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Samenvatting

Algemeen
De fame Boonman heeft het voornemen om hun vleesvarkensbedrijf aan de
Polderdwarsweg 3 en 4 te Nieuwolda uit te breiden met drie vleesvarkens stalen en

een akkerbouwloods. Het bedrijf heeft op dit moment een mieuvergunning (dd. 8
mei 2001) voor het houden van 4.769 vleesvarkens en het in bedrijf hebben van een
akkerbouwtak. In figuur 1. is een foto van de varkensstallen opgenomen.

Figuur 1 Vleesvarkensstallen

De nieuwe stallen worden voorzien van een combiwasser (BWL 2006.15). Ook twee
van de 'vijf bestaande stallen worden voorzien van een combiwasser. De planning is
om diect na het verkrijgen van de benodigde vergunningen te starten met de

bouw\verkzaamheden. Naar verwachting duurt het ongeveer één jaar voordat de

stallen in gebruik kunnen worden genomen.

Voor de oprichting is een milieueffectrapportage nodi, omdat deze meer dan 3.000
vleesvarkens betreft. Dit rapport is bedoeld om inzicht te geven in de milieueffecten
van de gewenste uitbreidig en de mogelijkheden om negatieve milieueffecten te
verminderen of op te heffen. Tevens geeft dit document inzicht hoe bij dit initiatief
aan de geldende wet- en regelgeving wordt voldaan.

Milieueffecten
Belangrijke milieueffecten van een vleesvarkenshouderij zijn de em1ssie van
ammoniak, geur, geluid en stof en het verbruik van water, energie en grondstoffen. In
het MER wordt beschreven welke effecten de oprichting heeft met betrekkng tot
deze aspecten. Hieronder volgt een korte samenvatting van de in het lvfER beschreven
effecten.

De ammoniakemissie wordt na de uitbreiding 11.239.6 kg NH,. Het dichtstbijgelegen
beschermde natuurgebied is de Waddenzee (Eems-Dollard) op circa 3.570 meter. Dit
gebied is niet alleen als Natuurmonument aangeweien, maar tevens Europees
beschermd door de Vogel- en Habitatrchtljn. De depositie op dit gebied bedraagt
maxiaal 1 I mol/ha. De Waddenzee is echter niet voor verzuring gevoelig.

De geuremissie wordt 54. 146,6 odour units. Ten opzichte van de vergunde feitelijk
aanwezige situatie neemt de geurbelasting naar de omgeving af. Dit komt doordat op
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.vler van de 5 bestaande stallen eveneens een gecombineerde luchtwasser wordt
aangebracht. Er wordt voldaan aan de geldende geurnotren uit de Wet geurhinder en

veehouderij.

De fijn stofenlssie van het bedrijf halveert als gevolg van de uitbreiding. De Wet
Luchtbvaliteit stelt onder andere eisen aan de maxiale hoeveelheid fijn stof in de
lucht. Uit het luchtkaliteitonderzoek blijkt dat het bedrijf na de uitbreiding aan de
landelijke eisen kan voldoen.

Op het bedrijf komen verschilende afvalstoffen vrij. Kadavers worden door een
destrctor opgehaald en op verantwoorde wijze vernietigd. Mest wordt uitgereden op
akkerbouwgronden in de omgeving. Afvalwater wordt bij de mest gevoegd. Spuiwater
wordt door een erkend verwerker afgevoerd. Overige bedrijfsafvallen worden zoveel
mogelijk gescheiden opgeslagen en afgevoerd.

Op het bedrijf zijn een aantal geluidsbronnen te benoemen. Voorbeelden van deze
bronnen zijn diverse verkeersbewegingen, ventiatoren en activiteiten als het laden van
de dieren of het lossen van voer. Een overzicht van de geluidsbelastig van het bedrijf
is opgenomen in de aanvraag voor een mileuvergunning.

Alternatieven
Belangrijke aandachtspunten bij deze mieueffectrapportage zijn de emissie van geur,
ammoniak en fijn stof, gezien de liggng van het bedrijf op korte afstand van de
naastgelegen woning (polderdwarsweg 2). In de Regelig ammoniak en veehouderij
zijn twee systemen opgenomen die de emissie van ammoniak beter reduceren dan de
combiwasser van voorkeur, namelijk B\\7L 2006.14 en 2007.01 en 2007.02.

Laatstgenoemde systemen hebben dezelfde reducerende eigenschappen en zijn dus
meegenomen als één alternatief. In de alternatievenvergelijking zijn deze alternatieven
vergeleken met de situatie zoals deze wordt als de vergunde siniatie is aangepast aan
de eisen van het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij. Daarbij is
uitgegaan van het aanpassen van ,rier van de vijf bestaande stallen.

In vergelijking tot de vergunde situatie neemt de ammoniak- geur- en fijn stofenlssie
af. Ten opzichte van de referentiesiniatie (= vergund aangepast aan Besluit
ammoniakemissie huisvesting veehouderij) neemt bij uitvoering van het initiatief
(voorkeursaiternatief) de ammoniakemissie toe en de geur- en fijn stofemissie af. Het
verbruk van energie en water neemt toe, voor een groot gedeelte als gevolg van de
uitbreiding van het aantal dieren. Het welzijn van de dieren zal naar verwachting
toenemen wanneer het initiatief wordt uitgevoerd. Bij de andere
uitvoeringsalternatieven neemt de ammoniak- en fijn stofemissie af, maar de
geuremissie neemt bij het eerste alternatief toe. Het verbruik van water en energie
neemt bij deze alternatieven toe ten opzichte van het referentiealtematief. Bij alle
alternatieven ontstaat er door het gebruik van combiwassers spuiwater en wordt er
zuur verbruikt; dit is in de referentiesiniatie niet het geval. Uit de

alternatievenvergelijking blijkt dat alternatief B\J'L 2007.01/02 het meest
mileuvriendelijk alternatief voor dit voornemen is, omdat het een lagere geurbelasting
bij omwonenden tot gevolg heeft en de ammoniakenlssie beduidend lager is dan bij
het voorkeursalternatief.

De ondernemer geeft de voorkeur aan de combiwasser B\\!L 2006.15 omdat met dit
systeem de benodigde geurreductie kan worden behaald met de miste kosten. Niet

alleen omdat een luchtwasser niet goedkoop is, maar ook dat niet alle stallen aangepast
of verbom:vd worden. De investering bij aanschaf van de combiwasser is naar
verwachting 25.000 tot 30.000 euro goedkoper dan bij de het meest mieuvriendelijke
alrematief en de jaarkosten zijn € 0,64 per dierplaats lager. Omdat deze bedragen
middels de verdiensten van de houderij moeten worden terugverdiend, is het voor de
ondernemer belangrijk om de kosten zo laag mogelijk te houden.
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l Inleiding

lvIaatschap Boonman heeft het voornemen om zijn vleesvarkens- en akkerbouwbedrijf
aan de Polderdwarsweg 3 en 4 te Nieuwolda uit te breiden met drie nieuwe stallen en
het verbouwen van twee bestaande stallen tot een nieuwe stal. Voor het bedrijf is op 8
mei 2001 een vergunning verleend voor het houden van 4.769 vleesvarkens op
traditionele wijze. Het voornemen is om het bedrijf uit te breiden van 4.769
vleesvarkens naar 9.211 vleesvarkens. Hiertoe worden drie nieuwe varkensstallen
opgericht (stal K, L en !VI) waarin respectievelijk 1.512, 1.428 en 1.512 dieren worden
gehuisvest. 11et de uitbreidig beoogt de ondernemer zijn concurrentiepositie in
Nederland en Europa te verbeteren. Ook sluit de stalgrootte en totaalomvang in de
nieuwe opzet beter aan bij de wensen van biggenleveranciers en slachterijen. Door de
uitbreiding en de daarbij noodzakelijke aanpassing van de bestaande stallen voldoet
het bedrijf volledig aan de thans geldende regelgeving.

Om de uitbreiding te kunnen realiseren, worden alle nieuwe stallen en hvee van de
vier bestaande stallen voor.lien van een combiwasser (B\VL 2006.15). De nieuwe
stallen worden aan de zuidwestzijde van de bestaande stallen, centraal op het bedrjf
gerealiseerd. Ook wordt een extra loods gerealiseerd voor de akkerbouw.

Voor de uitbreiding is ingevolge het Besluit milieueffectrapportage van 1994 een
mileueffectrapportage (m.e.r.) verplicht. Deze rapportage dwingt de initiatiefnemer
rekening te houden met de gevolgen voor het mieu van de voorgenomen activiteit.
De notitie is opgesteld op basis van geldende wet- en regelgeving omtrent m.e.r.-
rapportage, waaronder art. 7.10 van de Wet Milieubeheer.

Hoofdstuk 2 gaat in op de van belangzijnde wet- en regelge,~ng. Hoofdsruk 3 geeft
een beschrijving van de kenmerken van de omgeving van de bedrjfslocatie.
Hoofdstuk 4 gaat over de voorgenomen activiteit. Hoofdsruk 5 bevat een opsommig
van de mieueffecten van de voorgenomen activiteit. In hoofdstuk 6 zijn alternatieven
voor de voorgenomen activiteit beschreven en vergeleken.

Datum:

Plaats:

Naam:

Handtekening aanvrager:
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i Vooegenomen activiteit

2.1 Bedrijfsbeschrijving
Het bedrij f van Maatschap Boonman heeft sinds 8 mei 200 I een vergunning voor een
gemengd agrarisch bedrijf, bestaande uit een akkerbouwtak en een vleesvarkenstak
(4.769 vleesvarkens in traditionele huisvestig). Een luchtfoto van het bedrijf is
opgenomen in figuur 2.1.

De varkens worden gehouden in stal A t/m E. De dierbezetting wisselt per stal.
Gebouwen F en G betreffen de akkerbouwloodsen, waarin aardappelen, uien en
granen worden opgeslagen. De granen worden op het bedrijf deels verwerkt tot
veevoer, zodat slechts een gedeelte van het benodigde voer behoeft te worden
aangevoerd. De oogshverkzaamheden worden deels uitgevoerd door de loonwerker.
Loods G is een geconditioneerde bewaarplaats voor aardappelen en loods A is zowel
voor aardappelen als granen. Ten noorden van loods H loopt een verhard kavelpad
van circa 900 meter om de achterliggende gronden te bereiken. Deze maakt geen
onderdeel uit van de inrichtig in het kader van de Wet l\!ilieubeheer.

A = 1.221 vleesvarkens
B = 1.620 vleesvarkens
e = 672 vleesvarkens

o = 616 vleesvarkens

E = 640 vleesvarkens

F = akkerbouwloods

G = akkerbouwloods

H = werktuigenberging

Bron: Google Earth

Figuur 2.1 Luchtfoto van de huidige situatie op het bedrijf
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2.2 Aard en omvang uitbreiding
De voorgenomen activiteit betreft de nieuwbouw van drie vleesvarkens stallen (stal K,
L en ivf). Daarnaast worden de stallen C en D van een gezamenlijke kapconstrctie
voor-len. Feitelijk wordt dus voor 4.442 vleesvarkens nieuw gebouwd. De stallen
worden voorzien van een gecombineerd luchtwassysteem. De stallen worden naast de
bestaande stallen gebouwd en de erfverharding wordt doorgetrokken tot aan de stallen
en ten westen van de nieuwe stallen wordt eveneens erfverhardig gerealiseerd.
Tevens wordt aan de \vestzijde van de nieuwe stallen een extra akkerbouwloods
gerealiseerd. Door de uitbreiding neemt het te verharden oppervlak toe met 4.875
(stallen) + 2.400 (akkerbouwloods) + 2.560 (erfverhardig) = 9.835 m'.----- --- ---

.

I

I)

I

i

'Bron: l\;r~~~b:= .

/ ~

I

Polderarseg

- -

Schaal: 1:2.900 I

.1
Figuur 2.2 Indeling van het bedrijf na de uitbreiding

Naast de nieuwbouw zijnhvorden ook enkele wijzigingen in de bestaande vijf stallen
doorgevoerd, te weten:
. De ventiatorkokers op de stallen A en B worden afgesloten en het centrale

luchtkanaal wordt gekoppeld aan een gecombineerde luchtwasser. De

ammoniakemIssie uit: deze stallen neemt daardoor af.
Stallen C en D worden van een nieuwe gezamenlijke kap voorzien in de nok
van deze kap wordt een centraal luchtkanaal gemaakt en ook deze wordt
aangesloten op een gecombineerde luchtwasser.

Na de uitbreiding worden op het bedrijf maximaal 9.211 vleesvarkens gehouden.

.

2.2.1 Fasering en planning
Het voornemen betreft de uitbreiding van een bestaand bedrijf. Er zal. behoudens de
kapconstrctie van stallen C en D, geen bestaande bebou\\1og worden gesloopt, maar

een gedeelte van het terrein moet wel bouwrijp gemaakt worden. .Als het terrein
bouwrijp is gemaakt zullen de gebouwen worden gebouwd en in gebruik worden
genomen. De planning is om direct na het verkrijgen van de benodigde vergunningen
te starten met de constrctiefase. Naar verwachtig duurt deze fase ni één jaar. Na
de constnctiefase volgt de ingebrukname van de gebouwen. Deze fase is permanent.
Gedurende de nieuwbouw zullen de bestaande stallen in gebruik blijven. Als de

i

I
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2.3

2.3.1

nieuwe stallen in gebruik zijn. worden de bestaande stallen A en B tijdelijk leeg gezet
en van een wasser voorzien. Hierna wordt de kapconstructie van stal C/O, thans stal
C, vervangen en eveneens diect van een wasser voorzien.

Beschrijving huisvestingssysteem

Emissiearme techniek
In de nieuwe stallen worden combiwassers toegepast. Op het moment van schrijven
van dit rapport zijn vier gecombineerde luclitw3ssystemen opgenomen in de Regeling
ammoniak en veehouderij en de Regeling geurhinder en veehouderij. De ondernemer
heeft gekozen voor een combiwasser (B\\l 2006.15) met een ammoniakreductie van

70% en een geUfreductie van 80%. In figuur 2.3 is de standaardopstellg van dit
systeem weergegeven.

Deze installatie bestaat uit: drie fùterwanden van het tye dwarsstroom. De eerste twee
filterwanden zijn van gelijke omvang en betreffen achtereenvolgens een waterwasser
en een chemische wasser. De derde filterwand is een biofùter.

De waterwasser is een kolom waarover contiu water wordt gesproeid. Verder
bevinden zich vlak voor deze wand sproeiers die zorgen voor de bevochtiging van de
lucht en de voorzijde van het fùterpakket. De chemische wasser is een kolom met
v'Ulmateriaal, waarover continu aangezuurde wasvloeistof stroomt. Het biofiter is
opgebouwd uit een kolom met wortelhout waarover zeer frequent gedurende een
korte tijd water wordt gesproeid (om het pakket vochtig te houden).

Spuiwater (met stikstof verzadigd water) komt vooral vrij uit de waterwasser en de
eheoùsche wasser. Het spuien van waswater \ridt ongeveer één keer in de drie
maanden plaats. Bij het spuien wordt de volledige inhoud van de wateropvangbakken
onder de waswanden vervangen door vers water.

Bij passage van de ventiatielucht door het lucht\assysteem wordt de ammoniak
opgevangen in de wasvloeistof. Door toevoeging van zwavelzuur aan de wasvloeistof,
wordt in de chemische wasser de amoniak gebonden als ammoniumsulfaat en

afgevoerd met het spuiwater. Door micro-organismen in waterwasser en biofiter
wordt ammoniak omgezet in nitriet/nitraat en afgevoerd met het spuiwater. De
verwjdering van stof uit de ventiatielucht vindt met name plaats in de twee natte
wassers (de waterwasser en de chemische wasser). Verwjdering van geurstoffen
gebeurt vooral in het biofilter.

1\lilieuvoordelen van het systeem zijn met name de goede reductie van ammoniak,
geur en fijn stof. 1\1ieunadelen zijn het relatief hoge verbruik van water, energie, zuur
en het ontstaan van spuiwater.

Milieueffectrapport
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2.3.2 Beschikbare oppervlakte per dier
In tabel 2.1 is een overzicht gegeven van de beschikbare oppervlaktes per dier en de
geldende normen volgens het VarkenshesluIt. Daarbij is voor de vleesvarkens
uitgegaan van een gemiddeld gewicht van maxiaal 85 kg. Omdat de varkens vaak
zwaarder worden afgeleverd (ca. 1 15 kg), zullen in sommige gevallen vroegtijdig dieren
moeten worden afgevoerd.

Tabel 2.1 Overzicht van de beschikbare oppervlakte per dier en de norm die
gesteld wordt in het Varkensbesluit

Diercategorie Netto opp. (mZ per Norm leefopp. (m' per
dier) dier)

Vleesvarkens stal A 0,91 0.8(vanaf 2013)

Vleesvarkens stal B 0,81 0,8 (vanaf 20 i 3)
Vlees\"arkens stal C 0,86 0,8 (vanaf 20 i 3)
Vleesvarkens stal E 0,73 O,8(vanaf 20131

Vleesvarkens stal K t/m M 0,89 0,8

Uit de tabel blijkt dat de nieuw te bouwen stallen aan het Varkensbesluit voldoen. Na
2013 zal in stal E de dierbezetting worden verlaagd om de dieren een oppervlakte van
0,8 m2 per dier te geven.
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2.3.3 Oppervlakte dichte vloer per dier

Ook voor de opperlakte dichte vloer in een stal stelt het varkens besluit
voorschriften. In tabel 2.2 is weergegeven hoe groot het oppervlak dichte vloer in de
gewenste situatie in de stallen is en welke norm geldt (op basis van het
Varkensbesluit).

Tabel 2.2 Overzicht van de oppervlakte dichte vloer per dier

Diercategorie Opp. dichte vloer (m2) Norm opp. dichte vloer
(% en ~2)

Vleesvarkens stal A 0,39 40% - 0,37 m2

Vleesvarkens stal B 0,33 40% - 0,33 m2

Vleesvarkens stal C 0,38 40% - 0,35 m2

Vleesvarkens stal E 0,33 40% - 0,30 m2

Vleesvarkens stal K t/m M 0,38 40% - 0,36 m2

In alle stallen wordt aan de norm voldaan dat het dichte deel van het vloeroppervlak
tenminste 40% van het totaal moet beslaan.

2.4 Voervoorziening
De akkerbouwtak van het bedrijf voorziet gedeeltelijk (maximaal 50%) in het
benodigde varkensvoer. De geoogste granen worden op het bedrjf opgeslagen en
deels verwerkt tot veevoer. De hiervoor benodigde machines staan inpandig opgesteld
zodat geluidsenUssie zoveel mogelijk wordt beperkt. Daarin is ook verwerkt dat

mider vervoersbewegigen nodig zijn voor het aanvoeren van mengvoer.

2.5 Motivatie voorgenomen activiteit
De ondernemer heeft veel ervaring met de vleesvarkenshouderij en wi zich graag
verder specialiseren in deze bedrijfstak. Zijn streven is om op deze locatie een
volwaardig bedrijf te realiseren met een productiecapaciteit welke is afgestemd op de
schaalvergrotig in de varkenshouderij die zich de afgelopen jaren heeft voltrokken.
Daarbij is het belangrijk om in te kunnen spelen op de vraag naar vleesvarkens en om
de concurrentie van collega-vleesvarkenshouders (in Nederland, maar ook

internationaal) aan te kunnen. Door de omvang van het bedrijf is het mogelijk de
kosten per dier van de duurste productiefactor (arbeid) te verlagen en zo de kostprijs
te verbeteren. Hiermee wordt een verbetering van de concurrentiepositie beoogd.

2.6 Toekomstige ontwkkelingen
Voor het bedrijf worden geen andere toekomstige ontwkelingen voorzien dan de
voorgenomen activiteit.
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J Beleid en be 

,luiten 

3.1 Beleidskader
Ten aanzien van internationaal, nationaal, provinciaal en gemeentelijk beleid is met
name de in tabel 3.1 weergegeven wet- en regelgeving van belang. Per

beleidsdocument of besluit is aangegeven wat het doel van het stuk is en welke

consequenties het heeft voor het initiatief. Belangrijke onderdelen worden inhoudelijk
uitgewerkt in hoofdstuk 5.

Tabel 3.1 Beleidskader

Niveau Beleidsdocument Beleidsdoel Consequenties voor
of besluit initiatief

Internation:i:i! IPPC-richtlijn Geïntegreerde preventie en Gebruik best beschikbare
bestriidimi: van verontreinicing technieken

M.e.r.-richtlijn Ontstaan van verviling of ;\I.e.r..procedure verplicht
hinder vermijden

I labit:itrichtljn \'\'aarborgen van biologische Restricties indien gebied
diversiteit binnen invloedssfeer lil-rt

Vogelrichtlijn Instandhouding van ale Restricties indien gebied
naruurlijk in het wild levende binnen invloedssfeer ligt
vogelsoorten

Nitraatrichtlijn Verminderen en voorkomen Regels m.b.t. opslaan en
van waterverontreiniging door uitrijden van mest
nitraten uit a2:rarische bronnen

Kaderrichtlijn water Aguatisch milieu in stand Opstellen watertoets

houden en verbeteren
Nationaal Wet Milieubeheer Vomkomen en beperken van Milieuvergunning

milieubelasting verplicht
Natuurbeschermingswet Bescherming van terreinen en Restricties indien gebied

wateren met bijwndere binnen invloedssfeer ligt
natuur- en landschapswaarden

FI()ra~ en Faunawet Instandhouding van planten- Restricties indien soorten
en dierensoorten die in het binnen invloedssfeer
wid voorkomen voorkomen

\Xlet ammoniak en Beschermen kwetsbare natuur Restricties indien gebied
veehouderij tegen ammoniak uit binnen invloedssfeer ligt

veehouderijen

Besluit Beperken ammoniakemissie Toepassen emissiearm
ammoniakemissie uit dierenverblijven huisvestingssysteem
huisvesting veehouderij verplicht
\'\!et geurhinder en Stellen van regels omtrent ;'Iaximale geurbe1asting
veehouderij maximaal toe te stane op geurgevoelige objecten

geurhinder uit veehouderijen mag niet worden
(werschreden

\'!et luchtl(\valiteit 2007 Beschermen van mens en ;'laxiale uitstoot van

milieu tegen negatieve effecten diverse stoffen naar de
van luchtverontreiniirnQ: lucht

;,Iilieucffectrapport
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Niveau Beleidsdocument Beleidsdoel Consequenties voor
of besluit initiatief

Nota Ruimte Vastleggcn visie kabinet op Ruimtelijk kader waar
ruimtelijke ontwikkeling binnen plan kan worden

uitD"evoerd

Nederlandse Richtlijn Ondersteunen uitvoering Voorschriften t.a.v.
Bodembescherming bodembeschermingsbeleid bij bodemgebruik

bedrijfsmatie:c activiteiten

Meststoffenwet Stellcn van regels omtrent dc Voorschriften t.a.v.
afvoer van meststoffen mestonslarr

Ge~ondheids- en Reguleren van dierwel~ijn Diverse eisen aan
wel%ijmwet voor dieren huisvestin(~ (o.a. afmeting)

IPPC-beleidslijn Handreiking bij Rcstricties indien milieu-
omgevingstoets IPPC omstandigheden daar

aanleidinrr toe rreven

Handreikig H ulpmiddcl bij het bepalen Voorschriften t.a.v.
industrielawaai en van geluidnormen voor ma.'(imale ge!uidbelasting

venmnninwcrleninrr bedrijven

Activiteitenbesluit Stroomlijning mileuwetgeving Vourschriften t.a.v.

