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Figuur 1: Foto bedrijfslocatie 
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1. Inleiding 

De heer Uit het Broek heeft momenteel een vleeskuikenhouderij aan de Verlengde Elfde Wijk 8 te 
Dedemsvaart. Op dit moment zijn er 8 pluimveestallen met elk 22.500 vleeskuikens. Dit komt in totaal 
neer op 180.000 vleeskuikens. Initiatiefnemer wil zijn bedrijf uitbreiden met 6 stallen voor 63.000 
vleeskuikens. Het totale bedrijf kan dan 558.000 vleeskuikens houden. Het oprichten c.q. uitbreiden 
van een inrichting voor het houden van vleeskuikens is een activiteit, waarvoor op grond van het 
Besluit milieueffectrapportage (in het vervolg te noemen: Project m.e.r.), een milieueffectrapportage 
verplicht is indien het gaat om een uitbreiding met meer dan 85.000 plaatsen voor vleeskuikens . Het 
betreft hier het uitbreiden met meer dan 85.000 vleeskuikens en dus is een milieueffectrapportage 
verplicht. 

Ter voorbereiding van het project moet een milieueffectrapport (MER) worden opgesteld. 
Daarbij worden (mogelijke) milieueffecten, gezondheid, landschap, natuur, bodem en water in 
beeld gebracht, zodat deze effecten een volwaardige rol kunnen spelen bij de besluitvorming. 
Het MER wordt een gecombineerde project-MER/plan-MER waarvoor de uitgebreide procedure 
wordt gevolgd. 

Ruimtelijke inpassing 

Voor de uitbreiding van het bouwblok is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De gemeente 
Hardenberg is bevoegd gezag voor de wijziging van het bestemmingsplan. 

8enodigde vergunningen 

Voor de uitbreiding is een Omgevingsvergunning nodig. De gemeente Hardenberg is tevens bevoegd 
gezag voor de wijziging van het bestemmingsplan. De m.e.r.-plichtige (omgevings)vergunning, 
alsmede de ruimtelijke inpassing zullen gecoordineerd dan wei in onderlinge afstemming worden 
voorbereid. 

Milieueffectrapport 
Ter voorbereiding van de ruimtelijke inpassing van het bedrijf zal een plan-MER worden opgesteld. 
Ter voorbereiding van de aanvraag voor de Omgevingsvergunning zal de initiatiefnemer een project
MER opstellen . 

Ter voorbereiding van de plan-MER c.q . project-MER zal een Concept-Notitie Reikwijdte en 
detailniveau worden opgesteld. Deze concept-notitie dient tevens als Mededeling aan het bevoegd 
gezag voor de project-MER. In de Concept-Notitie Reikwijdte en detailniveau wordt al ingegaan op de 
voorgenomen bedrijfsontwikkeling en worden de milieueffecten beoordeeld. Tevens wordt ingegaan op 
welke wijze dit op de meest milieuvriendelijke manier kan geschieden. 

De informatie in de Concept-Notitie Reikwijdte en detailniveau is bedoeld voor aile betrokkenen zoals 
omwonenden, bevoegd gezag, maatschappelijke organisaties, de Commissie voor de 
milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) en de voorgeschreven wettelijke adviseurs. De Commissie 
m.e.r. zal advies worden gevraagd over de reikwijdte en het detailniveau van het MER. Na raadpleging 
van bestuursorganen en adviseurs, de inspraakreacties en het advies van de Commissie m.e.r. wordt 
de Notitie reikwijdte en detailniveau in definitieve vorm uitgebracht. In deze notitie wordt vastgelegd 
welke informatie in het MER opgenomen dient te worden. 
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2. Samenvatting 

De heer Uit het Broek heeft momenteel een vleeskuikenhouderij aan de Verlengde Elfde Wijk 8 te 
Dedemsvaart. Op het bedrijf worden momenteel180.000 vleeskuikens gehouden. Het bedrijf is met de 
bestaande milieuvergunning aan de grenzen van de mogelijkheden. De initiatiefnemer heeft 4 kinderen 
waarvan 2 kinderen belangstelling voor het bedrijf hebben. Zoon Stefan (18) en dochter Lisa (14) 
hebben er nu al veel plezier in om op het bedrijf mee te helpen. Om het bedrijf voldoende omvang te 
laten krijgen is gekozen voor uitbreiding naast het bedrijf. Deze grond is in eigendom. 
De oude bestaande sta llen zijn allemaal uitgevoerd met dwarsventilatie. De ruimte tussen de sta llen is 
2,5 meter. Destijds zijn de sta llen al zo gesitueerd dat het toepassen van een luchtwasser tot de 
mogelijkheden behoorde. In de nieuwe situatie worden de 8 bestaande sta llen gekoppeld tot 4 sta llen 
met centraa l afzuigsysteem. Deze 4 gekoppelde sta llen worden aangesloten op een chemische 
luchtwasser volgens het Terra-Sea concept. Dit concept houdt in dat de binnenkomende lucht van de 
sta llen wordt gekoeld in de zomer, en verwarmd in de winter, waardoor minder 
temperatuurschommelingen in de sta l plaatsvinden. Door gebruikmaking van dit terra-sea systeem kan 
er tevens een grote energiebesparing bewerkstelligd worden. Op het terrein naast het huidige bedrijf 
vindt de uitbreiding plaats met 6 nieuwe sta llen . Ook deze nieuwe stallen worden voorzien van een 
chemische luchtwasser volgens het Terra Sea concept. 

De initiatiefnemer heeft milieu en welzijn hoog in het vaandel staan. Bij de vervanging van de 
bestaande stallen heeft hij al voorzien dat een luchtwasser in de toekomst wei eens nodig kon zijn. 
Ook een goed klimaat voor de kuikens is noodzakelijk. De kuikens hebben vooral in het begin een 
hoge warmte behoefte wat in koudere periodes leidt tot verwarmingskosten. In de zomer is bij zware 
dieren juist behoefte aan koeling. Om de energiekosten zo laag mogelijk te houden en de dieren 
optimaal te kunnen laten groeien zou een klimaatsysteem waarbij gebruik kan worden gemaakt van 
opwarming en koeling door middel van grondwater ideaal zijn. Toepassing van het Terra-Sea concept 
(een combinatie van luchtwassing en koeling en verwarming door grondwater) beantwoord aan aile 
voorwaardes die de ondernemer stelt aan de huisvesting van de kuikens. Doel is een modern 
vleeskuikenbedrijf te ontwikkelen met een dusdanige omvang dat continuHeit is gewaarborgd is voor 
meerdere personen/gezinnen. Het bedrijf za l zich kenmerken door een vernieuwde innovatieve 
bedrijfsopzet, en door het toepassen van de best beschikbare technieken (BBT) of beter. Milieu, 
welzijn, diergezondheid en hygiene zijn gewaarborgd. De bedoeling is om het hele project uit te voeren 
in een tijdsbestek van 6 - 7 jaar. Elke jaar wordt een nieuwe stal bijgebouwd. 

De gemeente Hardenberg heeft aangegeven in principe medewerking te verlenen aan de vergroting 
van het bedrijf aan de Verlengde Elfde Wijk 8. Voorwaarde daarvoor is o.a. dat de ruimtelijke kwaliteit 
van het perceel zal verbeteren ten opzichte van de huidige situatie. Hiervoor is een erfinrichtingsplan 
bijgevoegd . Tevens moet aangetoond worden dat er geen belemmeringen mogen zijn ten aanzien van 
luchtkwaliteit, externe veiligheid, flora- en fauna, geluid, geur en dergelijke. In de 
milieueffectrappportage zal worden aangetoond dat minimaal aan aile daarvoor geldende wetgeving 
za l worden voldaan. 

Initiatiefnemer huisvest op dit moment 180.000 vleeskuikens in 8 sta llen . 2 sta llen zijn uitgevoerd met 
mixlucht systeem (E 5.6), 2 sta llen zijn nog traditioneel uitgevoerd, en 4 sta llen zijn uitgevoerd met het 
vloerverwarming en vloerkoeling (E 5.5). Stallen 1 en 2 zijn vergund met het mixlucht systeem, dit is 
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echter nag niet uitgevaerd. Stal 1 is een aude baagstal en wardt het kamend jD.L Ystal 
wordt al voorbereid voor het Terra Sea systeem. Hiervoor kan een verkorte procedure (milieuneutraal) 

volgens de procedure van omgevingsvergunning worden gevoerd . De stal wordt uitgerust met een 

luchtwasser volgens het Terra Sea systeem. Stal 2 wordt eveneens in de nieuwe situatie uitgerust met 
een luchtwasser volgens het Terra Sea systeem. 

Aile stallen zullen worden voorzien van het zogenaamde Terra sea systeem, BWL 2007.08.V2, 

chemische luchtwassers met 90 % ammoniakemissiereductie. De ammoniakemissie wordt beperkt 
door de ventilatielucht te behandelen in een chemisch luchtwassysteem. Bij het beschreven systeem 

bestaat de installatie uit twee filterwanden van het type dwarsstroom. De filterwanden hebben een 
gelijk aanstroomoppervlak en zijn opgebouwd uit een kolom met vulmateriaal dat continu vochtig wordt 

gehouden met een aangezuurde wasvloeistof, bijvoorbeeld door sproeien of een overloopsysteem. De 
gezuiverde lucht verlaat vervolgens via een druppelvanger de installatie. De luchtwasser kan zijn 

opgebouwd uit modules (met daarin de filterwanden) die aan de stal worden gekoppeld of de 
luchtwasser wordt bouwkundig opgebouwd (wandensysteem). Bij passage van de ventilatielucht door 

het luchtwassysteem wordt de ammoniak opgevangen in de wasvloeistof, waarna de gereinigde 
ventilatielucht het systeem verlaat. Door toevoeging van zwavelzuur aan de wasvloeistof, wordt de 
ammoniak gebonden als ammoniumsulfaat. Op vaste, van te voren ingestelde, tijdstippen wordt 

het waswater in de wateropvangbak vervangen door vers water. 

In het bedrijf worden bij realisatie aileen de best beschikbare technieken toegepast waarin milieuwinst 
wordt afgewogen tegen economie van het bedrijf. De toegepaste huisvestingssystemen hebben een 

lagere ammoniakemissie dan de Best Beschikbare Technieken die in de Europese 
Referentiedocumenten worden genoemd. Er wordt aan de IPPC-richtlijn voldaan. Tevens voldoen aile 
huisvestingssystemen op het bedrijf aan de maximale emissienormen die worden gesteld in het Besluit 

Ammoniakemissie huisvesting veehouderij. 

In het kader van dierwelzijn is er op het bedrijf sprake van een ideale situatie. Het bedrijf voldoet 
volledig aan de Europese welzijnsregelgeving die pas in 2013 verplicht is. Daarnaast zal in de 

gewenste situatie volledig invulling gegeven kunnen worden aan de meest recente inzichten met 
betrekking tot hygienemaatregelen. 

De inrichting ligt op circa 1610 meter vanaf kwetsbare gebieden krachtens artikel 2 van de Wet 

Ammoniak en Veehouderij. Dat betekent dat er geen directe beperkingen zijn volgens de Wet 
Ammoniak en Veehouderij (WAV). In de gewenste situatie wordt de ammoniakemissie verlaagd van 
7380 kg in de bestaande situatie naar 3955,50 kg ammoniak per jaar. De depositie op de kwetsbare 

gebieden neemt af. De vestiging heeft naar verwachting geen significante invloed op de flora en fauna 
in deze gebieden hebben. 

De inrichting ligt op circa 3075 meter van (ontwerp) Natura 2000 gebied Vecht- en Beneden Regge 

waar het Beschermd Natuurmonument Junner Koeland.onderdeel van uit maakt. Middels een 
ammoniakverspreidingsberekening is vastgesteld dat er geen sprake is van een uitbreiding van 
ammoniakdepositie op het gebied . Gezien de depositievermindering heeft de vestiging naar 

verwachting geen significante invloed op de gebieden. 
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De geuremissie neeml loe van 43.200 naar 78.120 odeurunils. Uil de berekeninn L~ijkl 
dat in de nieuwe situatie ruimschoots aan de normen van de Wet geurhinder en veehouderij wordt 
voldaan. 

De Wet Luchtkwaliteit stelt eisen aan o.a . de maximale hoeveelheid stof in de lucht. Om de uitstoot 
van stof te beperken, worden op de stallen luchtwassers geplaatst. Deze reduceren de stofemissie 

voor een groot gedeelte. Naast deze belangrijke maatregel worden enkele kleine maatregelen 
getroffen om stofemissie te voorkomen dan wei te beperken. De nieuwe situatie voldoet aan de Wet 

luchtkwaliteit. Het rapport luchtkwaliteit is als bijlage 15 toegevoegd. 

Op het bedrijf komen verschillende afvalstoffen vrij die op de volgende manieren worden verwerkt: 
het spuiwater van de luchtwassers wordt opgeslagen in daarvoor bestemde opslagsilo's. Het spuiwater 
wordt op eigen land aangewend als meststof; 

het spoelwater van de stallen wordt opgeslagen in spoelwaterkelders. Vaste mest wordt na elke ronde 
direct van het bedrijf afgevoerd; 

de kadavers worden opgeslagen op het bedrijf, en worden op afroepbasis afgevoerd van het bedrijf. 

Op het bedrijf zijn een aantal geluidsbronnen te benoemen. Voorbeelden van deze bronnen zijn 
verkeersbewegingen, ventilatoren, laden en lossen van voer en of dieren. Een exact overzicht van de 

geluidsbelasting van het nieuwe bedrijf op omwonenden wordt aangegeven in het akoestisch 
onderzoek, welke als bijlage 17 is toegevoegd. 

Door de ontwikkelingen die dit bestemmingsplan mogelijk maakt, is er wei sprake van een toename 

van verhard oppervlak waardoor het af te voeren water kan toenemen. Het gaat hier om circa 17000 
m2 dakoppervlak van de nieuwe bebouwing, en circa 760 m2 erfverharding. Dit is in totaal circa 18000 

m2
• Het waterschap heeft aangegeven dat 10% van deze hoeveelheid geborgen dient te worden. Om 

deze toename niet op naastgelegen deelstroomgebieden af te wentelen, wordt een zaksloot met een 
waterbuffercapaciteit van 1800 m3 aangelegd. Het hemelwater van de te bouwen stallen en de 

erfverharding wordt met hemelwaterafvoerbuizen hiernaar toe gebracht. 
Dit betekent dat de uitbreiding vrijwel geen gevolgen heeft voor de waterhuishoudkundige situatie in 
het buitengebied. 

