14,0 
14,0 
5,0 

14,0 
14,0 
14,0 

6.4 
8,6 
2,6 
2.5 
3,2 
2,5 
11. 

514200 T 

514100 

514000 -

513900 

513000 -

513700 

Feddema (Lutten) 

r 

232000 
1 

232100 
1 

232200 
1 

232300 
1 

232400 
1 

232500 



Bijlagen bij aanvraag omgevingsvergunning Mts. Feddema-Odink, Dedemsvaartseweg-Zuid 1, Lutten 

Bijlage 5: Systeembeschrijvingen st aisystemen gebouw 3, 4, 5 en 6 

Nummer systeem 

Naam systeem 

Diercategorie 

Systeembeschrijving van 

BWL 2004.03.V1 

Mestkelders met (water- en) mestkanaal, met metalen driekant 
roostervloer op het mestkanaal, emitterend mestoppervlak maximaal 
0,18 m' 

Vleesvarkens 

Juni 2010 

Vervangt Beschrijving BB 97.07.056 V2 van 29 oktober 1998 en 
beschrijving BWL 2004.03 van 15 april 2004 

Werkingsprincipe Ammoniakemissiebeperking is gebaseerd op het beperken van hokemissie 
en putemissie Vermmdenng van hokemissie vindt plaats door het 
toepassen van goed doorlatende roosters Beperking van de putemissie 
vindt plaats door het verkleinen van het emitterend mestoppervlak middels 
het toepassen van een gedeeltelijk roostervloer met een (water- en) 
mestkanaal 

Dl TECHNISCHt UITVOERING VAN HET SYSTEEM; BOUWKUNDIG 

Onderdeel Uitvoeringseis 

la Vloeruitvoenng gedeeltelijk rcx)Stervloer met aan de voorzijde van het hok een hellende dichte 
vloer en aan de achterzijde een roostervloer tx)ven het mestkanaal gf: 
dichte tx)lle vloer met aan de voorzijde een roostervloer txDven het 
waterkanaal en aan de achterzijde een roostervloer boven het mestkanaal 

1b minimaal 0.30 m' dichte vloer per dierplaats 

2a Waterkanaal bij 
bolle vloer 

roosteroppervlak boven het waterkanaal mag met groter zijn dan het 
roosteroppervlak boven het mestkanaal 

2b 

2c 

2d 

1 of 2 schuine wanden, of een goot, mogen worden aangebracht 

helling schuine wand t o v putvloer minimaal 45 

uitvoering schuine wand volgens technisch informatiedocument Schuine 
wanden in stallen voor varkens 

2e 

2f 

geen open verbinding met het mestkanaal of met andere kanalen 

wateroppervlak maximaal 600 mm breed bij een waterniveau van 100 mm 

2g waterdicht uitgevoerd 

3a Mestkanaal voorzien van metalen driekant roosters 

3b minimaal 1100 mm breed 

3c 1 of 2 schuine wanden mogen worden aangebracht 

3d bij aanwezigheid 1 schuine wand moet deze tegen de dichte vloer zijn 
aangebracht 

3e helling t o v putvloer minimaal 45 bij schuine wand tegen dichte vloer en 
minimaal 60 bij schuine wand tegen achterwand 

3f uitvoering schuine wand volgens technisch informatiedocument Schuine 
wanden in stallen voor varkens 

3g geen open verbinding met andere kanalen 

3h hoogte mestniveau is bij toepassing schuine wandieni gerelateerd aan het 
emitterend oppervlak 
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Emitterend 
oppervlak 
mestkanaai 

maximaal O 18 m' per dierplaats 

5a Waarborg 
emitterend 
oppervlak 

overloop verplicht bi] toepassing schuine wand(en) in het mestkanaai 

5b uitvoenng overloop volgens hoofdstuk overloop in mestkanalen uit technisch 
informatiedocument Afvoersystemen voor de varkenshouderij' 

6a Aflaat kanalen diameter afvoero|>eningen minimaal 150 mm 

6b 

6c 

6d 

diameter afvoerleiding minimaal 200 mm 

aflaat waterkanaal aanwezig uitvoering volgens hoofdstuk aflaat waterkanaal uit 
technisch informatiedocument Afvoersystemen voor de varkenshouderij 

rioolsysteem voor aflaat mestkanaai,uitvoering volgens hoofdstuk rioolsysteem 
uil technisch informatiedocument 'Afvoersystemen voor de varkenshouderij' 

Dl TICHNISCHI UnVOIRINO VAN HIT SYSTIIM; TICHNISCHI VOORZIININOIN 

Onderdeel Uitvoeringseis 

Voersysteem plaatsing traven de dichte vloer en • of het waterkanaal, alleen bij toepassing 
van een dwarstrog mag een deel van het voersysteem traven het mestkanaai 
zijn gesitueerd 

HET GEBRUIK VAN HET SYSTEEM 

Onderdeel Gebruikseis 

al Aflaat mestkanaai in ieder geval na afloop van elke productieronde en, indien van toepassing, 
tijdens de productieronde bij het bereiken van het maximaal toegestane 
emitterend oppervlak 

a2 

b 

afvoeren van mest gaat frequent en restloos 

Overloop bij 
schuine wand(en) 
in het mestkanaai 

is noodvoorziening, mag niet permanent als mestafvoerleiding funcboneren 

Reiniging schuine 
wandien) in het 
mestkanaai (indien 
aanwezig) 

na afloop van elke productieronde 

Aflaatfrequentie 
waterkanaal i indien 
aanwezig) 

na afloop van elke productieronde 

Watemiveau 
waterkanaal (indien 
aanwezig) 

minimaal 100 mm na reiniging van het kanaal en voor aanvang van een nieuwe 
productieronde 

Emissiefactor 

j Verwijzing meetrapport 

1.0 kg NH, per dierplaats per jaar 

Proefverslag P 4 22 van ASG (vvww.pv.wur.nl) 
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Nummer systeem 
Naam systeem 

Diercategorie 
Systeembeschrijving van 

BWL 2004.05.V1 
Mestkeiders met (water- en) mestkanaal, met roosters anders dan 
metalen driekant rooster op het mestkanaal, emitterend 
mestoppervlak maximaal 0.18 m' 

Vleesvarkens 

Juni 2010 

Vervangt Beschrijving BB 99.02.070 van 18 februari 1999 en 
beschrijving BWL 2004.05 van 15 april 2004 

Werkingsprincipa Ammoniakemissiebeperking is gebaseerd op het beperken van putemissie 
door het verkleinen van het emitterend mestoppervlak middels het 
toepassen van een gedeeltelijk roostervloer met een (water- en) 
mestkanaal 

DE TECHNISCHE urrvoESiNG VAN HET SYSTEEM; BOUWKUNOIO 

Onderdeel Uitvoeringseis 

la Vloeruitvoering - gedeeltelijk roostervloer met aan de voorzijde van het hok een hellende dichte 
vloer en aan de achterzijde een roostervloer boven het mestkanaal. of. 

- dichte bolle vloer met aan de voorzijde een roostervloer boven het 
waterkanaal en aan de achterzijde een roostervloer boven het mestkanaal 

1b minimaal 0.30 m' dichte vloer per dierplaats 

2a 

2^ 

Waterkanaal bij 
bolle vloer 

roosteroppervlak tjoven het waterkanaal mag met groter zijn dan het 
roosteroppervlak boven het mestkanaal 

1 of 2 schuine wanden, of een goot. mogen worden aangebracht 
2c 

2d 

2e 

helling schuine wand t.o v. putvloer minimaal 45 

uitvoering schuine wand volgens technisch informatiedocument Schuine 
wanden in stallen voor varkens 

geen open verbinding met het mestkanaal of met andere kanalen 

wateroppervlak maximaal 600 mm breed bij een waterniveau van 100 mm 
waterdicht uitgevoerd 

3a Mestkanaal voorzien van andere dan metalen dnekant roosters 
3b minimaal 1100 mm breed 

3c 

3d 
1 of 2 schuine wanden mogen worden aangebracht 

bij aanwezigheid 1 schuine wand moet deze tegen de dichte vloer zijn 
aangebracht 

3e helling t o v putvloe r minimaal 45 bij schuine wand tegen dichte vloer en 
minimaal 60 bij sctuiine wand tegen achterwand 

3f uitvoering schuine wand volgens technisch informatiedocument Schuine 
wanden in stallen voor varkens 