(R\RIM) bescherminø- milieu

Besluit mestbassins Reguleren van mieuveiligheid Vourschriften t.a.v.
milieubeheer van mestbas~;ins mestbassin

Provinciaal Provinciaal ;\leerjaren Vaststellen van de Pilots gericht op het
Programma Landelijk programmakaders voor het bevurderen van duur~aam

Gebied (2007-1013) landelijk gebied in termen van gebruik van bodem, water,
doelen, prestaties, middelen en lucht en overige
werkv.:ijze natuurlijke hulobronnen

Provinciaal Hoofdlijnen van het Voorschriften t.a.v.
Omgevingsplan (POP2) provinciaal omgevingsbeleid ruimtelijke inpassing van

op gebied van bodem, ale vormen van agrarische
waterhuishouding etc. bebouwinrr

Gemeentelijk Bestemmingsplan Ruimtelijk ordening Restricties aan de
buitengebied afmetinrren van nieuwbouw

3.2 Besluitvormingskader
De \X/et 11eubeheer vormt het kader voor de besluitvormng omtrent de realisatie
van de voorgenomen activiteit. De m.e.r.-procedure maakt deel uit van de
vergunningverlening ingevolge de Wet mieubeheer.

3.3 Genomen en te nemen besluiten
Voor het bedrijf is reeds een mieuvergunning verleend op 8 mei 2001 voor het
houden van 4.769 vleesvarkens op traditionele wijze. Het vigerende bestemmngsplan
voor de locatie is de partiele herziening bestemmingsplannen 'buitengebieden

Scheemda. lvlidwolda en Nieuwolda' uit 1999, aangezien aan het bestemmingsplan

'buitengebieden Nieuwolda 1994' goedkeuring is onthouden. De bestemmng van
Polderdwarsweg 3 en 4 is "agrarisch bedrijven". Hierin is opgenomen dat de
gebouwen van één bedrijf gegroepeerd dienen te zijn op een oppervlakte van
maximaal 1 hectare. Verder bedraagt de maximale stalvloeroppenrlakte voor bestaande
bedrijven maximaal het aantal v1.erkante meters waanroor bouw- en/ of
mileuvergunning was verleend op het moment van ter inzage leggen van het
voorbereidingsbesluit inzake voornoemd bestemmngsplan. In andere gevallen is een
maxiale stalvloeroppervlakte mogelijk van 3.500 m2. De voorgenomen uitbreiding is
dus niet rechtstreeks mogelijk. Om deze reden is een vrijstel1gsprocedure ex artikel
19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening - genaamd de aangewezen

projeetprocedure - opgestart.
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Voor de voorgenomen activiteit moeten de besluiten zoals weergegeven in tabel 3.2
worden genomen.

Tabel 3.2 Te nemen besluiten ten aanzien van de voorgenomen activiteit

Bevoeird Gezag Besluit Besluit genomen (ja/nee)

Gemeente MER Nee, deze procedure loopt.

Scheemda

BoU\vvcrgunning Nee, wordt behandeld door gemeente nadat W~l
vergunning verleend kan worden.

Mileuveq,,"lnning Nee, wordt behandeld nadat m.e.r.~procedure is

doorlopen.

Bouwblokvergroting Nee, artike119, lid 2 procedure is opgestart.

3.4 Verloop procedure en planning
Een volledige m.e.r.-procedure bestaat uit de volgende stappen:

1. startnotitie: de initiatiefnemer stelt de startnotitie op. Dit document bevat

de basisgegevens van het project. Als het bevoegd gezag de startnotitie
publiceert, begint de procedure.

2. inspraak en advisering: er is meestal 4 weken inspraak. Inspraak staat

open voor iedereen. Deze inspraak en adviserig richten zich op de
gewenste richtljnen voor de inhoud van het mieueffectrapport. Een
belangrijk element is het advies over de richtlijnen van de Comfissie voor
de mieueffectrapportage.

3. richtlijnen: binnen 13 weken na de publicatie van de startnotitie stelt het

bevoegd gezag de richtlijnen vast. Deze geven aan welke alternatieven en
welke mieugevolgen in het milieueffectrappor, moeten worden behandeld.

4. milieueffectrapport (MER): de initiatiefnemer is verantwoordelijk voor

het opstellen van het rapport. Het opstellen is niet aan een termijn

gebonden. In deze stap is een goede wisselwerking met de
projectontwkkeling aan te bevelen. Als het milieueffectrapport gereed is,
zendt de initiatiefnemer het met de aanvraag voor het besluit naar het
bevoegd gezag.

5. aanvaardbaarheidsbeoordeling: na indiening van het mieueffectrapport

beoordeelt het bevoegd gezag binnen 6 weken of het mieueffectrapport
voldoet aan de richtlijnen (de gewenste inhoud) en wettelijke eisen. Het
bevoegd gezag kijkt tevens of de aanvraag in behandeling kan worden

genomen.
6. publicatie mileueffectrapport en aanvraag of ontwerpbesluit: het

bevoegd gezag publiceert binnen 8 weken het rapport met de aanvraag voor
het besluit ten behoeve van de inspraak en advisering. Gaat het om een niet
op aanvraag te nemen besluit, dan wordt het mieueffectrapport met het
(voor)ontwerpbesluit gepubliceerd.

7. inspraak, advisering en hoorzitting: iedereen kan opmerkingen maken

over het mieueffectrapport en bedenkingen indienen tegen de aanvraag of

het ontwerpbesluit. De termijn is minimaal 4 weken maar volgt de termijn
van bedenkingen van de procedure voor het besluit.

8. toetsing door de eommissie voor de milieueffectrapportage: na afloop

van de inspraak brengt de eommissie voor de mieueffectrapportage

binnen 5 weken advies uit over de volledigheid en de kwaliteit van het
mieueffectrapport. Zij kijkt daarbij ook naar de binnengekomen

opmerkingen en adviezen.
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9. besluit: het bevoegd gezag neemt het besluit over het project. Het houdt

daarbij rekening met de mieugevolgen en de binnengekomen reacties en
adviezen. Het motiveert in het besluit wat er met de resultaten van het
milieueffectrapport is gedaan. Verder stelt het vast wat en wanneer er
geëvalueerd moet worden. De regeligen van bezwaar en beroep vloeien
voort uit de regeling van het besluit.

10. evaluatie: het bevoegd gezag evalueert met medewerking van de

initiatiefnemer de werkelijk optredende milieugevolgen zoals bepaald in de
evaluatieparagraaf van het genomen besluit. Het neemt zo nodig
aanvullende maatregelen om de gevolgen voor het milieu te beperken.

Met het indienen van het ~æR bij de gemeente is stap 4 voltooid. Naar verwachting
wordt de ~æR-procedure binnen een half jaar afgerond.
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4.1

4 Huidie ,ituatie
Ligging bedrijf
De bedrij fslocatie is gelegen tussen Delfzijl en Winschoten in het noordoostelijke deel
van de gemeente Scheemda (zie figuur 4.1). De locatie is gelegen in het oostelijke deel
van de provincie in een vrij open gebied, gekenmerkt door akkerbouw en agrarische

activiteiten. Nieuwolda is ontstaan in de zestiende eeuw. In 1545 werd een nieuwe
zeedijk aangelegd ter bedwinging van de Dollard. Het dorp is aan die dijk ontstaan.
Op dat nieuwe land was het goed boeren, het dorp staat daarom in Groningen ook
bekend als 't Golden Hamrik. Nieuwolda was tot 1990 een zelfstandige gemeente en
heeft 1.428 inwoners (1 januari 2004). Naast veehouderij en akkerbouw is er in
Scheemda ook veel recreatie, mede dankzij de fietsroute 'de Internationale
Dollardroute' die door het dorp loopt.

De locatie is gelegen op een afstand van ca. 7 kilometer ten noorden van de rijksweg
A7. De dichtstbijzijnde dorpskern is Nieuwolda-Oost op een afstand van ca. 2.400
meter. Nieuwolda zelf ligt op een afstand van ca. 3.500 meter ten noordwesten van
het bedrijf. Ten zuiden van het bedrijf ligt eveneens op circa 3.500 meter het dorp
Oostwold. Ten westen van het bedrijf ligt op circa 100 meter een akkerbouwbedrijf
(polderdwarsweg 2) en ten oosten ligt op circa 200 meter een rundveebedrijf

(polderdwarsweg 6).

I

" t-

, "--
Bron: Kadaster schaal; 1:7.500

Figuur 4.1 Topografische ligging van het bedrijf (0 = Bedrijfslocatie)

De kadastrale ligging van de inrichting is gemeente Nieuwolda, sectie K, ms. 698 en
699.
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4.2 Beschrijving productieproces
op het bedrijf worden vleesvarkens gehouden. Deze dieren worden op een gewicht

van 20-25 kiogram aangevoerd en blijven op het bedrjf tot een gewicht van ca. 115
kiogram. Daarna worden zij afgevoerd naar een slachterij. Jaarlijks worden ca. 28.000
vleesvarkens groot gebracht.

De werkzaamheden binnen het bedrjf bestaan uit
het voederen en verzorgen van de dieren. Tevens
is het reinigen van de stallen een flnk deel van het
werk. Het verzorgingswerk wordt door meerdere
personen gedaan. Het voederen van de
vleesvarkens (droogvoer) iS geheel
geautomatiseerd; de per varken te verstrekken

hoeveelheid voer wordt door een mechanisch

voertransportsysteem bij de dieren gebracht. De
veterinaie verzorging wordt gedaan door de ondernemer zelf, onder aansturig van
de dierenarts binnen de hiervoor geldende wettelijke kaders.

4.3 Omgeving bedrijf

4.3.1 Natuurgebieden
In figuur 4.2 is de liggg van natuurgebieden in de omgeving van de bedrijfslocatie
weergegeven. Het dichtstbijgelegen gebied De Waddenzee is zowel aangewezen op
grond van de Habitatrichtljn, Vogelrichtljn als de Natuurbeschermingswet. Het

dichtstbijzijnde punt ligt op een afstand van 3.570 meter.

N
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Bron: POP2 schaal: 1:400.000

Figuur 4.2 Natuurgebieden in de omgeving van het bedrijf ( 0 =
Bedrijfslocatie)
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De landelijke staat van instandhouding en de instandhouclngsdoelstellngen voor het
genoemde gebied zijn in de ontwerpbesluiten voor de definitieve aanwijzing van de
gebieden opgenomen en weergegeven in bijlage 10. De aanwijzing van het estuarium
van de Eems-Dollard onder de Habitatrichtlijn volgt formeel in een later staclum. Het
clchtstbijgelegen deel van het Habitatgebied is wel reeds aangemeld en aangemerkt als
Gebied van eommunautair Belang (zie nota van toelichting bij het aanwijzingsbesluit).

Specifiek de bedrij fslocatie is gelegen in betekenisvolle akkerbouwgebieden voor
broedvogels en betekenisvolle gebieden voor niet-broedvogels (ganzen, zwanen,

steltlopers). Samengevat kan worden gesteld dat de gebieden met name worden
beschermd vanwege het voorkomen van diverse broedvoge1- en niet-
broedvogelsoorten. De instandhouclngsdoelstellngen (bijlage 10) betreffen in bijna
alle gevallen het behoud van de kwaliteit en omvang van het leefgebied. Voor enkel de
strandple,~er clent de omvang en kwaliteit van het leefgebied te worden uitgebreid,
zijnde embryonale duinen. Voor de niet-broedvogels toppereend, eider, scholekster,
kanoet en steenloper dient de l~aliteit van het leefgebied te \vorden verbeterd, zijnde
slikken en platen.

Uit de effecteninclcator van LNV blijkt dat geen van de beschermde soorten zeer
gevoelig is voor verzuring. Tevens is duidelijk dat geen van de gebieden voor de Wet
ammoniak en veehouderij is aangewezen als kwetsbaar gebied. Tenslotte is voor de
genoemde gebieden geen kritische depositiewaarde vastgesteld. Op grond van deze
informatie wordt aangenomen dat de gebieden niet voor verzuring gevoelig zijn. \Vel
is voor een volleclg inzicht in de mogelijk verzurende effecten van het bedrijf op deze
gebieden in paragraaf 5.1.2 de depositie van het bedrijf op deze gebieden

weergegeven.

Op 1 oktober 2005 is de gewijzigde Natuurbeschermigswet 1998 (Nb-wet 1998) in
werkig getreden. Deze wet regelt de aanwijzing en bescherming van natuurgebieden
die zowel voor Nederland als voor Europa van bijzondere betekenis zijn. De Natura
2000-gebieden en de Beschermde Natuurmonumenten vallen onder de bescherming
van de Nb-wet 1998. Activiteiten in of clchtbij een Natua 2000-gebied of Beschermd
Natuurmonument die schadelijk kunnen zijn voor de natuurwaarden van zo'n gebied,
mogen niet zonder vergunning plaatsvinden. In dat geval moet degene cle het
voornemen heeft om een de activiteit tUt te voeren, een vergunning aanvragen.

Overigens is recent een wetsvoorstel 'bestaand gebruik' doorgezonden naar de eerste
kamer (Kamerstukken II 2006/07, 31 038). Hierin wordt vastgesteld dat tot het
beheersplan is vastgesteld voor activiteiten zonder significant effect ook geen
vergunningplicht in het kader van de Natuurbeschermingswet geldt.

Uit het verkennend onderzoek in opdracht nn LNV (taskforce onder voorzitterschap
van de heer C. Trojan) blijkt dat Nederland de enige lidstaat is cle de kritische
depositiewaarden hanteert als toetsingskader voor de beoordeling van 'significant
effect'. Hierbij wordt als oplossingsrichting geadviseerd om de salderigsmethoclek
weer te gaan toepassen. Op dit moment is LNV een handreiking hiervoor an het
voorbereiden. Duidelijke conclusie in dit rapport is echter dat er kan worden
uitgebreid inclen de nieuwe depositie lager is of gelijkblijvend is aan de oude, of inclen
de stikstofdepositie zo laag is dat er geen negatief effect op de vegetatie is.
Nu de beoogde situatie een lagere depositie heeft dan de huiclge situatie is dan ook
geen vergunning benoclgd.

Andere gevolgen dan verzuring, zoals verstoring door licht, geluid. trling e.d., zijn uit
te sluiten in verband met de grote afstand van het bedrijf tot de gebieden. Een
natuurbeschermings\.vetvergunning zal voor dit initiatief dan ook niet noodzakelijk

Zijn.
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4.3.2 Ecologische Hoofdstrctuur
Het natuurbeleid van de provincie Groningen is voor een belangrijk deel gericht op de
realisatie van de EHS. De prmrincie zal zich extra inzetten voor het realiseren van de
EHS en de daarin gewenste natuurkwaliteit door het uitvoeren van een pakket
aanvullende maatregelen. Zij hebben bestaande financiele middelen gebundeld om de
grondaankoop te versnellen en de inrichtig van natuurgebieden te verbeteren.

Daarbij zoeken zij ook naar combinaties met andere functies als recreatie, landbouw,
waterberging en drinkwatenvnning. Daarnaast richten zij zich op het beheer van
natuurgebieden door particulieren. Hiervoor zal het LNV beleidskader "Omslag
minder verwen..ing naar meer particulier beheer" als bouwsteen gebruikt worden. Bij
het verbeteren van de mieulraliteit in en rond natuurgebieden is water een

belangrijke sturende factor. Kwetsbare gebieden mogen geen nadelen ondervinden
van watergebruik in andere gebieden.

In figuur 4.3 is de Ecologische Hoofdstrctuur in de omgeving van de locatie
weergegeven. De Ecologische Hoofdstrctuur is een samenhangend nenverk van

bestaande en nog te ontwikelen natuurgebieden in Nederland. Het is de basis van een
beleidsplan dat tot doel heeft de naruurwaarden in Nederland te stabilseren. De
ecologische hoofdstrcruur is opgebouwd uit kerngebieden (natuurgebieden met een

omvang van tenminste 250 ha). naruurontwikkeligsgebieden (nieuw te ontwkkelen
natuur) en verbindingszones.
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Uit de figuur blijkt dat de Waddenzee ook is aangewezen als EHS.naruur. Daarnaast is
nabij Scheemda een EHS.natuurgebied gelegen, dit betreft de Blauwe Stad. De afstand
van het bedrjf tot dit gebied bedraagt ruim 6 kiometer. Ten westen van de

bedrjfslocatie, op ca. 13 kiometer afstand, ligt het Schildmeer bij Steendam. De
consequentie hiervan wordt in onderstaande paragrafen toegelicht.

Waardevolle gebieden zijn gebieden met een hoge actuele of potentiële naruurwaarde.
De gebieden zijn essentieel voor de gewenste samenhang en b.valiteit van de EHS.
Mogelijke effecten van het bedrijf op dit gebied zijn oppervlakteverlies, verzuring,
vermesting, verontreiniging, verdroging, geluid en verstoring door mensen. Van
oppervlakteyerlies is geen sprake nu de locatie niet in het gebied is gelegen. Gezien de
beplanting in het gebied (hoofdzakelijk grasland) zijn geen negatieve effecten te

velVachten zoals verzuring of vermesting. De afstand tot het gebied maakt dat

I
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overige effecten niet in het gebied waarneembaar zullen zijn. Naar verwachtig
ondervindt het gebied dan ook geen hinder yan de yoorgenomen actiyiteit.

4.4 Landschappelijke waarden

4.4.1 Cultuurhistorische waarde
In de nota Belvedère \vordt een aantal cultuurhistorisch waardevolle Groningse

gebieden genoemd:
. het Groninger wierdengebied;

. het zuidelijk Westerkwartier;

. de oude Veenkoloniën;

. het Oldambt;

. Westerwolde;

. de landgoederenzone langs de Drentse Aa op de grens met Drenthe.

De provincie probeert voldoende financiële middelen te krjgen voor deze gebieden.
Dit doen zij in overleg met het Rijk, binnen de landelijke regelingen Natuurbeheer en
Agrarisch Natuurbeheer. De provweie wil zorgen voor een goed behoud van
archeologische, cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Daarom is de
gemeenten gevraagd om deze waarden in hun bestemmingsplannen vast te leggen. Als
basis daarvoor stelt de prm~ncie de Archeologische Monumenten Kaart (AlvK) aan
hen ter beschikking.

Genoemde dijken, wierden en essen zijn niet in de omge\wg van de bedrijfslocatie
gelegen. In het vigerende bestemmingsplan is de omge,~ng van de locatie aangeduid
als "open gebied". Deze aanduiding heeft enkel een belemmerende werking bij de
yestiging van nieuwe bedrijven. Aangezien er in onderhavig geval sprake is van een
bestaand bedrijf heeft deze aanduiding geen belemmerende werking.

4.4.2 Intensieve veehouderij

De uitoefening van intensieve veehouderij kan nadelige effecten hebben voor het
milieu. Dat geldt echter evenzeer voor bijvoorbeeld de huidige grootschalige

melknndveehouderijen. In het verleden konden de nadelige effecten van intensieve
veehouderij op de omgeving (ammoniakemissie, inspoelig van nitraten, fosfaten maar
ook stank) niet of onvoldoende worden beperkt met toepassing van de

mileuwetgeving en moest de ruimtelijke ordening (het bestemmgsplan) in dat
opzicht uitkomst bieden door het opnemen van een maximale oppervlakteregelig.
Inmiddels is de milieuwetgeving zover verfijnd en aangevuld dat de milieuhygiënische

effecten van intensieve veehouderij voldoende door gemeenten kunnen worden
gereguleerd. De provincie Groningen ziet daarom geen rechtvaardiging meer om
yanuit mieuhygiënische oyerwegingen nog aanvullend ruimtelijk beleid te voeren om
zodoende tot een bepaalde ordening van intensieve veehouderijen te komen.
Bebouwing ten dienste van intensieve veehouderij onderscheidt zich bovendien ook in
ruimtelijk opzicht nauwelijks meer van bebouwing voor andere moderne agrarische
bedrijven. Ook moderne akkerbouw en rundveehouderij maken gebruik van
grootschalige beboU\ving die een vergelijkbare ruimtelijke impact heeft. Er is ook

daarom geen reden meer om onderscheid te maken.

Voor de rutelijke en landschappelijke inpassing van alle vormen van agrarische

bebouwing, dus ook bebou\V1ng voor intensieve veehouderij, is het beleid zoals
geformuleerd in dit omgevingsplan en de daaruit voortvloeiende nota "Ruimte in
k\l/aliteit, k\valiteit in ruimte" kaders tellend. Dit beleid wordt door de provincie, in
samenwerkig met bestuurlijke partners en doelgroepen, verder uitgewerkt via de
gebiedsgerichte aanpak. Gemeenten dienen op basis hiervan, aan de hand van een
ruimtelijke bvaliteitsaf.veging en met inachtnemig van de mileuwetgeving in
bestemmigsplannen, opnieuw af te wegen waar en eventueel onder welke
voorwaarden (grootschalige) agrarische bouwonN,~kkelig kan plaatsvinden en waar
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niet. Onder deze voot\vaarden worden verstaan: respecteren historisch gegroeide
landschapsstncniur, afstand houden tot ruimtelijke elementen, goede infrastnicnirele
ontsluiting, zorgvuldige en evenwichtige ordening, maatvoering en vormgeving van de
bedrijfsgebouwen en een erfinrichtig afgestemd op het zorgvldig inpassen in het

landschapstype. Hierbij zijn geen uniforme regels voor de gehele provincie te
bedenken en wordt er gekozen voor gebiedsgericht maatwerk. Daarbij wordt gedacht
aan een onderscheid in landschapstypen op basis waarvan aan te geven is waar

(grootschalige) agrarische ontwikkeling wel of niet mogelijk is. Onder deze
vootwaarden kunnen bijvoorbeeld worden verstaan prestaties in de vorm van
landschappelijke aankleding/inrichtig van bouwblokken en compenserende
maatregelen op het gebied van de waterhuishouding. Nakoming van de voorwaarden/
prestaties kan evennieel worden vastgelegd in een overeenkomst nissen de overheid
en de betrokken ondernemer. Per landschapstype dient rekening te worden gehouden
met de gebiedskenmerken die ondermeer tot uitdrukkng komen in boerderijlinten.
dorps- en verkavelingstrcniren en met de kenmerkende landschapselementen zoals

dijken. In de regio Noord is inmiddels een pilot-project gestart. Gelet op de ligging in
een open gebied zal de gemeente bij de bouwfase in overleg met de ondernemers
maatwerk moeten leveren aangaande de landschappelijke inpassing.