Het aangevraagde alternatief is tevens het meest milieuvriendelijke alternatief. Er is 1 systeem dat een 
hogere geurreductie heeft dan onderhavige chemische luchtwasser (40%-reductie), nl. de biologische 

luchtwasser (45%-reductie). Er wordt in de nieuwe situatie echter ruimschoots voldaan aan de Wet 
geurhinder, zodat de noodzaak voor meer geurreductie niet aanwezig is. Verder heeft de biologische 
luchtwasser een veel hogere ammoniakultstoot en meer spuiwater. Er zijn geen stalsystemen bekend 

welke meer ammoniak of fijnstof reduceren dan het systeem van onderhavige aanvraag. Het gebruikte 
alternatief met de chemische luchtwasser zal in het kader van de milieueffectrapportage dus aileen 
worden worden vergeleken met de huidige situatie. 

In onderhavige situatie blijkt het voorkeursalternatief voldoende te zijn om aan aile milieuregelgeving te 
voldoen. Het toepassen van de andere alternatieven geeft op onderdelen zoals ammoniak, stank en 

stof niet meer milieuvoordelen. Gezien de ligging van het bedrijf in een omgeving met in de nabijheid 
geen gevoelige objecten leid het voorkeursalternatief ten opzichte van de bestaande situatie tot 

verbeteringen voor het milieu. Het gekozen voorkeursalternatief is op basis van bovenstaande 
afwegingen verantwoord en voldoende onderbouwd. 
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3. Projectgegevens 

Initiatiefnemer: 

Naam: F.A.M. uit het Broek 
Adres: Verlengde elfde wijk 8 
Woonplaats: 7701 RR DEDEMSVAART 
Telefoon: 
Mobiel: 
E-mail: 

Locatie: 

0523-638562 
06-10633279 

famuithetbroek@hotmail.com 

Adres: Verlengde elfde wijk 8 
Woonplaats: 7701 RR DEDEMSVAART 

Figuur 2: topografische kaart 

Het plangebied bevindt zich ten zuiden van Dedemsvaart, in de gemeente Hardenberg. 
Ligging vleeskuikenbedrijf: ..... 
Het plangebied bevindt zich ten zuiden van Dedemsvaart, in de gemeente Hardenberg. 
Ligging vleeskuikenbedrijf: ..... 
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De activiteit vindt plaats op het pluimveebedrijl aan de Verlengde ElIde WijknL.~et 
adres is kadastraal bekend als gemeente Avereest (Hardenberg), sectie K nummer 4330, 4328, 4481 
en 5386. Bestaand gebruik vindt plaats op sectie K nummer 4330 en 4328. De uitbreiding gaat 
plaatsvinden op nummer 5386 en 4481. 

Activiteit: 

De vergroting van een vleeskuikenhouderijbedrijf 

Stal Aantal RAV Dier GLen BWL NH3- OU- Ammoniak Odeur 
emissie Units nummer dieren nummer categorie nummers norm norm totaal totaal 

1 22.500 E5.4 vleeskuikens 2007.08V2 0,008 0,14 180,0 3150 

2 22 .500 E5.4 vleeskuikens 2007.08V2 0,008 0,14 180,0 3150 

3 22.500 E5.6+E5.4 vleeskuikens 
2005.10V2 + 

0,0037* 0,14 83,25 3150 
2007.08V2 

4 22.500 E5.6+E5.4 vleeskuikens 
2005.10V2 + 

0,0037* 0,14 83,25 3150 ' 
2007.08V2 

2001.11 + 
5 22.500 E5.5+E5.4 vleeskuikens 0,0045* 0,14 101,25 

2007.08V2 

6 22.500 E5.5+E5.4 vleeskuikens 
2001 .11 + 

0,0045* 0,14 101,25 
2007.08V2 

7 22 .500 E5.5+E5.4 vleeskuikens 
2001.11 + 

0,0045* 0,14 101 ,25 
2007.08V2 

8 22 .500 E5.5+E5.4 vleeskuikens 
2001 .11 + 

0,0045* 0,14 101,25 
2007.08V2 

9 tim 14 
378.000 E5.4 vleeskuikens 2007.08V2 0,008 0,14 3955,5 

nieuw 

Totaal: 
3955,50kg 

558.000 
NH3 

Tabel1: Aantal dieren, NH3 emiss ie en aantal geureenheden aangevraagde situatie. 

* bij dubbel groenlabel moet ammoniak worden omgerekend, voor omrekeningswijze: zie paragraaf 7.3.1 

Bevoegd gezag: 

Gemeente Hardenberg. 
Postbus 500 
7770 BA HARDEN BERG 
Telefoon: (0523) - 289111 
E-mail : gemeente@hardenberg.nl 

I 

! 

I 

3150 I 
I 

3150 · 

3150 , 

3150 

52920 
1 

78.120 
I 

I 

Odour I 
I 

Units 

In het kader van de Wro wordt een Plan-MER, en in het kader van de Omgevingsvergunn ing voor het 
onderdeel milieu wordt een Project-MER opgesteld. Gebruik makend van paragraaf 2.2.7 van de 

© DLV Bouw, Milieu en Techniek BV 3-12-2010 10 
Verlengde Elfde Wijk 8 Dedemsvaart. versie 1.0 



Handreiking milieueffectrapportage worden deze gecombineerd in 1 rapport. pa,n.I"Y.an 
hoe een project-MER procedure en een plan-MER procedure gekoppeld kunnen worden. De project
MER is daarin maatgevend. De Mededeling aan bevoegd gezag van de project-MER wordt voor advies 
voorgelegd aan de commissie voor de m.e.r. De Mededeling beschrijft de huidige situatie en de 
voorgenomen activiteit, welke in dit project tevens het meest milieuvriendelijke alternatief is en de 
milieuaspecten die onderzocht zullen worden . Het equivalent voor de Mededeling in een plan-MER 
procedure is de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Deze notitie dient ter afbakening van het 
milieuonderzoek ten behoeve van het bestemmingsplan. Deze notitie wordt voorgelegd aan de 
commissie voor de m.e.r .. 

Het oprichten c.q. uitbreiden van een inrichting voor het houden van vleeskuikens is een activiteit, 
waarvoor op grond van het Besluit milieueffectrapportage (in het vervolg te noemen: Besluit m.e.r.), 
een milieueffectrapportage verplicht is indien het gaat om een uitbreiding met meer dan 85.000 
plaatsen voor vleeskuikens. Het betreft hier het uitbreiden met meer dan 85.000 vleeskuikens en dus 
is een milieueffectrapportage verplicht. 

Het huidige planologische regime voorziet niet in het vergroten van het bouwperceel. Daarom wordt 
tevens in overleg met de gemeente een ruimtelijke ordeningsprocedure gestart voor de vergroting van 
het agrarische bouwperceel. Hiervoor dient de procedure tot een Plan-MER te worden gevolgd. 
Onderhavig document is daarom tevens bedoeld als "Concept-Notitie Reikwijdte en detailniveau" voor 
de Plan-Mer. 

Door de initiatiefnemer worden twee rapporten opgesteld, te weten een "Mededeling aan bevoegd 
gezag, welke tevens dienst doet als concept-Notitie Reikwijdte en detailniveau" en als vervolg daarop 
een milieueffectrapport. De informatie in de Mededeling c.q. concept-Notitie Reikwijdte en detailniveau 
is bedoeld voor aile betrokkenen zoals omwonenden, bevoegd gezag, maatschappelijke organisaties, 
de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) en de voorgeschreven wettelijke 
adviseurs. 

Aanvullend hierop wordt de Notitie Reikwijdte en detailniveau opgesteld. 
Met de Notitie Reikwijdte en detailniveau bakent de gemeente Hardenberg af welke onderdelen van de 
uitbreiding zij wensen te (Iaten) onderzoeken, welke (milieu)thema's daarbij aan de orde komen en 
welke procedure de gemeente wenst te volgen. 

In de Mededeling c.q. Concept-Notitie Reikwijdte en detailniveau wordt al ingegaan op de 
voorgenomen bedrijfsontwikkeling en worden de milieueffecten beoordeeld . Tevens wordt ingegaan op 
welke wijze dit op de meest milieuvriendelijke manier kan geschieden. 
De Commissie m.e.r. verstrekt na bestudering van de Mededeling richtlijnen voor het opstellen van het 
MER aan het bevoegde gezag. Het MER wordt opgesteld voor het verkrijgen van een 
omgevingsvergunning, en voor het opstarten van de bestemmingsplanprocedure. 
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Te nemen besluit: 
Het verlenen van een omgevingsvergunning voor de gewenste bedrijfsomvang van 558.000 

vleeskuikens. 

Zodra de MER door het bevoegde gezag als aanvaardbaar is beoordeeld, za l een aanvraag 

voor een revisievergunning worden inged iend. De concept tekening omgevingsvergunning voor 

het onderdeel milieu is als losse bijlage 18 bijgevoegd. Er wordt minder dan 1000 m3 

bijproducten opgeslagen en het jaarverbru ik van deze producten blijft onder de 15.000 ton, 

zodat de gemeente bevoegd gezag is. 

Partiele herziening van het bestemmingsplan middels art. 3.1 Wro. 

Zodra de MER door het bevoegde gezag als aanvaardbaar is beoordeeld za l een Toe lichting, 

Verbeelding en de bijbehorende bestemmingsplanregels worden ingediend. 

Stappen en kenmerken Plan-MER procedure Project-MER procedure 
1. Start procedure Mededeling aan bevoegd gezag Mededeling aan bevoegd gezag 

(concept-NRD) 

2. Kennisgeving Openbare kennisgeving Openbare kennisgeving 

3. Inzage / inspraak Inspraak Inspraak 

4. (Onafhankelijk advies Raadpleging adviseurs Raadpleg ing adviseurs 

Op verzoek: advies Op verzoek: advies 

Commisie MER Commissie MER 

5. Zienswijzen Verplichting zienswijzen in te Mogelijkheid om zienswijzen in 

laten dienen op voornemen te laten dienen 

6. Reikwijdte Opste llen NRD Advies commissie MER m.b.t. 

reikwijdte en detailniveau 

7. Opstellen MER Plan-MER Project-MER 

8. Openbaar maken Openbaar maken MER Openbaar maken MER en 

opsturen aan wettelijke 

adviseurs 

9. Advies comm issie MER Verplicht ad vies commissie Vrijwillig toetsingsadvies 

MER commissie MER 

10. Besluit Vaststellen plan Besluit nemen 

11. Bekendmaking Bekendmaken plan Bekendmaken besluit 

12. Evaluatie Ja Ja 

Tabel: De verplichtingen van de plan-MER procedure en de project-MER procedure. 
*: NRD= Notitie Reikwijdte en detailniveau 

Het doel van beide m.e.r. procedures is om het milieubelang naast andere belangen een volwaardige 

rol te laten spelen bij de besluitvorming. Daarom dienen van grootschalige projecten de milieugevolgen 

in beeld te worden gebracht, voordat besluitvorming plaatsvindt. 

De voorliggende notitie is de eerste stap in beide procedures. Het is als Mededeling aan bevoegd 

gezag het eerste document in de vergunningprocedure voor het projectMER dat onderdeel za l zijn van 

de aan te vragen omgevingsvergunning. Deze mededeling is bedoeld om derden (burgers, 

belangengroepen, toekomstige gebruikers) te informeren over het initiatief, de procedure en de te 

verwachten milieugevolgen.ln deze notitie staat ook waar het Plan-MER aandacht aan za l bested en ter 

voorbereiding op het vaststellen van het bestemmingsplan. 
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Planning: 
Rekening houdende met het vorenstaande en de termijnen zoals die voor de omgevingsvergunning 
zijn vastgelegd kan een globale indicatie worden gegeven van het te doorlopen tijdspad. 
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Activiteit 
Tijdstip Actie door 

(omgevingsvergunning) 
Indienen Mededeling 
c.q.concept- Notitie Reikwijdte en 
detailniveau MER bij de December 2010 In itiatiefnemer 
gemeente 

Open bare kennisgeving Januari 2011 Gemeente 

Advies wettelijke adviseurs Januari en februari 2011 Inspectie VROM 

Advies commissie MER Maart 2011 Commissie MER 

Overleg vaststellen reikwijdte en 
April 2011 Gemeente 

detailniveau 

Opstellen en indienen MER Mei 2011 In itiatiefnemer 

Beoordeling aanvaardbaarheid 
MER + opsturen aan adviseurs & 

Juni2011 Gemeente 
commissie MER + openbare 
kennisgeving 
Mogelijkheid om zienswijzen in te 
dienen op MER Juli 2011 Een ieder 

Indienen aanvraag 
omgevingsvergunning fase 1 +2 augustus 2011 Initiatiefnemer 

Beoordeling ontvankelijkheid 
aanvraag omgevingsvergunning September 2011 Gemeente 

Bekendmaking aanvraag/ 
Ontwerpbeschikking Oktober 2011 Gemeente 
omgevingsvergunning 

Inspraak/bezwaren/advies MER 
November 2011 Eenieder 

Toetsingsadvies commissie MER December 2011 Commissie MER 

Inspraak/bezwaar obs 
Januari 2012 Eenieder 

omgevingsvergunning 

Beschikking 
Januari 2012 Gemeente 

omgevingsvergunning 

Bekendmaking/beroep/schorsing 
Februari 2012 Eenieder 

Vergunning onherroepelijk Maart 2012 
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Activiteit 
Tijdstip Actie door (bestemmingsplanprocedure) 

Indienen Mededeling c.q.concept- Notitie 
Reikwijdte en detailniveau MER bij de December 2010 Initiatiefnemer 
gemeente 

Open bare kennisgeving mer-procedure Januari 2011 Gemeente 

Advies wettelijke adviseurs 
Januari en februari 

Inspectie VROM 
2011 

Verplichting zienswijzen te laten 
Februari/maart 2011 Gemeente 

indienen 

Advies commissie MER Maart 2011 Commissie MER 

Overleg en vaststellen reikwijdte en 
April 2011 Gemeente 

detailniveau 

Opstel len en indienen MER Mei 2011 In itiatiefnemer 

Beoordeling aanvaardbaarheid 
Juni2011 Gemeente 

MER + openbare kennisgeving 

Indienen definitieve Toelichting, 
verbeelding en planregels Juli 2011 Initiatiefnemer 

Procedurestart art. 3.1 Wro Augustus 2011 Gemeente 

Voorontwerp bestemmingsplan ter 
September 2011 Gemeente inzage 

Ontwerpbestemmingsplan 
Oktober 2011 Een ieder 

Ter inzagelzienswijzen 

Vaststelling binnen 12 weken na 
Januari 2012 Gemeente 

terinzagelegging 
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4. Huidige activiteiten 

De heer Uit het Broek heeft momenteel een vleeskuikenhouderij aan de Verlengde Elfde Wijk 8 te 
Dedemsvaart. Op het bedrijf worden momenteel 180.000 vleeskuikens gehouden. Het bedrijf is met de 
bestaande milieuvergunning aan de grenzen van de mogelijkheden. De initiatiefnemer heeft 4 kinderen 
waarvan 2 kinderen belangstelling voor het bedrijf hebben. Zoon Stefan (18) en dochter Lisa (14) 
hebben er nu al veel plezier in om op het bedrijf mee te helpen. Om het bedrijf voldoende omvang te 
laten krijgen is gekozen voor uitbreiding naast het bedrijf. Deze grond is in eigendom. De oude 
bestaande stallen zijn allemaal uitgevoerd met dwarsventilatie. De ruimte tussen de sta llen is 2,5 
meter. Destijds zijn de sta llen al zo gesitueerd dat het toepassen van een luchtwasser tot de 
mogelijkheden behoort. In de nieuwe situatie worden de 8 bestaande sta llen gekoppeld tot 4 sta llen 
met centraa l afzuigsysteem. Deze 4 gekoppelde stallen worden aangesloten op een luchtwasser 
volgens het Terra-Sea concept. Op het terrein naast het huidige bedrijf vindt de uitbreiding plaats met 
6 nieuwe stallen. Ook deze nieuwe stallen worden voorzien van het Terra Sea concept. 