3h 

geen open verbinding met andere kanalen 

hoogte mestniveau is bij toepassing schuine wand(en) gerelateerd aan het 
emitterend oppervlak 

Emitterend 
oppervlak 

maximaal O 18 m' per dierplaats 
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5a 

5b 

mestkanaal 
Waarborg 
emitterend 
oppervlak 

overloop verplictit tkj toepassing sctiuine wand(en) in tiet mestkanaal 

uitvoering overloop volgens tioofdstuk overloop in mestkanalen uit tectiniscti 
informatiedocument Afvoersystemen voor de varkenshouderij 

6a Aflaat kanalen diameter afvoeropeningen minimaal 150 mm 

6b 
6c 

diameter afvoerleiding minimaal 200 mm 
aflaat waterkanaal aanwezig uitvoe nng volgens hoofdstuk aflaat waterkanaal uit 
technisch informatiedocument Afvoersystemen voor de varkenshouderij 

6d noolsysteem voor aflaat mestkanaal.uitvoering volgens hoofdstuk noolsysteem 
uit technisch informatiedocument Afvoersystemen voor de varkenshouderij 

DE TECHNISCHE UITVOERINO VAN HET SYSTEEM; TECHNISCHE VOORZIENINOEN 
Onderdeel Uitvoeringsels 

Voersysteem plaatsing boven de dichte vloer en / o f het waterkanaal, alleen bij toepassing 
van een dwarstrog mag een deel van het voersysteem boven het mestkanaal 
zijn gesitueerd 

HET OEBRUIK VAN HET SYSTEEM 
Onderdeel Gebruikseis 

al Aflaat mestkanaal in ieder geval na afloop van elke productieronde en indien van toepassing, 
bjdens de productieronde bij tiet bereiken van het maximaal toegestane 
emitterend oppervlak 

fi. 
b 

afvoeren van mest gaat frequent en restloos 

Overloop bij 
schuine wand(en) 
in het mestkanaal 

is noodvoorziening, mag met permanent als mestafvoerleiding functioneren 

Reiniging schuine 
wand(en) in hel 
mestkanaal (indien 
aanwezig) 

na afloop van elke productieronde 

Aflaatfrequenbe 
waterkanaal (indien 
aanwezig) 

na afloop van elke productieronde 

Watemiveau 
waterkanaal (indien 
aanwezig) 

minimaal 100 mm na reiniging van het kanaal en voor aanvang van een nieuwe 
productieronde 

Emissiefactor 
Verwijzing meetrappen 

1.2 kg NH] per dierplaats per jaar 
Betreft een afgeleide emissiefactor van het vergelijkbare systeem met 
metalen driekant roosters, zie Proefverslag P 4 22 van ASG 
(www pv wur.nl) 
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Roosloi 

Dichte 
vioer 

Voergang 

Rooster -

Mestkanaal 

voonien van 
•chume wand<en) 

Bolle vloer 

• II 

Voorgang 

Plattegrond UA 
Gedeeltelijk rooster 

Plattegrond 
Bolle vloer 

r-B 

•8 

czzz 

ra 

^Z2zza<----

Doorsnede A-A 

Mestoppervlalt 
brvcïli^o door e*r ove ftouer 

Breedte water-
Qppervrak max O drrr 

Maitoppervltt 
tMtveüigd door een mertooii 

Doorsnede B-B 

NAAM 
Mestkeiders met (water- en» 
mestkanaal. met roosters anders dan 
metalen driekant rooster op het 
mestkanaal. emitterend 
mestoppervlak maximaal 0,18 m' 

NUMMER 
BWL 2004 05.yi _ 
Systeembeschrijving 
juni 2010 
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Nummer systeem 

Naam systeem 

BWL 2004.05.V1 

Mestkelders met (water- en) mestkanaal, met roosters anders dan 
metalen driekant rooster op het mestkanaal, emitterend 
mestoppervlak maximaal 0,18 m' 

Oierc^ategorie Vleesvarkens 

Systeembeschrijving van Juni 2010 

Vervangt Beschrijving BB 99.02.070 van 18 februari 1999 en 
beschrijving BWL 2004.05 van 15 april 2004 

Werkingsprincipe Ammomakemissiebeperking is gebaseerd op het beperken van pulemissie 
door hot verkleinen van het emitterend mestoppervlak middels het 
toepassen van een gedeeltelijk roostervioer met een (water- en) 
mestkanaal 

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM; BOUWKUNDIG 

Onderdeel Uitvoeringseis 

1a Vloeruitvoering gedeeltelijk roostervioer met aan de voorzijde van het hok een hellende dichte 
vloer en aan de achterzijde een roostervioer tioven het mestkanaal. gf: 
dichte bolle vloer met aan de voorzijde een roostervioer tjoven het 
waterkanaal en aan de achterzijde een roostervioer boven het mestkanaal 

1b minimaal 0.30 m' dichte vloer per dierplaats 

2a Waterkanaal bij 
bolle vloer 

roosteroppervlak boven het waterkanaal mag met groter zijn dan het 
roosteroppervlak boven het mestkanaal 

2b 

il 
2d 

2e 

2f 

2g 

1 of 2 schuine wanden, of een goot mogen worden aangebracht 

helling schuine wand t o v putvloer minimaal 45' 

uitvoering schuine wand volgens technisch informatiedocument Schuine 
wanden in stallen voor varkens 

geen open verbinding met het mestkanaal of met andere kanalen 

wateroppervlak maximaal 600 mm breed bij een watemiveau van 100 mm 

waterdicht uitgevoerd 

3a 

3b 

3c 

3d 

Mestkanaal voorzien van andere dan metalen dnekant roosters 

minimaal 1100 mm breed 

1 of 2 schuine wanden mogen worden aangebracht 

bij aanwezigheid 1 schuine wand moet deze tegen de dichte vloer zijn 
aangebracht 

3e helling t.o v putvber minimaal 45' bij schuine wand tegen dichte vloer en 
minimaal 60° bij schuine wand tegen achterwand 

3f uitvoering schuine wand volgens technisch informatiedocument 'Schuine 
wanden in stallen voor varkens 

3g geen open verbinding met andere kanalen 

3h hoogte mestmveau is bij toepassing schuine wand(en) gerelateerd aan het 
emitterend oppervlak 

Emitterend 
oppervlak 

maximaal 0.16 m' per dierplaats 
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5a 

Sb 

mestkanaai 

Waarborg 
emitterend 
oppervlak 

overloop verplicht bij toepassing schuine ivandten) in het mestkanaai 

uitvoering overloop volgens hoofdstuk overloop in mestkanalen uit technisch 
informatiedocument Afvoersystemen voor de varkenshouderij 

6a Aflaat kanalen diameter afvoeropeningen minimaal 150 mm 

Sb 

6c 

6d 

diameter afvoerleiding minimaal 200 mm 

aflaat waterkanaal aanwezig, uitvoering volgens hoofdstuk aflaat waterkanaal uit 
technisch informatiedocument Afvoersystemen voor de varkenshouderij 

noolsysteem voor aflaat mestkanaa i.uitvoering volgens hoofdstuk noolsysteem 
uit technisch informabedocument Afvoersystemen voor de varkenshoudenj 

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM; TECHNISCHE VOORZIENINGEN 

Onderdeel Uitvoeringseis 

Voersysteem plaatsing boven de dichte vloer en ' of het waterkanaal alleen bij toepassing 
van een dwarstrog mag een deel van het voersysteem boven het mestkanaai 
zijn gesitueerd 

HET GEBRUIK VAN HET SYSTEEM 

Onderdeel Gebruikseis 

al Aflaat mestkanaai in ieder geval na afloop van elke productieronde en indien van toepassing 
tijdens de productieronde bij het bereiken van het maximaal toegestane 
emitterend oppervlak 

a2 

b 

afvoeren van mest gaat frequent en restloos 

Overloop bij 
schuine wand(en) 
in het mestkanaai 

IS noodvoorzienir>g. mag met permanent als mestafvoerleiding funcboneren 

Reiniging schuine 
wand(en) in het 
mestkanaai (mdien 
aanwezig) 

na afloop van elke productieronde 

Aflaatfrequentie 
waterkanaal (indien 
aanwezig) 

na afloop van elke productieronde 

Waterniveau 
waterkanaal (ir>dien 
aanwezig) 

minimaal 100 mm na reiniging van het kanaal en voor aanvang van een nieuwe 
productieronde 