4.4.3 Archeologische waarde
De huidige juridische basis voor het omgaan met archeologische waarden is de
Monumentenwet uit 1988. In 1998 is het Verdrag van Valletta door de Staten
Generaal geratificeerd. Dit verdrag is in de Wet op de archeologische

monumentenzorg verankerd, die officieel inwerkig is getreden op 1 september 2007,
ondermeer als wijziging van de Monumentenwet 1988. Hierin is geregeld dat bij
ruimtelijke ont\vikkelingen de culniurhistorische en archeologische waarden een
onlosmakelijk onderdeel van de belangenafweging dienen te zijn.

Archeologisch erfgoed dient bij uitgangspunt te worden beschermd op de plaats waar
het wordt aangetroffen. In gebieden met een hoge en middelhoge indicatieve indicatie
dient in principe een verkennend booronderzoek te worden uitgevoerd. Voor wat
betreft de archeologische waarde is gekeken op de kaart van het KieH (
Kennisinfrastrcniur Cultuurhistorie). Een uitsnede van deze kaart is hieronder
weergegeven. De bedrijfslocatie bevindt zich in een gebied met een lage indicatieve
trefkans op archeologische waarden. Het gebied rondom Nieuwolda-oost heeft een
middelhoge trefkans. Gezien de lage trefkans op de bedrijfslocatie, worden er uit
archeologisch oogpunt geen belemmeringen voorzien ten aanzien van onderhavige
ontwkkelig.
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lvfochten er bij de werkzaamheden ten behoeve van de realisering van het project toch
archeologische relicten of grondsporen \-vorden gevonden op de locatie, dan zal dit -
in overeenstemming met de wettelijke meldingsplicht ex artikel 53, lid 1 van de
Monumentenwet 1988 - per diect worden gemeld aan de burgemeester van de
gemeente Scheemda. Daarbij zal tevens contact worden gezocht met de provinciale
archeoloog.

Tot slot kan vermeld worden dat het perceel niet behoort tot een beschermd stads- of
dorpsgezicht ex artikel 35 van de Monumentenwet 1988. Tevens kan vermeld worden
dat geen van de tot de inrichting behorende gebouwen valt onder de wettelijke
monumentale beschermg van de Monumentenwet.
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-S Mieueffecten

5.1 Ammoniakemissie

5.1. Individuele ammoniakemissie
De ammoniakemissie van een bedrijf wordt berekend door het aantal dieren te
vermenigvldigen met een emissiefactor. Deze factor is vastgesteld per diercategorie
per huisvestigssysteem en is opgenomen in de Regelig ammoniak en veehouderij.
Een overzicht van de ammoniakemissie in de vergunde (en gerealiseerde) situatie en
de gewenste situatie is weergegeven in bijlage 1. Na de bedrijfsaanpassingen is de
ammoniakemissie 11.239,6 kg.

5.2 Geuremissie

5.2.1 Individuele geUfemissie

Op basis van de Wet geurhinder en veehouderij (\Vgv) moet de geurbelastig van een
bedrijf berekend worden met behulp van het model V-stacks Vergunning. De
gemeente Nieuwolda heeft geen eigen geurbeleid opgesteld. Daarom is voor de diecte
omgeving van het bedrjf (niet-concentratie, buiten bebouwde kom) de standaardnorm
8,0 OUE/ m3 gehanteerd. Er is één object binnen de bebouwde kom van Nieuwolda-
Oost meegenomen om inzicht te geven in het effect van het bedrijf op deze afstand.
Voor dit object is de geurnorm 2,0 OUE/ m3 gehanteerd.

In bijlage 4 zijn de invoergegevens en het resultaat van de opgestelde

modelberekeningen voor de voorgenomen activiteit opgenomen. In onderstaande
tabel (tabel 5.2) is een samenvattig van de uitkomsten opgenomen. Uit de tabel blijkt
dat in de gewenste siruatie bij alle geurgevoelige objecten aan de geldende normen
wordt voldaan.

Tabel 5.1 Overzicht geurbelasting bedrijf

Geurgevoelig object Geurbelasting vergunde Geurbelasting gewenste

situatie (ouE/m3) situatie (ouE/m3)
Polderdwarsweg 2 7,968 7,982
Nieuwolda-Oost 0,552 0.326

5.2.2 Cumulatieve geUfhinder

In een straal van 1 kiometer rond het bedrijf zijn geen andere intensieve

veehouderij bedrjven gelegen. Van cumulatieve geuremissie is dus geen sprake.

5.3 Stof
De achtergrondconcentratie '-au fijn stof in de omgeving van het bedrjf is volgens de
prognostische berekeningen in 2009 21.7 ¡.g per m' (zie bijlage 6). Volgens de normen
van de Wet luchtl-waliteit 2007 mag deze jaargemiddelde achtergrondconcentratie
maximaal 40 ¡.g/m' bedragen. De 24-uursconcentratie van 50 ¡.g/m3 mag maxiaal
35 keer per jaar overschreden worden.
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Tabel 5.2 geeft een overzicht van de fijn stofemissie van het bedrijf na de uitbreidig.
Na de realisatie van de voorgenomen activiteit wordt jaarlijks 647,4 kg fijn stof
geproduceerd (berekening op basis van normen uitgebracht door VROlvl). Daarbij is
rekening gehouden met een reductie van de fijn stofemissie door de combiwassers
met 80~/o, zoals door VROtvI in de normen is gepresenteerd. In de huidige situatie
bedraagt de fijn stofemissie 4.769 * 0,275 = 1.311,5 kg fijn stof per jaar. De afname
bedraagt 50%.

Gezien de afname van de fijn stofemissie is sprake van een significante verbetering
van de luchtkwaliteit. Om deze reden is een uitgebreid fijn stofonderzoek niet
noodzakelijk.

Tabel 5.2 Fijn stofemissie

Diercategorie Aantal Fijn Fijn Reductie Fijn
stofemissie/ dier stofemissie stofemissie
(kg/dp/jr)* totaal na reductie

(ton/ir) (Iæ/ir)
Vleesvarkens 8.571 0,275 2.357,0 80% 471,4
Vleesvarkens 640 0,275 176,0 - 176,0
Totaal 647,4

* = emissie volgens normen VROM zoab bekendgemaakt op 14 maart 2008

Uit de in bijlage 6 bijgevoegde berekeningen uitgevoerd met ISL3a blijkt dat aan de
normen uit de Wet luchtkwaliteit 2007 wordt voldaan.

5.4 Water
Op basis van K\v1N-normen verbruikt een vleesvarkenshouderij met 9.211
vleesvarkens gemiddeld 14.738 m' water per jaar. Dit is het waterverbruik ten behoeve
van veedrenkig en reiniging. Bij de voorgenomen activiteit wordt echter ook water
verbruikt ten behoeve van de luchtwasser. Het gaat om 9.428 m' per jaar waarvan 450
m3 jaarlijks wordt afgevoerd in de vorm van spuiwater en het overige gedeelte
verdampt of in de luchtwasser aanwezig is. In totaal \vordt jaarlijks naar ven.achtig
dus 24.166 m' water verbrut.

Het waterverbruik wordt zoveel mogelijk beperkt door het toepassen van gladde

wanden en vloeren en door de stal te laten in\veken alvorens te reinigen. Tevens
worden anti-mors-drinkbakken geïnstalleerd en zal de stal met een hogedrukreiniger
worden gereinigd.

Per jaar wordt ongeveer 15.000 m3 hemelwater via verharde oppervlakken afgevoerd

(neerslag per jaar 800 ru). Dit water komt niet in contact met bedrijfsmatige
processen en kan dus zonder problemen naar de omgeving (bodem, oppervlaktewater)
worden afgevoerd.

Het bedrijf is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied, zodat er in dit kader
geen beperkigen gelden voor de bedrijfsvoering.

5.5 Energieverbruik
op grond van KWIN-normen verbruikt een vleesvarkenshouderij met 9.211
vleesvarkens gemiddeld 248.697 kWh electriciteit per jaar. Dit is het energieverbruik
ten behoeve van ventiatie, verlichting, venvarming en overige installaties (voer,
drinkwater etc.). Bij de voorgenomen actii,riteit wordt echter ook electriciteit verbrut
ten behoeve van de luchtwasser. Het gaat om ca. 96.000 kWh per jaar als gevolg van
de motoren die het water over de fùterbedden pompen en de toename van het
electriciteitsverbniik als gevolg van de toename van de weerstand in het afzuigkanaal
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door de luchtwasser. In totaal wordt jaarlijks, zonder toepassing van maatregelen, naar
verwachtig dus 344.697 kWh electriciteit verbruikt.

Energiebesparende maatregelen op het bedrijf zijn onder andere frequentiegeregelde
ventilatoren en een automatische klaatregeling waaree wordt voorkomen dat
overmatig wordt geventileerd of gekoeld. Het effect van deze maatregelen wordt
geschat op 400/0 reductie van de energiebehoefte van de ventiatoren.

5.6 Mest
Jaarlijks wordt op het bedrjf ongeveer 9.200 m3 drijfmest geproduceerd en opgeslagen
in mestkelders. Door de nieuwbouw van een mestsilo wordt de totale opslagcapaciteit
ruim 11.000 m3. In de toegestane periode wordt de mest vervolgens uitgereden op

eigen akkerbouwgronden en akkerbouwgronden van derden in de omgeving. Voor het
afvoeren van de mest zijn geen venroersbewegingen naar andere delen van Nederland
noodzakelijk.

5.7 Geluid
De geluidsbelastig van het bedrijf bestaat hoofdzakelijk uit de geluidemissie van de
stallen (voermachines, varkens, ventiatoren etc.). venroersbewegingen en los- en
laadactiviteiten (voer laden, varkens laden/lossen, mest laden). Omdat de meeste
ventiatoren nu inpandig (achter de luchtwasser) worden opgesteld, zal de

geluidemissie hiervan beperkt zijn en afnemen ten opzichte van de nu werkelijk
aanwezige situatie. Een overzicht van de geluidsbelasting van het bedrijf wordt
opgenomen in de aanvraag voor een mileuvergunning.

5.8 Afvalstoffen
Bij het houden van vleesvarkens komen voornamelijk de volgende afvalstoffen vrij:
. kadavers
. drijfmest
. afvalwater en spuiwater

. diversen, zoals verpakkngsmaterialen, TI-buizen en voerresten

De kadavers worden door een destrctor opgehaald en op verantwoorde wijze

vernietigd. De mest wordt uitgereden op akkerbouwgronden in de omgeving. Het
afvalwater wordt grotendeels bij de mest gevoegd; het huishoudelijk afvalwater wordt
op het gemeenteriool geloosd. Het spuiwater wordt door een erkend ven.erker
afgevoerd. Overige bedrijfsafvalstoffen worden zoveel mogelijk gescheiden
opgeslagen en afgevoerd.

5.9 Ongeval1enrisico's
De meeste activiteiten bij een vleesvarkenshouderij vinden binnen de gebouwen
plaats. Deze activiteiten hebben bij een normale bedrijfsvoering geen extra risico op
ongevallen als gevolg.

Op het bedrijf worden brandwerende maatregelen getroffen middels het toepassen
van brandvertragende ~ioorúeningen en het aanbrengen van poederblussers. Voor de
opslag van zuur worden de richtljnen van de PGS 15 aangehouden. Om het risico op
ongevallen op het bedrijf te verkleinen, wordt gewerkt met opgeleid personeeL. Bij het
gebruik van werktuigen en machines worden de voorschriften van de fabrikant
toegepast.

Er is op het bedrijf een noodaggregaat aanwezig voor gevallen van stroomstoring.

Deze zorgt ervoor dat de bedrijfsvoering kan worden voortgezet, zodat grote schade
aan dieren en/ of milieu wordt voorkomen.
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5.10 Besluit huisvesting en IPPC-richtlijn
Het Besluit ammoniakemissie huisvestig veehouderij (verder Besluit) schrijft
maximale emissiewaarden voor verschilende diercategorieën voor en is op 1 april
2008 in werking getreden. Omdat het bedrijf al in de bestaande situatie onder de
IPPe-richtlijn valt, moet het sinds 30 oktober 2007 aan de maximale emissiewaarden
voldoen. In het Besluit is een salderigsregeling opgenomen, die bedrijven de

mogelijkheid biedt bestaande stallen niet aan te passen en daarvoor in de plaats bij
nieuwe stallen meer ammoruakreductie te realiseren dan de voorgeschreven norm. In
totaal mag het bedrijf dan niet meer ammoniak emitteren dan het zou doen, wanneer
alle stallen individueel aan het Besluit zouden voldoen. Tevens geldt dat nieuw te
realiseren stallen altijd aan de maximale emissiewaarden moet voldoen.

Bij de voorgenomen activiteit wordt van deze salderingsregelig gebruik gemaakt. In
de nieuwe stallen wordt zoveel ammoniakreductie gerealiseerd dat een van de vijf
bestaande stallen niet hoeft te worden aangepast. Deze stal blijft dan ook gelijk aan de
vergunde situatie. Op de overige stallen wordt een combiwasser met 70%

ammoniakemissiereductie toegepast. In totaal wordt 11.239,6 kg ammoniak

geëmitteerd in plaats van de maxiaal toegestane 9.211 * 1,4 = 12.895,4 kg.

De IPPe-richtljn verplicht de lidstaten van de EU om bedrjven te reguleren middels
een integrale vergunning gebaseerd op de best beschibare technieken (EBT). De
Nederlandse overheid heeft deze richtlijn onder andere in de Wet mieubeheer en de
Wet ammoniak en veehouderij geimplementeerd. Daarnaast heeft zij een beleidslijn
gepresenteerd die als handreiking kan dienen voor het uitvoeren van de
omgevingstoets IPPC. Met behulp van de beleidslijn kan het bevoegd gezag beslissen
of en in welke mate vanwege de lokale milieuomstandigheden strengere emissie-eisen
in de milieuvergunning moeten worden opgenomen dan de eisen die volgen uit de
toepassing van 'beste beschikbare technieken' (BBT).

Welke BBT moeten worden toegepast. is vastgelegd in de Regeling aanwijzing BBT-
documenten. In deie regelig worden diverse handboeken, diverse onderdelen van de

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (pGS), diverse documenten ten aanzien van water
en diverse oplegnotities genoemd. Voor de varkenshouderij worden in de oplegnotitie

(gebaseerd op een Europees Referentiedocument (BREF) voor de intensieve
veehouderij) enkele systemen, waaronder het IC-V-systeem voor vleesvarkens,
genoemd als best beschikbare techniek. Naast de huisvesting worden nog enkele
aandachtspunten BBT genoemd. In tabel 5.4 staat een opsomming van de

aandachtspunten waarvoor in de oplegnotitie BBT zijn vastgesteld, het doel van de
BBT en een voorbeeld van een BBT op dit gebied. Andere documenten uit de
Regeling aan"'~jzing BBT-documenten hebben ook voornamelijk betrekking op de in
deze tabel genoemde aandachtspunten.

Tabel 5.3 Overzicht van de aandachtspunten waarvoor BBT zijn vastgesteld

Aandachtspunt Doel Voorbeeld BBT
Voeclgstechnieken Beperking uitscheidig Fasevoedering

nutriënten
Emissies naar de Beperking ammoniakemissIe Vacuümsysteem voor

lucht mestafvoer
\Vater Beperkimr waterverbru Gebmi hogedrukspuit
EnergIe Beperkig energieverbruk Freauentiegeregelde ventilatoren
Mestopslag Beperken ammoniakemissie Overdekte mestopslag

Bijna alle stallen worden van een gecombineerd lucht\vassysteem voorzien. Dit
systeem wordt niet in de BREF's genoemd als BBT. Wel wordt met het systeem een
hogere reductie van ammoniakemissie bereikt dan met de genoemde BBT in de
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BREF. Daarnaast heeft de luchtwasser als voordeel dat de lucht middels centrale
afzuigkanalen naar de luchtwasser wordt geleid. Hiermee wordt de toename van het
energieverbruik door toepassing van de luchtwasser beperkt. Met betrekkng tot de
aandachtspunten 'voedigstechnieken', 'water' en 'energie' worden de genoemde
voorbeelden op dit bedrjf toegepast. De mestopslag vindt plaats in gesloten
mestkelders en voldoet daarmee ook aan het genoemde voorbeeld in de BREF.
Daarmee voldoet het bedrijf aan de IPPe-richtlijn.

Op basis van de IPPe-beleidslijn kan een bevoegd gezag strengere eisen stellen dan
BBT, wanneer de mieu-omstandigheden daar aanleiding toe geven. Onderhavig
initiatief voldoet al aan BBT +. Verder is uit paragraaf 4.3 al gebleken dat de
beschermde gebieden in de omgeving niet voor verzuring gevoelig zijn en dus geen
aanleiding geeft tot het stellen van strengere eisen aan de ammoniakemissie dan de
huidige wetgeving reeds voorschrijft.

5.11 Veewetziekten
Over een langere periode bezien, zijn er diverse uitbraken van veewetziekten geweest
waarbij regelmatig een vervoers- of exportverbod is ingesteld om verdere verspreidig
van de dierziekte tegen te gaan. In een dergelijke situatie is het belangrijk dat de
gevolgen hiervan vòòraf zijn ingeschat en maatregelen zijn getroffen waar nodig.

Bij het voornemen worden dieren van verschilende leeftijden op het bedrijf
gehouden. Om deze reden worden reeds maatregelen genomen om overdracht van
ziekten onderling (tussen afdelingen met verschillende leeftijden) te voorkomen, zoals
het volledig scheiden van de ventiatieluchtstromen en het gebruik van aparte kleding
en materialen voor verschiende stallen. Tevens worden preventieve
gezondheidsmaatregelen genomen, waaronder uitgebalanceerde voeding en

behandelingen ter voorkoming van veelvoorkomende dierziekten. Hierbij valt te
denken aan preventieve vaccinatie. Omdat de overdracht van dierziekten binnen het
bedrjf al zeer sterk in de hand gehouden wordt en de afstand tot de eerstvolgende
intensieve veehouderij aanzienlijk is, zal de overdracht middels lucht naar collega-
bedrijven nihil worden.

Er worden op het bedrijf geen andere dieren dan varkens gehouden. Dit maakt de
kans op beperkigen door een vervoersverbod voor andere diersoorten klein. In geval
van een varkensvervoersverbod mogen er geen dieren van het bedrijf worden
afgevoerd en in sommige gevallen ook geen mest. Zodra het verbod wordt ingesteld
(of als dit eerder wordt voorzien), wordt de aanvoer van biggen stigelegd. Op deze
manier wordt ruimte gecreëerd voor de op het bedrjf aanwezige dieren die niet
kunnen worden afgevoerd. Uitgaande van een periode van het venroersverbod van
enkele dagen is de opvang van dieren op deze wijze geen probleem. De mest kan voor
zolang opgeslagen blijven in de mestkelders en -silo's. Bij langere perioden zullen
aanvullende maatregelen moeten worden genomen zoals het huisvesten van varkens in
de akkerbouwloodsen en het opslaan van mest in een noodvoorziening op het bedrijf.

Risico's voor het mieu betreffen mogelijk extra uitstoot van ammoniak, fijn stof en
geur, omdat de dieren op het bedrijf ouder (zwaarder) worden. Daar staat echter
tegenover dat er minder dieren op het bedrjf aanwezig zullen zijn. Ook de toename
van de hoeveelheid mest kan leiden tot een toename van emissies.

5.12 Ecologie

5.12.1 Gebiedsbescherrng
In paragraaf 4.3. is de omgeving van het bedrijf reeds in kaart gebracht. Daaruit bleek
dat geen van de beschermde gebieden in de omge,~ng kwetsbaar is. Voor een volledig

I
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5.12.2

inzicht in de effecten van het initiatief op de gebieden 15 het wel belangrijk de

ammoniakdepositie in kaart te brengen.

De achtergronddepositie van potentieel zuur in de omgeving van het bedrjf was in
2007 2.480 mol per hectare per jaar en de achtergronddepositie van totaal stikstof
1.690 mol per hectare per jaar (Mileu- en Natuur Planbureau. 2008). In tabel 5.4 is het
resultaat van het ammoniakverspreidingsmodel weergegeven, in bijlage 5 is de

volledige modeluitdraai opgenomen.

Tabel 5.4 Resultaat ammoniakverspreidingsmodel

Nummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie
1 Waddenzee punt 1 267321 587862 10,90
2 Waddenzee punt 2 267927 587137 9,25
3 Waddenzee punt 3 265676 591 679 3,27
4 Waddenzee punt 4 271 637 585048 2,74
5 Blauwe Stad 262686 580201 3,40
6 Schildmeer 252211 587779 0,57

De genoemde depositie heeft geen significante gevolgen voor de gebieden, daar zij
niet voor verzuring gevoelig zijn.

Soortenbescherrg
In de omgeving van het bedrijf komen volgens Natuurloket met name water- en
broedvogels voor welke zijn opgenomen op lijst 2 en 3 van de Flora- en Faunawet of
worden beschermd onder de Vogelrichtlijn. In bijlage 11 is hiervan een rapportage
opgenomen. Daarnaast komen 5 Rode Lijstsoorten voor. Deze vogels zullen het
terrein nabij de inrichtig met name als fouxageer- en in voorkomend geval als

broedgebied gebruiken. Het grootste gedeelte zal zich echter met name nabij het open
water (zoals bij de Molensloot ten zuiden van het bedrijf) bevinden.