Plan is om het hele project uit te voeren in een tijdsbestek van 6 - 7 jaar. Elke jaar wordt een 
nieuwe stal bijgebouwd. Vanaf het gereedkomen van de sta llen kan het bedrijf voor onbepaalde duur 
volledig in productie zijn . 
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5. Motivering en beschrijving voorgenomen activiteit en afweging alternatieven 

5.1. Aanleiding 

De betreffende bedrijfsontwikkeling is noodzakelijk om een aantal redenen. Op het bestaande 
bouwblok kan het bedrijf niet verder groeien. Het bedrijf moet voldoende omvang hebben om 
ook in de toekomst voor de opvolgers levensvatbaar te zijn. Ontwikkelingen in de agrarische 
sector gaan snel en duidelijk is dat kleinere vleeskuikenhouderijbedrijven op termijn niet kunnen 
blijven bestaan door steeds kleiner wordende marges. De vaste kosten worden te hoog en 
kunnen niet meer door een klein aantal dieren worden opgebracht. Om in de toekomst een 
volwaardig en vooruitstrevend bedrijf te kunnen houden is groei c.q. schaalvergroting 
noodzakelijk. Door de bedrijfsontwikkeling is het mogelijk om het bedrijf milieutechnisch, 
arbeidstechnisch, financieel en voor wat betreft dierwelzijn goed in te passen en een bedrijf te 
realiseren wat de toekomst vol vertrouwen tegemoet kan zien. Aanvrager is van mening dat de 
beoogde locatie geschikt is om het bedrijf te vergroten. Het is gelegen in het agrarisch 
buitengebied. De effecten op het milieu zijn te overzien. Ais de uitbreiding op een andere 
locatie zou plaatsvinden, dan zal aanvrager het schaalgrootte voordeel van een groot bedrijf ten 
opzicht van twee kleinere bedrijven missen. Om op nationaal en internationaal niveau mee te 
blijven doen is de voorgenomen bedrijfsontwikkeling noodzakelijk. 

5.2. De voorgenomen activiteit 

Op dit moment zijn er 8 pluimveestallen met elk 22.500 vleeskuikens. Dit komt in totaal neer op 
180.000 vleeskuikens. Initiatiefnemer wil zijn bedrijf uitbreiden met 6 stallen voor 63.000 vleeskuikens. 
Het totale bedrijf zal 558.000 vleeskuikens kunnen houden. 

Beschrijving van de uitvoering van de inrichting: 

Bestaande stal1 tIm 2: 

Diercategorie: - 22.500 vleeskuikens 
Stalsysteem: - Stal met chemische luchtwasser BWL2007.08V2 
Stalsysteem: - RA.V. E 5.4 

Bestaande stal 3 tim 4: 
Diercategorie: 
Stalsysteem: 

Stalsysteem: 

- 22.500 vleeskuikens 
- Stal met mixluchtventilatie BWL 2005.1 OV2 

met chemische luchtwasser BWL2007.08V2 
- RA.V. E5.6 + E 5.4 

Bestaande stal 5 tim 8: 
Diercategorie: 
Stalsysteem: 

Stalsysteem: 

Nieuwe stal 9 tim 14: 

Diercategorie: 
Stalsysteem: 
Stalsysteem: 

- 22.500 vleeskuikens 
- Stal met grondhuisvesting met vloerverwarming en vloerkoeling 

BWL 2001 .11 met chemische luchtwasser BWL2007.08V2 
- RA.V. E5.5 + E 5.4 

- 63.000 vleeskuikens 
- Stal met chemische luchtwasser BWL2007.08V2 
- RA.V. E5.4 
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In de gewenste bedrijfsopzet zu llen de stallen als voigt worden uitgevoerd: 

Zowel de bestaande stallen als de nieuwe stallen worden voorzien van een chemische luchtwasser 
BWL2007.08V2 van Inno+. 

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van het Terra-sea concept. Hierbij wordt de lucht met aardwarmte 
middels warmtewisselaars geconditioneerd gebracht alvorens deze in de stal wordt gebracht. In de stal 

zelf is geen verwarmings- of koelingsapparaat aanwezig. Temperatuurschommelingen komen niet voor 
doordat het systeem pie ken en dalen in het buitenklimaat opvangt. Bovendien is door de conditionering 

van de vloer het strooisel van optimale kwaliteit. Doordat aileen vooraf geconditioneerde lucht in de 
stal komt, kan ze op dierniveau ingelaten worden en is de maximaal noodzakelijke ventilatie laag; 2,5 

m3/kuiken per uur (normaal 7 m3 per kuiken per uur). Door de toepassing van dwarsventilatie is het 
klimaat op aile plekken in de stal gelijk en optimaal. Daarnaast wordt indien nodig de warmte aan de 

stalvloer onttrokken om de binnenkomende lucht verder te verwarmen . De integratie van de Inno+ 
Luchtwasser in het TerraSea Systeem zorgt voor een emissie-arme stal. Het filterpakket heeft een 

lage luchtweerstand. De warmte van de gewassen lucht wordt in de wasser ze lf terug gewonnen. Door 
gebruikmaking van op elkaar afgeregelde vrije energiebronnen en het terugwinnen van energie, 

bespaart het TerraSea concept ± 60% energiekosten ten opzichte van een conventionele stal. 
Daarnaast zijn door het conditioneren van de stal de productie omstandigheden optimaal waardoor de 
resultaten beter kunnen zijn dan voor een conventionele stal. Ook is het concept door de 

conditionering van de lucht positief voor het welzijn van de kuikens. 

AI deze voordelen moeten de meerkosten van het systeem goed maken. 

Door het toepassen van de luchtwassers is het mogelijk, mits de ventilatoren v66r de luchtwassers 
worden geplaatst, om de geluidsproductie van de ventilatoren verder te verlagen . 

Chemische luchtwassers zijn in het kader van de IPPC richtlijn als Best Available Technic (BAT) 
mogelijk. I 

Bij het uitbreiden van het bedrijf zal het aantal transportbewegingen toenemen, door dier- mest- en 
voertransporten. 

De fijnstofemissie za l tevens toenemen, maar door het toepassen van luchtwassers zal deze zoveel 
mogelijk worden gereduceerd. 
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5.3. Afweging alternatieven 

5.3.1. Nulsituatie 

Dit alternatief is een beschrijving van de situatie welke optreedt als de voorgenomen activiteiten geen 

doorgang vinden. Dit is de huidige situatie aangevuld met een aantal autonome ontwikkelingen . 

De heer Uit het Broek heeft momenteel een vleeskuikenhouderij aan de Verlengde Elfde Wijk 8 te 
Dedemsvaart. Op het bedrijf worden momenteel 180.000 vleeskuikens gehouden. In onderstaande 

tabel is per stal weergegeven welke aantallen dieren in de stallen volgens de vigerende vergunning 

worden gehouden. 

Stal Aantal RAV Dier GLen BWL NH3- OU-
Ammoniak Odeur 

emissie Units 
nummer dieren nummer categorie nummers norm norm 

totaal totaal 

i 
I 
I 

1 22.500 E5.6 vleeskuikens 2005.10V2 0,037 0,24 832,5 5.400 ! 

2 22.500 E5.6 vleeskuikens 2005.10V2 0,037 0,24 832,5 

3 22.500 E5.6 vleeskuikens 2005.10V2 0,037 0,2 4 832,5 

4 22.500 E5.6 vleeskuikens 2005.10V2 0,037 0,24 832,5 

5 22.500 E5.5 vleeskuikens 2001.11 0,045 0,24 1.012,50 

6 22.500 E5.5 vlees ku i kens 2001.11 0,045 0,24 1.012,50 

7 22.500 E5.5 vleeskuikens 2001.11 0,045 0,24 1.012,50 

8 22.500 E5.5 vleeskuikens 2001.11 0,045 0,24 1.012,50 

Totaal: 

180.000 
7.380,kg 

NH3 

Initiatiefnemer huisvest op dit moment 180.000 vleeskuikens in 8 stallen. 2 stallen zijn 
uitgevoerd met mixlucht systeem (E 5.6), 2 stallen zijn nog traditioneel uitgevoerd, en 4 stallen 

zijn uitgevoerd met het vloerverwarming en vloerkoeling (E 5.5). Stallen 1 en 2 zijn vergund 
met het mixlucht systeem, dit is echter nog niet uitgevoerd. Stal 1 is een oude boogstal en 
wordt het komend jaar vervangen . De stal wordt al voorbereid voor het Terra Sea systeem. 

Hiervoor kan een verkorte procedure (milieuneutraal) volgens de procedure van 
omgevingsvergunning worden gevoerd. De stal wordt uitgerust met een luchtwasser volgens 

het Terra Sea systeem. Stal 2 wordt eveneens in de nieuwe situatie uitgerust met een 
luchtwasser volgens het Terra Sea systeem. 
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De autonome ontwikkelingen in de omgeving zijn moeilijk in te schatten. 

Nieuwvestiging van andere intensieve veehouderijbedrijven of veehouderijbedrijven is mogelijk. 
In de directe omgeving van het bedrijf is 1 ontwikkeling bekend aangaande verandering van 

bestemmingen dan wei uitbreiding of wijziging van bedrijvigheid. Er zou sprake zijn van een 
nieuwvestiging op perceel gemeente Avereest, Sektie K nr. 6113. Er is een exploitatie overeenkomst 

getekend met de gemeente omtrent de nieuwvestiging van een bedrijf op dat perceel. Verder is er nog 
niets over bekend. 

De huidige vergunde situatie wordt als nulsituatie aangemerkt. 

5.3.2. Voorkeursalternatief 

Ais voorkeursalternatief wordt gekozen voor het plaatsen van een chemische luchtwasser op aile 

bestaande stallen. Stal 3 tim 8 zijn reeds emissiearm uitgevoerd, waardoor hier sprake is van een 
dubbel groenlabel. De nieuwe sta llen worden eveneens uitgevoerd met een chemische luchtwasser. 

Het luchtwassysteem is onderdeel van het Terra Sea concept waarbij de luchttoevoer zoveel mogelijke 
wordt geconditioneerd met natuurlijke energiebronnen (warmte vloer en grondwaterbron) 

Dit alternatief wordt tevens gezien als het Meest Milieuvriendelijke Alternatief. Er is 1 systeem dat een 
hogere geurreductie heeft dan onderhavige chemische luchtwasser (40%-reductie), nl. de biologische 

luchtwasser (45%-reductie). Er wordt in de nieuwe situatie echter ruimschoots voldaan aan de Wet 
geurhinder, zodat de noodzaak voor meer geurreductie niet aanwezig is. Verder heeft de biologische 

luchtwasser een veel hogere ammon iakuitstoot en meer spuiwater. Er zijn geen sta lsystemen bekend 
welke meer ammoniak of fijnstof reduceren dan het systeem van onderhavige aanvraag. 

Omdat gebruik gemaakt wordt van het Terra-sea concept wordt er met dit alternatief veel energ ie 
bespaard. 

Het gebruikte alternatief met de chemische luchtwasser za l in het kader van de milieueffectrapportage 

dus aileen worden worden vergeleken met de huidige situatie. 

Op deze manier wordt op basis van de huidige kennis een maximale reductie van ammoniak, geur en 

stof maar ook geluid en energiebesparing bereikt. Andere systemen reduceren niet zoveel ammoniak 
of hebben een relatief gering effect op stank en stof. Vandaar dat ze niet meegenomen zijn als andere 

alternatieven. 
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6. Reeds ingenomen besluiten 

6.1. Inleiding 

De reeds genomen besluiten worden gevormd door het ruimtelijk/planologisch beleid en het 
sectorbeleid van de beleidsvelden natuur & landschap, water, land & tuinbouw en milieu met 
betrekking tot de gewenste bedrijfsontwikkeling. 

6.2. Rijksbeleid 

Nota ruimte 
De Nota Ruimte is een nota van het Rijk, waarin de uitgangspunten voor de ruimtelijke ontwikkeling 
van Nederland zijn vastgelegd. In de Nota Ruimte gaat het om inrichtingsvraagstukken die spelen 
tussen nu en 2020, met een doorkijk naar 2030. 
In de nota worden de hoofdlijnen van beleid aangegeven, waarbij de ruimtelijke hoofdstructuur van 
Nederland (RHS) een belangrijke rol za l spelen . 

De nota heeft vier algemene doelen: 
• versterken van de economie (oplossen van ruimtelijke knelpunten); 
• krachtige steden en een vitaal platteland (bevordering leefbaarheid en economische vitaliteit in 

stad en land); 
• waarborging van waardevolle groengebieden (behouden en versterken natuurlijke, 

landschappelijke en culturele waarden); 
• veiligheid (voorkoming van rampen). 

'Ruimte voor ontwikkeling' is niet aileen de titel van de Nota Ruimte , maar is ook het uitgangspunt van 
het nieuwe ruimtelijk beleid: het Rijk geeft meer ruimte aan medeoverheden, maatschappelijke 
organisaties, marktpartijen en burgers. Het Rijk echter, focust zich meer dan voorheen op gebieden en 
netwerken die van nationaal belang zijn . 