Emissiefactor 

Verwijzing meetrapport 

1.2 kg NH; per dierplaats per jaar 

Betreft een afgeleide emissiefactor van het vergelijkbare systeem met 
metalen dnekant roosters, zie Proefverslag P 4 22 van ASG 
(www pv wur nl) 
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NAAM NUMMER 
MestkeUers met (water- en) BWL 2004.05 VI 
mestkanaai met roosters anders dan Systeembeschrijving 
metalen dnekant rooster op hel juni 2010 
mestkanaai emitterend 
mestoppervlak maximaal O 18 m' 



WGB 
Natuurbeschermingswet 

AANVRAGER: 

Maatschap R.E. Feddema en A. Feddema-Odink 
Dedemsvaartseweg-Zuid 1 
7775AB Lutten 

Onderstaande bijlagen dienen ter ondersteuning aan de aanvraag om een Verklaring Van Geen 
Bedenkingen: 

BIJLAGE 1 
BIJLAGE 2 
BIJLAGE 3 
BIJLAGE 4 
BIJLAGE 5 
BIJLAGE 6 
BIJLAGE 7 
BIJLAGE 8 
BIJLAGE 9 

TOELICHTING OP DE ACTIVITEIT; 
KAART LIGGING BEDRIJF T.O.V. NATURA2000 GEBIEDEN; 
KAARTEN MET TOETSPUNTEN OP DE NATURA2000 GEBIEDEN 
TOELICHTING AMMONIAK DEPOSITIEBEREKENINGEN VERGUNDE SITUATIE 1986; 
AMMONIAK DEPOSITIEBEREKENING VERGUNNING 1986; 
TOELICHTING AMMONIAK DEPOSITIEBEREKENINGEN VOORGENOMEN OMVANG; 
AMMONIAK DEPOSITIEBEREKENING VOORGENOMEN OMVANG; 
SYSTEEMBESCHRIJVING GEBOUW 3,4 EN 5; 
SYSTEEMBESCHRIJVING GEBOUW 6. 

Apart bijgevoegd: 

MILIEUTEKENING VOORGENOMEN OMVANG; 
OMGEVINGSVERGUNNING 23 APRIL 2012; 
OVEREENKOMST AANKOOP AMMONIAK; 
OVERZICHT 1 FEBRUARI 2009 VERKOPENDE PARTIJ; 
MILIEUVERGUNNING VERKOPENDE PARTIJ; 
INTREKKINGSBESLUIT MILIEUVERGUNNING VERKOPENDE PARTIJ. 

V2013 -0 137-01 

^ Hardenberg 
INGEKOMEN 

19 FEB 2013 

J 
Behoort bij besluit van: 

13 J UN 2016 
Burgemeester en Wethouders van Hardenberg 

Mts. Feddema - Dedemsvaartseweg-Zuid 1 - Lutten agrifirm 
M exian 



Bijlage 1 
M rie activiteit 

Op het perceel is een agrarisch bedrijf gevestigd waar vleesvarkens gehouden worden. Voor deze 
locatie is op 23 april 2012 een omgevingsvergunning verleend voor het houden van 3.336 
vleesvarkens (vergunning is apart bijgevoegd), waarbij door de provincie Overijssel een Verklaring 
Van Geen Bedenkingen (VVGB) is afgegeven. Deze vergunning is verleend om daarmee gebouw 6 
te kunnen realiseren. Nu is stal 6 met een ander stalsysteem uitgerust, dan waarvoor vergunning is 
verleend. Dit stalsysteem heeft een iets hogere ammoniakemissie, waardoor er een toename van 
de ammoniakemissie is ten opzichte van de vergunde situatie. 

Het beleid van de provincie Overijssel biedt bij een toename ten opzichte van de vergunde situatie 
de mogelijkheid om extern te salderen. Dit kan op basis van het stikstof beleidskader van de 
provincie Overijssel. Er dient ammoniak aangekocht te worden om de gewenste situatie vergunbaar 
te maken. In deze situatie kan uitgegaan worden van de vergunde situatie als referentie. In 
onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt hoeveel ammoniak er aangekocht moet worden. 

Vergunde situatie 23 april 
2012 
Gewenste situatie 
Aan te kopen -/-

NH3 totaal (kg) 
3.336,0 

3.494,4 
158,4 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er voor de Natuurbeschermingswet 158,4 kilo ammoniak 
aangekocht dient te worden. Omdat het bedrijf onder de 1% van de kritische depositiewaarde valt 
mag het bedrijf ammoniak uit de hele provincie aankopen. De voorgenomen bedrijfsuitbreiding 
wordt mogelijk gemaakt door gebruik te maken van projectsaldering, door ammoniak over te dragen 
van het bedrijf van de heer Oude Voshaar, Ramhinneweg 3 te Geesteren. In totaal wordt er 158,4 
kg ammoniak gekocht van dhr. Oude Voshaar. Uit bovenstaande tabel blijkt dat de aangekochte 
hoeveelheid voldoende is om de gewenste situatie te legaliseren. 

Toelichting projectsaldering (zie ook de apart bijgevoegde bijlagen) 
Om de instandhoudingdoelstellingen van het natuurgebied te waarborgen wordt er gebruik gemaakt 
van projectsaldering door ammoniak over te dragen van het bedrijf van dhr. de heer Oude Voshaar, 
Ramhinneweg 3 te Geesteren. Voor het bedrijf wordt de milieuvergunning volledig ingetrokken. Er 
zijn meer ammoniakrechten ingetrokken dan voor het bedrijf van de maatschap Feddema 
noodzakelijk. Het resterende deel wordt door dhr. Oude Voshaar overgedragen aan andere 
bedrijven. Bij de saldatiemethode wordt aansluiting gezocht bij het beleidskader Natura2000 en 
stikstof voor veehouderijen van de provincie Overijssel. Volgens de beleidsregel Natura2000 en 
stikstof voor veehouderijen van de provincie Overijssel vallen de bedrijven van dhr. Oude Voshaar 
en de maatschap Feddema in categorie A. Bedrijven welke in categorie A vallen mogen eenmalig 
50% van de emissiereductie ten gevolge van het gecorrigeerde emissieplafond benutten voor 
bedrijfsontwikkeling. Dit geldt ook voor de berekening van de ammoniak welke overgedragen kan 
worden van het bedrijf van dhr. Oude Voshaar. In de apart bijgevoegde bijlagen zijn de benodigde 
stukken (overeenkomst ammoniaktransactie, intrekking milieuvergunning etc.) toegevoegd en wordt 
het ammoniakplafond op 1 februari 2009 van dhr. Oude Voshaar en de over te dragen kilo's 
ammoniak nader toegelicht. 

Resumé 
Door de aankoop van ammoniakrechten mag het bedrijf voor de Natuurbeschermingswet 3.494,4 kg 
ammoniak produceren. De vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet kan daarom 
verleend worden voor het houden van 3.336 vleesvarkens. 
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Bijlage 2 
Kaart ligging bedrijf t.o.v. Natura2000 
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Bijlage 3 
Ka. met toetspunten 

Natura2000-gebied Engbertsdijkvenen met de toetspunten aangegeven. 
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Natura2000-gebied Zwarte Meer met de toetspunten aangegeven. 

ZM rand 2 
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Natura2000-gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht met de toetspunten aangegeven. 

D Luchtfoto @ Ondergrond Ooogle Street v/iee 

• Ijbels @ Ijbels «pom m om ' 

Rand VR 
Gebied 

Hól 20 

Hól50 B 

H3150 

HÓ430 B 
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Natura2000 gebied Vecht- en Beneden-Reggegebied met de toetspunten aangegeven. 