De mogelijke effecten van het initiatief op deze vogels is een verkleining van het leef-
en fourageeroppervlak en een verstoring van broedplaatsen. Voor vogels geldt dat er
geen ontbeffing in het kader van de Flora- en Faunawet mogelijk is.

Wat betreft de verkleining van het leefoppervlak geldt dat het te bebouwen oppervlak
relatief klein is ten opzichte van het totale leefgebied van de vogels. Daarnaast ligt de
bebouwing diect naast de bestaande bebouwing, zodat er relatief weinig ruimte in het
open gebied verloren gaat. Om verstorig van broedplaatsen te voorkomen, dient
buiten het broedseizoen te worden gebouwd (half maart - half augustus). Met deze
maatregelen wordt in het bouwplan rekening gehouden.
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, Altem.tievenvetgelijking

6.1 Algemeen
Artiel 7.10 van de Wet lvlieubeheer schrijft voor dat voor het initiatief
uinroeringsaltematieven welke redelijke.rjs in beschou\ving dienen te worden

genomen, beschreven moeten worden. Tevens moet de keuze voor de in beschouwing
genomen alternatieven worden gemotiveerd (par. 6.2). Ook de situatie die ontstaat
wanneer het initiatief niet wordt uitgevoerd (referentieaIternatiet), moet in kaart
worden gebracht (par. 6.3). Vervolgens moeten de mieugevolgen van het initiatief en
de alternatieven daanroor inzichtelijk worden gemaakt en worden vergeleken met de
mileugevolgen van het nulalternatief (par. 6.4).

Het doel van deze vergelijking is het inzicht geven in de mate waari, dan wel de
essentiële punten waarop, de positieve en negatieve mieueffecten van de
voorgenomen activiteit en de alternatieven verschilen. De vergelijking vindt waar
mogelijk plaats op basis van kwantitatieve gegevens.

Nadat is vastgesteld wat de verschilen tussen de alternatieven zijn, wordt
beargumenteerd waarom is gekozen voor het voorkeursalternatief (par. 6.5). In deze
motivatie kunnen ook andere aspecten dan het milieu een rol spelen, zoals
toekomstige ontweligen, financiële argumenten of praktische uitvoerbaarheid.

6.2 U i tvoeringsalternatieven
Er zijn vele uitvoeringsalternatieven voor de voorgenomen activiteit. Voor wat betreft
emissiearme technieken zijn er naast de combiwasser van voorkeur 6 verschilende
luchtwassers en 9 emissiearme technieken in de mestput. Daarnaast kan het
stalontwerp (bv. plaatsing errssiepunten) en de bedrijfsvoering (bv. ventilatiesysteem)
bijdragen aan het reduceren van mieueffecten. Het is niet wenselijk om al deze
alternatieven mee te nemen in de alternatievenvergelijking omdat niet elk alternatief
bedrjfstechnisch gezien wenselijk is en de vergelijkig met zoveel alternatieven
onoverzichtelijk wordt.

Om vast te stellen welke alternatieven redelijkerwijs in beschouwing dienen te worden
genomen, is het van belang te bezien welke milieuaspecten de meeste aandacht

verdienen, bijvoorbeeld omdat het bedrjf in de buurt van natuur of geurgevoelige

objecten is gelegen. Daarom is op basis van voorgaande hoofdstukken een waarde
toegekend aan de belangrijkste mileueffecten. Deze is weergegeven in tabel 6.1.

Tabel 6.1 Belang van mileueffecten

Milieueffect Volgorde van belang
(1= meest belan".rijk, 5 = minst belanerijk)

Geuremissie 1

Ammoniakemissie 2

Fijn stofemissie 3

Energieverbruik 4
Spuiwater 5

\X'aterverbruik, geluidemissie en 6
¡,rondstoffen verbruik
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Uit tabel 6.1 blijkt dat geur-, ammoniak- en fijn stofemissie bij dit initiatief extra
aandacht verdienen. Dat betekent dat alternatieven die meer presteren op één van
deze milieuaspecten in ieder geval meegenomen moeten worden als meest
mieuvriendelijk alternatief.

De toegepaste combiwasser (BWL 2006.15) is de beste emissiearme techniek als het
gaat om het reduceren van de geuremissie van veehouderijen. Geen van de

emissieanne technieken heeft een zelfde of lagere geuremissie als deze combiwasser.

\Ve1 behalen alle andere combiwassers een hogere ammoniakreductie dan de
combiwasser van voorkeur. \Xreliswaar presteren deze combiwassers minder op het
gebied van geur, maar beide aspecten verdienen aandacht. Met betrekkng tot de
reductie van fijn stof zijn alle combiwassers gelijk-waardig. Ten opzichte van

traditionele emissiearme technieken reduceren zij ca. 80% van de fijn stofemissie.

De combiwasser presteert op het gebied van geur en fijn stof gelijkwaardig of beter
dan alle andere emissiearme technieken. Voor ammoniak geldt echter dat andere
combÎ\.vassers een hogere reductie kunnen halen. Daarom worden als alternatief hvee
combiwassers met een hogere ammoniakreductie (nI. 85~/o i.p.v. 70%) meegenomen:
één met een geuteductie van 75% (B\'('L 2007.01 ;02) en één met een geurreductie
van 70% (B\'('L 2006.14).

Tenslotte bestaat nog het alternatief om een emissiearme techniek in de mestput te
combineren met een combiwasser. Dit alternatief heeft als voordeel dat een relatief
hoge ammoniakreductie kan worden bereikt met een lager verbruik aan zuur, water en
energie. De reden hiervoor is dat er minder ammoniak vrijkomt uit de mestput, zodat
de luchtwasser minder ammoniak uit de lucht hoeft te filteren.

Dit alternatief kent voor dit bedrijf drie belangrijke nadelen. Ten eerste levert het geen
voordeel op als het gaat om de fijn stofemissie en wordt het effect op de ammoniak-
en geuremissie wettelijk niet erkend. Dat betekent dat een bedrijfsopzet met een
combinatie van beide technieken leidt tot een onvergunbare situatie of een vergunbare
situatie waarbij het effect van één van beide technieken niet is meegenomen. Ten
tweede zijn de benodigde investeringen beduidend hoger, terwijl de luchtwasser
verhoudigsgewijs minder rendement levert. De hogere investering komt voort uit het
feit dat voor de emissiearme technieken voorzieningen in de mestput moeten worden
getroffen en afhankelijk van het gekozen systeem extra mestopslag noodzakelijk is.
Het ontbreken van een wettelijke erkenning is een gevolg van het ontbreken van de
mogelijkheid om systemen te combineren in de Regelig ammoniak en veehouderij.
De afname van het rendement van de lucht\asser heeft te maken met de
dimensionering: het systeem moet dezelfde hoeveelheid lucht filteren als in een stal
zonder emissiearme technieken in de mestput (gelijk energieverbruik), waardoor een
luchtwasser met dezelfde capaciteit moet worden geïnstalleerd. Dat betekent dat de
initiatiefnemer eenzelfde investering moet doen en gelijke energiekosten heeft, terwijl
de luchhvasser minder ammoniak uit de lucht haalt en dus minder oplevert. Tenslotte
stellen emissiearme systemen eisen aan de afmeting en indeling van hokken (meer
dichte vloer), met als gevolg dat in de praktijk vaak meer hokbevuilng optreedt. Om
deze redenen wordt dit alternatief niet meegenomen in de altematievenvergelijkig.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat er t\ee alternatieven voor het initiatief zijn
die redelijkerwijs moeten worden meegenomen als meest mieuvriendelijk alternatief.
Het betreffen een combiwasser met 850/0 ammoniakreductie en 75% geurreductìe en

een combiwasser met 850/0 ammoniakreductie en 70% geurreductie. Beide
alternatieven worden in onderstaande paragrafen uitgewerkt.
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6.2.1 BWL 2006.14

De combiwasser van Uniqfùi reduceert 850/0 van de ammoniakemissie, 70% van de
geuremissie en 80% van de fijn stofemissie. Deie combiwasser is opgebouwd uit een
chemische wasser Oamellenfiter) en een waterwasser. Gezien het feit dat deze

lucht\vasser geen biofi1ter bevat, is het mogelijk om ze op een constrctie boven de
verbindigsgang te plaatsen. Daarom is het emissiepuot op hoogte en boven deze
gang geplaatst. Om de emissies zo laag mogelijk te krijgen. zijn in dit alternatief alle
bestaande stallen voorzien van lucht:vassers in plaats \rau één stal traditioneel te laten.

6.2.2 BWL 2007.01 (02

De combiwassers van Dorset en 1000+ hebben dezelfde reducerende eigenschappen,
namelijk een reductie van 85% ammoniak, 75% geur en 80% fijn stof. De
combiwasser van Dorset bestaat uit een watergordijn met daarachter een biologische
luchn.vasser. 1000+ heeft een wasser ontweld bestaande uit een waterwasser, een
chemische wasser en een biofilter. De berekeningen ten aanzien van de mieueffecten
van dit alternatief zijn gebaseerd op een luchtwasser welke op de begane grond staat,
waarbij de lucht horizontaal uittreedt. Beide lucht\assers zijn zodanig uitvoerbaar, dat
zij aan dit uitgangspunt voldoen. Ook worden alle stallen voorzien van luchtwassers.

6.3 Referentiea1ternatief
Als nulalternatief geldt de huidige situatie inclusief de autonome ontwikkelig. In de
huidige situatie worden er op het bedrijf 4.769 vleesvarkens in een traditioneel
huisvestingssysteem gehouden. Het verlopen van de termijn waarbinnen het bevoegd
gezag ervoor moet zorgen dat mieuvergunningen van iPPe-bedrijven aan de ippe-
richtljn voldoen en de inwerkigtredig van het Besluit ammoniakemissie huisvesting

veehouderij worden meegenomen bij het bepalen van de mileueffecten van de
referentiesituatie. Beide ontwkkelingen zorgen ervoor dat het bedrijf een emissiearm
huisvestingssysteem moet toepassen dat voldoet aan de drempelwaarde genoemd in
het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij. Daarom wordt voor de
autonome ontwkkeling uitgegaan van de huidige situatie, aangepast aan de eisen van
de iPPe-richtljn en het Besluit ammoniakemissie huisvestig veehouderij.

6.4 Alternatievenvergelijking
De belangrijkste kwantitatieve mieugerelateerde factoren met betrekkig tot de
voorgenomen activiteit zijn: de emissie van ammoniak, geur, geluid en stof, het
ontstaan van spuiwater en het verbruik van water, energie en grondstoffen. Het
grondstoffenverbruik wordt hier beperkt tot het eventuele verbruik van zuur ten

behoeve van een luchtwasser. Ook geluid is een belangrijk milieueffect, maar gezien
de beperkte verschillen (bijna gelijke situaties met alleen een verschilende luchtwasser)
speelt dit aspect geen rol bij het bepalen van het ,yfMA. Op verzoek van de m.e.r.-
commissie wordt inzicht gegeven in de prestaties van de alternatieven op het gebied
van dierenwe1zijn. Omdat een diervriendelijk alternatief niet per definitie een
mieuvriendelijk alternatief is, wordt dit aspect niet meegenomen bij de vaststelling
van het M,yL\.

In tabel 6.2 is een overzicht gegeven van de milieueffecten en de prestaties op het
gebied van dierenwelzijn per alternatief. Bij het referentiealternatief is uitgegaan van
het vergunde aantal dieren, bij het voorkeursalternatief en de uitvoeringsaltematieven
van het gewenste aantal dieren. Uit het overzicht blijken de verschilen tussen de
alternatieven. In bijlage 7 zijn de onderliggende berekeningen en onderbouwing van
de in de tabel weergegeven getallen opgenomen.
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Tabel 6.2 Vergelijking mileueffecten van alternatieven

Milieueffect Vergunde Referentie- Voorkeurs- BWL BWL
situatie alternatief alternatief 2006.14 2007.01/02

Ammoniakemissie 16.051.5 6.676,6 t1.239.6 4.881,8 4.881.8
(kg NIh per jaar)

Geuremissie 109.687,0 85.365,1 54.146,6 63.555,9 53.23,8
(OU per 'Cc)

Stofemissie 1.11,5 1. i t,5 647,4 506,6 506,6
(kg pO' jaar)

Spuiwattf - - 515,8 626,3 626,3
(m3 pcr iaar)

Energieverbruik 128.763,0 128.763,0 326.736,0 331.896,0 331.896,0
(kW" oer jaar)

Waterverbruik 7.630,4 7.630,4 23.737,2 24.409.2 24.409,2
(m')

Zuurverbruik - - 31.498,4 41.035.0 41.035,0
Oiter)

Dîercnweh:iin 0 0 + + +

Uit tabel 6.2 blijkt dat bij uitvoering van het initiatief (voorkeursalternatief) de

ammoniak- en geuremissie toenemen en dat de fijn stofemissie afneemt. Het verbruik
van energie en water neemt toe, voor een groot gedeelte als gevolg van de uitbreidig
van het aantal dieren. Het welzijn van de dieren zal naar venvachtig toenemen
wanneer het initiatief wordt uitgevoerd. Bij de andere uit:voeringsalternatieven neemt
de arnmoniak- en fijn stofemissie af en geuremissie neemt bij B\'( 2006.14 toe en bij
B\'( 2007.01/02 iets af. Het verbruik van water. zuur en energie en de

spuiwaterproductie neemt bij deze alternatieven toe ten opzichte van het

referentiealternatief. Bij alle alternatieven ontstaat er door het gebruik van
combiwassers spuiwater en wordt er zuur verbruikt; dit is in de referentiesituatie niet
het geval.

Op grond van het belang van de mileueffecten (tabel 6.1) betreft het meest
mieuvriendelijk alternatief het alternatief waarin de geur- en ammoniakbelasting het
laagst is. Omdat de geurbelasting niet alleen afhankelijk is van de geuremissie, maar
ook van het ventiatiesysteem en de plaats van de emissiepunten is voor alle
uitvoeringsalternatieven een geurverspreidigsmodel opgesteld. De modeluitkomsten
hiervan zijn opgenomen in bijlage 8. In tabel 6.3 is een samenvatting van het resultaat
weergegeven.

Tabel 6.3 Geurbelasting alternatieven

Adres Geumorm VoorkeursaltematIef BWL BWL
2006.14 2007.01/02

Polderdwarsweg 2 8,00 7,958 10,265 8,628
0,324 2,00 0,326 0,385 0,324

Uit tabel 6.3 blijkt dat de geurbelasting van de in de tabel opgenomen geurgevoelie
objecten het laagst is bij de cornbiwasser rnet 80% reductie. Bij de alternatieve
combiwassers is de ammoniakemissie het laagst. De geurbelasting scoort hoger in de
mileueffecten en de alternatieve combiwassers voldoen met de geurissie niet aan

de wettelijke normen. Om deze reden is dit alternatief het meest milieuvriendelijk
alternatief.
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6.5 Onderbouwing voorkeursalternatief
De voorkeur van de ondernemer gaat in eerste instantie uit naar de combiwasser met
de beste geurreducerende eigenschappen. De reden hiervoor is dat toepassing van
deze luchtwasser het mogelijk maakt om een bestaande stal niet aan te passen. Dat
heeft twee voordelen: de investering voor dit alternatief is daardoor aanzienlijk lager
en dit alternatief biedt op langere termijn meer uitbreidingsmogelijkheden.

Ten aanzien van de investerigen is in bijlage 9 een indicatie van de verwachte
investeringen en kosten opgenomen. In tabel 6.4 is een samenvattig van deze tabel
weergegeven. Uit dit overzicht blijkt dat de investering in de aanschaf van het

emissiearm systeem bij dit alternatief beduidend lager is dan bij de andere
uitvoeringsa1ternatieven. Ook de jaarkosten zijn ca. €0,64 per dierplaats lager dan bij
de andere uitvoeringsaltematieven. Beide financiële voordelen spelen een belangrijke
rol in de keuze van de ondernemer, omdat deze kosten met de varkenshouderij

moeten worden terugverdiend.

Tabel 6.4 Verwachte investering + kosten per alternatief

Alternatief en toepassing Investering bij Jaarlijkse kosten
aanschaf

Referen tiealternatief: € 377.651 € 25.438

Aan/JasJinr aan IPPC
Voorkeursalternatief: € 342.840 € 86.724

B IV 2006.15

..c\lternatief 1: € 345.413 € 92.641

BIV 2006.14
Alternatief 2: € 368.440 € 92.641

BIV2007.01/02

In tabel 6.4 is nog geen rekening gehouden met eventuele meerkosten voor de

installatie van de luchtwasser in de bestaande stallen als gevolg van bouwtechnische
belemmeringen. Gezien het feit dat de gebouwen reeds aanwezig zijn, is het niet
ondenkbaar dat het plaatsen van de luchtwassers de nodige aanpassingen in de stallen
met zich meebrengt. In dit kader biedt het voorkeursaiternatief ook een voordeel,
omdat slechts vier van de vijf stallen hoeven te worden aangepast.
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+ Leemten

Een belangrijk gemis aan informatie in dit l\æR zijn praktijkgegevens over de

prestaties van de combhvasser. De wetenschappelijke metingen zijn weliswaar
uitgevoerd en de combiwassers zijn erkend, maar er zijn weinig resultaten uit de
praktijk bekend. Om in dit rapport toch een vergelijkig van alternatieven uit te
kunnen voeren, is gebruik gemaakt van de thans beschikbare kennis, namelijk de
informatie zoals deze door de verschilende fabrikanten is verstrekt en uit
onderzoeken blijkt.

Ook ontbreekt specifieke informatie over fijn stof. Er is nog weinig bekend over de
emissie van stof van agrarische bedrijven in het algemeen. Op dit moment wordt een
getalsmatige benadering van VROM toegepast bij de berekening van de fijn
stofemissie. In hoeverre de berekende waarden uit dit rapport overeenkomen met de
praktijk is op het moment van schrijven van dit rapport niet bekend. Tevens is van
vele emissiebeperkende maatregelen niet gemeten hoe groot hun invloed is op de

emissie van stof.

Tenslotte heeft een uitspraak van Raad van State omtrent het toetsingskader

ammoniak gezorgd voor onduidelijkheid als het gaat om vergunningverlening in het
kader van de Naniurbeschermingswet. Hoewel er geen diect verband is tussen het
i\.ffR en een Natuurbeschermingswetvergunning, is het vervelend dat geen eenduidig
beeld kan worden gegeven van hoe z'\vaar een mileueffect moet worden gewogen. De
verwachting is dat het ministerie van LNV op korte tennjn middels een handreikg
meer duidelijkheid zal brengen op dit gebied.
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-9 OverÚehi bijlagen

De volgende bijlagen zijn in dit MER opgenomen:

1. Overzich t vergunde en gewens te sinia tie

2. Siruatieschets bedrijf

3. Situatieschets omgeving

4. Geurverspreidigsmodel (V-Stacks vergunning)

5. Ammoniakverspreidingsmodel (AAgro-Stacks)

6. Fijn stofverspreidingsmodel (ISL3a)

7. Onderbouwing a1tematievenvergelijking

8. Geurverspreidingsmodellen alternatieven

9. Kosteninclcatie alternatieven

10. Instandhoudigsdoelstel1gen

1 i. Globaal rapport verspreidig soorten

12. Uittreksel bestemmingsplan 'buitengebieden Nieuwolda'

13. Uittreksel bestemmgsplan 'buitengebieden Scheemda, tvlidwolda en

Nieuwolda'

i
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Bijlage 1: Overzicht vergunde en gewenste situatie

Situatie conform geldende vergunning( en)

RAV aantal aantal kg NH, NH3 geurerrssie. geuremisse

diercategorie stal code huisvestingssysteem dieren plaatsen p.pl.p.j. totaal factor/dier totaal
,

Vleesvarkens A D 3.4.2 Dv. huisv. sySl., opp. :; 0,8 m2 1221 1221 3,5 4273,50 23 28083,00-

Vleesvarkens B D 3.4.2 Dv. ~uisv. syst., opp. :; 0,8 m2 1620 1620 3,5 5670,00 23 37260,00- - --
Vleesvarkens C D 3.4.2 Ov. huisv. &ySl., opp. :: 0,8 m2 672 672 3,5 2352,00 23 15456,00- -- - -
Vleesvarkens D D 3.4.2 Ov. huisv. syst., opp.. ;: 0,8 m2 616 616 3,5 2156,00 23 14168,00-
Vleesvarkens E D 3.4.1 Dv. huisi. Sýst., opp. " 0,8 m2 640 640 2,5 1600,00 23 14720,00-

,
0,00 0,00

+
i 0,00 0,00

~
I

I
,

0,00 0,00t .- - ~

0,00 0,00- iL i I I 0,00 0,00

i I I 0,00 i 0,00

i
I

, i i
TOTAAL , i 16051,50 i 109687,00

Gewenste si:üaci.:

RAV aantal aantal kg NH,

totaal

NH3 geurenissie- geuremisse

diercategorie stal code huisvestingssysteem dieren plaatsen p.pl.p.j.

'0ee~va~e~ ~.2.15.2:BWL2~0~5'OPP...0,8~ 122i.~~ 1.,05I .
Vlees~arkens B .iD~2.15.~W.i2006.~,OPP.~0,8rn 114~8 1-14581 1,05

v.!esvarken~1 c LD 3.2:,5.2tBWL 2~6. ~c~pp ~ 0,8 rn 144~ ~ ~40.J

Vleesvarkens! E D 3.4.2 Ov. huisv. SYs., opp. ~ 0,8 m2 640 640 IT - '-- ,-- . - -Vlei:svarkens K 'E3:31~B~.!200~1,:,-pp.~0,8rn 1512 i.512 l

1142; 1428 I

-T
1512 1512

1282,05 i

1530,90

1,05 1512,00 I

3,5 1 2240,00 i-
1,05 i 1587,60 I

Vleesvarkens ¡ L i D 3.2.15.2 BWL 2006.15, opp. ~ 0,8 rn
i

-- ,-- '.
Vleesvarkens MiD 3.2.15.2 BWL 2006.15, opp. ~ 0,8 rn

i

- -
, ,

TOTAAL I

1,05 1499,40

1,05 1587,60

0,00

0,00

0,00

11239,55

~Iilieueffcctrapport
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factor/dier totaal

4,6 5616,60- _.-
4,6 6706,80- -
4,6 6624,00

23 14720,00- --
4,6 6955,20-- ._- _.