Aile niet-ruimtelijke facetten van het mobiliteitsbeleid en het landbouwbeleid zu llen in 
achtereenvolgens de nieuwe Nota Mobiliteit en de Agenda voor een Vitaal Platteland worden 
vastgelegd. Met de agenda Vitaal Platte land heeft het kabinet voor het eerst een integrale 
visie gegeven op een vitaal platteland: economisch, ecologisch en sociaal cultureel. 
Uitgangspunt is decentraal wat kan en centraa l wat moet. De uitwerking moet op 
gebiedsniveau plaatsvinden om maatwerk te kunnen verrichten. Dit Rijksbeleid is verwoord 
in de Omgevingsvisie Overijssel, vastgesteld in juli 2009. Deze omgevingsvisie heeft de 
status van Structuurvisie onder de Wet ruimtelijke ordening. 
Er is geen strijdigheid van het onderhavige bouwplan met het Rijksbeleid . 
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6.3. Provinciaal beleid 

Omgevingsvisie 
De Omgevingsvisie Overijssel beschrijft wat er met de ruimte in (een deel van) een provincie 
mag gebeuren. Zo staat er in de Omgevingsvisie Overijssel onder meer waar steden en 
dorpen kunnen groeien en waar ruimte is voor landbouw, natuur en recreatie. Voor de provincie 
Overijssel is de Omgevingsvisie Overijssel in juli 2009 vastgesteld. Nadien hebben er aanvullend nog 
uitwerkingen dan wei herzieningen plaatsgevonden. Toetsing ten aanzien van planologie zal zich 
richten op dat wat door de provincie Overijssel in haar Omgevingsvisie is verwoord. De algemene 
ambitie van de omgevingsvisie voor Overijssel wordt als voigt geformuleerd: 
"Een vitale samenleving tot ontplooiing te laten komen in een mooi en vitaal landschap. Een 
samenleving waarin ai le Overijsselaars zich thuis voelen en participeren. Met bloeiende steden en 
dorpen als motoren voor cultuur en werkgelegenheid, ingebed in een landschap waarin wonen, natuur, 
landbouw en water elkaar versterken. 

Over de landbouw staan in de Omgevingsvisie de volgende hoofdlijnen t.a.v. ontwikkelingen 
in de fysieke leefomgeving weergegeven. 
Boeren staan de komende jaren voor een forse opgave. Het EU-Iandbouwbeleid verandert. 
De Europese steun aan de landbouw neemt af en de internationale concurrentie neemt toe. Daarnaast 
nemen de Europese en nationale eisen vanuit het milieu- en waterbeleid toe. Tegelijkertijd stijgt 
mondiaal de vraag naar voedsel en andere agrarische producten. Inspelend op deze ontwikkelingen 
maken ondernemers verschillende keuzen . Een deel kiest voor verdere specialisatie en anderen juist 
voor 'verbreding', bijvoorbeeld met een zorg- of energietak. In aile sectoren (intensieve veehouderij, 
melkveehouderij, akkerbouw en paardenhouderijen e.d.) en zowel op gespecialiseerde als verbrede 
bedrijven is er sprake van schaalvergroting en professionalisering. Deze ontwikkelingen zu llen een 
belangrijk stempel drukken op het buitengebied. Het gaat hierbij zowel om de ontwikkeling van grotere 
bedrijfsgebouwen en de behoefte aan meer ruimte voor verbrede takken, als om de verandering van 
de erfinrichting, de inrichting van gebieden (verkaveling) en ontsluiting. 

Landbouw blijft de grootste grondgebruiker in Overijssel en is een belangrijke economische drager in 
het buitengebied. Het aantal agrarische bedrijven neemt af, maar door de schaalvergroting blijft het 
totale grondbeslag nagenoeg gelijk. Het areaal natuurgebieden neemt toe, maar de kwaliteit daarvan 
staat onder druk. Sommige plant- en diersoorten die voorheen juist in de landbouwgebieden gedijden, 
hebben het moeilijk. Overijssel heeft veel landschappen die ook nationaal en internationaal van grote 
betekenis zijn . De afwisseling en verscheidenheid van landschappen is een kernkwaliteit van 
Overijssel. Door allerlei ontwikkelingen zoals globalisering en schaalvergroting dreigen die 
kenmerkende verschillen te verdwijnen. 

Vanuit de opgaven ten aanzien van o.a. de landbouw en het evenwicht tussen landbouw, natuur en 
landschap zijn een aantal aandachtthema's benoemd die in drie kolommen geordend zijn ; welzijn, 
welvaart en Natuurlijke hulpbronnen. In de kolom Welvaart wordt bij het thema Economie en 
vestigingsklimaat als centrale beleidsambitie en onderwerp van provinciaal belang genoemd: 
ontwikkelingsmogelijkheden voor schaalvergroting en verbreding in de landbouw. 
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In hoofdstuk 4.2.2 van de Omgevingsvisie Overijssel wordt dit onderwerp verD.LYals 
hoofdlijn van beleid, het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling in de 
landbouw, onder voorwaarden van generiek instrumentarium (zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik), 
ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken. Landbouwbedrijven worden gefaciliteerd om zich te 
ontwikkelen en in te spelen op veranderingen . Er wordt ruimte geboden voor schaalvergroting en -
verbreding. Paragraaf 4.2.2 zegt verder het volgende: 
Duurzame en concurrerende landbouwbedrijven leveren een belangrijke bijdrage aan de provincia Ie 
economie, het open houden van het landelijk gebied en het in stand houden van en voortbouwen op 
waardevolle cultuurlandschappen (zie paragraaf 2.5.2). Om landbouwbedrijven als functionele dragers 
van de Groene omgeving te behouden en te versterken, bieden wij ruimte voor schaalvergroting en -
verbreding. In de Groene omgeving onderscheiden wij drie ontwikkelingsperspectieven. In twee 
daarvan is de landbouw de grootste grondgebruiker. In het ontwikkelingsperspectief 'buitengebied, 
accent op agrarische productie' is de ontwikkeling van de landbouw sturend voor de 
gebiedsontwikkeling. 
Ook in het ontwikkelingsperspectief 'buitengebied, veelzijdige gebruiksruimte' heeft de landbouw volop 
ruimte, waarbij andere functies en waarden in sterkere mate kaderstellend en medesturend zijn voor 
de ontwikkeling van de landbouw. In het ontwikkelingsperspectief 'buitengebied, veelzijdige 
gebruiksruimte' zijn er afgezien van regels die overal gelden (zoals milieubeleid, Natura 2000-beleid en 
Reconstructiebeleid) geen beperkingen voor de bedrijfsontwikkeling van bestaande bedrijven. Wij zien 
ook goede kansen voor landbouwbedrijven om een grote rol te spelen bij het (agrarische) 
natuurbeheer in dit ontwikkelingsperspectief. 

Ruimte voor landbouw 
Het inspelen op de veranderingen in beleid en economie vraagt om (meer) ruimte voor 
ondernemerschap. 8edrijven vergroten, specialiseren en verbreden zich. De melkveehouderij en de 
intensieve veehouderij blijven de omvangrijke sectoren, maar andere en nieuwe agrarische sectoren 
komen op, zoals de paardenhouderij, de boomteelt en in de Koekoekspolder de glastuinbouw. Rietteelt 
is een specifieke bedrijvigheid en neemt in Noordwest-Overijssel een bijzondere positie in; en draagt 
tevens bij aan natuurbeheer. Het provinciale beleid geeft bestaande landbouwbedrijven in al hun 
vormen de ruimte onder voorwaarden van generiek instrumentarium, ontwikkelingsperspectieven en 
gebiedskenmerken. Voor de niet-grondgebonden landbouw - intensieve veehouderij en glastuinbouw 
- gelden aanvullende voorwaarden . Zowel gespecialiseerde als verbrede landbouwbedrijven hebben in 
de toekomst grotere bouwpercelen nodig voor een toekomstvaste continuering van de bedrijfsvoering. 
Met de Kwaliteitsimpuls Groene omgeving maken we dit in combinatie met versterking van de 
ruimtelijke kwaliteit mogelijk. Op deze wijze maken wij een omslag van 'sturen op kwantiteit' naar 
'sturen op kwaliteit'. Niet de oppervlakte van een bouwperceel is maatgevend, maar de kwaliteit in 
relatie tot de omgeving. Wij stellen op voorhand dan ook geen maximum aan de omvang van 
agrarische bouwpercelen. 

Uitzondering hierop is de intensieve veehouderij. Hiervoor gelden de bouwblokmaten zoals 
omschreven is het Reconstructieplan Salland-Twente. Het onderhavige bedrijf valt buiten dit 
reconstructieplan. 
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Figuur 3: kaart zonering reconstructieplan Salland-Twente (bron: provincie Overijssel) 
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Ten aanzien van de omvang van de agrarische bouwblokken wordt door de provincie Overijssel de 

maximale bouwblokmaten voor agrarische bedrijfsvoeringen losgelaten. 
Uitbreiden van agrarische bedrijven, zoals in het onderhavige plan, is mogelijk, op voorwaarde dat de 
ruimtelijke kwaliteit wordt gewaarborgd. 
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Figuur 4: kaart beleidsperspectieven omgevingsvisie (bron: provincie Overijssel) 

Ontwikkelingsperspectief: 2. buitengebied accent productie (schoonheid van de moderne landbouw) 
Windenergie: kansrijk zoekgebied windenergie 
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6.4. Gemeentelijk beleid 

Omgevingsvergunning 
Voor het vleeskuikenbedrijf dient een nieuwe omgevingsvergunning te worden aangevraagd . 
In onderstaande tabel staat aangegeven welke aantallen dieren worden aangevraagd. 
Aile dieren zijn gehuisvest in ammoniakemissiearme sta llen. Ze voldoen ook reeds aan de genoemde 
grenswaarde in de toekomstige AMvB huisvesting en ammoniak. 

Stal Aantal RAV Dier GLen BWL NH3- OU-
Ammoniak 

emissie nummer dieren nummer categorie nummers norm norm 
totaal 

1 22.500 E5.4 vleeskuike 2007.08V2 0,008 0,14 180,0 ns 

2 22.500 E5.4 
vleeskuike 

2007.08V2 0,008 0,14 180,0 
ns 

3 22.500 E5.6+E5.4 
Vlees- 2005.10V2 + 

0,0037* 0,14 83,25 kuikens 2007.08V2 

4 22.500 E5.6+E5.4 
Vlees- 2005.10V2 + 

0,0037* 0,14 83,25 kuikens 2007.08V2 

5 22.500 E5.5+E5.4 Vlees- 2001 .11 + 
0,0045* 0,14 101,25 kuikens 2007.08V2 

6 22 .500 E5.5+E5.4 
Vlees- 2001 .11 + 

0,0045* 0,14 101,25 kuikens 2007.08V2 

7 22.500 E5.5+E5.4 
Vlees- 2001 .11 + 

0,0045* 0,14 101,25 kuikens 2007.08V2 

8 22.500 E5.5+E5.4 
Vlees- 2001 .11 + 

0,0045* 0,14 101,25 kuikens 2007.08V2 
9 tim 14 

378.000 E5.4 
Vlees-

2007.08V2 0,008 0,14 3024,0 nieuw kuikens 

Totaal: 

558.000 
3955,5 

kg NH3 

Tabel1: Aantal dieren, NH3 em issie en aantal geureenheden aangevraagde situatie. 
* bij dubbel groenlabel moet ammoniak worden omgerekend, voor omrekeningswijze: zie paragraaf 7.3.1 

Bestemmingsplan 
V~~r de locatie geldt de "Bestemmingsplan buitengebied Gemeente Avereest". (zie bijlage1 0), 
vastgesteld 23-11 -2000. 

Odeur 
Units 
totaal 

3150 

3150 

3150 

3150 

3150 

3150 

3150 

3150 

52920 

78.120 
Odour 
Units 

Het perceel waar de 6 nieuwe vleeskuikenstallen, een opslagloods en een woonhuis worden gebouwd 
is in het bestemmingsplan buitengebied bestemd als 'agrarische doeleinden' (agrarisch gebied zonder 
bouwperceel). Dit betekent dat het voornemen voor de bouw van de sta llen en woonhuis strijdig is met 
het vigerende bestemmingsplan. Hiervoor dient een partiele herziening van het bestemmingsplan 
middels art. 3.1 Wro te worden opgestart. 
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De afgelopen decennia is het welstandsloezicht een belangrijk instrument geb,D Ll.:eit 
te waarborgen. Het bevorderen van de kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving is een belangrijk 

streven van het gemeentebestuur. Het daartoe te voeren beleid, ook wei aangeduid als 
welstandsbeleid is in de welstandnota 'Gemeente Hardenberg voor altijd mooi' vastgelegd en door de 

gemeenteraad vastgesteld in zijn vergadering van 26 september 2002. Met dit beleid wil het 
gemeentebestuur potentiele indieners van plannen en ontwerpers inspireren en uitdagen tot het 

ontwikkelen van plannen die de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Hardenberg duurzaam ten goede 
komen. Daarnaast dient het als toetsingskader voor concrete bouwplannen. Het plangebied is volgens 

de welstandnota gelegen in het gebied Veenontginning waarin een aantal kenmerken van belang zijn. 
De graotschaligheid, de openheid en de regelmatigheid van het landschappelijk patroon zijn 

waardevol. De ontstaansgeschiedenis is daarin goed afleesbaar. Ten behoeve van de turfwinning zijn 
vaarten en kanalen gegraven (nu deels gedempt). Na de vervening in de 1ge eeuw, zijn deze 

gebieden in gebruik genomen voor akkerbouw. De kleuren van de bebouwing passen bij de kleuren 
van het landschap. De ontginningsboerderijen hebben nog vaak een agrarische functie. 

De bebouwing is gesitueerd op de kop van de kavel en orienteert zich op de weg. Tussen de voorgevel 
en de weg bevindt zich het voorerf. De nokrichting van de bebouwing voigt de richting van de 

slagenverkaveling. Gebouwen staan daardoor met hun voorzijde soms schuin naar de weg toe. De 
erven zijn rechthoekig en hebben een regelmatige opbouw. De schaarse bebouwing op het erf heeft 

veelal een forse maat. Landschappelijke beplanting beperkt zich tot wegen en erven. Daarnaast is er 
een aantal bosgebieden. De bebouwing, los of geclusterd in buurtschappen, concentreert zich langs 

de ontginningsassen. In dit landschap bepalen grate kappen het beeld van gebouwen. In de loop der 
tijd zijn aan deze assen nieuwe woningen in diverse stijlen toegevoegd. Omdat het volume vele malen 
kleiner is, is het gave beeld van het ontginningslint behouden. Tussen de gebouwen zijn doorzichten 

op het achterliggende open ontginningsgebied . Bijgebouwen bevinden zich achter of naast het 
hoofdgebouw op het erf. 

De veenontginningsgebieden liggen 
rondom Heemserveen, Rheezerveen, 
Dedemsvaart, De Krim en ten westen 

van Sibculo en Kloosterhaar. 

Figuur 5: kaart gebiedsindeling welstandsnota (bron: welstandsnota gemeente Hardenberg) 
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Het beleid voor het gebied veenontginning wordt als voigt geformuleerd in de we.!:ttL Y' 
• Handhaven van de belangrijkste bebouwingskarakteristieken van dit ontginningslandschap: 

openheid, grootschaligheid en regelmatigheid. 

• Herstellen van de kaprichting en het onderscheid tussen boerderij en burgerwoning. 