Punt 1 

Punt 2 

^ ̂  !ïl V / 

Conc«p« h»btt»tt)[p«nk»vt 

DH2310 - Stu ifrandheiden m 
QHZ310,H4030 - Stuifzandh 
OM2330 • Zand verstuivingen 
• H3110 - Zeer zwatgebuffe 
• H3130 • Zw akgebufferde v 
IBH3130,H7150 - Zwakgebufl 
SH3140 • Kranswierwateren 
• H3150 - Meren met krabbe 
CBH3160 • Zu re vennen 
• H3160.H40X0_A.H7120 - 2 
• K3160,H4010_A,H7120.H9; 
• H4010_A • Vochtige heiden 
• N4010_A,H7120 - Vochtige 
• H4010_B - Vochtige heiden 
• H4030 - Dro ge heiden 
• MS130 • Jeneverbesstruwe 
• H$120 - Stroo mdalgraslant 
OH6230 - Heischrale grastan 
OHMIO - Blauwgraslanden 
• H6410,M7140_B - Blauwgr. 
QH6430_A • Ruigten en zom 
QH6510_B - Glan shaver- en 
tI]H7110_A - Actieve hoogve 
QH7110_A,H7120 - Actieve t 
• H7110_A,M7120.H91D0 • A 
• H7120 - Kerstenende hoog 
• H7120,H91D0 - Herstellen d 
n]H7l40_A - Overg angs- en 
• H7140_6 • Overgan gs- en 
• H7150 • Rioniervegetatie s 
DH7210 • Galigaan moerasso 
DH7230 - Kalkm oerassen 
BH9120 - Beuken-eikenboss 
BH91bO_A • Eiken-haag beuk 
• H9190 - Oude eikenbossen 
OH91D0 • Hoogveenbossen 
• H91E0_C - Vochtige alluvia 
• H91F0 • Droge hardhoutoc 
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Bijlage 4 
1 clepositieberekening 2012 

Onderstaand overzicht geeft een weergave van de vergunde dieraantallen conform de 
omgevingsvergunning verieend op 23 aprii 2012. Apart is een afschrift van de vergunning 
toegevoegd. De gegevens uit onderstaande overzichten zijn ingevoerd in de ammoniak 
depositieberekening vergunning 2012. 

Categorie Omschrijving conform Rav Aantal NH3/dier NH3 
D 3.2.7.1.1 Vleesvarkens, opfokberen en -zeugen gedeeltelijk 

roostervloer; mestkelders met (water- en) mestkanaal, 
met metalen driekantroosters op het mestkanaal: 
emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m^ (Groen 
Label BB 97.07.056/A 97.11.059V2) (BWL 2004.03.V1) 

3336 3336,0 

Totaal 3336,0 

Toelichting bij de ingevoerde parameters: 

• De coördinaten van het emissiepunt, gemiddelde gebouwh oogte en hoogte emissiepu nt, 
zijn bepaald via de beschikking wet milieubeheer d.d. 24 juli 2008, hierin in een 
geurberekening gemaakt van de vergunde situatie (d.d. 8 november 2000), waarin de 
parameters zijn opgenomen; 

• Diameter emissiepunt: in de vorenvermelde beschikking is in de geurberekening een 
foutieve diameter opgenomen. Daarom is aan de heer Feddema gevraagd wat de 
oppervlakte van het luchtkanaal werkelijk is. Dit betreft 9 m2, op basis hiervan is de 
diameter berekend; 

• Uittredesnelheid emissiepunt: berekend o.b.v. diameter emissiepunten en aantal gehouden 
dieren; 

• Coördinaten van de toetspunten: In bijlage 3 zijn kaarten opgenomen waarop de 
gehanteerde toetspu nten op staan aangeg even. De coördinaten zijn bepaald met behulp 
van digitaal kaartmateriaal op de website van de provincie Overijssel; 

• In de depositieberekening zijn de emissies uitgedrukt in kg NH3 conform de aantallen in het 
bovenstaande overzicht. 

• De depositie is uitgedrukt in mol/hectare/jaar. 
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Bijlage 5 
t depositieberekening 2012 

Naam van de berekening: VS 2012 Feddema 
Gemaakt op: 18-02-2013 15:24:59 
Zwaartepunt X: 232,400 Y: 513,700 
Cluster naam: Feddema (Lutten) (ca) 
Berekende ruwheid: 0,18 m 

Emissie Punten: 
Volgnr. BronlD X-coord. V-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. snelheid Emissie 

Centraal EP 232 449 513 726 1.0 0,0 3,4 3,19 3 336 

Gevoelige locaties: 
Volgnummer Naam X coördinaat Y coördinaat Depositie 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Rand VBR punt 1 
Rand VBR punt 2 
Rand VBR punt 3 
01.H6120 
02. H91E0_G 
03. H6230 
04. H2310/H4030 
05. H4010_A 
06. H5130 
07. H7140_A 
08. H9190 
09. H2330 
10. H7150 
11. H3160 
12. H2310 
EDV Rand 1 
EDV H7110_A 
EDV H7120 
EDV H4030 
ZM Rand 1 
ZM Rand 2 
UZWV Rand 1 
UZWV H6430_A 
UZWV H6150_B 
UZWVH3150 
UZWV H6120 

229 722 
232 680 
234 484 
228 757 
228 621 
228 938 
229 494 
229 751 
229 640 
229 164 
229 654 
228 545 
233 772 
233 452 
233 699 
241 811 
241 666 
241 679 
241 453 
198 079 
197 794 
206 782 
207 791 
207 594 
207 396 
207 414 

506 033 
505 520 
503 616 
506 312 
506 381 
506 169 
505 992 
506 082 
505 759 
505 509 
504 922 
503 605 
502 691 
502 395 
502 976 
504 410 
504 096 
500 023 
500 619 
517 383 
516 612 
505 482 
504 269 
504 336 
504 544 
504 632 

0,49 
0,49 
0,32 
0,52 
0,53 
0,51 
0,49 
0,49 
0,46 
0,46 
0,40 
0,34 
0,31 
0,30 
0,32 
0,24 
0,24 
0,18 
0,20 
0,04 
0,04 
0,09 
0,09 
0,09 
0,09 
0,09 

Details van Emissie Punt: Centraal EP (1254) 
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

D 3.2.7.1.1 Vleesvarkens 3336 1 3336 
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518700 
518195 
517690 
517185 
516680 
516175 
515670 
515165 
514660 
514155 
513649 
513144 
512639 
512134 
511629 
511124 
510619 
510114 
509609 
509104 

0> Ch ^ ö> ^ 0> 0) ^ ^ O) a»oo*-T-fsiCMc«>eo^^inin 
WfMNeMeO««<OMCOcOtO(*ÏCÏMCO 
<NINOINNNC4CNfNCVCVieges|CVCytV 
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Bijlage 7 
iiting depositieberekening VO 

Onderstaand overzicht geeft een weergave van voorgenomen omvang. De gegevens uit 
onderstaand overzicht zijn ingevoerd in de ammoniak depositieberekening voorgenomen omvang 
(bijlage 8). 

Categorie Omschrijving conform Rav Aantai NH3/dier NH3 
Gebouw 3 

D 3.2.7.1.1 Vleesvarkens, opfokberen en -zeugen gedeeltelijk 
roostervloer; mestkeiders met (water- en) 
mestkanaal, met metalen driekantroosters op het 
mestkanaal; emitterend mestopperviak maximaal 
0,18 m^ (Groen Label BB 97.07.056/A 
97.11.059V2) (BWL 2004.03.V1) 

420 420,0 

Gebouw 4 
D 3.2.7.1.1 Vleesvarkens, opfokberen en -zeugen gedeeltelijk 

roostervloer; mestkeiders met (water- en) 
mestkanaal, met metalen driekantroosters op het 
mestkanaai; emitterend mestopperviak maximaal 
0,1 8 m^ (Groen Label BB 97.07.056/A 
97.1 1.059V2) (BWL 2004.03.V1) 

924 924,0 

Gebouw 5 
D 3.2.7.1.1 Vleesvarkens, opfokberen en -zeugen gedeeltelijk 

roostervloer; mestkeiders met (water- en) 
mestkanaai, met metalen driekantroosters op het 
mestkanaal; emitterend mestopperviak maximaai 
0,18 m2 (Groen Labei BB 97.07.056/A 
97.1 1.059V2) (BWL 2004.03.V1) 

1200 1200,0 

Gebouw 6 
D 3.2.7.2.1 Vleesvarkens, opfokberen en -zeugen gedeeltelijk 

roostervloer; mestkeiders met (water- en) 
mestkanaal, me t roosters anders dan metalen 
driekant op het mestkanaai; emitterend 
mestopperviak maximaai 0,18 m^ (BWL 
2004.05.V1) 

792 1,2 950,4 

Totaal 3494,4 
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Toelichting bij de ingevoerde parameters: 

• De coördinaten van het emissiepunt, gemiddeld e gebouwhoogte en hoogte emissie punt, 
zijn bepaald via de beschikking wet milieubeheer d.d. 24 juli 2008, hierin in een 
geurberekening gemaakt van de vergunde situatie (d.d. 8 november 2000), waarin de 
parameters zijn opgenomen; 

• Diameter emissiepunt: in de vorenvermelde beschikking is in de geurberekening een 
foutieve diameter opgenomen. Daarom is aan de heer Feddema gevraagd wat de 
oppervlakte van het luchtkanaal werkelijk is. Dit betreft 9 m2, op basis hiervan is de 
diameter berekend; 

• Uittredesnelheid emissiepunt: berekend o.b.v. diameter emissiepunten en aantal gehouden 
dieren; 

• Coördinaten van de toetspunten: In bijlage 3 zijn kaarten opgenomen waarop de 
gehanteerde toetspu nten op staan aangeg even. De coördinaten zijn bepaald met behulp 
van digitaal kaartmateriaal op de website van de provincie Overijssel; 

• in de depositieberekening zijn de emissies uitgedrukt in kg NH3 conform de aantallen in het 
bovenstaande overzicht. 