4,6 6568,80

4,6 6955,20,-

0,00

0,00

0,00

54146,60
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Bijlage 2: Situatieschets bedrijf

..
,

)
tåi;n~;~ii~.i / '"

Pok:erdeg

SITUATIE

kadastrale gemeerte Nieuolda
secUe K rI 698,699
schaal 1 : 200

0 parese. bolJlok

r-, grens van li IrrchtngL_'
II beltanoe getiuw. nielMoUi

E! btdrtning

D erferharding

"- , Ie skpen gibOUMn,- ,
D omlooende betilJg

Q _..
X amissepunl

Situatietekening voor het

bediijf van Mts. 800nman
a.d. Polderdwarwtg 3...
Nleuwolda

prQiekt aa.iuur

getekend

dabJm

K Mtulenkarr

S. Eindhoven

6 Gktober 21D

projedM.

08803 blad S 1~
BOUW MILIEU ADVIES

Postbus 11', 6710 a: Ede
leL. 0318-.754, fa. 0'16-54
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Bijlage 3: Situatieschets omgeving

~

/.- .... "" :¡

1t

"i.

Luchtfoto van het bedrijf

Luchtfoto van het bedrijf inclusief de directe omgeving
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Bijlage 4: Geurverspreidingsmodel (V-Stacks vergunning)

Naam van de berekening: Vergunning
Gemaakt op: 3-10-2008 12:21:43
Rekentijd: 0:00:02

Naam van het bedrjf: Boonman Polderdwarsweg 3 en 4 Nieuwolda vergunning

Berekende ruwheid: 0, I 33 m
Meteo station: Schiphol

Bron!!el!evens:
Volgnr Bron! X-coord. Y-coord. EP Gem.geb. EP EP Vitt. E-

D Hoogte hoogte Diam. snelh. Aanvraag
1 Stal A 265104 584914 7,5 4,9 0.5 4,00 26473.0
2 Stal B 265 129 584129 7,9 5,1 0,5 4.00 35 121,0

3 Stal e 265 148 584856 4,5 3,5 0,5 4,00 14605,0
4 Stal D 265 160 584839 4,5 3,5 0,5 4,00 13386,0
5 Stal E 265 168 584830 4,5 3,5 0.5 4,00 13 915,0

G leut gevoe iee ocaties:
Volgnummer GGLID Xcoordinaat Y coordinaa t Geurnorm Geurbelastig
6 Polderdwarsweg 2 264986 584673 8,00 7.968
7 Nieuwolda-Oost 262828 585833 2,00 0,552

Naam van de berekening: Gewenste situatie
Gemaakt op: 30-09-2008 9:23:18
Rekentijd: 0:00:02

Naam van het bedrijf: Boonman Polderdwarsweg 3 en 4 Nieuwolda

Eigen ruwheid: 0,124 m
Meteo station: Schiphol

B ron£'egevens:
Volgnr Bron! X-coord. Y-coord. EP Gem.geb. EP EP Viur. E-

D Hoogte hoogte Diam. snelh. Aanvraag
1 Stal A 265 128 584933 1.5 4.9 6,4 0,40 5616,6
2 Stal B 265 152 584901 1,5 5,1 6,4 0.40 6706,8
3 Stal e 265071 584864 1,5 5,4 6,4 0,40 6624,0
4 Stal E 265 168 584830 4,5 3,5 0.5 4,00 14720,0
5 Stal K 265071 584900 1,5 5,4 6,4 0,40 6955,2
6 Stal L 265094 584868 1,5 5,4 6,4 0,40 6568,8
7 StalM 265 120 584835 1,5 5,4 6,4 0,40 6955,2

G leut í!evoeiige ocaties:
Volgnummer GGLID Xcoordinaat Y co ordinaat Geurnorm Geurbelas tig

8 Polderdwarsweg 2 264986 584673 8,00 7.958
9 Nieuwolda-Oost 262828 585833 2,00 0,326
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Bijlage 5: Ammoniakverspreidingsmodel (AAgro-Stacks)

Naam van de berekening: Boonman Nieuwolda
Gemaakt op: 30-09-2008 10:22:32

Zwaartepunt X: 265,100 Y: 584,900
Cluster naam: Boonman Polderweg 3 en 4 Nieuwolda
Berekende ruwheid: 0,15 m

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

1 Stal A 265 128 584933 1,5 4,9 6,4 0,40 1282

2 Stal B 265 152 584901 1,5 5,1 6,4 0,40 1531

3 Stal C 265180 584864 1,5 5,4 6,4 0,40 1512

4 Stal E 265168 584830 4,5 3,5 0,5 4,00 2240

5 Stal K 265071 584900 1,5 5,4 6,4 0,40 1588

6 Stal L 265094 584868 1,5 5,4 6,4 0,40 1499

7 Stal M 265 120 584835 1,5 5,4 6,4 0,40 1588

Emissie Punten'

G levoe .lee ocaties:
Volgnummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie

1 Waddenzee punt 1 267321 587862 10,90

2 Waddenzee punt 2 267927 587137 9,25

3 Waddenzee punt 3 265676 591679 3,27

4 Waddenzee punt 4 271 637 585048 2,74

5 Blauwe Stad 262686 580201 3,40

6 Schildmeer 252211 587779 0,57

Details van Emissie Punt: Stal A '6)
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal

1 D32152 vleesvarkens 1221 1.05 1282.05

Milieueffectrapport
i\I:atschap Boonm:in te Nieuwolda

Agra-Matic pag. +1



Details van Emissie Punt: Stal B (7)
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal

1 D32152 vleesvarkens 1458 1.05 1530.9

Details van Emissie Punt: Stal C 8)
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal

1 D32152 vleesvarkens 1440 1.05 1512

Details van Emissie Punt: Stal E (9)
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal

1 D342 vleesvarkens 640 3.5 2240

Details van Emissie Punt: Stal K (10)
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal

1 D32152 vleesvarkens 1512 1.05 1587.6

Details van Emissie Punt: Stal L '11)
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal

1 D32152 vleesvarkens 1428 1.05 1499.4

Details van Emissie Punt: Stal M (12)
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal

1 D32152 vleesvarkens 1512 1.05 1587.6

;ililieueffcctrapport
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Bijlage 6: Fijn stofverspreidingsmodel (ISL3a)

ISL3A VERSIE 2008.1
Release 14 augustus 2008
Powered by KEMA

** I S L 3 A **

-PM10-2009
Stof-identificatie: FIJN STOF

starttijd: 9:18:02
datum/tijd journaal bestand: 30-9-2008 13:20:42
BEREKENINGRESULTATEN

PM10-0verschrijdingsdagen gecorrigeerd met 1 voor harmonisatie met CAR

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo
De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald

265099 584900

Voor neerslag bewolking en zoninstraling is Schiphol gebruikt
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend!

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt:
Er is gerekend met geinterpoleerde achtergrond GCN-waarden 2002-2010

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.3 van 28 maart 2002
identificatie van GCN-data voor het 1e jaar; versie 18-02-08 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 18-02-08 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 18-02-08 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 18-02-08 van 1.0
identificatie van GCN-data voor het 5e jaar; versie 18-02-08 van 1.0
GCN-waarden voor de windroos berekend op opgegeven coordinaten:
265099 584901
GCN-waarden in de BLK fie per receptorpunt berekend.
opgegeven achtergrondcorrectie (voor dubbeltelling) 0.0000

Er is gerekend met de KEMA verspreidingssystematiek (blk_nocar)

Doorgerekende (meteo)periode
Startdatum/tijd~: 1- 1-1995 1:00h
Eind datum/tijd~: 31-12-1999 24:00 h

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2009

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 43800

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op
receptor-lokatie met coordinaten: 265099 584901
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3)
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF

~Iiiieueffectrapport
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1 (-15- 15): 2407.0 5.5
2 (15- 45): 23710 5.4
3 (45.75): 3808.0 8.7

4 (75-105): 2838.0 6.5

5 (105-135): 2639.0 6.0

6 (135-165): 2997.0 6.8

7 (165-195): 4247.0 9.7

8 (195-225): 5983.0 137
9 (225-255): 5693.0 130
10 (255-285): 4626.0 10.6

11 (285-315): 3344.0 7.6
12 (315-345): 2847.0 6.5
gemiddeld/som: 43800.0

3.6 60.85 19.1

3.9 29.35 19.9

4.4 76.30 24.4
3.6 92.95 26.9

3.4 194.85 26.7

3.6 385.30 26.3

4.5 723.80 22.3

5.1 1169.25 22.1

5.7 736.80 19.7

4.8 458.95 18.0

4.3 307.95 17.3

3.9 163.80 18.1

4.4 4400.25 21.8 (zonder zeezoutcorrectie)

lengtegraad: -: 5.0

breedtegraad: -: 52.0

Bodemvochtigheid-index-: 1.00
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)-: 0.20

Geen percentielen berekend
Aantal receptorpunten - 1682
Terreinruwheid receptor gebied (mJ-: 0.1200
Ophoging windprofiel door gesloten obstakels (zO-displacement) : 0.0

Terreinruwheid (mJ op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen
Hoogte berekende concentraties (mJ-: 1.5

Gemiddelde veldwaarde concentratie (ug/m3J-: 21.73042
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid-: 24.94904
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks-: 191.08942

Coordinaten (x,y)-: 265100, 584850
Datum/tijd (y,mm,dd,hh)-: 1997 8 21 7

Aantal bronnen 7

********* Brongegevens van bron ... 1

** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron (mJ-: 265128
V-positie van de bron (mJ-: 584933
kortste zijde gebouw (mJ-: 30.7
langste zijde gebouw (mJ-: 47.4
Hoogte van het gebouw (mJ-: 4.9
Orientatie gebouw (gradenJ -: 43.0

x_co ordinaat van gebouw (mJ-: 265104
y_coordinaat van gebouw (mJ-: 584914
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) (mJ-: 1.5

Inw. schoorsteendiameter (top)-: 6.40

Uitw. schoorsteendiameter (top)-: 6.45

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) -: 12.19776

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) -: 0.40000
Temperatuur rookgassen (K) -: 288.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) _. 0.09
Aantal bedrijfsuren: 43800

~lilieueffectrapport
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(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie" 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000002129
gemiddelde emissie over alle uren: (kg/s) 0.000002129
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000002129

......... Brongegevens van bron -: 2

.. BRON PLUS GEBOUW"

X-positie van de bron (m)-: 265152
V-positie van de bron (m)-: 584901
kortste zijde gebouw (m)-: 35.0
langste zijde gebouw (m)-: 47.4
Hoogte van het gebouw (m)-: 5.1
Orientatie gebouw (graden) -: 43.0

x_coordinaat van gebouw (m)-: 265129
y_coordinaat van gebouw (m)-: 584129
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) (m)-: 1.5

Inw. schoorsteendiameter (top)-: 6.40

Uitw. schoorsteendiameter (top)-: 6.45

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) -: 12.19776

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) -: 0.40000
Temperatuur rookgassen (K) -: 288.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) _. 0.09
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie" 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000002543
gemiddelde emissie over alle uren: (kg/s) 0.000002543
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000004672

********* Brongegevens van bron -: 3

.. BRON PLUS GEBOUW"

X-positie van de bron (m)-: 265180
V-positie van de bron (m)-: S84864
kortste zijde gebouw (m)-: 32.5
langste zijde gebouw (m)-: 47.4
Hoogte van het gebouw (m)-: 5.4
Orientatie gebouw (graden) -: 43.0

x_coordinaat van gebouw (m)-: 265154
y_coordinaat van gebouw (m)-: 584848
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) (m)-: 1.5

Inw. schoorsteendiameter (top)-: 6.40

Uitw. schoorsteendiameter (top)-: 6.45

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) -: 12.19776

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) -: 0.40000
Temperatuur rookgassen (K) -: 288.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) _. 0.09
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie" 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000002511
gemiddelde emissie over alle uren: (kg/s) 0.000002511
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000007184

......... Brongegevens van bron -: 4
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** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron (mJ-: 265168
V-positie van de bron (mJ-: 584830
kortste zijde gebouw (mJ-: 14.1
langste zijde gebouw (mJ-: 47.3
Hoogte van het gebouw (mJ-: 3.5
Orientatie gebouw (gradenJ -: 43.0

x_coordinaatvan gebouw (rnJ-: 265171
y_coordinaat van gebouw (mJ-: 584827
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) (mJ-: 4.5

Inw. schoorsteendiameter (top)-: 0.50

Uitw. schoorsteendiameter (top)-: 0.55

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) -: 0.74449

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) -: 4.00000
Temperatuur rookgassen (K) -: 288.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) _. 0.01
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie" 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000005581
gemiddelde emissie over alle uren: (kg/s) 0.000005581
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000012765

********* Brongegevens van bron -: 5

** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron (m J-: 265071
V-positie van de bron (mJ-: 584900
kortste zijde gebouw (mJ-: 32.5
langste zijde gebouw (mJ-: 50.8
Hoogte van het gebouw (mJ-: 5.4
Orientatie gebouw (gradenJ -: 43.0

x_coordinaat van gebouw (m J-: 265058
y_coordinaat van gebouw (mJ-: 584873
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) (mJ-: 1.5

Inw. schoorsteendiameter (top)-: 6.40

Uitw. schoorsteendiameter (top)-: 6.45

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) -: 12.19776

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) -: 0.40000
Temperatuur rookgassen (K) -: 288.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) _. 0.09
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie" 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000002637
gemiddelde emissie over alle uren: (kg/s) 0.000002637
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000015402

********* Brongegevens van bron ..: 6

** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron (mJ-:
V-positie van de bron (mJ-:
kortste zijde gebouw (mJ-:
langste zijde gebouw (mJ-:

265094
584835
32.5
50.8

(vfilieueffcctrapport
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Hoogte van het gebouw (m)-: 5.4
Orientatie gebouw (graden) -: 43.0

x_coordinaat van gebouw (m)-: 265082
y_coordinaat van gebouw (m)-: 584842
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) (m)-: 1.5

Inw. schoorsteendiameter (top)-: 6.40

Uitw. schoorsteendiameter (top)-: 6.45

Gem. volumefJux over bedrijfsuren (Nm3) -: 12.19776

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) -: 0.40000
Temperatuur rookgassen (K) -: 288.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) _. 0.09
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie" 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000002490
gemiddelde emissie over alle uren: (kg/s) 0.000002490
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000017892

********* Brongegevens van bron -: 7

** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron (m)-: 265120
V-positie van de bron (m)-: 584835
kortste zijde gebouw (m)-: 32.5
langste zijde gebouw (m)-: 50.8
Hoogte van het gebouw (m)-: 5.4
Orientatie gebouw (graden) -: 43.0

x_co ordinaat van gebouw (m)-: 265108
y_coordinaat van gebouw (m)-: 584809
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) (m)-: 1.5

Inw. schoorsteendiameter (top)-: 6.40

Uitw. schoorsteendiameter (top)-: 6.45

Gem. volumefJux over bedrijfsuren (Nm3) -: 12.19776

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) -: 0.40000
Temperatuur rookgassen (K) -: 288.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.09
Aantal bedrijfsuren: 43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie" 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000002637
gemiddelde emissie over alle uren: (kg/s) 0.000002637
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000020529

RESULTAAT
referentie jaar:
Locatie:
X:
Y:
Totaal:
Bron:
GeN:
N-norm:
N50-back:
35xoverschreden
Max-24-uurgem :

2009
Polderdwarsweg 2
264986.0
584673.0
21.87759Ilg/m3
0.17759 Ilg/m3
21.70000Iig/m3
9.64 dagen
9.64 dagen

69.163Ilg/m3
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Ammoniak
De emissie van ammoniak is gebaseerd op de Regelig ammoniak en veehouderij. In
de vergunde situatie en het referentiealternatief is gerekend met 4.769 vleesvarkens, bij
de uitvoeringsalternatieven met 9.211 vleesvarkens. Bij het referentiealternatief is
uitgegaan van een emissie van 1,4, welke gelijk is aan de maximale emissiewaarde uit
het Besluit ammoniakemissie huisvestig veehouderij.

Geur
De emissie van geur is gebaseerd op de Regelig geurhinder en veehouderij. In de
vergunde situatie is gerekend met de norm voor vleesvarkens in traditionele
huisvesting, in de referentiesituatie met de norm voor vleesvarkens in enussiearme
huisvesting in verband met de toepassing van de IPPe-richtljn.

Stof
De fijn stofemissie is bepaald op grond van de door het mlnistene van VROM
vastgestelde emissienormen per diercategorie. Voor combiwassers wordt daarin een
reductie van 80% aangehouden. Omdat bij het voorkeursalternatief twee stallen
onaangepast blijven, is voor deze dieren met de traditionele norm gerekend. Bij de
andere twee uitvoeringsalternatieven worden alle stallen van een luchtwasser voorzien.

Spuiwater
De spuiwaterproductie van een combiwasser is afhankelijk van de hoeveelheid
ammoniak die moet worden vef\vijderd en de concentratie van ammoniumsulfaat in
het spuiwater. Bij een ammoniakverwjderingsrendement van 70% wordt per
vleesvarken (met meer dan 0,8 m2 dierruimtel 56 liter spuiwater geproduceerd. Bij
850/0 ammoniakverwjdering wordt per vleesvarken 68 liter spuiwater geproduceerd.
Indien de varkens minder ruimte ter beschikkig hebben, wordt dit respectievelijk 40
en 48 liter.

Energie
Het energieverbruk van een combiwasser wordt enerzijds bepaald door de pompen
die het water rondpompen en anderzijds door de luchtweerstand van het systeem. Bij
de meeste combiwasser wordt per 20.000 ml geventieerde lucht één pomp van 0,33
kWb gebruikt. Een combiwasser die bestaat uit twee wasserpakketten heeft vaak één
pomp van 0,55 kWh nodig. De extra luchtweerstand levert een stijging van het
energieverbruk van ongeveer 0,02 kWh per 20.000 m' geventileerde lucht.

Water
Het waterverbruik van een lucht\vasser wordt bepaald door de mate waarin het water
verdampt en de spuiwaterproductie. De verdamping is bij ale luchtwassers gelijk: er
verd\.vijnt per m3 geventieerde lucht ongeveer 2 gram water. De spuiwaterproductie
verschilt per type luchtwasser en is af te lezen uit de tabeL. In de tabel is het totale
waterverbruik weergegeven, dus inclusief drnh.-waterverbruk en het verbru van
water ten behoeve van reiniging. Deze laatste twee zijn gelijk voor alle
uitvoeringsalternatieven.

Zuur
Per kg NH3 is ongeveer 1,5 liter zuur nodig. Het verschil tussen het zuurverbruik van
verschilende luchtwassers wordt veroorzaakt door het verschil in ammoniakreductie.

Dierwelzijn
Bij het referentiealtematief wordt het kliaat in de stal beter ten gevolge van het
toepassen van een emissiearme techniek in de mestput. Bij alle
uitvoeringsaltematieven wordt het dieroppervlak vergroot naar meer dan 0,8 m2 per
dier. Om deze reden is die.lelzijn bij deze alternatieven gewaardeerd met een +.
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Bijlage 8: Geurverspreidingsmodellen alternatieven

Naam van de berekenig: BWL 2006.14
Gemaakt op: 6-10-2008 11:01:50
Rekentijd: 0:00:05

Naam van het bedrijf: Boonman Polderdwarsweg 3 en 4 Nieuwolda

Berekende ruwheid: 0,124 m
Meteo station: Schiphol

ronl!el!evens:
Volgor. BronID X-coord. Y-coord. EP Gem.geb EP Diam. EP vitt. E-Aanvraag

Hoogte . hoo2:te snelh.
1 StaL\. 265 128 584933 4,5 4,9 3,2 0,40 8424,9
2 Stal B 265 152 584901 4,5 5,1 3,5 0,40 10060,2
3 Stal C/E 265071 584864 4,5 4,5 4,3 0.40 14352,0
4 Stal K 265071 584900 4,5 5,4 3,5 0,40 10 432,8
5 Stal L 265094 584900 4,5 5.4 3.5 0,40 9853,2
6 StalM 265 t20 584835 4,5 5,4 3,5 0.40 10432,8

B

eur gevoe ige ocaties:
VolQ1ummer GGLID Xcoordinaat Ycoordiaat Geurnorm Geurbelasting
7 Polderdwarsweg 2 264 986 584673 8,00 10,265
8 Nieuwolda-Oost 262828 585833 2,00 0,385

G li
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Naam van de bcrekenig: BWL 2007.01/02
Gemaakt op: 6-10-2008 11 :24:45
Rekentijd: 0:00:16

Naam van het bedrijf: Boonman Polderdwarsweg 3 en 4 Nieuwolda

Berekende ruwheid: 0,124 m
Meteo station: Schiphol

ron e2evens:
Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP Gem.geb. EP EP Uitte. E-i\anvraag

Hoogte hoogte Diam. snelh.
1 StaL\ 265 128 584933 1.5 4,9 6,4 0,40 7081,8
2 Stal B 265 152 584901 1,5 5,1 6.4 0,40 8456,4
3 Stal C/E 265071 584864 L,S 4,5 7,4 0.40 12064,0
4 Stal K 265071 584900 L,S 5,4 6,4 0,40 8769,6
5 Stal L 265094 584900 1,5 5,4 6,4 0,40 8282,4
6 Stal l\ 265 120 584835 1,5 5,4 6, 0,40 8769.6

B

eur !!evoe "ge ocaties:
Vohmummer GGLID Xcoordinaat Y coordinaat Geumorm Geurbelastig
7 Polderdwarsweg 2 264986 584673 9,00 8,628
8 Nieuwolda-Oost 262828 585833 2,00 0,324

G li i
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Bijlage 9: Kostenindicatie alternatieven

Alternatief en Aanschaf Jaarlijkse kos ten

toepassing Spuiwater \Varer Energie Zuur Totaal
Referentieal tema tief: € 377.651 - € 8.699 € t6.739 - € 25.438

AanvaJsinp aan IPPC

Voorkeursalternatief: € 342.840 € 7.737 € 27.061 € 42.476 € 9.450 € 86.724

BWL2006.15
Alternatief 1: € 345.413 € 9.395 € 27827 € 43.108 € 12.311 € 92.641

BWL2006.14
~-\ltematief 2: € 368.440 € 9.395 € 27.827 € 43.108 € 12.3tl € 92.641

BWL2007.01/02

Aanschaf
Voor de referentiesiniatie zijn de kosten voor het omhouwen van de traditionele stal
uit KWIN 2005-2006 verkregen. Voor het plaatsen van een koeldeksysteem bedraagt
de investering 41 euro per dierplaats (inc. BTW, voor het plaatsen van schuine
wanden afuanke1ijk van het Rav-nummer 35 tot 46 euro. Daarom is gerekend met een
gemiddelde investering van 41 euro per dierplaats omgerekend naar een bedrag
zonder BT\V' Volgens K\VIN bedraagt de investering voor een chemisch
luchtwassysteem 95% (twee waswanden) 25 - 50 euro per dierplaats (incl BT\v).
Gemiddeld zal de investering dus 37,5 euro per dierplaats bedragen. Omdat bij het
voorkeursalternatief en B\'Ç'L 2007.01/02 een biofùter moet worden geplaatst, wordt
voor deze luchtwassers met 40 euro per dierplaats gerekend.