Toetsingscriteria die volgens de welstandnota die voor onderhavig plan van belang zijn: 

• De hoofdvorm en situering van het bouwwerk voegen zich in de directe omgeving. In 
het veenontginningsgebied zijn daarbij in ieder geval relevant: 

- de structuur van de verkaveling; 

- schaal en maat; 
- richting en orii!mtatie van de voorgevel; 

- vorm van de kappen en de gevelbeeindiging . 
• Hoe grootschalige uitbreidingen of veranderingen aan het erf, passen in het 

landschap en op het erf . 
• De samenhang van bouwwerken op een erf; 

• Hoe de verschijningsvorm zich verhoudt tot de kwaliteit van de bebouwing in de 
directe omgeving; 

• De afstemming in de gevels van plaats, afmetingen en verhoudingen van de ramen 
deuropeningen; 

• Op materiaal, kleurgebruik en detaillering van het bouwwerk. 

In het ontwerp van de nieuw te bouwen stallen en woonhuis zullen genoemde toetsingscriteria in acht 

worden genomen. In geval van grootschalige uitbreiding of verandering van een erf, is het volgens de 
welstandnota gewenst dat in een inrichtingsplan wordt aangetoond hoe deze wijzigingen passen in het 
landschap en op het erf. Door ontwerpburo Herbert Oldehinkel is een landschappelijk inpassingplan 
opgesteld. 

Op 09 oktober 2009 heeft inrichtinghouder een principeverzoek ingediend voor een uitbreiding van de 

vleeskuikhouderij aan de Verlengde Elfde Wijk 8 te Dedemsvaart. De gemeente Hardenberg heeft 
aangegeven onder voorwaarden medewerking te verlenen voor het in procedure brengen van een 

partiele herziening van het bestemmingsplan (ex. art. 3.1 wro). De brief waarin dit besluit verwoord is, 
is als bijlage 16 toegevoegd. 

Zij stellen daarbij de volgende voorwaarden: 

De ruimtelijke kwaliteit van het landschap moet worden versterkt, om dit aan te tonen dient 
een erfinrichtingsplan te worden opgesteld; 
De uitbreiding moet een samenhangend geheel van bebouwing tot gevolg hebben en de 
huidige lijn van bebouwing moet worden doorgezet; 
Er dient een kostenverhaalsovereenkomst te worden gesloten waarin bijvoorbeeld de 
kwaliteit van de groenvoorzieningen wordt bepaald; 
Er dient een planschadeovereenkomst te worden afgesloten; 
Aantoonbare milieutechnische uitvoerbaarheid en geen belemmeringen voor wat betreft de 
overige noodzakelijke onderzoeken (archeologie, flora en fauna etc.). 
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In de mer zal de milieutechnische uitvoerbaarheid worden aangetoond. Tevens n L\::ke 
onderzoeken (geur, ammoniak, flora- en fauna e.d.) als bijlage bij deze mer worden gevoegd. Ook een 
beplantingsplan zal hiervan onderdeel uitmaken. Nadat de merprocedure is gevolgd, zal als bijlage 
aan de Toelichting bij de bestemmingsplanprocedure een planschadeovereenstemming en een 
kostenverhaalsovereenkomst worden gevoegd. 

6.5. Overige beleid 

6.5.1. Water 

Het kader voor de watertoets is het vigerend beleid (vierde Nota waterhuishouding, WB21, KRW, vijfde 
Nota over de ruimtelijke ordening en de Beleidslijn ruimte voor de rivier). De watertoets wordt 
uitgevoerd binnen de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening en water, 
op basis van WB21. 

6.5.2. Vierde Nota waterhuishouding 

De vierde Nota waterhuishouding van december 1998 verwoordt het nationale beleid. Een van de 
speerpunten is een duurzaam stedelijk waterbeheer, met als belangrijke elementen: 

hergebruik van regenwater; 
het afkoppelen van verhard oppervlak van de riolering; 
het infiltreren van regenwater in de bodem; 
het bergen van regenwater in vijvers; 
herwaardering van watersystemen bij de ruimtelijke inrichting van (nieuwe) woongebieden. 

6.5.3. WB21 

Met WB21 wordt ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen die hogere eisen stellen aan het 
waterbeheer. Het gaat hierbij om onder andere klimaatverandering, bodemdaling en 
zeespiegelstijging. WB21 heeft twee principes voor duurzaam waterbeheer ge·introduceerd. Deze twee 
principes zijn de volgende zogenaamde tritsen: 

vasthouden, bergen en (vertraagd) afvoeren; 
schoonhouden, scheiden en zuiveren. 

De trits vasthouden, bergen en afvoeren houdt in dat overtollig water zoveel mogelijk bovenstrooms 
wordt vastgehouden in de bodem en in het oppervlaktewater. Vervolgens wordt zo nodig het water 
tijdelijk geborgen in bergingsgebieden en pas als vasthouden en bergen te weinig opleveren, wordt het 
water vertraagd afgevoerd. 
Bij schoonhouden, scheiden en zuiveren gaat het erom dat het water zoveel mogelijk wordt 
schoongehouden. Vervolgens worden schoon en vuil water zoveel mogelijk gescheiden en als laatste, 
wanneer schoonhouden en scheiden niet mogelijk is, komt het zuiveren van verontreinigd water aan 
bod. 

6.5.4. Provinciaal beleid 

De provincie heeft veel taken op het gebied van het waterbeheer. De wet verplicht de provincie om een 
waterplan op te stellen voor het regionale waterbeheer. Ook wordt van de provincie verwacht dat ze 
toezicht houdt op de waterschappen. 

De provincie omschrijft haar ambitie met het waterbeleid voor de komende jaren in een zin als voigt: 
'We willen onze watersystemen zo inrichten dat ze voldoende en goed water bevatten en dat ze voor 
lange tijd veilig zijn en bestand tegen klimaatverandering'. 
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Om daar te komen heeft de Omgevingsvisie vijf centrale thema's: 

• Veiligheid. Samen met rijk, waterschappen en gemeenten zorgt de provincie voor een veilige 
omgeving om te wonen en te werken door voldoende bescherming tegen het water te bieden. 

• Schoon en gezond water. Om gezond te kunnen leven is een goede drinkwatervoorziening 
onmisbaar. Goed functionerende ecosystemen hebben voldoende en schoon water nodig. 

• Gebruik van water. Water is een belangrijke productiefactor. Denk bijvoorbeeld aan een goed 
waterpeil voor de landbouw of beregening tijdens een periode van droogte. Ook wordt water 
gebruikt in allerlei industriele productieprocessen. 

• Water als waardevol element. Water heeft behalve praktisch nut ook een belevingswaarde. 
Water is een waardevol element in de woon- en werkomgeving en in het buitengebied. 

• Sturing waterbeleid. In de Omgevingsvisie geeft de provincie aan welke rol ze in het 
waterbeleid wil spelen. 

6.5.5. Beleid waterschap 

In het Waterbeheerplan staat het beleid van het waterschap Velt en Vecht verwoord. In het 
waterbeheerplan staan de korte en lange termijn doelstellingen van het waterschap. Het waterschap 
kiest daarbij voor ruimtelijke, duurzame oplossingen, zowel in tijd als in kwaliteit, waarbij het 
gedachtegoed van het rapport WB21 nadrukkelijk is meegenomen. De betreffende uitbreiding is 
gesitueerd aan de Verlende Elfde Wijk 8. Het waterbeheer is gericht op de landbouw. Het 
grondwaterpeil, de wateraanvoer en de inrichting van de watergangen zijn gericht op de landbouw. 

6.5.6. Wet verontreiniging oppervlaktewateren 

De Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) stelt regels ter bescherming van het 

oppervlaktewater tegen verontreiniging. Het is verboden zonder vergunning afvalstoffen, 
verontreinigende stoffen of schadelijke stoffen, in welke vorm ook, te brengen in oppervlaktewateren. 

Tevens kunnen op grond van deze wet regels worden gesteld met het oog op een doelmatige werking 
van betrokken zuiveringstechnische installaties. De depositie op oppervlaktewateren, van ammoniak 
afkomstig van een veehouderij, is uitgezonderd van de werking van de Wvo (Uitvoeringsbesluit art.1 

derde lid Wvo, laatstelijk gewijzigd 27 januari 2000, Stb. 43). 

Op grond van de Wvo zijn diverse algemene maatregelen van bestuur vastgesteld, voor een 
veehouderij in het bijzonder het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij. Dit besluit stelt regels ten 

aanzien van lozingen in het oppervlaktewater van (niet verontreinigd) water vanaf het erf, evenals het 
gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen in de nabijheid van oppervlaktewater. 
Voor veehouderijen die onder de werkingssfeer van de IPpe richtlijn vallen geldt het Lozingenbesluit 

niet. Indien hier lozingen plaatsvinden, moet dit geregeld worden door een Wvo-vergunning. Ais gevolg 
van de activiteiten van initiatiefnemer vindt geen lozing van afvalwater in het oppervlaktewater plaats. 

AI het afvalwater wordt opgevangen in de kelders onder de stal en wordt afgevoerd als meststof. Aan 

hemelwater van daken en erfverharding worden geen verontreinigende stoffen toegevoegd. Aangezien 
er geen lozingen in het oppervlaktewater plaatsvinden, is geen vergunning op grond van de Wvo 

vereist. 
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7. Beoordeling voorgenomen activiteit 

7.1. Gebiedskenmerken archeologie en bodem 

7.1.1. Gebiedskenmerken 

Het onderhavige bedrijf valt onder de benaming Hoogveengebieden (en hoogveenrestanten), in cultuur 
gebracht. Vraeger waren dit grate natte gebieden met veengroei, onder invloed van regenwater. 
Wat resteert is een aantal ge'fsoleerde levende hoogveengebieden (hoogveenrestanten) waar 
veenmoeras is ontstaan en nog steeds wordt gevormd. De waterkwaliteit en -kwantiteit zijn essentieel 
voor de veenvorming en de natuurkwaliteit is hoog. Elders in het hoogveengebied zijn na ontginning 
soms veenpakketten in de bodem achtergebleven die van een hoge waterstand afhankelijk zijn. 
Onderhavige uitbreiding heeft geen invloed op de waterkwaliteit en -kwantiteit of de waterstand . 
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Het onderhavige bedrijf valt tevens onder de benaming veenkoloniaal landsChap.J:J LY 
In het veenkoloniaal landschap is het hoogveen grootschalig afgegraven en het landschap ontgonnen. 
Het stelsel van kanalen en waterlopen, wegen en bebouwingslinten bepaalt de maat van de ruimte. 
Oat heeft grote open ruimtes en vergezichten en het contrast tussen deze ruimtes en verdichte zones 
(rond de kanalen, wegen en linten) opgeleverd. Kenmerkend zijn de bijzondere architectuur van 
watererfgoed (sluizen, bruggen e.d.) en van villa's , buitens en herenboerderijen, de linten door het 
landschap en de open ruimtes. 

In het kader van het ruimtelijk beleid is het essentieel dat de bedrijfsgebouwen aansluiten bij de 
omgeving , en dat de openheid van het gebied gewaarborgd blijft. Oerhalve is er door een 
landschapsdeskundige een tekening gemaakt waarop exact staat aangegeven hoe de gebouwen in de 
omgeving worden ingekleed. Hiervoor wordt verwezen naar het inrichtingsplan bijlage 12. 
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7.1.2. Archeologie 

Op of in de directe omgeving van de bedoelde locaties zijn geen archeologische vindplaatsen of 
monumenten bekend. Op de Kaart Indicatieve Archeologische Waarden ligt de uit te breiden beide 
locatie in een zone met een lage verwachtingswaarde. Door deze ligging van onderhavig plan is een 
verkennend archeologisch onderzoek niet noodzakelijk. 
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Figuur 8: kaart omgevingsvisie - archeologische verwachtingswaarde (bron: provincie Overijssel) 

7.1.3. Bodem 

De gronden waarop de nieuwbouw is gepland, zijn momenteel in gebruik als bouwland. Uit de 
voorgaande paragraaf 7.1.2 is gebleken, dat ter plaatse geen sprake is van een waardevol aardkundig 
gebied. Bovendien zijn landbouwgronden, zo blijkt uit ervaring, nagenoeg nooit verontreinigd. Dus de 
locatie is zeer waarschijnlijk schoon. 
Op grond van artikel 8 van de Woningwet bevat de bouwverordening voorschriften omtrent het 
tegengaan van bouwen op verontreinigde bodem . Deze voorschriften hebben uitsluitend betrekking op 
bouwwerken waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen aanwezig zullen zijn. Voor de stal 
is dit niet het geval. Voor het toekomstig woonhuis zal dit wei het geval zijn. Er zal een 
bodemonderzoek worden uitgevoerd. 
Ook als grondwaterbeschermingsgebied is onderhavige locatie niet aangewezen. Derhalve levert het 
aspect bodem geen belemmeringen op voor de ontwikkeling van dit bedrijf op deze locatie. 
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7.1.4. Landschappelijke inpassing 

Bij de opzet van dit plan is gekozen voor landschappelijke inpassing middels een inpassingssplan. 
Het huidige erf is vooral aan de voorzijde en aan de westzijde goed in het groen aangepast. 

Het bedrijf ligt in een jong ontveningslandschap. Dit landschap heeft openheid en een ordelijke rechte 

verkaveling als de belangrijkste kenmerken. Bij het maken van een erfinrichtingsplan is hier rekening 
mee gehouden. De functieverdeling van het erf is duidelijk en rechtlijnig. Dit past prima binnen het 

landschap. Gezien de breedte van het erf vallen de stallen met een geringe hoogte nauwelijks op in 
het landschap. Daarnaast wordt er grotendeels om het erf een brede singel aangeplant. Het nieuwe 

groen biedt kansen voor flora- en fauna en versterkt het landschap. Dit resulteert in het feit dat het 
bedrijf niet beeldbepalend wordt in de omgeving, maar hier juist een onderdeel van wordt. 

Een en ander zoals ook nader uitgewerkt in het beplantingsplan in bijlage 12. 

7.2. Waterparagraaf 

7.2.1. Huidige situatie waterhuishouding 

In het kader van de ontwikkelingen van dit plan is op 30 november 2010 overleg gevoerd met het 
waterschap Velt en Vecht. De afspraken ten aanzien van de waterhuishoudkundige situatie, voor zover 

relevant in het kader van het bestemmingsplan, zijn opgenomen in deze waterparagraaf. 

Uitgangspunt bij de waterhuishoudkundige situatie is zoals gezegd WB21, waarvoor de hier genoemde 
principes voor duurzaam waterbeheer zijn ge·introduceerd. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid 

wordt gestreefd naar een zoveel mogelijk gesloten waterbalans. De waterhuishoudkundige criteria die 
Velt en Vecht hanteert bij de advisering van nieuw-bouwplannen kunnen resulteren in een benodigde 
ruimte voor water die overeenkomt met 8 tot 12% van het planoppervlak. Binnen het plan wordt 

gelijktijdig een oppervlakte van ongeveer 1800 m3 bestemd en ingericht voor waterberging. De afvoer 
van water uit het gehele deelstroomgebied moet waterneutraal zijn. Voor een toename van de afvoer 

van water door uitbreiding van verharde oppervlakken dienen gelijktijding waterbeheersings
mogelijkheden te worden gecreeerd. Op deze manier worden eventuele problem en betreffende 

waterafvoer niet op omliggende gebieden afgewenteld. Door voldoende bergingsoppervlakte en een 
gedoseerde afvoer van het water op de hoofd-waterlossing zal de afvoer van het deelstroomgebied 
niet groter zijn dan in de huidige situatie. 