• De depositie is uitgedrukt in mol/hectare/jaar. 
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Bijlage 8 
irk depositieberekening VO 1' I 

Naam van de berekening: Voorgenomen omvang Feddema 
Gemaakt op: 18-02-2013 15:40:21 
Zwaartepunt X: 232,400 Y: 513,700 
Cluster naam: Feddema (Lutten) (ca) 
Berekende ruwheid: 0,18 m 

Emissie Punten: 
Volgnr. BronlD X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. snelheid Emissie 

Centraal EP 232 449 513 726 1.0 0,0 3,4 3,19 3 494 

Gevoelige locaties: 
Volgnummer Naam X coördinaat Y coördinaat Depositie 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Rand VBR punt 1 
Rand VBR punt 2 
Rand VBR punt 3 
01. H6120 
02. H91E0_G 
03. H6230 
04. H2310/H4030 
05. H4010_A 
06. H5130 
07. H7140_A 
08. H9190 
09. H2330 
10. H7150 
11.H3160 
12. H2310 
EDV Rand 1 
EDV H7110_A 
EDVH7120 
EDV H4030 
ZM Rand 1 
ZM Rand 2 
UZWV Rand 1 
UZWV H6430_A 
UZWV H6150_B 
UZWV H3150 
UZWVH6120 

229 722 
232 680 
234 484 
228 757 
228 621 
228 938 
229 494 
229 751 
229 640 
229 164 
229 654 
228 545 
233 772 
233 452 
233 699 
241 811 
241 666 
241 679 
241 453 
198 079 
197 794 
206 782 
207 791 
207 594 
207 396 
207 414 

506 033 
505 520 
503 616 
506 312 
506 381 
506 1 69 
505 992 
506 082 
505 759 
505 509 
504 922 
503 605 
502 691 
502 395 
502 976 
504 410 
504 096 
500 023 
500 619 
517 383 
516 612 
505 482 
504 269 
504 336 
504 544 
504 632 

0,51 
0,51 
0,34 
0,55 
0,56 
0,53 
0,52 
0,51 
0,49 
0,48 
0,42 
0,36 
0,32 
0,32 
0,33 
0,25 
0,25 
0,19 
0,21 
0,04 
0,04 
0,09 
0,10 
0,10 
0,09 
0,09 

Details van Emissie Punt: Centraal EP (1254) 
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

D 3.2.7.1.1 
D 3.2.7.2.1 

Vleesvarkens 
Vleesvarkens 

2544 
792 

1 
1.2 

2544 
950.4 
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518700 
510195 
517690 
517105 
516600 
516175 
515670 
515165 
514660 
514155 
513649 
513144 
512639 
512134 
511629 
511124 
510619 
510114 
509609 
509104 

T 

m 
73^ 

-35 

55^ 

13^ 

S S ^ s s 
n S S ffi S O) O csiNCMOiNCMcomnromcocotorommcococo «v|c>>4CM(V^v^t|cs|Cs|<^CMfve>l^^^4<v|c^lMC>|^4c^ 
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Systeembeschrijving 
3, 4 en 5 

Nummer systeem 
Naam systeem 

Diercategorie 
Systeembeschrijving van 

BWL 2004.03.V1 
Mestkelders met (water- en) mestkanaal, met metalen driekant 
roostervloer op het mestkanaal. emitterend mestoppervlak maximaal 
0,18 m' 

Vleesvarkens 
Juni 2010 

Vervangt Beschrijving BB 97.07.056 V2 van 29 oktober 1998 en 
beschrijving BWL 2004.03 van 15 april 2004 

Werkingsprincipe Ammonlakemissiebeperking is gebaseerd op het beperken van hokemissie 
en putemissie Vermindering van hokemissie vindt plaats door het 
toepassen van goed doorlatende roosters Beperking van de putemissie 
vindt plaats door hel verkleinen van het emitterend mestoppervlak middels 
het toepassen van een gedeeltelijk roostervloer met een iwater- enj 
mestkanaal 

Os TICHNISCHS UrrVOBRINO VAN HET SYSTBEM; SOUWKUNOIO 

Onderdeel Uitvoeringseis 

la Vloeruitvoering - gedeeltelijk roostervloer met aan de voorzijde van het hok een hellende dichte 
vloer en aan de achterzijde een roostervkjer boven het mestkanaal gï-

- dichte bolle vloer met aan de voorzijde een roostervloer boven het 
waterkanaal en aan de achterzijde een roostervloer boven het mestkanaal 

tb minimaal O 30 m' dichte vloer per dierplaats 

2a Waterkanaal bij 
txjile vloer 

roosteropperviak boven het waterkanaal mag niet grt^er zijn dan het 
roosteroppervlak boven het mestkanaal 

1 ot 2 schuine wanden of een goo t. mogen worden aangebracht 

helling schuine wand t o v putvloer minimaal 45' 

uitvoering schuine wand volgens technisch informatiedocument Schuine 
wanden in stallen voor varkens 

geen open verbinding met het mestkanaal of met andere kanalen 

wateroppervlak maximaal 600 mm breed bij een watemiveau van 100 mm 

waterdicht uitgevoerd 

|3a 

[3^ 
[ir 
rid" 

Mestkanaal voorzien van metalen driekant roosters 

minimaal 1100 mm breed 

1 of 2 schuine wanden mogen worden aangebracht 

bij aanwezigheid 1 schuine wand moet deze tegen de dichte vloer zijn 
aangebracht 

3e helling t o v jxjtvloer minimaal 45 bij schuine wand tegen dichte vloer en 
minimaal 60 bij schuine wand tegen achterwand 

3f uitvoering schuine wand volgens technisch informatiedocument Schuine 
wanden in stallen voor varkens' 

3h 

geen open verbinding met andere kanalen 

hoogte mestmveau is bij toepassing schuine wandien) gerelateerd aan het 
emitterend opjjervlak 
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Emitterend 
oppervlak 
mestkanaal 

maximaal O 18 m' per dierplaats 

5a Waartiorg 
emitterend 
oppervlak 

overloop verplicht bij toepassing schuine wand(en| m het mestkanaal 

5b uitvoenng overloop volgens hoofdstuk overloop in mestkanalen uit technisch 
informatiedocument Afvoersystemen voor de varke nshouderij 

6a Aflaat kanalen diameter afvoeropeningen minimaal 150 mm 

6b diameter afvoerleiding minimaal 200 mm 

6c 

6d 

aflaat waterkanaal aanwezig uitvoenng volgens hoofdstuk aflaat waterkanaal uit 
technisch informatiedocument Afvoersystemen voor de varkenshoudenj 

noolsysteem voor aflaat mestkanaal.uitvoering volgens hoofdstuk rioolsysteem 
uit technisch informatiedocument 'Afvoersystemen voor de varkenshouderij 

Dl TiCHNISCHI UrrVOIRING VAN HET SYSTIEM; TECHNISCHI VOORZIININOIN 

Onderdeel Uitvoeringseis 

Voersysteem plaatsing boven de dichte vloer en t of het waterkanaal, alleen bij toepassing 
van een dwarstrog mag een deel van het voersysteem boven het mestkanaal 
zijn gesitueerd 

HET OEBNUIK VAN HET SYSTEEM 

Onderdeel Gebruikseis 

al Aflaat mestkanaal in ieder geval na afloop van elke productieronde en. indien van toepassing, 
tijdens de productieronde bij het bereiken van het maximaal toegestane 
emitterend oppervlak 

— 
b 

afvoeren van mest gaat frequent en restloos 

Overloop bij 
schuine wand(en) 
in het mestkanaal 

is noodvoorziening, mag niet permanent als mestafvoerleiding functioneren 

Reiniging schuine 
wandien) in het 
mestkanaal (indien 
aanwezig) 

na afloop van elke producberonde 

Aflaatfrequenbe 
waterkanaal (indien 
aanwezig) 

na afloop van elke productieronde 

Watemiveau 
waterkanaal (indien 
aanwezig) 

minimaal 100 mm na reiniging van het kanaal en voor aanvang van een nieuwe 
productieronde 

Emissiefactor 

Verwijzing meetrapport 

1.0 kg NH^ per dierplaats per jaar 

Proefverslag P 4.22 van ASG (www.pv wur.nl) 
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Roostor. 