Iaarlijkse kosten
De jaarlijkse kosten van een luchtwasser bestaan voornamelijk uit het verbruik van
water, elektra en zuur en de afvoer van spuiwater. De verbruiksgegevens zijn

overgenomen uit tabel 1 van deze bijlage. Voor de prijzen zijn de volgende
uitgangspunten gehanteerd:

Elektra: € 0,13 per kWh
Zuur: € 0,30 per liter
Water: € 1,14 per m3
Spuiwater: € 15,00 per m3

Het jaarlijkse onderhoud is in deze berekening buiten beschouwing gelaten.
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Bijlage 10: Instandhoudingsdoelstellngen

De Waddenzee, met een oppervlak van 272.449 ha, bestaat uit een complex
van diepe geulen en ondiep water met zand- en slibbanken waarvan grote
delen bij eb droog vallen. Deze banken worden doorsneden door een fijn
vertakt stelsel van geulen. Langs het vasteland en de eilanden liggen
verspreid kweldergebieden. die door grote verschilen in vocht-en
zoutgehalte bijdragen aan een zeer diverse flora en vegetatie. Enkele
voorbeelden hiervan zijn de Boschplaat op Terschelling en Neerlands Reid
op Ameland, waar op de overgang naar het duingebied bijzondere
kweldervegetaties aanwezig zijn. Er is een nagenoeg ongestoorde
hydrodynamiek en geomorfologie aanwezig, waarin natuurlijke processen
zorgen voor instandhouding en ontwikkeling van karakteristieke ecotopen
en habitats en de grenzen van land en water voortdurend wijzigen.
Het gebied is in 2007 in het estuarum van de Eems-Dollard met 4.153 ha
uitgebreid. Hetzelfde gebied zal op korte termijn ook door Duitsland worden
aangemeld. Het gebied is namelijk gelegen in het deel van het estuarum
waarop beide landen aanspraak maken.

Kernopgaven (2)

Kernopgaven (1)

Doelstellng kwaliteit
Doelstellng oppervlakte

Landelijke staat van instandhouding

Habitattyen
Hl110A - Permanent overstroomde zandbanken (getijdengebied) _ =

H1140A - Slik- en zandplaten (getijdengebied)

H1310A - Zilte pionierbegroeüngen (zeekraal)

H 131 OB - Zilte pionierbegroeüngen (zeevetmuur)

H1320 - Slijkgrasvelden

H1330A - Schorren en zilte graslanden (!mitendijks)

H1330B - Schorren en zilte graslanden (binnendijks)

H2l1O - Embi;onale duinen

H2120 - Witte duinen

=

:; 1.03,W

:; 1.0,W
= =

+ =

=

= :: 1.16,\V
= (0:) =

+= =1.13
=

H2130B - 'Grijze duinen Lkalkarm)

H2160 - Duindoornstruwelen

H2190B - Vochtige duinvalleien !kalkrijk)

:;

+ = =

=
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Kernopgaven (3)

Kernopgaven (2)

Kernopgaven (1)

Doelstellng populatie

Doelstellng kwaliteit leefgebied

Doelstelling omvang leefgebied

Relatieve bijdrage

Landelijke staat van instandhouding

Habitatsoorten
H 109 5 - Zeeprik

HI099 - Riviewrik

Hl 103 - Fint

+ = =;,
+ = = ;, 1.07,W 1.07.W

++ = = ;, 1.09,W 1.09,W

++ = = = 1.13 1.13Hl364 Grijze zeehond

H1365 - Gewone zeehond + ++ = =;,

Kernopgaven (2)

Kernopgaven (1)

Omvang populatie (indicatief t.b.v. draagkracht leefgebied)

Doelstelling kwaliteit leefgebied

Doelstelling omvang leefgebied

Relatieve bijdrage
Landelijke staat van instandhouding

Broedvogelsoorten

+ ++A034 - Lepelaar

A063 - Eider

=

340

2700

30

3

= 3800

60

1.3
1.13

1.3

++
+ +

+

++

++
+

+ ++

+++
++

+ +++

1.03.W

A08l - Bruine Kiekendief

A082 - Blauwe l.:ekendief

A132 - Kluut

A 137 - Bontbekplevier

A 138 - Strandpb-ier

Al83 - Kleine Mantelmeeuw

A191 - Grote stern

A 193 - Visdief

Al94 - Noordse Stern

=

;, ;, 15

= 15000

= 9500

= 5300

1500

1.3
1.3
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A 195 - Dwergs tem

A222 - Velduil

++
++

160 1.3=

= 5

Ketnopgaven (2)

Ketnopgaven (1)

Omvang populatie (indicatief t.b.v. draagkracht leefgebied)

Doelstellng kwaliteit leefgebied

Doelstellng omvang leefgebied

Relatieve bijdrage

Landelijke staat van instandhouding

Niet- broedvogelsoorten

.-\005 - Fuut

A017 - Aalscholver

A034 - Lepelaar

A037 - Kleine Zwaan

A039 - Toendrarietgans

A043 - Grauwe Gans

A045 - Brandgans

A046 - Rotgans

A048 - Bergeend

A050 - Smient

A051 - Krakeend

A052 - Wintertaling

A053 - Wilde eend

A054 - Pijlstaart

A056 - Slobeend

A062 - Toppereend

A063 - Eider

A067 - Brilduiker

A069 - l\fiddelste Zaagbek

A070 - Grote Zaagbek

Aim - Slechtvalk

ABO - Scholekster

A132 - Kluut

AB7 - Bontbekpb~er

;\Iîlieueffectrapport
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= = 310

= = 4200

= = 520

= = 1600

= = geen

= = 7000

= = 36800

= = 26400

= = 38400

= = 33100

= = 320

= = 5000

= = 25400

= = 5900

= = 750

= " 3100

= "90000-115000 1.1
= = 100

= = 150

= = 70

= = 40

= "140000-160000 1.1
= = 6700

- - 1800
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A I 40 - Goudple"ier ++ = = 19200

A 141 - Zilver¡b~er + +++ = = 22300

A142 - Kievit + = 10800

Al43 - Kanoet +++ = :0 44400

A144 - Drieteenstrandloper ++ = = 3700

A 147 - Krombekstrandloper + +++ = = 2000

A149 - Bonte strandloper + +++ = 206000

A156 - Grutto + = 1100

A157 - Rosse grutto + +++ = 54400

A160 - Wulp + +++ = = 96200

A16l - Zwarte ruiter + +++ - - 1200

A 162 - Tureluur +++ 16500

A 164 - Groenpootntiter + +++ 1900

Al69 - Steenloper +++ = :0 2300- 3000

A 197 - Zwarte Stern s+++ = = 23000

Legenda

Habitattye, soorten, broedvogels en niet-broedvogels

Landelijke staat van instandhouding

+ gunstig
matig gunstig

zeer ongunstig

Relatieve bijdrage van het gebied in Nederland

++ groot (:0 15%)
+ gemiddeld (2-15%)

gering ('" 2%)

1. 1

1. 1

1. 1

1. 1

Habitattyen
Doelstellng voor oppervlakte en/ of bvaliteit

behoud
:0 uitbreiding

= (:0) uitbreiding met behoud van de goed ontwikkelde locaties
vermindering is toegestaan, ten gunste van met name genoemde habitattype of
soort

'"

= ("') achteruitgang ten gunste van ander habitattye of soort toegestaan

Soorten, broedvogels, niet-broedvogels
Doelstellng voor leefgebied en/ of omvang populatie

behoud
:0 uitbreiding/verbetering

.: vermindering is toegestaan

= ("') achteruitgang ten gunste van ander habitattype of soort toegestaan
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Broedvogels
Relatieve bijdrage van het gebied aan de Nederlandse populatieo ~ 2%
+ 2-15~o
++
+++

15-50%

?50%

Niet-broedvogels
Relatieve bijdrage van het gebied aan de Nederlandse populatie

0-2%

+ 2-15%
++ 15-50%

+++ 50-100%

x onvoldoende data

betreft slaapplaats functies

(s) betreft nachtelijke slaapplaatsen

betreft foerageerfuncties op grond van andere dan de reguliere
monitorigsgegevens

* voor een naam betekend het prioritaie soort of habitattye;
achter een getal in de kolom omvang populatie duidt het op een regionaal doel

s

f

Kernopgaveo
W wateropgave

SG sense of urgency: beheeropgave

SB sense of urgency opgave m.b.t. watercondities

Verbetering hvaliteit permanent overstroomde zandbanken (getijdengebied)
1.03 HllO_A o.a. met biogene structuren met mossels. Tevens van belang als

leefgebied voor cider A063 en zwarte zeeeend A065 en als kraamkamer voor vis.

Herstel zoet-zout overgangen (bijvoorbeeld via spuiregie en vistrappen) i.h.b.
1.07 visintrek Afsluitdijk. Westerwoldse Aa en Lauwersmeerl Reitdiep in relatie tot

Drentsche Aa (rivierprik H1099)

Behoud van verbindig met Schelde en Eems ten behoeve van paaifunctie voor
1.09 fint H1103 in België en Duitsland.

Verbetering kwaliteit sli- en zandplaten (getijdengebied) H1l40_A ten behoeve
1.10 van vergroting van diversiteit.

Behoud slikken en platen voor rustende en foeragerende niet-broedvogels zoals
voor bonte strandloper A149, rosse grutto A157, scholekster A130, kanoet1.11 A143, steenloper A169 en eider A063 en rustgebieden voor gewone zeehond

H1365 en grijze zeehond H1364.

Behoud ongestoorde rustplaatsen en optiaal voortplantingshabitat (waaronder
embryonale duinen H211O) voor bontbekplevier A137, strandplevier A13S, kluut

1.13 A 
132, grote stern A19l en dwergstern A195, visdief A193 en grijze zeehond

H1364.

Behoud (Waddenzee) en herstel (Delta) van schorren en zilte graslanden
1.6 (buitendijks) H130_A met alle successiestadia. zoet-zout overgangen,

verscheidenheid in substraat en getijregime en mede als hoogwatervluchtplaats.
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Bijlage 11: Globaal rapport verspreiding soorten

Samenstellng: 3-10-2008

Let op: Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Lees ook de
afwjzing van aansprakelijkheid op onze website. In onderstaande tabel staat het aantal
beschermde en bedreigde soorten per kiometerhok.
Databanken worden regelmatig geactualiseerd. Het kan dus zijn dat er meer gegevens
beschikbaar zijn dan in dit over¿icht vermeld staat. Wanneer ti gegevens bij Het
Natuurloket koopt, dan krjgt ti uiteraard de meest recente informatie. Als in een
kiometerhok geen beschermde soorten zijn aangetroffen, terwijl het hok niet goed is
onderzocht, dan is het veelal nodig om aanvullend veldonderzoek uit te voeren. Als
een kiometerhok goed is onderzocht, hoeft u voor de desbetreffende soortgroep geen
aanvullend onderzoek te doen: de gegevens die u bij Het Natuurloket koopt, volstaan
dan.

Rapportage voor kdometerhok X 264/ Y 584

Sootg-oep FF FF3* HN* RL * Volledigieid* Detail* AclJallteit*

iiat¡anten IRlII..to IC Jjliet onderzht I¡Mossen 1..::",I_jnletcrderocTJ_11996-Z006 1
¡Kastossn 1..),oi~,J_filetcrderzt 1_1'99'-Z006 I
~addestolen ..if;l;'f'11Inletcrde1t::_F1-Z006 I
¡ZOOgdieren I. ~:im~.i'niet . l"I'996-Z006 1~~ cideritO
:Broedvogels I.O_rclslectt 110% 11,995-zo06 ~
¡watervogeis i_ID__lgoed 110% 1;96/97-0/04 i
R,p'elen 1___.lnlet crd.rzt ~_€992-Z006 ,
!.oflto.ën 1____!nl.tcrd.rzt~_i'992-Z006 1
:::~nder 111.1~;e:~t¡.¡::::::: I
:NactlYurfders '..:"'.::-'..niet onderzt 1_'1980-200; I

:Ubellen Iltl~:U;¡¡t.f~,:d!lr~:i:nl.tcrderzt 1_1,992-Z006 1
;;Spi1nkhanen 1...: 0 Jtredelijk l_m2-ZO06 I

Il:i0'iI~f)"':~.))ii!n'i!~,i_ I~ ::,OVer19,e Cfgewervelden ~~~ ~tOlderzt l __t1992-Z006
Landelijke vegetatiedatabank: gegevens inzien van dit hok

* Legenda
FF = Flora- en faunawet
lijst 1 I lijst 2+3
HIV = Habitatrichtlijn (alleen
bijlage 1 en 2) ofVogelrichtlijn
RL = Rode Lijst

(#) = tevens meetnetgegevens
verzameld.
Volledigheid onderzoek: Hiermee wordt aangegeven of op basis van de
gebrachte bezoeken een volledig overzicht is te verwachten van de soorten
van de betreffende soortgroep. Een toelichting op deze categorieën kunt u
vinden onderaan deze rapportage.
Actualiteit: per groep is aangegeven uit welke periode de gegevens zijn
opgenomen.

I
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Socg-oep Actualiteit*

P apportage vwr kilometerhok X 264/ Y 585

FF' FF23'" H/V RL'" Volledlgield* Detail'"

Mossen

Kortmossen

Paddestolen

Zoogdieren

Broedvogels,

watervogels
'RepiieIen

',Afibieën

.

Socg-oep FF'" FF23'" H¡V RL'" Volledigheid' Detail'" Ac1lallteit*

ill~mtæ__m u- I:niet oroeriocht
1__ ;;.n_lnlet onderzot 1_~996-2006
1____lnietonderzt I_IWI-2006
,___ t3),:.;(~'llnjet ooderioct i_E991-2006

Iffimm~~lm~.lnlet ."it996-2006,~~~ ,onderzocto I
'BD_i:lslecht .,m", W995-2006
iBE:__t9oed ILO", J.2/9Nl3/04
JB___tnletonderzo!1_11992-2006
I____:niet onderzt 1"(1992-2006
1____:nletonderz!1_11992-2006
.R~.~:nlet '''11995-2006
II.:f!tll~lilil l;f~t¿l:onderzto

Fchtviinders '__',:,:lJ..J;g:i_,"nlet cnderit l_~geO-200S
.Ubellen. 1£;1~~~iarl~;IEltnietooderzoct 1_11992-2006

Spnnkhanen J___Ðtrederij~ 1_11992-2006
11\''1CKill'?CI''51I'?'?''1. i,.¡~OVerige ongewervelden ~~~ ¡niet onderzt L. _r1992-2006

Landelijke vegetaiiedatabank: gegevens inzien van dit hok

,Vaatpanten

Mossen

lKettrossn
:PaOdestolen

~Zoogdjeren
,
,Broedvogels

;watervogeis

Reptielen

~.Aflbieën

;V1ssn

IDagvlinders
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R.:pportdg,= voor kilom,=t~rh(..k X 265/ y 585

SOOtÇJoep FF* FF23* Hl\ RL'" Volledigieid* Detail'" Ac1lallteit+

- Jl:~JI=.u... i\...w: -: J - ',niet onderzht J
i..-" Jr""tnl~derz:t ;1996-2006 =i
î..L~"..,,"lUFdmcJ f1991-2006 =i
J...r.:'1;i¥I!nietonderzodtl ;1991-2005 I

J.I.,~li¡¡í'ryJ;¡:;0ìiniet J"~996-2006 I_';8''': ~C ~':N~~'"i:~ :!ò'''';':,i:; onderzodto _ L

_ ic.o_i.lslecttJlo% Jt1995-2005 I
~eis . -ii::;,:ii. i_O¡9oed 110% 1l9519-0/04 I

EPEen J_ _ (nleionderziJ_11992-2005 J:Pmflbeën ;; 1_ f - ..tnlet ondetzoctl_11992-2006 I
;\Issn 1_ __:niet onderzt l_11992-2006 .1
:oa9Vllnders lttll .~~i~£d~~erodto 1"11995-2005 . I

!!ditvlinders l_.~;":':':;F*_ nietcnderzt 1_11980-2005 j
lUbeiien ll\ri~0'tu?~"1lMætniet onderodt 1_11 992-2005 ~

)nnkhanen i.__'i:~jk l_t1992-2006 1
'overige ongewervelden l!,tfr'-~:ilf$:0af,~Rti:gl_rniet onderzt 1_11992-2006 I
landelijke vegetatiedatabank : gegevens inZien van dit tuk

vaatpanten

¡Mossen¡:~:: ;û
Korstmossn

;paddestoien

"Zoogdleren
,.
Broedvogels

Landelijke vegetatiedatabank: gegevens inzien van de gezamenlijke
kilometerhokken Wat te doen als u meer informatie wilt na het zien van het
globaal rapport?

Als u na het zien van het globaal rapport wilt weten welke soorten er zijn
aangetroffen, dan kunt u die informatie aanvragen via Het Natuurloket Het
Natuurloket richt zich bij de gegevensleveringen voornamelijk op
professionele gebruikers. Particulieren raden we aan zich rechtstreeks te
wenden tot de desbetreffende PGO. Voor adressen zie ww.voff.nL.

Procedure aanvraag volledig rapport
U hebt nu een globaal rapport gekregen over aantallen wettelijk beschermde
soorten, en bedreigde soorten van de Rode Lijst. U kunt via Het Natuurloket
een volledig rapport met meer gedetailleerde gegevens krijgen. In dit rapport
staat aangegeven om welke dieren of planten het precies gaat en wordt een
eerste indicatie gegeven van de te verwachten effecten van de ingreep. Die
gegevens heeft u nodig voor de ontheffngsaanvraag.

On-line prijs berekenen van een volledig rapport
Als u wilt weten hoeveel het kost om een volledig rapport op te laten stellen,
dan kunt u zelf de prijs berekenen. Voor deze service moet u zich eerst
eenmalig aanmelden. U ontvangt dan direct per e-mail uw gebruikersnaam en
wachtwoord, die u nodig heeft om in te loggen.
Na inloggen kunt u een offerte opstellen. De door u opgestelde offertes wordt
in uw persoonlijk archief bewaard. Wanneer u aansluitend op het raadplegen
van een globale rapportage een offerte opvraagt, dan worden de correcte
kilometerhokgegevens automatisch ingevuld!

Opdracht geven voor een volledig rapport
Als u opdracht wilt geven voor een volledig rapport, dan kunt u dat alleen on-
line doen. Klikt u op de link opdracht geven. Geefvervolgens aan welke
gegevens u wilt ontvangen en klik op 'opdracht geven'. In de laatste stap
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bevestigt u de electronische opdracht door een schriftelijke opdrachtverlening
naar Het Natuurloket te sturen offaxen. Na maximaal 20 werkdagen ontvangt
u de gegevens. De door u verleende opdrachten worden in uw persoonlijk
archief bewaard.

Op de levering van een volledig rapport zijn onze Algemene Voorwaarden van
toepassing. Deze zijn bij de Kamer van Koophandel in Arnhem gedeponeerd.
Opdrachtverlening (via onze website) kan alleen als u zich akkoord verklaart
met deze voorwaarden.
Ook kunt u binnen 2,5 week gegevens ontvangen. Voor deze extra service
geldt wel een prijsopslag van 40%. Voor meer informatie kunt u bellen met
Het Natuurloket: 0317 -488 488 of e-mail naar Het Natuurloket. Toelichting
op volledigheid en actualiteit van het onderzoek

De gegevens die Het Natuurloket levert zijn afkomstig van de Particuliere
Gegevensbeherende Organisaties (PGO's), die zijn verenigd in de Stichting
VeldOnderzoek Flora & Fauna (VOFF). Kijk voor meer informatie op de
website van de VOFF of stuur een mailtje naar voff(1voff.nl. 

De databank van Het Natuurloket niet compleet is; naar schatting bevat de
databank 90% van alle beschikbare waarnemingen. Vooral op
lokaal/regionaal niveau, bijvoorbeeld in Limburg, kunnen gegevens
ontbreken. Er wordt voortdurend gewerkt om de databank van Het
Natuurloket verder uit te breiden.

Vaatplanten (FLORON)
Per regio is het gemiddelde aantal aangetroffen plantensoorten per
kilometerhok gegeven. Dit aantal is afhankelijk van o.a. bodemtype,
waterhuishouding, schaal van het landschap en bodemgebruik. Daarom is de
indeling van Nederland in 38 ecodistricten gebruikt als regio-indeling. Voor de
mate van volledigheid zijn vier klassen onderscheiden:
. Niet onderzocht: er zijn geen waarnemingen gedaan.

. Slecht onderzocht: het aantal soorten per kulometerhok is kleiner dan 26,

of als het aantal
. soorten kleiner is dan het gemiddelde van het ecodistrict min twee maal

de standaarddeviatie.
· Goed geïnventariseerd: het aantal soorten is groter dan het gemiddelde

van het ecodistrict minus de standaarddeviatie.
. Matig onderzocht: alle andere gevallen.

Het gemiddeld aantal aangetroffen soorten per kilometerhok loopt van 127
(grote, recente polders) tot 306 (kalkrijke duinen).