7.2.2. Huidige situatie waterhuishouding 

Zoals al is aangegeven, is het betreffende gebied wat betreft waterhuishouding afgestemd op de 
agrarische functie . In het gebied hanteert het waterschap streefpeilen voor zomer en winter. Het 
streefpeil voor de zomer is 4.90 m NAP en voor de winter is dat 4.60 m NAP. 
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Gevonden informatie op dit punt: 
Waterpeilen 
Pei l'.· aknummer 8SH006 

Zomerpeil in [<lAP 4 .90 

V·.'in te rpe i l in ['lAP 4 ,60 

Kaa rt 

Gemiddeld laagste gl"ondwaterstand in cm tov maaiveld 
D iepte 137 em 

Class ificat ie 1, 2 - 1,4 m 

Gemiddeld hoogste grondwaterstand in cm tov maaiveld 
D iepte 80 em 
Class i f i catie 0 , 8 - 1 ,. 0 m 

Zomerpeilen 
Code pe i l','ak 747 

Klik op de i om op de ka a ti 
te kli kken voo r detaili nfo rl1latie 

Figuur 9: kaart waterpeilen (bron: waterschap velt en vecht) 

7.2.3. Toekomstige situatie waterhuishouding 

,))LY 
Satelliet I Terrein I 

Door de ontwikkelingen die dit bestemmingsplan mogelijk maakt, is er wei sprake van een toename 
van verhard oppervlak waardoor het af te voeren water kan toenemen. Het gaat hier om circa 
17000 m2 dakoppervlak van de nieuwe bebouwing, en circa 760 m2 erfverharding. Dit is in totaal circa 
18000 m2

. Het waterschap heeft aangegeven dat 10% van deze hoeveelheid geborgen dient te 
worden . Om deze toename niet op naastgelegen deelstroomgebieden af te wentelen, wordt een 
zaks loot met een waterbuffercapaciteit van 1800 m3 aangelegd . Het hemelwater van de te bouwen 
stalien en de erfverhard ing wordt met hemelwaterafvoerbuizen hiernaar toe gebracht. Dit betekent dat 
de uitbreiding vrijwel geen gevolgen heeft voor de waterhuishoudkundige situatie in het buitengebied. 

7.2.4. Waterketen 

Door water langer in het gebied vast te houden, worden verdroging en afwenteling van wateroverlast 
tegengegaan. Het streven is gericht op het afkoppelen van hemelwater van dakvlakken en 
oppervlakteverhardingen. In het kader van WB21 betekent dit dat de neerslag die op daken en 
bestrating valt, niet naar de rioolwaterzuiveringsinstaliatie wordt afgevoerd, maar in de bodem wordt 
ge'lnfiltreerd of op het oppervlaktewater wordt geloosd. Het hemelwater wordt geloosd op een zaksloot 
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met een overloop naar de naastgelegen sloot. Een bodempassage heef! dD. LY.ur 
boven rechtstreekse lozing op oppervlaktewater. Infiltratie is wei ideaal gezien de bodemsamenstelling. 

Om hemelwater af te koppelen, zijn verschillende oplossingen mogelijk afhankelijk van het betreffende 
plan. De gemeente streeft bij nieuwbouw en renovaties naar het aan leggen van een gescheiden 

rioolstelsel waardoor het afvalwater en het regenwater afzonderlijk wordt afgevoerd. Hierdoor wordt 
tevens een hoger zu iveringsrendement van rioolwaterzuiverings-installaties bereikt en wordt de 

riooloverstortproblematiek verminderd. Het verd ient de voorkeur om regenwater bovengronds af te 

voeren. In het onderhavige plan wordt geen gescheiden stelsel aangelegd omdat dit niet van 
toepassing is. 

7.2.5. Duurzaam stedelijk waterbeheer 

In re latie tot duurzaam stedelijk waterbeheer za l bij de inrichting van het plangebied rekening worden 

gehouden met de te gebruiken materialen in de te realiseren gebouwen of bouwwerken en 
verhardingen. De nadruk wordt gelegd op het gebruik van duurzame bouwmaterialen om schoon 
regenwater in het gebied te conserveren. De gemeente heeft immers het Convenant duurzaam 
bouwen ondertekend. 

De spoelwaterkelders zu llen mestdicht worden uitgevoerd en van de spoelplaats wordt het spoelwater 
opgevangen in de een kelder. Op deze manier komen er geen ongewenste stoffen in het 
oppervlaktewater terecht. 

In het kader van de bewaking van de kwaliteit van het oppervlakte water worden in de bouw (daken en 
dakgoten) geen materialen toegepast die uitlogen of uitspoelen (geen onbehandelde zink of koperen 
goten, zacht PVC en bitumen). 

Het bedrijfsafvalwater dat ontstaat tijdens het schoonmaken van de sta llen en overige ruimten wordt 

geloosd in de kelders onder de sta llen. Er vindt geen lozing plaats naar het oppervlaktewater. Het 
reinigen van vrachtwagens gebeurt op de spoelplaats . De spoelplaats is voorzien van een dichte 

betonnen vloer en een opstaande rand. Het waswater wordt opgevangen in de kelder. Er is een 
scheiding tussen hemelwater en spoelwater. 

De kadavertonnen worden gereinigd en ontsmet op de spoelplaats. Het spoelwater wordt opgeslagen 

in de kelder. Het spuiwater afkomstig van de chemische luchtwassers wordt opgeslagen in aparte 
spuiwateropslagen. Dit spuiwater mag over het land worden uitgereden. 

7.3. Effecten op milieu 

7.3.1. IPCC-richtlijn 

De IPPC-richtlijn beoogt een ge'integreerde preventie en beperking van verontreiniging door industriele 

activiteiten tot stand te brengen. Nieuwe sta llen (insta llaties) vanaf een bepaalde omvang moeten 
sinds 30 oktober 1999 meteen bij de oprichting getoetst worden aan de eisen van de IPPC-richtlijn 

(art 4 jo art21 en 22 ippc). De richtlijn hanteert als uitgangspunt dat emissies (naar bodem, lucht en 
water) moeten worden voorkomen C.q . zoveel mogelijk moeten worden beperkt. Indien de oprichting 
leidt tot een belangrijke toename van de verontreiniging dient volgens de IPPC-richtlijn de beste 
beschikbare techniek te worden toegepast. 
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Binnen de Wet Ammoniak en Veehouderij zijn naast de maximale emiSSiegrD dL,'\::ee 
bepalingen opgenomen waarin expliciet wordt verwezen naar de richtlijn. Op het moment dat het 

besluit huisvesting van toepassing is, zal bij oprichting meteen de verplichting gelden om de best 
beschikbare techniek toe te passen. Inmiddels zijn de grenswaarden ook vastgelegd in het Besluit 

ammoniak huisvesting veehouderij gepubliceerd in de staatscourant van 28 december 2005. 
Wanneer het besluit in werking treedt is nog niet bekend. Doordat het bedrijf meer dan 40.000 stuks 

pluimvee heeft valt het bedrijf onder de werking van deze richtlijn. De maximale emissiewaarde is 

tevens vastgelegd in bijlage 2 van de Regeling Ammoniak en veehouderij. 

In het bedrijf wordt bij realisatie aileen best beschikbare technieken toegepast waarin milieuwinst wordt 

afgewogen tegen economie van het bedrijf. Door de uitbreiding neemt de ammoniakuitstoot af en de 
geurbelasting toe. Er zal dus moeten worden aangetoond dat hierdoor geen belangrijke toename van 

verontreiniging plaatsvindt. Ook zal moeten worden bekeken of er geen significante toename van fijn 

stof is te verwachten. 

Uitgangspunt van de richtlijn is dat emissies naar bodem, water en lucht moeten worden voorkomen 

of, wanneer dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk moeten worden beperkt. Bedrijven moeten zodanig 
worden geexploiteerd dat aile passende maatregelen tegen verontreinigingen worden getroffen. 

Met passende maatregelen worden de zogenaamde best beschikbare technieken oftewel de Best 
Available Technics (BAT) bedoeld. Een overzicht van aile maatregelen die als BAT kunnen worden 
aangemerkt is per activiteit in zogenaamde BAT-referentiedocumenten (BREF-documenten) 

weergegeven. 

Voor de intensieve veehouderij heeft de EU in juli 2003 een (Engelstalig) BREF-document 
gepubliceerd. Een milieuvergunning heeft betrekking op emissies die plaatsvinden vanuit de inrichting, 

waarbij een onderscheid kan worden gemaakt tussen de aspecten ammoniak, geur, afvalwater, 

energie, geluid en afval. 

De ammoniak- en geuruitstoot kunnen worden beperkt door toepassing van emissiearme 

stalsystemen. In bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij is een overzicht van aile 
emissiearme stalsystemen opgenomen. Voor vleeskuikens zijn diverse emissiearme systemen 

beschikbaar. 

In aile stallen op het bedrijf wordt een chemische luchtwasser toegepast (BWL2007.08.V2). Dit 

stalsysteem is in de Regeling ammoniak en veehouderij opgenomen onder nummer E5.4, met een 
emissiefactor van 0,008 kg. Dit stalsysteem is in het BREF-document aangemerkt als BAT. Daarnaast 

voldoet dit stalsysteem aan de maximale emissiewaarden uit het Besluit ammoniakemissie huisvesting 
veehouderij . De maximale emissiewaarde voor vleeskuikens wordt gesteld op een emissie van 0,045 

kg ammoniak per dierplaats per jaar. Het aangevraagde systeem voldoet hier aan. 

Overigens wordt in een gedeelte van de bestaande stallen gebruik gemaakt van een dubbel 

groenlabel. Bestaande stallen 3 en 4 zijn reeds uitgerust met mixluchtventilatie. Dit stalsysteem is in de 
Regeling ammoniak en veehouderij opgenomen onder nummer E5.6, met een emissiefactor van 0,037 

kg. Op deze stallen wordt tevens een luchtwasser geplaatst zoals hierboven omschreven. Volgens de 
Regeling ammoniak en veehouderij moet de volgende omrekeningsmethode worden toegepast voor 

het berekenen van de ammoniakfactor: 
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Rekenhulp dubbele reductie ammoniak bij combinatie emiss iearmsysteem en luchtwasser nIX-
Vul in : I 
EFA 0,037 VUL IN EFA - emiss iefactor van het 1 e emissiearmesysteem voor de gekozen categorie 

EFO 0,08 VUL IN EFO = em iss iefactor overige huisvestingssystemen voor de gekozen categorie. 

Reductie 54 % Reductiepercentage van het 1 e em issiearme systeem voor de gekozen diercategorie 

I 
Luchtwasser% 90 VUL IN % Reductiepercentage van de luchtwasser in procenten. 

I 
EFC 0,0037 KG NH3 EFC = em issiefactor van de combinatie. 

efc = em issiefactor van de combinatie van system en 
efa = em iss iefactor van van het 1 e em iss iearmesysteem 
efo = emissiefactor van overige huisvestingssysteem. 
rpl = reductiepercentage luchtwasser. 

Dubbele reductie ammoniak met luchtwassers 
Voorbeeldberekening Ammoniak. 

Formu le onder de 70 % reductie bij basis emissiearmsysteem 

efc=O,01 *(1 OO-rpl)*efa 

Formule boven de 70 % reductie bij basis em iss iearm systeem 

efc=O,01 *(1 00-rpl)*0,3efo 

De maximale emissiewaarde voor vleeskuikens wordt gesteld op een emissie van 0,045 kg ammoniak 
per dierplaats per jaar. Het aangevraagde systeem voldoet hier met 0,0037 ruimschoots aan. 

In stal len 5 tim 8 sta llen wordt eveneens gebruik gemaakt van een dubbel groenlabel. Deze sta llen zijn 
reeds uitgerust met grondhuisvesting met vloerverwarming en vloerkoeling. Dit sta lsysteem is in de 
Regeling ammoniak en veehouderij opgenomen onder nummer E5.5, met een emissiefactor van 0,045 

kg. Op deze sta llen wordt tevens een luchtwasser geplaatst zoals hierboven omschreven. 
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Volgens de Regeling ammoniak en veehouderij moet 
toegepast voor het berekenen van de ammoniakfactor: 
Rekenhulp dubbele reductie ammoniak bii combinatie emissiearmsysteem en luchtwasser 
Vul in: I 
EFA 0,045 VUL IN EFA = emissiefactor van het 1e emissiearmesysteem voor de gekozen categorie 
EFO 0,08 VUL IN EFO - emissiefactor overige huisvestingssystemen voor de gekozen categorie. 
Reductie 44 % Reductiepercentage van het 1 e emissiearme systeem voor de gekozen diercategorie 

J 
Luchtwasser% 90 VUL IN % Reductiepercentage van de luchtwasser in procenten. 

I 
EFC 0,0045 KG NH3 EFC = emissiefactor van de combinatie. 

efc = emissiefactor van de combinatie van system en 
efa = emissiefactor van van het 1 e emissiearmesysteem 
efo = emissiefactor van overige huisvestingssysteem. 
rpl = reductiepercentage luchtwasser. 

Dubbele reductie ammoniak met luchtwassers 
Voorbeeldberekening Ammoniak. 

Formule onder de 70 % reductie bij basis emissiearmsysteem 

efc=0,01 *(1 OO-rpl)*efa 

Formule boven de 70 % reductie bij basis emissiearm systeem 

efc=0,01 *(1 00-rpl)*0,3efo 

De maximale emissiewaarde voor vleeskuikens wordt gesteld op een emissie van 0,045 kg ammoniak 
per dierplaats per jaar. Het aangevraagde systeem voldoet hier met 0,0045 ruimschoots aan. 

Er is geen best beschikbare methode vastgesteld voor geur. Wat betreft geuruitstoot wordt aan aile 
geldende wetgeving voldaan waaruit mag worden geconcludeerd dat geuruitstoot zoveel mogelijk is 
beperkt. 