Sj 

Dichte 
vloer 

Voergang 

— A 
Rooster-

MestVanaal 

voorzien van 
schuine wandien) 

Bolle vloer 

Voorgang 

Plattegrond 
Gedeeltelijk rooster 

Plattegrond 
Bolle vloer 

B 

l!||l 11 
>B 

EZZZ 

ra 

^2ZK- — 

Doorsnede A-A 
i 

Meslopperviak 
beveiligd door een overloop 

Breedte water-
oppervlAir TTu ii O 6fr 

Mestopoervial 
beveegd door een overtooo 

Doorsnede B-B 

NAAM. 
Mestkelders met (vvater- en) 
mestkanaal. met metalen driekant 
roostervloer op het mestkanaal. 
emitterend mestoppervlak maximaal 
0.18 m' 

NUMMER: 
BWL2004 03V1 
Sysleembeschnjving 
juni 2010 
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10 Systeembeschrijving 

Nummer systeem 

Naam systeem 

BWL 2004.0S.V1 

Mestkelders met (water- en) mestkanaal, met roosters anders dan 
metalen driekant rooster op het mestkanaal, emitterend 
mestoppervlak maximaal 0,18 m' 

Diercategorie Vleesvarkens 

Systeeml>eschrijvlng van Juni 2010 

Vervangt Beschrijving BB 99.02.070 van 18 februari 1999 en 
t>eschrijving BWL 2004.0S van 15 april 2004 

Werkingsprincipe Ammoniakemlssiebeperkirtg is gebaseerd op het beperken van putemissie 
door hot verkleinen van hef emitterend mestoppervlak middels het 
toepassen van een gedeeltelijk roostervloer met een (water- en) 
mestkanaal. 

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM; BOUWKUNDIG 

Onderdeel Uitvoeringseis 

1a Vloeruitvoenng - gedeeltelijk roostervloer met aan de voorzijde van het hok een hellende dichte 
vloer en aan de achterzijde een roostervloer boven het mestkanaal, gf: 

- dichte t>olie vloer m et aan de voorzijde een roostervloer boven het 
waterkanaal en aan de achterzijde een roostervloer boven het mestkanaal 

1b minimaal 0.30 m- dichte vloer per dierplaats 

2a Waterkanaal bij 
bolle vloer 

roosteroppervlak t>oven het waterkanaal mag met groter zijn dan het 
roosteroppervlak boven het mestkanaal 

2b 

il 
2d 

2e 

2f 

2g 

1 of 2 schuine wanden of een goot mogen worden aangebracht 

helling schuine wand t o v putvloer minimaal 45' 

uitvoering schuine wand volgens technisch informatiedocument Schuine 
wanden in stallen voor varkens 

geen open verbinding mot het mestkanaal of met andere kanalen 

wateroppervlak maximaal 600 mm breed bij een waterniveau van 100 mm 

waterdicht uitgevoerd 

3a 

3b 

3c 

3d 

Mestkanaal voorzien van andere dan metalen dnekant roosters 

minimaal 1100 mm breed 

1 of 2 schuine wanden mogen worden aangebracht 

bij aanwezigheid 1 schuine wand moet deze tegen de dichte vloer zijn 
aangebracht 

3e holling t.o.v putvloer minimaal 45° bij schuine wand tegen dichte vloer en 
minimaal 60° bij schuine wand tegen achterwand 

3f uitvoering schuine wand volgens technisch informatiedocument 'Schuine 
wanden in stallen voor varkens' 

3h 

geen open verbinding met andere kanalen 

hoogte mestniveau is bij toepassing schuine wand(en) gerelateerd aan het 
emitterend oppervlak 

Emitterend 
oppervlak 

maximaal D.tB m- per dierplaats 
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5a 

5b 

mestkanaal 

Waarborg 
emitterertd 
oppervlak 

overloop verplicht bij toepassing schuine wand(on) in het mestkanaal 

uitvoering overloop volgens hoofdstuk overloop In mestkanalen uit technisch 
informatiedocument Afvoersystemen voor de varkenshouderij 

6a Aflaat kanalen diameter afvoeropeningen minimaal 150 mm 

— 
6c 

6d 

diameter afvoerleiding minimaal 200 mm 

aflaat waterkanaal aanwezig, uitvoering volgens hoofdstuk aflaat w aterkanaal uit 
technisch informatiedocument Afvoersystemen voor de varkenshouderij' 

rioolsysteem voor aflaat mestkanaa l,uitvoering volgens hoofdstuk rioolsysteem 
uit technisch informabedocument Afvoersystemen voor de varkenshouderij 

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM; TECHNISCHE VOORZIENINGEN 

Onderdeel Uitvoeringseis 

Voersysteem plaatsing t>oven de dichte vloer en > of het waterkanaal, alleen bij toepassing 
van een dwarstrog mag een deel van het voersysteem boven het mestkanaal 
zijn gesitueerd 

HET GEBRUIK VAN HET SYSTEEM 

Onderdeel Gebruikseis 

al Aflaat mestkanaal in ieder geval na afloop van elke productieronde en. indien van toepassing 
tijdens de productieronde bij het bereiken van het maximaal toegestane 
emitterend oppervlak 

a2 

b 

afvoeren van mest gaat frequent en restloos 

Overloop bij 
schuine wand(en) 
in het mestkanaal 

IS noodvoorziening, mag met permanent als mestafvoerleiding functioneren 

Reiniging schuine 
wandlen) in het 
mestkanaal (indien 
aanwezig) 

na afloop van elke productieronde 

Aflaatfrequentie 
waterkanaal (indien 
aanwezig) 

na afloop van elke productieronde 

Waterniveau 
waterkanaal (irtdien 
aanwezig) 

minimaal 100 mm na reinigirtg van het kanaal en voor aan vang van een nieuwe 
productieronde 

Emissiefactor 

Verwijzing meetrapport 

1 2 kg NH; per dierplaats per jaar 

Betreft een afgeleide emissiefactor van het vergelijkbare systeem met 
metalen dnekant roosters, zie Proefverslag P 4 22 van ASG 
(www.pv.wur nl) 
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Rrioite 

DicMc 
vloer 

Voorgang 

RooKter • 

Mestkaiwiai 

voor7ien van 
scnuirte wanrxeni 

3o-'iej ïloof 

Voorgang 

Plattegrond 
Gedeeltelijk rooster 

Plattegrond 
Bolle vloer 

B 

^8 

EZZZ ^Z2ZZK-----I V---r/ 

Doorsnede A-A 

MfrSlOppeviaÉi 
tK}v«Hi9d door e«rt overtoop 

Br9*dta 
opper.^ ma* 0 6nt 

Mirfftopptr^ 
Devemgd door een ovwtoop 

Doorsnede B-B 

NAAM 
Mestkeiders met (water- en) 
mestKanaal met roosters anders dan 
metalen dnekant rooster op het 
mestkanaal emitterend 
mesloppervlak maximaal O 16 m' 

NUMMER: 
BWL 2004.05.V1  
Systeembeschrijving 
juni 2010 
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V 2013 - O 13 7-01 
ONTVANGEN -BOKTJOU 

Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) 19-12-2013 

Melding Activiteitenbesluit 
Hierbij doe ik, de heer J De Boer, melding van de verandering van de inrichting Maatschap De Boer. Het voor de 
melding gebruikte e-mail adres is maarten.rosinkigexlan.nl. 