Mossen (BLWG)
Gegevens van mossen zijn veelal afkomstig van natuurgebieden en stedelijk
gebied. De meeste bedreigde soorten mossen komen vooral voor op vochtige
plaatsen en in bossen. Mossen kunnen in alle seizoenen worden gevonden.
Matig onderzocht: 1-10 soorten Redelijk onderzocht: 11.30 soorten Goed
onderzocht: meer dan 30 soorten

Korstmossen (BL WG)

Gegevens van korstmossen zijn voornamelijk afkomstig van bos, heide en
stuifzand, laan bomen en muren van oude gebouwen. Korstmossen kunnen in
alle seizoenen worden gevonden. De meeste bedreigde soorten zijn slechte
verspreiders en langzame groeiers en sterk gebonden aan het type substraat
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waarop ze groeien. Compensatie van verloren gegaan substraat of het ontzien
van groeiplaatsen is in veel gevallen wenselijk. Matig onderzocht: 1.10
soorten Redelijk onderzocht: 11-20 soorten Goed onderzocht: meer dan 20
soorten

Paddestoelen (NMV)
Paddestoelen komen in elk biotoop voor, maar de soortenrijkdom kan sterk
verschilen. In sommige biotopen kunnen ze tot de soortenrijkste groepen
organismen behoren. In Nederland zijn bijna 5000 soorten bekend. Veel
soorten reageren vaak snel op veranderingen in milieuomstandigheden en
vormen daarom belangrijke indicatoren (zie: P.j. Keizer, Paddestoelvriendelijk
natuurbeheer, KNNV Uitgeverij, Utrecht 2003). Verspreidingsonderzoek
wordt bemoeilijkt door de specifieke levenswijze van paddestoelen. Het
groeiende organisme (een schimmel) is voor het blote oog onzichtbaar en
vormt meestal kortlevende waarneembare vruchtlichamen (de paddestoelen),
op moeilijk voorspelbare momenten en plaatsen. De meeste soorten worden
gevonden in de herfst, maar er zijn bijvoorbeeld ook specifieke
voorjaarspaddestoelen. Gegevens worden over het algemeen verzameld door
vrijwiligers, deels bij gerichte inventarisaties en deels als losse
waarnemingen, zodat de inventarisatiedichtheid erg variabel is. Het
ontbreken van meldingen van bepaalde soorten kan dan ook nooit een
garantie zijn dat deze soorten niet aanwezig zijn, ook niet in hokken die als
"goed onderzocht" worden aangemerkt. Om de volledigheid van een
inventarisatie te definiëren zouden voor elk km-hok naast de aantallen
waarnemingen en soorten ook specifieke biotoopkenmerken moeten worden
meegewogen. Voor paddestoelen is een dergelijke weging nog niet op
landelijke schaal mogelijk. Vooralsnog wordt uitgegaan van het globale (niet
statistisch onderbouwde) ervaringsfeit dat een "serieus" onderzoek in een hok
in een goede tijd minstens een bepaald aantal verschilende soorten moet
opleveren, met een eveneens globale correctie voor het feit dat dit aantal in
een "goed" hok met minder waarnemingen wordt bereikt dan in een "slecht"
hok. De hier gehanteerde definitie luidt: Goed onderzocht: 250 ofmeer
soorten, of 1000 of meer waarnemingen.
Slecht onderzocht: minder dan 50 soorten, of minder dan 100 waarnemingen.
Redelijk onderzocht: alle overige combinaties van aantallen soorten en
waarnemingen. Niet onderzocht: geen enkele waarneming beschikbaar
(ontbreken van soorten wordt niet geregistreerd; een hok met enkele losse
meldingen zou ook als "niet onderzocht" moeten worden betiteld, maar omdat
dit moeilijk is af te bakenen wordt dan toch consequent de term "slecht
onderzocht" gebruikt).
Standaard worden gegevens geleverd uit het databestand vanaf 1990 (ca. 65%
van de bij de NMV beschikbare gegevens op km-hok niveau). Op locaties die
weinig uiterlijke veranderingen hebben ondergaan kunnen ook oudere
waarnemingen nog waardevolle bijdragen leveren aan de beoordeling van de
(potentiële) waarde van hetterrein.

Zoogdieren (VZZ)

Van zoogdieren bestaat geen landsdekkende informatie over het voorkomen
van soorten op kilometerhokniveau. De soortenlijst van dit kilometerhok geeft
dus niet de werkelijke situatie weer. Voor een betrouwbaar beeld dient ter
plaatse een inventarisatie uitgevoerd te worden.

Broedvogels (SOVON)
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In de jaren 1998.2000 is er in het kader van het Atlasproject van de
Nederlandse Broedvogels in geheel Nederland gewerkt aan het vergaren van
broedvogeldata op het niveau van kilometerhokken. In besloten tot halfopen
landschappen wordt 70.80% van de werkelijk in een kilometerhok aanwezige
soorten vastgesteld. In open landschappen wordt uitgegaan van minimaal 80-
100%. Een kilometerhok waar atlaswerk heeft plaatsgevonden wordt als
redelijk onderzocht gekwalificeerd.
Het Landelijk Soortenonderzoek Broedvogels (LSB) is in zijn huidige opzet in
1996 van start gegaan. Het richt zich op het jaarlijks verzamelen van de
aantallen broedgevallen van in kolonies broedende soorten en de aantallen
broedgevallen van zeldzame soorten. Van een selectie van zeldzame
broedvogelsoorten wordt hierbij ook de verspreiding jaarlijks in kaart
gebracht. Van de kolonievogelsoorten mag uitgegaan worden van een vrijwel
landdekkende inventarisatie.
Een kilometerhok is goed onderzocht als er na 1993 drie of meer keren een
kolonie- en/ofzeldzame soort is gemeld.
Het Broedvogel Monitoring Project (BMP) is in i 984 van start gegaan en heeft
tot doel de aantalveranderingen van min of meer alge&shy;mene vogelsoorten
te volgen. In vaste proefvlakken van lS tot 500 hectare groot verspreid over
Ne&shy;derland wordt jaarlijks een vaste selectie aan soorten onderzocht. De
selectie van soorten kan bestaan uit alle soorten of uit een set van bijzondere
soorten, bijvoorbeeld alleen weidevogels (BMP-W). Als een proefvlak
meerdere kilometerhokken snijdt zijn de aanwezige soorten in het proefvlak
naar elk betrokken kilometerhok gekopieerd.
Een kilometerhok is goed onderzocht als er na i 995 twee keer een proefvlak
is onderzocht.
Als er een BMP-W proefvlak is onderzocht is het kilometerhok redelijk
onderzocht.

Wintervogels (SOVON)

Watervogels Vanaf seizoen i 992/93 is de coördinatie van de
watervogeltellingen ondergebracht bij SOVON. Het gaat daarbij om de

maandelijkse ganzen. en zwanentellingen, maandelijkse tellingen van de
Zoete Rijkswateren, de midwintertelling in januari en tellngen in de
Waddenzee. Bij een evaluatie van deze verscheidenheid aan
watervogelprojecten, bleek de genoemde opzet niet geheel te voldoen. Door
de projectgewijze aanpak bleef de informatie over het voorkomen van
watervogels versnipperd. Met ingang van het winterhalfjaar 2000/01 is het
netwerk aan telgebieden uitgebreid, wordt het merendeel van de belangrijke
watervogelgebieden in het winterhalfjaar maandelijks geteld en worden alle
projectresultaten in een gezamenlijk rapport opgenomen.
Onderzoekskwaliteit: Een kilometerhok is goed onderzocht als er "25
maanden geteld is in de laatste 5 jaar. Als er "10 en "25 maanden is geteld in
de laatste 5 jaar is het hok redelijk onderzocht. "5 en "10 maanden geteld is
matig onderzocht.
Punt Transect Tellingen (PTT): het Punt Transect Tellingen project (PTT) is
het oudste monitoringproject van SOVON en werd in 1978 in het leven
geroepen omdat van veel, vooral algemeen voorkomende, wintervogels
vrijwel niets bekend was over de aantalsontwkkelingen binnen Nederland. De
doelstellingen van het door SOVON en het Centraal Bureau voor de Statistiek

(CBS) opgezette project waren (a) het volgen van de aantalsontwikkelingen
van zoveel mogelijk soorten winter- en trekvogels door de jaren heen, zo

mogelijk in relatie tot de achterliggende oorzaken en (b) het volgen van de
veranderingen in de verspreiding van winter- en trekvogels. De uitvoering van
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het project is op alle punten gestandaardiseerd en houdt in dat waarnemers
puntsgewijs op een vaste route gedurende een vaste tijd alle vogels tellen.
Onderzoekskwaliteit: Als er minimaal 2 punten meerjarig zijn onderzocht is
het kilometerhok matig onderzocht. In alle andere gevallen is het
kilometerhok slecht onderzocht.

Reptielen en Amfibieën (RAVON)
De onderzoeksintensiteit voor reptielen en amfibieën is hoofdzakelijk
gebaseerd op het aantal waarnemingen van de betreffende soortgroep
(amfibieën of reptielen) per kilometerhok. Daarnaast is in de beoordeling
meegewogen of de waarnemingen voldoende goed verspreid zijn over de
seizoenen en over de aangetroffen soorten. De methodiek is toegelicht in een
artikel in het RAVON tijdschrift (R. Creemers & J. van Delft, 2001,
Dataverzameling en inventarisatie-activiteit in Nederland. RAVON 12, blz. 46-
53.)

Vissen (RAVON)
De inventarisatieactiviteit voor vissen is hoofdzakelijk gebaseerd op het aantal
aangetroffen soorten en het aantal bezoeken per kilometerhok. De methodiek
dient nog nader verfijnd te worden. In de goed onderzochte hokken wordt een
goed beeld verwacht van de kwalitatieve samenstelling van de vis fauna in de
genoemde onderzoeksjaren. Aanvullngen op deze soortenlijst kunnen
voornamelijk nog verwacht worden bij toepassing van andere vismethodieken
en/ofveranderende mileu-omstandigheden of uitbreiding van
verspreidingsgebieden van individuele soorten. Van de redelijk onderzochte
hokken wordt geen volledig beeld verwacht van de kwalitatieve samenstelling
van de visfauna. Aanvullingen kunnen verwacht worden door meer veldwerk,
toepassing van andere vismethodieken en/ofveranderende milieu-
omstandigheden of uitbreiding van verspreidingsgebieden van individuele
soorten. Slecht of niet onderzocht zijn alle kilometerhokken die niet in een van
beide bovengenoemde categorieën vallen. In deze kilometerhokken is
aanvullend onderzoek noodzakelijk. De waarnemingen in het databestand van
RA VaN hebben hoofdzakelijk betrekking op vangsten met een steeknet. Elk
vangstmiddel is echter selectief: het steeknet levert vooral veel jonge vis op en
kleinere vissoorten. Juist veel van deze kleinere soorten vallen onder de Flora-
en faunawet of de Habitatrichtlijn. Het schepnet is met name geschikt voor
kwalitatieve bemonstering van kleinere watertpen als beken, sloten,
weteringen en poelen.
Voor meer kwantitatieve bemonsteringen worden doorgaans andere
methodieken toegepast.

Dagvlinders (De Vlinderstichting)
Dagvlinders vliegen niet gedurende het gehele jaar. Sommige soorten vliegen
in een generatie, die vaak niet meer dan vier tot zes weken als vlinder
aanwezig is. De waarnemingen zijn gebaseerd op de waarnemingen van
vlinders en slechts incidenteel op die van eitjes, rupsen of poppen. De
momenten in een jaar dat in een kilometerhok naar vlinders is gekeken
bepaalt dus de kans dat de aanwezige soorten allemaal gezien zijn. Voor de
bepaling van de volledigheid van het onderzoek is dan ook gekeken naar de
hoeveelheid waarnemingen in een kilometerhok en het aantal maanden dat er
waarnemingen zijn gedaan.
Matig onderzocht: minder dan 10 waarnemingen uit maximaal een maand
Redelijk onderzocht: minder dan 10 waarnemingen uit 2 of3 maanden,
minder dan 26 waarnemingen uit 1 maand Goed onderzocht: waarnemingen
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uit meer dan 3 maanden, meer dan 10 waarnemingen uit 2 of 3 maanden of
meer dan 2S waarnemingen uit minimaal 1 maand.

Nachtvlinders (De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek
van EIS-Nederland)
De macro nachtvlinders worden in Nederland op landelijk niveau onderzocht
door De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek van EIS-
Nederland. De databanken die zij beheren worden gevuld door incidentele
waarnemingen en gebiedsinventarisaties door actieve leden. De gegevens die
thans via Het Natuurloket worden gepresenteerd zijn op dit moment alleen
nog gebaseerd op de waarnemingen van De Vlinderstichting. Binnen
afzienbare tijd zullen de waarnemingen van de Werkgroep Vlinderfaunistiek
worden betrokken bij deze dataset. Dit kan betekenen dat hokken, welke
thans nog niet zijn onderzocht, wellicht wel onderzocht zijn door de
Werkgroep Vlinderfaunistiek, en tevens dat beschermde soorten een bredere
verspreiding kennen dan via de website weergegeven.
De classificatie van de toelichting op de volledigheid van het onderzoek is
gelijk getrokken met die van de dagvlinders. Een toelichting hierop is bij de
teksten over dagvlinders te vinden.

Libellen (EIS Nederland)
Libellen vliegen niet gedurende het gehele jaar. De meeste soorten vliegen in
een generatie, die vaak niet meer dan zes tot acht weken als libel aanwezig is.
De waarnemingen zijn gebaseerd op de waarnemingen van libellen en slechts
incidenteel op die van larven of larvenhuidjes. De momenten in een jaar dat in
een kilometerhok naar libellen is gekeken bepaalt dus de kans dat de
aanwezige soorten allemaal gezien zijn. Voor de bepaling van de volledigheid
van het onderzoek is dan ook gekeken naar de hoeveelheid waarnemingen in
een kilometerhok en het aantal maanden dat er waarnemingen zijn gedaan.
Matig onderzocht: minder dan 10 waarnemingen uit maximaal een maand.
Redelijk onderzocht: minder dan 10 waarnemingen uit 2 of 3 maanden,
minder dan 26 waarnemingen uit 1 maand.
Goed onderzocht: waarnemingen uit meer dan 3 maanden, meer dan 10
waarnemingen uit 2 of 3 maanden of meer dan 2S waarnemingen uit
minimaal 1 maand.

Sprinkhanen (EIS Nederland)
Bijna alle soorten sprinkhanen zijn in de nazomer aan te treffen. Het is
daardoor mogelijk om tijdens twee bezoeken de sprinkhaanfauna van een
gebied goed in kaart te brengen (onderzoeksintensiteit = goed). Als er slechts
1 bezoek aan een gebied is afgelegd kunnen er nog soorten zijn gemist
(onderzoeksintensiteit = matig).

Overige ongewervelden (EIS Nederland)
Deze groep is een samenvatting van zes verschilende groepen met
beleidsrelevante soorten (de Habitatrichtlijn, de Flora- en faunawet en de
Rode Lijst). De groepen die hierin verwerkt zijn: bijen, kevers, mieren,
medicinale bloedzuiger, mollusken en rivierkreeften van de Habitatrichtlijn.
Omdat het groepen betreft met een ver uiteenlopende biologie en ecologie zijn
de methoden en perioden van waarnemen en gegevens verzamelen niet
eenduidig.
Bovendien betreft het hier gepresenteerde bestand een opsomming van deze
verschilende groepen. Daardoor kan een indicatie voor de bepaling van de
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volledigheid niet gegeven worden. Deze indicatie zal wel per groep uitgesplitst
gegeven worden in de offerte van EIS.
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Bijlage 12: Uittreksel bestemfingsplan 'buitengebieden
Nieuwolda'
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Artikel 16. Algemene vrijstellngen

2.

1. Burgemeeer en Wethuders kunn vrijstellng verlene van de maatvoerig te
aaen van betemingsgrenz. tot 

ee afwijkg va tcnbogsic 10%. teeind
deze bij de definitieve uitmeting van het plan in overensteming te brengen met
de feitelijke sinitie.

Burgcmeeicr en Wetuders kunnn vrijsteng veicnn van de voorschn
betrffende de goolhgt en de bouwhogt. tot ea afwjking van ten hogs
10% en van de daking tot een afwijkig van te hogste 5 graden te
behove van he aanluite bij beste mate inien het veraering,
vernieuwi en/ofverlig van op het momen van de bouwaavrag aawezige

bouwwrten beft

c

~.

I

g',

~

i

r

3. Burgemeer en. Wetouders kunn:vrijstllng verlen ten behoeve, van ee
tronnatorstion, gasnieet',e.il"'cegelstaion. waclnuisj,', telefoonce.
rioolgemaatjc. iciJetgebow, en naar Je aa daaree gelijk te sten gebOuwtjes
en anere bo~Vfwetkn van opcnb:ir nut, tot een maxmum oppervla va 15 mZ
en een ma::un bouwhogt van 3 ff. .

: j

,I

11 !:

I

J
11'

11 ¡
64001VRS
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Artikel 17. Wijzigingsbepalingen

i. Burgemeeter en Wethudrs kuruien overenkomstig arkel i I van de Wet op
de Ruimtejke Ordning, de beming "agrsche cutuurgronden .
-obebouwd'" wijzigen in de bestming "agrahe bedrj\len~ en "bomge.
bond agrarich bejven", met dien ve da de wijziging in de
bestemming "agrsce bejven" niet is togesta Voor de grnd aaedid
met "geen Vening" en verelin bij vrijsteing". met dien vers dae
a. VOOr de grondn aangegeven met "ope gebed" de wijziging alee is

togeta voor de gedlten aageduid met "na wijzigig agr
bejven";

b. de bepalingen in arkel 3 en 4 op overeomstige wijze wordn togepas:
c. de afsan van bebouwig tot de as van de weg zoal aagegeven op de

bijlage in 3c word genmen

2. Burgeeer en WelhudcrS ku overeomstig het gestlde in. arl 11
van de Wet op de Ruimtelijke Ordg het plan wijzigen in die zi dat de
becmining agrsche bejven, en bogebondcn agrsche bejVén. mag
worde gewijzigd in de betemminge wonen, agrch' cuUrgnJn.
agrhe verzrgene bejven 

en ambahtelijke berijven, mits .
per agrsc bejf niet meer da een woning of ee berijf ontstat en de
voorshrften bctrendé de bebOwin aaluìie bij de op het moment van
de bouwaavrag aawezige bebouwig, waarij te hogste 10% mag
worden afgeWeen van de goo. en bouwhogi cn te hogsie 50. van dedaelng; .. .. ' ,.... '
voorzòver de wijzgi bekkg heft op een gebouw op de piaraa

aageduid met "britick- mag het aantal wonigen max:i 3
beragen.

3. Bùrgcmees'ter erf Wethouders kun overnkomstg het gestelde in artel 11
van de Wet op de Ruimtelijke Ordnig het plan wijzigen voor he aaeggen van
wegen uitsluite ter ontuiting van agr bejfsgebouwe erof
cultuurgronden en voor de aaeg van fiet en voetpade met een verbarings_
breedte van ten ho~1e 2 m en uitsluitend met het oog op de dorverbindg van
of de kOnsuiting tuss bestae route.

S4OO.YfS
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4. Burgemeeter en Welhders kuru OVeromstig het gestelde in arel i i
van de Wel op de Ruimtelijke Ordeng het plan wijzigen te beoeve van een
ltsfOßnatoIStation. gaseet- en regest.tion, wactiuisje. telefooncel.
rioolgemaa. ioiletgebow cn naar de aar daimce gelijk: te stellen gebouwen tot
een maxum inhud van 100 ml en ccn maxium bouwhogt van 5 m voor
gebouwen en 15 rn voor anre bouwwerken.h ~~ , i'"~

5. Tot de onder i tot en met 4 bedolde wijiigùg wordt niet overgegàa indien uit

larC,happlijke, verkeerstesche. mileuygi~iúsch, ,en: landb~wkunge
overegingen de wijziging ter plaãtse niet aavaaibaar is te achten.'..

'..-. t~ ',_, ::1, ~ 'f~ 4.~ -~ "',.;'~i'\~~,,:.,
6. Voorzver de wijzging de bouw van wongen mogelijk mait binci een zone

~ beOeld in arkel 74 van de, Wet Geluidh. is; de 
te hogst tolaatbare'geluidsbelasting van "Oe woning 'vanwegeee weg of ee ..terrn meteen

bcdrjfsbcsternming 50 dB(A) da wel na onlheffmg dor Geputeerd SLate 55
Ø~~1-..fil;" ., "". ,; "y,,':,!~;~\,:;

7: AIvorctl tot topaing van de onder 1 t/ 4 belde beóegdhid over te gaa
stellen Buremccteren Wethuders gedurend tenme 14 dage beanghebbcn~
den in de gcicge~id hu bew:in schft~jjk ken~ te m.~iwn.