Op 25 juni 2007 is de "Seleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij" vastgesteld . 
De "Seleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij" is bedoeld als handreiking voor het 
uitvoeren van de omgevingstoetsing die op grand van de IPPC-richtlijn ten aanzien van de 
ammoniakemissie vanuit veehouderijen dient te worden uitgevoerd. Deze verplichting is overgenomen 
in de onlangs gewijzigde Wet ammoniak en veehouderij. 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' (SST) . 
Voornoemde uitgangspunten zijn als voigt in de beleidslijn uitgewerkt. 
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Ten aanzien van uitbreiding van een IPPC-veehouderij geldt de volgende beleidslijn: 
Bij uitbreiding kan worden volstaan met toepassing van BBT zolang de emissie 
niet meer bedraagt dan 5. 000 kg ammoniak per jaar. 
Bedraagt de jaarlijkse ammoniakemissie na uitbreiding bij toepassing van BBT 
meer dan 5. 000 kg, dan dient boven het meerdere een extra reductie ten 
opzichte van BBT te worden gerealiseerd. De hoogte daarvan hangt af van de 
uitgangssituatie (de mate waarin BBT de ammoniakemissie reduceert) en de 
beschikbaarheid van verdergaande technieken in de betreffende diercategorie. 
Bedraagt de jaarlijkse ammoniakemissie na uitbreiding met toepassing van BBT 
(tot 5. 000 kg) en verdergaande technieken dan BBT (vanaf 5. 000 kg) daarna nog 
meer dan 10. 000 kg, dan dient boven het meerdere een reductie van circa 85% 
te worden gerealiseerd. 

In de hierna volgende tabel is voor de verschillende diercategorieen waarvoor in het Besluit huisvesting 
een maximale emissiewaarde is vastgesteld (BBT/AMvB), aangegeven welke emissiegrenswaarden in 
het segment tussen 5.000 en 10.000 kg (>BBT = strenger dan BBT) en in het segment boven 10.000 
kg (» BBT = veel strenger dan BBT) worden geadviseerd . Tussen haakjes is daarbij aangegeven 
hoeveel reductie daarbij wordt gerealiseerd. Aile reductiepercentages zijn daarbij bepaald ten opzichte 
van traditionele huisvestingssystemen die aan de toekomstige dierenwelzijnseisen voldoen . 

Rav Diercategorie Tradit. BBT/AMvB BBT+ BBT++ 
E5 Vleeskuikens 0,08 0,045 (44%) 0,037 (54%) 0,012 

(85%) 
Tabel: Overzicht emissiegrenswaarden voor diercategorieen waarvoor een maximale emissiewaarde is 
vastgesteld (in kg NH3/dierplaats/jaar) 

Toets voor de nieuwe locatie: 
- traject tussen 0 - 5.000 kg NH3 : 

111.111 vleeskuikens a 0,045 kg = 
- traject tussen 5.000 - 10.000 kg NH3: 

135.135 vleeskuikens a 0,037 kg = 
- traject boven 10.000 kg NH3 : 

311754 vleeskuikens a 0,012 kg = 
Totale maximaal toegestane emissie: 

5.000,0 kg NH3 

5.000,0 kg NH3 

3.741,0 kg NH3 
13.741,0 kg NH3 

In de voorgenomen plannen heeft het bedrijf een emissie van 3955,50 NH3 
Daarmee blijft het bedrijf dus ruim onder de maximaal toegestane emissie. 

Voor wat betreft ammoniak wordt er voldaan aan de "Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak 
en veehouderij". 
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De beleidslijn is aileen van toepassing am de omgevingstoetsing voor hD cLl:'ak. 
De IPPC-richtlijn gaat echter uit van een integrale benadering van de milieuproblematiek. Hoewel ten 

aanzien van de emissie uit stallen in de Nederlandse situatie de ammoniakemissie vaak 
doorslaggevend zal zijn, kunnen afhankelijk van de lokale milieusituatie ook andere aspecten zoals 

geur, geluid en fijn stof in beginsel aanleiding zijn om strengere eisen dan BBT in de vergunning op te 
nemen. Ten aanzien van geur ligt dat niet voor de hand, omdat op de geuremissie uit dierenverblijven 

de Wet geurhinder en veehouderij van toepassing is. Ten aanzien van de daarin gehanteerde normen 
is reeds rekening gehouden met de lokale omgevingssituatie zodat een afzonderlijke 

omgevingstoetsing niet meer nodig is. Oat geldt ook voor de eventuele afwijkende geurnormen die in 
een gemeentelijke verordening in het kader van de uitvoering van de Wet geurhinder en veehouderij 

worden gehanteerd. Voor fijn stof ligt dat anders. Hiervoor gelden Europese milieukwaliteitseisen die 
op grond van artikel 10 van de IPPC-richtlijn niet mogen worden overschreden. De Europese eisen zijn 

momenteel ge'implementeerd in het Besluit luchtkwaliteit 2005 en de daarop gebaseerde 
uitvoeringsregelingen. Het kan voorkomen dat bij uitbreiding van een veehouderij veel verdergaande 

technieken dan BBT moeten worden toegepast dan de beleidslijn vereist om te voldoen aan genoemd 
besluit. Het is zelfs denkbaar dat een uitbreidingsvergunning moet worden geweigerd, omdat met de 

beschikbare technieken niet aan de luchtkwaliteitseisen kan worden voldaan. In die gevallen is dus niet 
de beleidslijn voor ammoniak maar de luchtkwaliteitseis bepalend voor de mogelijkheid van 
vergunningverlening. 

7.3.2. Natuurbeschermingswet 1998 

De Natuurbeschermingswet 1998 biedt de juridische basis voor het Natuurbeleidsplan, de aanwijzing 

van te beschermen gebieden en landschapsgezichten, vergunningverlening , schadevergoeding, 
toezicht en beroep. Internationale verplichtingen uit de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn, maar ook 

verdragen als bijvoorbeeld het Verdrag van Ramsar (Wetlands) zijn hiermee in nationale regelgeving 
verankerd . 

De Natuurbeschermingswet 1998 kent drie typen gebieden: 
Natura 2000-gebieden. 

Beschermde natuurmonumenten. 
Gebieden die de Minister van LNV aanwijst ter uitvoering van verdragen of andere internationale 

verplichtingen (met uitzondering van verplichtingen op grond van de Vogelrichtlijn en 
Habitatrichtlijn), zoals Wetlands. 

Oorspronkelijk waren aileen de laatste twee typen in de wet verankerd . Met de wijziging van de 
Natuurbeschermingswet 1998, die op 1 oktober 2005 in werking is getreden, zijn daar het type 'Natura 
2000-gebieden' aan toegevoegd. 

Op 1 februari 2009 is een wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden. Met 

deze wijziging vallen nu ook de Habitatgebieden onder de Natuurbeschermingswet. De toetsing hoeft 
dus niet meer plaats te vinden in een Wm-vergunning. De provincie is het bevoegd gezag voor de 
natuurbeschermingswetvergunning. 
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De voorgenomen vestigingsplaats ligt op de volgende alstand vanal Natura 2ooD<LY 
4): 

Soort gebied Naam gebied Afstand tot bedrijf 

Habitat- en Vecht- en Benedenregge 3100 m 

vogelrichtlijngebied en (Ontwerp-natura gebied) 

gedeeltelijk Beschermd 

Natuurmonument 

Het eerstvolgende gebied, zijnde het natura 2000 gebied Engbertsdijkvenen ligt op meer dan 14 km 

afstand van het bedrijf. Vanwege de grote afstand tot het bedrijf wordt dit gebied niet nader uitgewerkt. 

Het gebied Vecht en Beneden-Regge ligt in twee zeer verschillende landschappen: in het 

rivierengebied (uiterwaarden van de Vecht en de Beneden-Regge) en in de hogere zandgronden 

(Boswachterij Ommen, Beerze, het landgoed Eerde en de Archermer- en Lemelerberg). De bodem 

van de hogere zandgronden is van oorsprong zuur en voedselarm, langs Vecht en Regge komen 

voedselrijkere bodemtypes voor. De Overijsselse Vecht is een kleine rivier waarin veel transport van 

zand plaatsvindt door erosie en sedimentatie. De rivier is hier niet bedijkt en er zijn reliefrijke 

rivierduinen, hoge oeverwallen en oude meanders. De rivier is, onder andere bij de koelanden van 

Junne en Arrien, rechtgetrokken, er zijn stuwen in aangebracht en het zomerbed is verbreed. 

Inundaties met rivierwater zijn daardoor afgenomen evenals nieuwe zandafzettingen. De Regge is een 

kleine laaglandrivier in het oostelijk zandgebied. Langs de Vecht bevinden zich oude meanders in 

verschillende stadia van verlanding, rivierduinen, natte en droge schraalgraslanden (waaronder 

stroomdalgraslanden), ruigten, struwelen gedomineerd door sleedoorn, heiderestanten met 

jeneverbesstruweel en loofbos. In de ongestoorde kronkelwaarden is een grote verscheidenheid aan 

milieuomstandigheden die worden bepaald door hoogteligging, vochtigheid, voedselrijkdom, 

kalkgehalte, expositie en microklimaat. Het dekzandgebied is een groot complex van naald- en 

loofbossen, heiden, stuifzanden en vennen. Het grootste deel van de heiden bestaat uit droge 

struikheibegroeiingen . In laagten komen natte heiden met dophei en soms veenmossen v~~r. 

Plaatselijk komen vochtige, schrale graslanden voor waarin klokjesgentiaan en borstelgras 

kenmerkend zijn. In Beerze liggen daarnaast een mooi kamduin en uitgebreide veenputtencomplexen. 

Op de hogere gronden ten oosten van de Regge komen goede voorbeelden van zure vennen v~~r. 

Landgoed Eerde bestaat uit oud kampenlandschap en jongere heideontginningen met heiderestanten 

en jeneverbessen. De Archemer en Lemelerberg bestaan uit gestuwde rivierzanden en dekzanden. 

Hier komt droge heiden, jeneverbesstruweel, een hellingveentje en stuifzand v~~r . 

De kritische depositie van het gebied vecht- en beneden regge (zure vennen) is 410 mol N/ha/jaar 

(Beleidskader natura 2000 en stikstof van de Provincie Overijssel). De achtergronddepositie is 1780 

mol N/ha/jaar. (bron : Grootschalige Concentratie Kaart Nederland (concentratiekaart Totaal Stikstof 

2010) van het Milieu en Natuur Planbureau) 

Uitbreiding van veehouderijbedrijven in of nabij Natura 2000-gebieden mag geen 'significante 

negatieve effecten' hebben op het betreffende Natura 2000-gebied. Dit moet getoetst worden bij 

vergunningverlening . Om de effecten te toetsen worden er per Natura 2000-gebied beheerplannen 

opgesteld. Deze beheerplannen moeten uiterlijk drie jaar na het aanwijzen van een gebied zijn 

opgesteld. In deze beheerplannen wordt onder andere vastgelegd welke neerslag van ammoniak 
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(ammoniakdepositie) voor de betrelfende gebieden toelaatbaar zijn en welke A L \:en 
bereikt. Op dit moment zijn er al veel gebieden aangewezen als Natura 2000. Hiervoor zijn echter nog 

geen beheerplannen geschreven. Hierdoor is het voor deze gebieden moeilijk vast te stellen of de 
uitbreiding van een bedrijf geen significante negatieve effecten op het betreffende natuurgebied heeft. 

am deze reden werden tot op heden veel vergunningen door de Raad van State vernietigd. 

Voor deze inrichting is op 17 november 2003 een revisievergunning verleend voor het houden van 
170.000 vleeskuikens met een ammoniakemissie van 12.025 kg NH3 (Dit was tevens de feitelijke 

situatie op 7 december 2004) 
In de nieuwe situatie is er sprake van een ammoniakuitstoot van 3955,50 kg NH3. 

Beleidskader Natura 2000 en stikstof provincie Overijssel. De provincie Overijssel heeft een 

beleidskader afgekondigd. Wanneer een veehouderijbedrijf een depositietoename heeft ten opzichte 
van 7 december 2004 zal hieraan moeten worden voldaan, en zal een NB-vergunning aangevraagd 

moeten worden. De depositie wordt berekend op basis van het daadwerkelijk gebruik op 1 februari 

2009. 

De geplande ontwikkeling van het bedrijf zal niet gepaard gaan met een toename van 
ammoniakdepositie ten opzichte van 7 december 2004. Dit betekent dat er in het kader van de 

Natuurbeschermingswet geen voorwaarden aan het bedrijf gesteld zullen en dat geen vergunning 

ingevolge de natuurbeschermingswet noodzakelijk is. 

7.3.3. Flora- en Faunawet 

De Flora- en Faunawet heeft tot doel in het wild levende planten en dieren te beschermen met het oog 

op de instandhouding van soorten. In Nederland komen ongeveer 40.000 plant- en diersoorten v~~r, 
waarvan er ongeveer 1.000 onder de werking van de Flora- en Faunawet vallen. am de 
instandhouding van de wettelijk beschermde soorten te waarborgen, moeten negatieve effecten op die 

instandhouding voorkomen worden. In de Flora- en Faunawet zijn hiervoor verbodsbepalingen 

opgenomen. 

Naast de verbodsbepalingen geldt er bij elk project tevens een zorgplicht. Deze zorg houdt in ieder 

geval in, dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten 
nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen 

achterwege te laten, dan wei aile maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden 
gevergd, teneinde die gevolgen te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. Eenieder dient zo 
te handelen, of juist handelingen na te laten, dat de in het wild voorkomende dier- en plantensoorten 

daarvan geen of zo min mogelijk hinder ondervinden. Het perceel waarop de beoogde activiteit wordt 
uitgevoerd is momenteel in gebruik voor akkerbouwdoeleinden . De omliggende gronden worden 

tevens voor akkerbouwdoeleinden gebruikt. Gezien het intensieve gebruik van akkerbouwgronden 
(bemesten, ploegen, zaaien, chemische en mechanische onkruidbestrijding en oogsten) is het niet 

aannemelijk dat beschermde soorten (vaatplanten) zich permanent op de locatie gevestigd hebben of 
nog zullen vestigen. 
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Figuur 10: rapportage beschermde en bedreigde soorten 

In relatie tot deze Flora- en faunawet kan over de bouwlocatie het volgende worden opgemerkt: 
De locatie ligt in een agrarisch gebied. Verstoring is niet of nauwelijks aan de orde omdat het 

graotste gedeelte van de nieuwbouw plaatsvindt op agrarische gronden. Het gebied waar evt. 
broedvogels en zoogd ieren gebruik van maken blijft (na afronding van de 

bouwwerkzaamheden) volledig beschikbaar voor de fauna. 

Door het beplantingsplan wordt het gebied zeker niet onaantrekkelijker voor vogels en andere 
kleine diersoorten. Daarnaast zorgt het beplantingsplan ervoor dat de gebouwen geen extra 

verstorende invloed hebben op het omringende landschap. 

Samengevat is het aannemelijk dat de geplande activiteiten niet leiden tot overtredingen van de 

Flora- en Faunawet. Hierdoor is vervolgonderzoek niet noodzakelijk. 