Activiteiten 
Op basis van uw antwoorden zijn de volgende activiteiten uit het Activiteitenbesluit van toepassing: 

Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank 
Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen 
Opslaan van drijfmest en digestaat 
Het houden van dieren bij een type B bedrijf 
Algemene regels voor bodembedreigende activiteiten 

Gegevens melder 
Naam melder: 
Adres: 

Telefoon: 
Fax: 
E-mail: 

de heer J De Boer 
Den Hulst 4 
7711 GN NIEUWLEUSEN 

maarten.rosink@exlan.nl 

Gegevens inrichting 
Naam inrichting: 
Adres inrichting: 

Toelichting locatie: 
KvK nummer: 
Type bedrijf: 
Reden van melding: 

Maatschap De Boer 
Oosterhulst 49 b 
7711 BE NIEUWLEUSEN 

08220799 
type B 
verandering 

Correspondentieadres melding 
Correspondentie sturen naar het adres van de melder. 

Gegevens verandering inrichting 
Datum verandering: 17-12-2013 
Omschrijving: De ammoniak afkomstig van de dieren die door deze melding Activiteitenbesluit wordt 

ingetrokken, wordt overgenomen door de heer A. Kisteman, Sterkensweg 7, 7715 PL te 
Punthorst. Het betreft de verkoop van 229,5 kg NH3 afkomstig van 1350 stuks opfokhennen. 
Na de intrekking blijven er 25 stuks vrouwelijk jongvee, 5 vleesvarkens, en 7150 
opfokhennen over op deze locatie. Deze melding wordt pas definitief wanneer de 
Natuurbeschermingswetvergunningaanvraag van de maatschap Kisteman-Hendriksen, 
Sterkensweg 7 te Punthorst definitief is verleend. Wanneer om welke reden dan ook de 
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Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) 19-12-2013 

aanvraag om Natuurbeschermingswetvergunning van de maatschap Kisteman-Hendriksen 
geweigerd wordt, zal deze intrekking van 1350 stuks opfokhennen niet doorgevoerd gaan 
worden. 

Bijlage meezenden: Nee 

Extra informatie bij de melding 
U hebt geen extra informatie bij de melding gevoegd. 

Bijlagen geüpload 
3e volgende bestanden zijn toegevoegd aan de melding: 
Indeling inrichting (verandering) AE bijlagen bij melding activiteitenbesluit Boer Nieuwleusen 

(varkenshouderij), pdf 
Situatieschets Milieutekening VO.pdf 

Bijlagen op papier 
U moet de volgende bijlagen op papier toesturen aan het bevoegd gezag. De waterbeheerder hoeft alleen de 
bijlagen met een * te ontvangen. 

• Rapport bodemkwaliteit (in overleg met bevoegd gezag) 

Gegevens bevoegd gezag 
Gemeente Dalfsen 
Afdeling Milieu en Bouwen 
Postbus 35 
7721 AZ Dalfsen 
Waterschap Groot Saiiand 
Afdeling Vergunningen 
Postbus 60 
8000 AB Zwolle 

Bestanden met milieuregels en toelichtingen 
Aan de hand van de door u ingevulde vragenboom van de AIM zijn pdf-bestanden gemaakt met daarin de 
milieuregels uit het Activiteitenbesluit en toelichtingen op deze milieuregels. Met de volgende link gaat u naar de 
downloadpaaina (opent in een nieuw scherm), waar u deze bestanden kunt inzien of downloaden. 

Correspondentienummer 
Wilt u alstublieft, als u schriftelijk of mondeling contact zoekt, onderstaand nummer als correspondentienummer 
gebruiken? 

Correspondentienummer: ImpyltSuhd 

Datum en tijdstip melding: 19-12-2013 13:16 
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ONTVANGEN -3 0KT. 20U 

gemeente Da If sen A 

Maatschap De Boer 
De heer J. de Boer 
Den Hulst 4 
7711 GN NIEUWLEUSEN 

Uw aanvraag ontvangen: Ons kenmerk: Inlichtingen bIJ: Centrale nummer: 
19 december 2013 Z12884 de heer K. Roeberts (0529)48 83 88 

Onderwerp: Datum: 
milieumelding afrondingsbrief 9 januari 2014 
Oosterhuist 49B Nieuwleusen 

Geacheveerde Boer, VERZOKDEII " 9 JAN. 20» 

Op 19 december 2013 hebben wij van u een milieumelding (via AiM/OLO) ontvangen op grond van 
artikel 8.40 van de Wet milieubeheer voor het wijzigen van uw Inrichting op het perceel 
Oosterhulst 49B in Nieuwleusen, bij ons ingeschreven onder nummer Z12884. 

Overdragen ammoniak 
Er wordt 229,5 kg NH» overgedragen aan A. Kisteman, Sterkensweg 7, 7715 PL Punthorst afkomstig 
van 1350 opfbkhennen van legrassen; jonger dan 18 weken (rav-code E 1.100) ten behoeve van een 
aanvraag om een Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet 1998) vergunning. 

Deze melding wordt pas definitief wanneer de Nb-wet 1998 vergunning van de Maatschap 
Kisteman-Hendriksen, Sterkensweg 7 te Punthorst definitief is verleend. Wanneer om welke reden 
dan ook de Nb-wet 1998 vergunning van Maatschap Kisteman-Hendriksen wordt geweigerd zai deze 
intrekking van 1350 stuks opfokhennen niet doorgevoerd worden. 

Acceptatie melding 
Wij hebben uw melding geaccepteerd. Uw bedrijf valt ook na de genrelde wijziging onder de 
werkingssfeer van het ActiviteitenbesluiL Uit de beoordeling van de melding is vast komen te staan 
dat uw bedrijf moet worden aangemerkt als een type B inrichting. 
Na intrekking mogen er maximaal 25 stuks vrouwelijk jongvee (rav-code A 3.) en 7150 opfokhennen; 
jonger dan 18 weken (rav-code E 1.100) worden gehouden op deze locatie. 

De artikelen van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende voorschriften dienen voor zover van 
toepassing in acht te worden genomen. Informatie over het Activiteitenbesluit en bijbehorende 
Ministeriele Regeling is te vinden op www.vrom.nl/activiteitenbesluit. De voorschriften die op uw 
inrichting van toepassing zijn kunt u vinden met behulp van httD://aim.vrom.nl. Tevens vindt u daar 
een checklist om zelf uw tiedrijf te controleren. 

De melding is overeenkomstig art. 8.41 Wet milieubeheer op 8 januari 2014 gepubliceerd op onze 
website www.daifsen.nl (bekendmakingen) en in de 'Dalfser Courant'. 

Raadhuisstraat 1 
Postbus 35, 7720 AA Dalfsen 
T (0529) 48 83 88 
F (0529) 48 82 22 
E genrieenteedalfsen.nl  
1 www.da1fsen.nl 

http://www.vrom.nl/activiteitenbesluit


Wij wijzen u erop dat 
de voorschriften uit het Activiteitenbeslult en bijt>ehorende Ministeriele Regeling, voor zover 
van toepassing, moeten worden nageleefd. U zult hierop in de nabije toekomst worden 
gecontroleerd. 
als uw bedrijf verandert u een (aanvullende) melding moet doen. 

Nadere informatie 
Als u vragen hebt over deze brief, kunt u telefonisch of schriftelijk contact opnemen met 
de heer K. Roeberts, telefoonnummer 0529 488 360. 
Wij verzoeken u dan 'ons kenmerk' nummer te vemrrelden. 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders van Dalfsen, 

J.A.M. Derksen, 
hoofd afdeling Milieu & Bouwen a.i. 

Z12884 



GEMEENTE HARDENBERG 
Hinderwet/W.A.B.M. 

vergunning 

V 2013 -0 1 3 7 - 0 1 

ONTVANGEN -3I)KT.20U 

datum beschikking 
26 juli 1983 

datum verzending 

2 6 JUL11983 
datum terinzagelegging Nummer 
3 augustus 1983 83-4 

naam verzoeker 
de heer B. Kelder 

adres en woonplaats 
Marsweg 3a, 7771 TJ Hardenberg 

adres inrichting 
Marsweg 3a, Kheeze 

kadastraal gemeente 
Ambt-Hardenberg 

sectie 
AE 

nummer(s) 
285 

heeft vergunning verzocht tot het oprichten en het in werking hebben van een rundvee-
en varkensbedrijf met mest- en bovengrondse dieselolie-opslag van 1200 liter 

datum verzoek 
24 januari 1983 

ingekomen 
26 januari 1983 

Wij hebben besloten aan verzoeker de bij bovenaangehaald verzoek gevraagde vergunning 
te verlenen overeenkomstig de aangehechte bescheiden 

onder de aangehechte gewaarmerkte voorschriften voor de duur van 

u onder de volgende voorschriften 
motivering van de beschikking 

de gevraagde vergunning kam worden verleend onder het verbinden van voorschriften in 
het belang van het voorkomen of beperken van gevaar, schade of hinder buiten de 
inrichting 

' .. Pot. ƒ 
, •. ,« veer'"' ''- / 

z.o.z. 