64OO1.VRS
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I Artikel 19. Overgangsbepalingen

1. Voorshriften betreffende het bouwen

Een bouwwerk d:i op bet tijmtp van tesielegging van het oniwer van dit plan
bestnd of in uitvoeng wa, daweI is of ka wordn gebuwd krchtens ecn
bouwvergug, waaoor de aavrg vor da tijdsp is ingediend, en dat afijkt
van het in dit plan ~ beud in dit arcl . bePaade te aaien van de
tolaatbaaid va de bebouwing, mag. mits de be afijkigen ook na hun

aa niet worden vergroot en beudens onieigenì:
a. gedeeltejk worden vereuwd of ve mits dit geen algehe vereuwing

of Verng va het in de aaf belde bouwwerk tot gevolg heeft;
b. uitsuite inen he bouwwerk, do ecn caamteit is teet gegaa i:ehl

worden verneuwd, met inac van de grenz welke ten aaen van het

bouwen ter plaa bij he plan. beoude in dit areld -.zijn bepad tenzj

herbouw hierr niet zou zijn toeesan en mits de aanvrg tot bouwver_
nig is ingediend binn 24 maa na bet bouwwerk.i teniet gegaá

2. Voorshriften betreffende het gebruik

Het gebru va grond anrs da VOr bebouwing alsmed het gebru van zich op

die grndn be bouwwerken, da in stjd is met het in'dit plan ~ behoudens
in dit arkelld - bepde en dat bet op het tijdsp, waap bet pla voor zover

betrekkg hebbend op de stjdigheid va da gebruik \'an kract word ma worde
Voortgeiet enlof gewijtigd, mits dor die wijtiging de stjdighid met he plan niet
word Ve.rgrt

WOO1.Vl
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Artikel 20. Slotbepaling

De vOOrnftn kunnn worden aangehaald als: "Voorshri
beemmingsplan Buitengebieden Nieuwolda. nr. 64.00.01. ger
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Bijlage 13: Uittreksel bestemmingsplan 'buitengebieden Scheemda, Midwolda en Nieuwolda'
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AI . y III?l-h.""-. !la.

l' . Jaiiv()irshriften van de bestemmin " Iannen 6huilcn ebieden Scheemda"

"l!il .1 'chicden Midwoldn" en " uiten ebieden icuwolda" wordt toe evoe cl artikel la
¡di; vol!'l:

Artikel 1:1 nc~rjflshcp:iliiigen

a. jnlcii:;ii.vc veehouderij

CCII aglarisch bedrijf dai uitsluitend of in hoofdzaak is gericht
tip het kweken, mesten, fokken of houden van dieren en voor
Ue hedrijfsvoering waarvan buiten bet bebouwde deel van het
hedrijf in principe geen gronden vereist zijn;

b. stalvloeroppervlakte:

het gezaenlijke bruto vloeroppervli1 dat is ingerichr voor
het kweken, mesten, fokken of houden van dieren bij inten-
sieve veehouderijen of een neventak van intensieve veehou_

derij, en dat voor dat doel gebruikt wordt of gebruikt kan
worden;

C. bodemgebonden agrarisch bedrijf

een agrarisch bedrijf woirbij het hoofdinkomen direct afhanelijk is van de
groeikracht van de bodem, danwel waar dieren Worden gekweekt, gemest,
gefokt of gehouden op een wijze die niet als intensieve veehouderij is aa
IC merken;

d. bestand bedrijf

een volwaardige intensieve veehouderij die op het moment van het ter
inzage leggen van het voorbereidingsbesluit ine de herzening van de
bestemmingsplanen buitengebieden Scheemda, Midwolda en Nieuwolda
reeds in werkig was of waarvoor op het moment van ter illge leggen
van het voorbereidingsbesluit inzake de herzening van de bestemmings_
r1annen buitengebieden Scheemda, Midwolda en Nieuwolda een bouw-
t1anwel milieuverguning was verleend of aangevraagd voor het oprich-
tcn/bouwen ten behoeve va bet kweken, mesten, fokken of houden van
dieren.

c. ontwerpplan

het ontwerp van het plan "buitengebieden Scheemda", "buitengebieden

Midwolda" en "buitengebieden Nieuwolda", zoals dat indertijd doOl
burgemeester en wethouders ..an de gemeenten Scheemda, Midw(ild:i, rep.
Nicuwolda is vastgesteld;

2
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Alrnl":EL 111

De Ick.,¡ van artikel 3 van het bestemmingsplan "buitengebieden Scheemda", "buitcngc-
hicdcii Midwolda" cn "buitengebieden NiL'Uwolda" wordt hcr¿ien en vervangen als volgt:

ArliJ.d 3. A~rarische bedrijven

i. n('st(,lliiili~

,
....:. . ¡"\~', I' \

_¡l",.ii\l

De als zodanig op de planaart, aageduid mei Ag. aangegeven gronden
zijn hestemd ,"Oor al dan niet ¡ln de grond gebonden bedrijven voor hei
kwekcn, tòkken, meslen afhouden van dieren. akkerbouwbedrijven,
ItliJlhnuwht.rij¥e, visteelt of kwekerijen mei bijbehorende gebouwen.
iimlere houwwerken, erven en agrarische cultuurgronden.
In dC'J:c bestemming zijn tcvens begreen andere bouwwerken ten behoeve van
nutsvourzieningen, de waterbeheersing, de gdciding. bcvciliging of regeling van
het verkeer en transpori. en energielcidingen.

i. Voorschriften hetrefrende bebou"'ing

a. Ten aanzien van de in lid 1 bedoelde gcbouwen geldt dat:
1. zij slechts mogen worden gehouwd binnen een

bebouwingsvlak;
2. de afstad lot de as vaii de weg tenminste 15

m. dient te bedragen;
3. het aantal dienstwoningen per bedrijf ten hoog~

ste één mag bedragen;
(\()f\I~tl.I,,\.
'6\1~~"'IlJt~i 1

5 m.
l4m.

vnor de gebouwen, aangeduid met "beeldbepalend gebouw"
de volgende regels in acht dienen te worden genomen:

a. de plaats van de gevels dienen

met een speling v;in 0.25 m
overeen te komelI met de op het
moment van ierinzagekggen van
het ontwerpplan hC:-I;i;indc ge.
vels;

b. dl' op hel l1olTeiil vmi terinza.

gdcggcn van hetiiiitwerpplan
bestaandc goolhongie cn houw-
hoogte dienl mcl een speling

van 10 % te worden a,"lngehou.
den;

6
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c. de op het moment van lerinza-

gcleg:gcn van hei ontwerpplan
bcstaande daellng dient met

ecn speling van 5° te worden
aangehouden;

5. de gebouwen van eén bedrijf gegroepeerd

dicnen te zijn op een oppervlakte van ten
hoogste I ha;

6. binnen een behouwingsvlak voor niet mccr dan

één bedrijf danwcl voor niei meer dmi het op
de plunkaart aangegeven aanlal bedrijven ge-
bouwen mogen worden opgericht;

7. in afwijking van het bcpaalue oiidi.r 4 mag de

goothoogte max. lOm. bedragen vaii het
woongedeelte van de met nkilrakterislick ge-
bouwn aagegeven borderijen;

8. Je lengte van de gebouwen mag max. WO nl.

bcdr:gen;
9. de onderlinge afstand lussen de gehouwen

binnen het bebouwingsvlak niet Jl~'er dan 40
m. mag bedr:igen.

10. de sialvloeroppervlakte voor hcsiiiandc hedrij-

ven mag maximaal het aantal vierkiillte mClcrs
bcdragen dat aanwezig wa.". dan wcl waiirvoor
bouw- e%~~f mileuvergunning WilS vcrlcciid.
op het moment van hi;t ter in...:igc leggen vau
hl; voorbercidingsbesluit iii:akc de hcr/Jeliing
van de bestemmingsplannen huiteiigcbicilcn
Scheemda, Midwolda en Nieuwold.i;

I I. de sialvloeroppervlakte voor hcst:uuidc beurijvl:ll W:i:irvnor op het

moment van hd Ier inzagc leggen van het vtlHlhercidingsbcsluit
inzke de hel7iening van dc hestcmliiiigsplal1wll buitengebieden

Scheemda, Midwolda en Nieuwiiida ecn huuw- of milieuvergunning
was aangevraagd m~r nog niet was vcrleend mag ten hoogste hei
aantal vierkante meters bedragen w.lal..Oor vergunning is aage-
vraagd. tot een ma'tilllUm van J.50() m2;

b. Ten aanzien van de in lid i bedoelde ¡lIdi.1: houwwerken

geldt dat:
I. de bouwhoogte van andere bouwwerkcJl lcn

behoeve van agrnrische hedrijvcn kil hoogste
14 m. mag bedrag~'l. met dien ven;landc dal
dl' houwhoogte van windmokiis niet lli'~'r dan
10 in. mag bedragen cn dai de holtwhotigic
van incsl,,¡Io's nid meer dali 8 m. 111i~ bedra.
gen;

7
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!. Je bouwhoogte van ander" w"rken kn bdioeve
van de geleidingen. beveiliging en rq~c1ing

van hei verkeer ten hoogste 10 li. mag bedr..

g:"n;
de oouwhoogte van andere bouwwerken ten
behoeve van de waterbeheersing en nutsvoor-
zieningen ten hoogste 5 m. mag: bedragen;

de houwhoogte van andere bouwwerken ten
hdioeve van transport- en energieleidingen ten
hoogste 2,50 m. mag bedragen;
de andere boU\l:werkeii ~ir-whooil:.

YltrHiltt'~. en mestsilo's dienen ge.

Iiouwd te worden binnen de in lid 2,sub a
onder 5 genoemde oppervlakte van I ha.

3.

4.

.,)" .¡Lt... 1\'\
~\Hi ,.,ir...

\.

.'. Niul~'n' eisen

11 Burgemeester en Wethouders kunnen. ten

mll7ien van veranderingen aan bestande ge.
huuwen. op de plankaart met "karakteristiek
gebouw". als nadere eis stellen. dat daarbij de
op het moment van de bouwaavraag besiaan-
de goothoogte. bouwhoogtc. dakhelling en
diikvonn aangehouden dient te worden en
kunnen bij nieuwbouw als nadere eis stellen
dilt een afstand van tenminste 10 m. tcn op-
ziihte van het met "karakteristiek gebouw"
ailngegeven gebouw aagehouden dient te
worden.

b. Biirgemcc"icr en Wethouders kunnen. uit oog-

PUilt van landshappelijke inpassing. voor
nieuw op te riChtL't bedrijven enJof uitbreidin-
gen van bestaande bedrijven als nader eis vast-
stellen dat plantstroken. boomsingcls en/of
erlbeplanting moet worden aangebracht.

4. \'rijsldling van de voorschriften betreffende het bouwen

lI11rgelll.eslcr en Weihouders kunen vrijstelling verlenen:

il van het bepaalde in lid 2. sub a, onder 3. met

uitzondering van de grondi:n aageduid met
"2e dienstwoning na wijziging" en "geen 2e

diensiwoning". voor een tweede diensiwoning.

met bijgebouwen. mii" deze met het oog op de
levensvatbaarheid en bedrijfsecomimisehe
redenen noodz.1.kelijk zijn en voor de bestem-
mingsvlakken aagegeven met "2e dienstwo-
ning na verklaring van gecn bezwaar van
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G.S.". vooraf ci;n verklaring van geen be-

zwaar is ontvangen en met dien verstande dat

b.

i. de bouwhoogic tcn hoogste 8,5

nl. mag bedragen;
2. de gooihoogte tcn hoogste 4 m.

mag bedragen;
3. de dakhellng tcruninsle 300

dient te bedragen;
4. van het bijgebouw:

a. de oppervlakte Icn hoog-

ste 50 m~ mag bedragen;
b. de goothoogtc ten llOUg-

sIc 3 m. mag bedragen;
c. de bouwhoogic Icn Iwog-

sle 5,50 m. mag bedra-
gen;

van hei bepaalde in lid 2. sub h. oiider 3. voor
Wa! betreft de bouwhoogte viln ;indcrc bouw-
werken tcn behoeve van de wíllC'rbdlccrsing en
nutsvoorzieningen, met dien vcrslaiiik' dai de
bouwhoogte niet meer dan io li. mag bcdr-.i-
gen;
van het bepade in lid 2, sub a. tJnder 2 cn
sub b. onder 5, toi cen afstani! vaii IClll1insle
JO m. uil de as van de weg, uil.~luilcnd len
bchoe\re van noodzelijke a.inpassiiigcn bij
bcstaande situaties;
~n het bepaalde in lid 2, sub h, oiidcr I. viivr
wa~etreft de bouwhoogte van windlln!c!JSkli
behoc~an agrarische bedrijven, nicylfcii
verstan e al de bouwhoogte niet ~J~er dali 40
m. mag be ",gen. deze vrijstd~i)tg mag.eerst
worden VCrleCì'~adal belan!lhehbcndc in de
gelegenheid zijn tcld hun bezwan.'n gedu-

reilde ienminste 14 .éi ~hrinclíjk kenbaar
Ie maken en nadal n~. de v.rkl:iring is
ontvangen dat z" egen hct 'lerk.'1cn van de
vrijstellng K! bC:laar hebben. De vrijstel-
ling wortliet verleend indien me. hel oog op

hind~éf veiligheid de molen Ier pfaaL"c nicl
aanvaardbaar is en/of onevenredige afbreuk
.w~rdt gctaan aan hei landschapsbeeld; "
van het bepaalde in lid 2, sub b. onder I. voor
wat betreft de bouwhoogtc van torciisilo's. met
dien verstande dat de bouwhoogle niet mecr
dan 18 lI.mag bedragen; voor iorensilo's meI
cen hnuwh()(If,'1C lot 25 m. wordt de vrijstcllìiig

o.

,.

e.
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Pd:- verkend nad¡it van a.s. een verklaring is
ontvangen. dat zij tegen het v..rh:nen van dc
Hijstdling geen bezwaar hebbelI. De vrijstel-
ling wordt niet verleend indien onevenr..dige

afbreuk wordt gedan aan hct landschapsb..c1d;
r. van het bepaülde in lid 2, sub a. onder 4, voor

wat betreft het geslelde ten aazien van de
dakhelling voor het kunnen bouwen van ge-
bouwen met een ronde dnkvonn;

g. van het bepaalde in lid 2 ~-ub a onder 10 en 11, danwel indien reeds

foepassing is gegeven aan het bepaalde in artikel 22 lid 9c van het
bestemmingsplan "buitengebieden Scheemda", van hel bepaalde in
artikel 23, lid ge van hel bestemmingsplan "buitengebieden
Midwolda" of het bepaalde in artikel 17. lid 6e van het besiem.
mingspl:: "buitengebieden Nicuwolda", van het aantal vierkante
meters stalvloeroppervlakte dat bij die wijziging is toegestan.
indien het genoemde maximum stalvloeroppervlak wordt oversciire.
den in verband met wijzigingen kn aanzien van de dicrenwelzijnsci_
sen. mits de omvang van de veestapd niet toeneemt;

h. indien reeds toepassing is gegeven aa het bepa.alde in artikel 22, lid

8b van het bestemmingsplan "buitengebieden Scheemda", het
bepaalde in artikel 23 lid 9b van het bestemmingsplan "buitengebie-
den Mídwolda" of het bepaalde in artikel i 7 lid 6b van het bestem.
mingsplan "buitengebieden Nicuwolda". van het aantal vierkate

meters stalvloeroppervlak dat bij die wijziging is toegestaan, indien
het genoemde ma..imum stalvlocroppeI".Iak wordt ovcrschreden in
verband met wijzigingen ten aazien van diercnwclzijnseisen, miis
de omvang van de veestapel niet toeneemt;

5. Voorschriften betreffende ander gebruik

Tcii aanzicn van dc in lid I bedoelde gronden en gebouwen
geldt dat zij slechts mogen worden gebruikt overeenkomstig
de b..stemming.

Cl. Vrijslellng van de "'oorschrirtcn hetrdfende ander ge-

bruik

:l. Burgemeeer en Wethouders verlenen vrijstel.
ling van hel bepaalde in lid 5, indien strikte
toepassing van de voorschriflcn leidt tot een
beperking van het meest doelmatige gebniik.
die niet door dringende redenen wordt gerecht-
vaardigd.

b. Burgemeester en Wethouders kunnen vrijsid.

!ing verlenen van het hcpa¡ilde in liJ 5, voor

het gebruik van d.. dienstwoning voor bewo-
ning anders dan ten bdlHcvc van hel bedrijf,
mits iiiet blijkl dal wcgcns vergaande bouwval-

10
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lighdd Je economische levensduur van het

gebouw geacht moet wordcn te zijn verstrc-
ken.

c. Burgemeester eii Wethouders kunnen vrijstel-

ling vcricnell van het bepaalde in lid I, voor
hd gebruik van de gebouwen als b~rging van
caravan en boten.

7. Strafhcp:ding

Overtreding van het bepaalde in liJ 5 wurdt aangemerkt als
een strafbaar feit in de zin van artikel 59 van de Wel op de
ruimtelijke Ordening.

~iilicueffectrapport
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ARTIKEL VII

aii artikc 17 V;!n het hcsfemmin sla" "builcn 'chicdcn Nieuwolda" wordt toe evoe d
lid 6a. als vol~t:

Burgemeester en wethouders kunnen overeenkomstig artikel I I Wet op de Ruimtelijke
Ordening het plangebied dat is bestemd tot "agriirisc/i culiuurgronden -onbebouwd".
voorzover niet nader aageduid als "open gcbied" wijzigcn. zodanig dat de bouw van
me.tsHo's in afwijking van het bepaalde artikcl J litl 2 siih bonder 5, dawel hct
bepaalde in arkcl in artkel 4 lid 2 sub bonder S, mogelijk wordt gemat. met dien
verstande dat:

de maximale bouwhoogte 8 meter bedril1gt;
een maximale oppervlakte is toegestaan vun 750 m2 pcr bedrijf.

Het bepaalde in de artikelen lI en IV, voorzover viintoepnssing op mestbassins, zijn

overeenkomstig van toepassing. .:r

:lÌ

ARTIKEL VII
¡;."

~'~~,~Artikel 22 lid I van het bestemmin 'S Jan" 11'

verv.ingen als volgt: di herzien en

',~ , ,J~~,
¡~lrt? l:.iBurgemeeter en wethouders kunnen overeenkomstl¡ het bepaald. In artJkel I I Wct op de

Ruimtelijke Ordening, de bestemming "agrarische kultuuraronden (onbebouwd)" behou.
dens voorzover op de plankaa aangegeven met "landldiapPoIUkwanrdcvol" of "open
gebied" wijzigen in de bestemming "bodcmgebondcn'l¡nrIJCo bCdrljven" of "agrarische
bedrijven. met dien versr:ide dat wijziging uitsluilcnd JUOlÍ¡OItiiiin bij uitplaatsing van
intensieve veehouderijen uit het plangebied vno het bcliòÎnmlnasplan "Blauwe Stad",
dawel indien bet gaat om het verplaaisen van ecn ii¡¡nirl.i:h bedrijf waarbij een knelpunt
wordt opgelost binnen het grondgebied van de bij de ontwikkeling VUil de Blauwe Stad
betrokken gemeenten, met dien verstande dat wijziging In de bestemming "agrarische
bedrijven" niet is toegesta voor gronden aangeduid mot "¡een vcn.'tcling" of "verede-
ling bij vrijstellng". De bepalingen van de artikelen Hl en IV zijn overeenkomstig van
toeasing.
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ARTIKEL XI

Aan artikel 17 van het bestemmìn s Ian "huiten ebieden Nieuwolda" Wordt toe evoe d
Jid 6b aan artkel 22 van het bestemmin lan "buiten e ieden Scheemda" wOrdt
toe evoc d lid b aan artikel 23 van hel bestemmin lan "buiten ebieden MidwOlda"

wOrdt toegevocrid lid 9b. als volgt:

Burgemeester en wethouders kuen overeenkomstig het bepaade in arkel i 1 Wet op de

Ruimtelijke Ordenig het bepaade in arikel 3 lid 2 sub a onder JO met betrekkng tot
bestade bedrjven waa op het moment van het ter inge leggen van het Voorherei_
digsbesluit inze de herzenig van de betengsplanen buitengebiedn Scheemda,

Midwolda en Nieuwolda een staJvoeroppervlak aawezig was kleiner da 3.500 ml,

danwel waaoor op het mOment van het ter inge leggen van de ontwerp-partële
herzening een bouw- enlof milieuvergg wa verleend voor een stavloeropervlak
kleiner dan 3.500 mZ, wijzigen, met dien verstade dat een stlvoeroppervlakte ka
worden toegesta van maxaal 

3.500 m2, indien .de bedrijfseconomische noodzdartoe is a:igetoond en mits de wijziging uit landschappelijk, natuunvetenshappelijk,
miIieuygiènisch en/of verkeerstecbnisch oogpunt aanvaardbaar Wordt geacht.

ARTIKEL XlI r.~f~ .",lLo"d", RwJ V"" ç¡

't "'. i,OI

n artkel 17 Viin het bestemmin laD "buiten ebieden lt . 6
toe oe d Mn artkel 22 Van het bestemmin lan "buiten 'ebi cl n wordt
t cv "cl Se e aa artikel 23 van het besemmin '$ Inn "buiten ebied n Midwolda"

wordt lid 9c e CVoe d als vol t:

Burgemeester en we ders kuen overeenkomstig het beP511 e in artikel 11 Wet op de
RUimtelijke Ordening het aaIde in arikel 3 lid 2~b a ider 10 met betrekkng tot

bestaade bedrijven waar op moment v:i het ter i ge leggen van het voorberei_

dingsbesluit inze de herzening de bestemmjn l:incn buitengebieden Scheemda,

Midwolda en Nieuwolda een stavloer ervl t€ aawezig was groter da 3.500 m2,

dawel waaroor op het moment van het t inzage leggen van het voorbereidingsbesluit
inze de herzening van de bestemmi plan buitengebieden Scheemda, lvfidwolda en

Nieuwolda een bouw- entor mile rgunng w;i rleend VOor een stalvloeroppervlak
groter da 3.500 ml, wijzigen ct dien Verstade dat ma;o;imale uitbreiding van hel

stal vloeroppervlak dat op moment van het tcr inzge Ic ~ van het voorbereiiJing¡;he_

sluit inze de herzen' Van de bestemmingsplaneii buitengel'e.en Scheemda,

MidwoJda en Nieu da aawezig was, danwel waarvoor middels Bb4.- en of milieuver.
gunning op h;i oment Van het ter inge leggen van het VOOrbereidin~bzsluit ini"~ike L1e

herziening/van de bestemmingsplanen buitengebieden Scheemda, Midwo1dà'-cl~ NkllWiif.

Eda Vcr ?niiig was verleend, kan worden toegestan, mits de wijziging uii r¡irclsèhappc~
lij atuurwetenschappclijk, milieuhygiënisch en/of verkeerstlXhnisch oogpiinl ¡i;lnv;i:inJ.

r Wordt geacht.
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6Ije!)KE.\.riÌ'C:\~E.;\.1. i T c..s

BESLUIT

Gelet op het bepaalde in de Wet op de Ruimtelijke Onlcninli l)qslultcii wij:

!) de bedenkingen van de Noordelijke Land. cn Tuinbouw Or¡lAnl..tfo. De Milieurederatie
Groningen. N.C. en R.e. Renken en J.C.1. vmi der Mcijden dul. ¡(groml cll die van de overige
reclamanten ongegrond Ie verklaren;

/I) goedkeuring te onthouden aan;

Pi'

,

I
jl,

i

a) de plankaart (met ro omlijnd);
. een deel van het agraisch bouwblok Villl hei pcl"eClI Po~rweii 25 te OostwolJ;

b) de VOorschriften: ~ ~
. lid I de zinsnede M1uinbouwbedrijven" in de ariiki:lol1 i .Îi4¡
. lid 2, sub a. onder 4 van de aitikehm J en 4; ll-

.Iid 4. sub d van de artikelen J en 4; ~,,_~

. artikel 4. lid I a de zinsnede "Ten aanzien van de boinbi~iiklf dl. zijn gelegen binnen de
zogenaamde hinderzones, dii zijn zones die nader zijn unitduld met "geen veredeling" of
"veredeling bij vrijstelling (ot maxini:ial 2S0 in2....... tO'¡Oltlln tot ll:ixiinaal 250 m2."

. lid 2, sub b, onder 5 de zinsnede ~mci ecii DouwhOOIlO VI" mter dun 3 m." in de artikelen 3 :en4. ~~f'"
lI) het plan voor het overige goed te keuren.

Groningen, 7 september 1999. ;",'
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