De vergunning geldt zowel voor de verzoeker als voor zijn rechtverkrijgenden (art. 14 
Hinderwet). 
Wanneer ingeval van uitbreiding of wijziging van de inrichting een nieuwe, de gehele 
inrichting onvattende, hinder%retvergunning is verleend, konen alle voorafgaande 
vergunningen, de inrichting betreffende, te vervallen, zodra de nieuwe vergunning 
onherroepelijk is geworden (art. 6a Hinderwet). 
De inrichting dient op straffe van verval van de verleende vergunning binnen 3 jaéir na 
het onherroepelijk worden daarvan te zijn voltooid en in werking te zijn gebracht, 
tenzij in de beschikking een langere termijn is gesteld (aurt. 27, lid 1/2, Hinderwet). 

BEBDEP: Gedurende een maand vanaf de dag van terinzagelegging kunt u daartegen bij een 
Hare Majesteit de Koningin gericht beroepschrift in beroep komen. Het 
beroepschrift moet worden ingediend bij de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 BA 's-Gravenhage. 

Burgemeester en Wethouders van HARDENBERG, 

wnd.SecretarLs, Burgem^ P^er^ 

voor nadere inlichtingen telefoonnummer toestel 
Gemeentesecretarie Hardenberg 05232-62833 330 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders der gemeente Hardenberg 

Voors?hril^^e^ ^^)rende bij hinderwetvergunning van; 
Aanvrager : E. Kelder 
Adres inrichting: Marsweg 3a te Rheeze 
M.b.t. rundvee en mestvarkens 

1. Dunne mest, gier, spoel- en/of schrobwater moet uit de stal worden afgevoerd 
naar de hiertoe bestemde vloeistofdichte opslagruimte (kelder); voorzover de 
opslagruimte niet is gelegen binnen het stalgebouw, moet de ruimte buiten 
het gebouw door middel van goed sluitende deksels of luiken gesloten worden 
gehouden, behalve tijdens het ledigen; de opslagruimte mag niet zijn 
voorzien van een overstort. 

2. De gezamenlijke opslagkapaciteit van de drijfmest- en/of gierkelders moet 
minimaal 440 m3 bedragen. 

3. Transport van dunne mest en gier moet geschieden in volledig gesloten tank
wagens . 

4. Het transport van vaste mest moet plaatsvinden in daarvoor geschikte tran
sportmiddelen, die op korrekte wijze zijn beladen. 

5. Op het terrein van de inrichting mag/mogen: 
a. geen mest of enig ander afval worden gedroogd of verbrand; 
b. geen kadavers van dieren worden begraven; deze dienen in afwachting van 

de afvoer uit de inrichting te worden geborgen in een deugdelijke, water
dichte verpakking of in een goed gesloten, speciaal daartoe bestemde 
ruimte; 

c. geen bevloeiing plaatsvinden, noch mag dit op andere wijze van mest of 
gier worden voorzien, behoudens ter bemesting volgens de normale land-
bouwpraktijken. 

6. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moeten doeltreffende 
maatregelen worden genomen ter bestrijding van vliegen, muizen, ratten of 
ander ongedierte. 

7. Het voer, met uitzondering van ruwvoer, moet worden bewaard in uitsluitend 
voor dit doel gebezigde bewaarplaatsen, welke muis- en ratwerend zijn uitge
voerd. 

8. De elektrische installatie mag geen storing veroorzaken in de radio- en/of 
televisie-ontvangst. 

9. De inrichting moet schoon zijn en in een goede staat van onderhoud verkeren. 
10. In de inrichting mogen ten hoogste de navolgende aantallen dieren aanwezig 

zijn: 20 melkkoeien, 15 stuks jongvee en 1020 mestvarkens. 
11. De geluidbelasting, afkomstig van de in de inrichting aanwezige 

installaties, mag gemeten en beoordeeld volgens de "handleiding meten en 
rekenen industrielawaai", IL-HR-13-01 (1981), op de perceelsgrens of 
erfscheidlng van de inrichting niet hoger zijn dan: 
45 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur; 
40 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur en op zon- en 

algemeen erkende christelijke feestdagen; 
35 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur. 

VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT DE OPSLAG VAN DIESELOLIE EN/OF HUISBRANDOLIE IN 
EEN BOVENGRONDSE TANK (1200 LITER) 

1. In de tank mogen slechts petroleximprodukten opgeslagen worden waarvan het 
vlampunt, bepaald volgens de methode Abel-Pensky, bij 760 mm kwikdnik niet 
lager dan 21®C is gelegen. 
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2. De stijfheid en de sterkte van de tank moeten voldoende zijn om schadelijke 
vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen, 
terwijl de dichtheid onder alle omstandigheden moet zijn verzekerd. 

3. De tank moet zijn voorzien van afsluitbare openingen, waardoor het inwendige 
wandoppervlak kan worden onderzocht. 

4. De ondersteunende konstruktie van de tank moet uit onbrandbaar materiaal be
staan; op plaatsen waar kans op verzakking bestaat dient een doelmatige fun
datie te worden aangebracht. 

5. De tank moet zijn geplaatst op tenminste 1 m afstand van de gevel van een 
geboxiw of van de erfscheiding. Indien deze gevel horizontaal en vertikaal 
gemeten tot op tenminste 1 m afstand van de tank een brandwerendheid bezit 
van tenminste 30 minuten, mag deze afstand kleiner dan 1 m zijn. 

6. Tot op een afstand van 3 m vanaf de tank mag zich geen opslag van brandbare 
materialen bevinden. 

7. De tank moet zijn voorzien van een ontluchtingspijp met een inwendige mid
dellijn van tenminste 30 mm; de ontluchtingspijp moet tegen Inregenen zijn 
beschermd. 

8. Indien een oliestandaanwijzer is aangebracht, moet deze zodanig zijn inge
richt, dat het uitstromen van olie uit de tank, ook door verkeerde werking 
of door breuk, onmogelijk is. 

9. In elke aansluiting op de tank beneden het hoogste vloeistofniveau moet zo 
dicht mogelijk bij de tankwand een metalen afsluiter zijn geplaatst; deze 
moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de afsluiter is 
geopend, dan wel is gesloten. 

10. Het uitwendige van de tank en de leidingen moet deugdelijk tegen korrosie 
zijn beschermd, bijvoorbeeld door een oppervlakte behandeling en het direkt 
daarna aanbrengen van een doelmatige verf. 

11. De gehele installatie van de tank(s) en de leidingen moet vloeistofdicht 
zijn, hetgeen voor het in gebruik nemen door een beproeving moet kunnen 
worden aangetoond. 

12. De tank mag slechts voor 95% worden gevuld. 
Toelichting: Onder alle omstandigheden moet voldoende ruimte overblijven om 
de uitzetting van de vloeistof te kunnen opnemen. 

13. Onmiddellijk nadat de vloeistof in de tank is overgebracht en de losslang Is 
afgekoppeld moet de vulleiding met een goed sluitende dop of een afsluiter 
worden afgesloten. 

14. Indien, op welke wijze dan ook, verontreiniging van de bodem door aardolie-
produkten optreedt moet: 
a. deze verontreiniging terstond worden gemeld aan de vergunningverlenende 

instantie; 
b. de verontreinigde grond zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een 

week zijn verwijderd en afgevoerd, op aanwijzing van de vergunningverle
nende instantie. 

15. De Inrichting moet schoon worden gehouden en in een goede staat van onder
houd verkeren. 

16. Olieleidingen, met uitzondering van flexibele leidingen aan een aftapinrich
ting, moeten zijn vervaardigd van metaal van voldoende mechanische sterkte. 
De verbindingen moeten onder alle omstandigheden even sterk zijn als de rest 
van de leiding. De leidingen en de appendages moeten blijvend oliedicht 
zijn. 

17. De aanleg van de leidingen moet zodanig zijn, dat beschadiging ten gevolge 
van temperatuur en netspanningen en oorzaken van buitenaf wordt voorkomen. 

18. Ondergrondse leidingen moeten zonodig tegen korrosie beschermd worden. 
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