7.3.4. De Wet ammoniak en veehouderij 

De Wet ammoniak en veehouderij (hierna te noemen Way) is het toetsingskader voor de emissie van 

ammoniak. Bij de beslissing betreffende het verlenen van de milieuvergunning voor het oprichten of 
veranderen van een veehouderij betrekt het bevoegde gezag de gevolgen van de ammoniakemissie 

uit de tot de veehouderij behorende dierenverblijven uitsluitend op de wijze die is aangegeven in de 
Way. Uitsluitend de nadelige gevolgen van de ammoniakdepositie op zogenaamde kwetsbare 

gebieden wordt beoordeeld. Een kwetsbaar gebied is een gebied dat in op grand van de Interimwet 
ammoniak en veehouderij v66r 1 januari 2002 als voor verzuringgevoelig gebied werd aangemerkt en 
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dat deel uit maakt van de door de provineie op grand van artikel 2 lid 3 van n ~'Y.:de 
ecologische hoofdstructuur (EHS). 

Inmiddels is een wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij op 1 mei 2007 in werking getreden. In 
de wet worden enkel nog zeer kwetsbaar gebied beschermd tegen ammoniak. Provinciale Staten zijn 
het bevoegde gezag die deze gebieden gaat aanwijzen. Het bevoegde gezag kan aileen gebieden 
aanwijzen die voor verzuring gevoelig zijn en in de ecologische hoofdstructuur liggen. Provincia Ie 
Staten wijzen in ieder geval aile gebieden aan binnen een beschermd gebied op grand van artikel 10 
van de Natuurbeschermingswet liggen dan wei op grond van artikel 4 van de richtlijn (EEG) nr. 92.43 
van communautair belang zijn. Gebieden kleiner dan 50 hectare mogen aileen worden aangewezen 
als er zeer grote natuurwaarden aanwezig zijn . De pravincie Overijssel heeft op 14 november 2007 
een nieuwe kaart vastgesteld. 

De inrichting ligt op circa 1610 meter vanaf kwetsbare gebieden krachtens artikel 2 van de Wet 
Ammoniak en Veehouderij. Dat betekent dat er geen directe beperkingen zijn volgens de Wet 
Ammoniak en Veehouderij (WAV). In de gewenste situatie wordt de ammoniakemissie verlaagd van 
7380 kg in de bestaande situatie naar 3955,5 kg ammoniak per jaar. De depositie op de kwetsbare 
gebieden neemt af. 

Omdat de vleeskuikenhouderij onder de reikwijdte van de Europese IPPC-richtlijn valt, moet tevens 
worden beoordeeld of er door het oprichten van deze vleeskuikenhouderij een belangrijke 
verontreiniging wordt veraorzaakt. (zie paragraaf 7.3.1) 

7.3.5. Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij 

Het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij is op 1 april 2008 in werking getreden. Met dit 
Besluit wordt invulling gegeven aan het algemene emissiebeleid voor heel Nederland. Het besluit 
bepaalt dat dierenverblijven, waar emissie-arme huisvestingssystemen voor beschikbaar zijn, op den 
duur emissie-arm moeten zijn uitgevoerd. Hiertoe bevat het besluit zogenaamde maximale 
emissiewaarden. Op grond van het besluit mogen aileen nog huisvestingssystemen met een 
emissiefactor die lager is dan of gelijk is aan de maximale emissiewaarde, toegepast worden. Het 
Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij is tevens aangepast aan de IPPC-richtlijn. (zie ook 
paragraaf 7.3.1) Het Besluit huisvesting en het Besluit wijziging zijn tegelijkertijd in werking getreden. 
Op grand van het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij mogen, indien in een veehouderij 
dieren worden gehuisvest van een categorie waarvoor in de bijlage bij het besluit een maximale 
emissiewaarde is aangegeven, voor die dieren geen huisvestingssystemen mogen worden toegepast 
met een emissiefactor die hoger is dan de maximale emissiewaarde. Onderstaand is aangegeven de 
maximale emissie waarde en de emissiewaarde van de systemen zoals toegepast in de gewenste 
situatie. 

Rav Diercategorie aantal BBT Aanvraaa 
E5 Vleeskuikens 0,08 0,045 (44%) 0,0037 

0,0045 
0,0080 

Het bedrijf voldoet met de aanvraag volledig aan het Besluit ammoniakemissie huisvesting 
veehouderij . 
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7.3.6. Directe ammoniakschade 

Naast indirecte schade door vermesting en verzuring van natuurgebieden, kan ammoniak-depositie op 
bepaalde gewassen leiden tot directe ammoniakschade. Uit onderzoek van het AB-OLO (thans 'Plant 
Research International') te Wageningen is gebleken dat met name kasgewassen, fruitteelt en 
coniferen als gevoelig voor directe ammoniakschade kunnen worden aangemerkt. Andere 
gewasgroepen lopen een verwaarloosbare kans op schade. Oirecte ammoniakschade doet zich aileen 
op zeer korte afstand van een emissiepunt v~~r. Tot gevoelige soorten moet een afstand van 50 meter 
worden aangehouden. Bij minder gevoelige soorten is een afstand van 25 meter voldoende om schade 
als gevolg van ammoniakemissie te vermijden. In de directe omgeving van de op te richten 
vleeskuikenhouderij worden geen van de genoemde gewassen geteeld zodat het gevaar van directe 
ammoniakschade zich niet zal voordoen. 

7.3.7. Wet luchtkwaliteit 

Sinds 15 november 2007 zijn de belangrijkste bepalingen over luchtkwaliteitseisen opgenomen in de 
Wet milieubeheer (hoofdstuk 5, titel 5.2 Wm). Hiermee is het Besluit luchtkwaliteit 2005 (Blk 2005) 
vervallen. Omdat titel 5.2 handelt over luchtkwaliteit staat deze ook wei bekend als de 'Wet 
luchtkwaliteit'. Specifieke onderdelen van de wet zijn uitgewerkt in amvb's en ministeriele regelingen. 

Projecten die 'niet in betekenende mate bijdragen' (NIBM) aan de luchtverontreiniging, hoeven niet 
meer afzonderlijk getoetst te worden aan de grenswaarden voor de buitenlucht. Het Besluit NIBM 
omschrijft het begrip nader: een project dat minder dan 3% van de grenswaarden bijdraagt is NIBM. 
Oit komt overeen met 1,2 microgram/m3 voor fijn stof en N02. 
In een ministeriele regeling wordt de AM vB NIBM verder uitgewerkt. Waar mogelijk worden 
getalsmatige grenzen gesteld aan de omvang van nieuwe projecten. Het gaat bijvoorbeeld om een 
maximum aantal nieuwe woningen, kantooroppervlakte en grootte van landbouwbedrijven. Een nieuw 
project dat binnen deze grenzen blijft, is per definitie NIBM. Ais een nieuwe ontwikkeling buiten de 
grenzen van de ministeriele regeling valt, kan het bevoegde gezag berekeningen maken om alsnog 
aannemelijk te maken dat het project minder dan 1,2 microgram/m 3 bijdraagt aan de luchtvervuiling. 

Projecten die wei 'in betekenende mate' bijdragen, zijn vaak al opgenomen in het NSL. 
Het NSL is erop gericht om overal de Europese grenswaarden te halen. Oaarom is ook een pakket aan 
maatregelen opgenomen: zowel (generieke) rijksmaatregelen als locatiespecifieke maatregelen van 
gemeenten en provincies. Oit pakket aan maatregelen zorgt ervoor dat aile negatieve effecten van de 
geplande ruimtelijke ontwikkelingen ruim worden gecompenseerd. Bovendien worden aile huidige 
overschrijdingen tijdig opgelost. In het NSL worden de effecten van aile NIBM-projecten verdisconteerd 
in de autonome ontwikkeling. Het NSL omvat dus aile cumulatieve effecten van (ruimtelijke) activiteiten 
op de luchtkwaliteit. 

Het NSL is erop gericht de grenswaarden in 2010 (fijn stof) en 2015 (N02) te halen. 
Oeze termijnen wijken af van de huidige Europese regelgeving (die zijn 2005 respectievelijk 2010). Er 
wordt een nieuwe Europese richtlijn verwacht die het mogelijk maakt uitstel te vragen om te voldoen 
aan de grenswaarden. Pas als de Europese Commissie het verzoek tot uitstel honoreert, kan het NSL 
in werking treden. In de periode tussen de inwerkingtreding van de wet (2007) en van het NSL moeten 
projecten die 'in betekenende mate bijdragen' (IBM) gewoon aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit 
getoetst worden, net als onder het huidige Besluit luchtkwaliteit 2005. Ais de grenswaarden dan 
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overschreden worden, moeten IBM-projecten via projectsaldering worden g~L Y. de 
interim-periode blijft projectsaldering mogelijk. Ook kan dan een bestaand IBM project binnen het NSL 

worden vervangen door een vergelijkbaar nieuw IBM project. 
Specifiek voor deze tussenperiode komt er een aangepaste grens voor 'niet in betekenende mate' van 

1%. 

Tot die tijd geldt een overgangsregeling die bepaald dat een concentratiebijdrage van minder dan 1 % 

van de grenswaarde als niet in betekende mate wordt beschouwd . Het NSL-programma is op 1 

augustus 2009 in werking getreden. De Wet milieubeheer (artikel 5.12 en verder) vormt de juridische 
grondslag voor het NSL. 

Voor het berekenen van de bijdragen van industriele, agrarische punt- of oppervlaktebronnen aan de 
bestaande of toekomstige concentraties is in Nederland standaardrekenmethode 3 (SRM3) 

voorgeschreven. Het gaat daarbij om de stoffen die genoemd worden in de Wet milieubeheer 
hoofdstuk 5 (Iuchtkwaliteitseisen). 

ISL3a is geschikt voor berekeningen van oppervlaktebronnen voor fijn stof en van puntbronnen voor 

fijn stof en N02. Voor berekeningen aan agrarische inrichtingen zijn de emissiefactoren gebruikt zoals 
deze bekend zijn gemaakt door het ministerie van VROM. 

In ISL3a wordt niet gecorrigeerd voor zeezout. De gebruiker moet handmatig voor het aantal 
overschrijdingsdagen (overal in Nederland 6 dagen) en de jaargemiddelde concentratie corrigeren. 

Voor zwevende deeltjes (PM10) geldt een grenswaarde van 40 microgram per m3 als jaargemiddelde 
concentratie (bijlage 2, voorschrift 4.1, onder b, van de wet). Het aandeel zeezout in de 

jaargemiddelde concentratie van zwevende deeltjes (PMlO) varieert van circa 7 I-lg/m 3 langs de 
westkust tot circa 3 I-lg/m 3 in het oostelijk deel van Nederland. Om een voor zeezout gecorrigeerde 
jaargemiddelde concentratie te bepalen, is een plaatsafhankelijke correctie nodig, welke in bijlage 4 

van de ministeriele regeling 'Beoordeling luchtkwaliteit 2007' is vermeld . Oit houdt in dat de berekende 
jaar gemiddelde concentratie fijn stof (PM1 0) verminderd wordt met het aandeel zeezout, hetgeen voor 

de gemeente Hardenberg 4 mg/m3 bedraagt. 

Voor zwevende deeltjes (PMlO) geldt een grenswaarde van 50 microgram per m3 als vierentwintig
uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze waarde maximaal vijfendertig maal per 

kalenderjaar mag worden overschreden (Bijlage 2, voorschrift 4.1, onder b, van de wet). Uit 

meetgevens blijkt dat overschrijding van de vierentwintig-uurgemiddelde concentratie van 50 fl9/m3 

met name plaats vindt bij oostelijke en zuidelijke windrichtingen, als de concentratiebijdrage van 
zeezout relatief beperkt is. Zeezout speelt dus vrijwel geen rol in het veroorzaken van de 

overschrijdingsdagen in een jaar. Oit leidt er toe dat voor de correctie van het aantal 
overschrijdingsdagen in verband met zeezout een andere berekeningswijze nodig is dan voor de 

correctie van de jaargemiddelde concentratie van zwevende deeltjes (PMlO ) 

Het blijkt dat de invloed van de in de buitenlucht aanwezige concentratie zeezout op het aantal dagen 

waarop de concentratie van zwevende deeltjes (PM10) de waarde van 50 I-lg/m 3 overschrijdt, voor 
geheel Nederland nagenoeg gelijk is. Uitgaande van de niet voor zeezout gecorrigeerde 
jaargemiddelde concentratie van zwevende deeltjes PMlO), wordt het voor zeezout gecorrigeerde 

aantal overschrijdingsdagen van de vierentwintig-uurgemiddelde grenswaarde van 50 microgram per 
m3 verkregen, door het op de gebruikelijke wijze bepaalde aantal overschrijdingsdagen met 6 dagen te 
verminderen. 
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Op 18 maart 2009 is in de Staatscourant een nieuwe Wljzlglng 

luchtkwaliteit gepubliceerd. Artikel 74 en de toelichting daarbij, met betrekking tot het toetsen bij 
inrichtingen, is gewijzigd. De wijziging geldt met terugwerkende kracht tot en met 19 december 2008. 

In de oude formulering en de toelichting lag de nadruk ten onrechte op het zodanig bepalen van de 
luchtkwaliteit rond inrichtingen, dat een uitkomst werd verkregen die representatief was voor een 

gebied van (minimaal) 250 bij 250 meter. Uitgangspunt is echter dat de luchtkwaliteit wordt vastgesteld 
op plaatsen waar mensen zijn blootgesteld. Voor fijn stof geldt bijvoorbeeld dat de blootstellingstijd 

significant moet zijn ten opzichte van een etmaal. 

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de fijnstof emissies van de verschillende alternatieven: 

Voorkeurs 
Alternatief Nulsituatie Alternatief 

(VKA) 

Totale fijn stof emissie 3.960.000 7.812.000 (g/jr) 

Fijn stof emissie relatief 100% 197% 

Hieruit blijkt dat de fijnstof emissie in de nieuwe situatie toeneemt. Er is een ISL3a-berekening van de 

nieuwe situatie uitgevoerd . 

Uit deze berekening blijkt dat de luchtkwaliteit met de maximale waarde (op het gevoelige object 

Verlengde Elfde wijk 16) van 20,34 microgram per m3 (gecorrigeerd voor zeerzout) ruim onder de 
norm van 40 microgram per m3 voor fijn stof blijft. Het aantal overschrijdingsdagen ligt met maximaal 

7,7 (gecorrigeerd voor zeezout) ook ruim onder de grenswaarde van 35. In de landbouwsector is 
voornamelijk de emissie van fijn stof (PM 1O ) bepalend voor de luchtkwaliteit op de omgeving. Uitstoot 

van de overige stoffen, waaraan volgens de Wet luchtkwaliteit moet worden getoets, zijn 
verwaarloosbaar en voldoen aan de Wet luchtkwaliteit. De stallen zijn de belangrijkste bron van fijn 

stof emissie. De fijn stof emissie ten gevolge van de andere activiteiten op het bedrijfsterrein is 
verwaarloosbaar ten opzichte van de emissie vanuit de stallen. 

In de nieuwe situatie treden er geen overschrijdingen op met de jaargemiddelde concentratie, als met 
het aantal toegestane overschrijdingsdagen voor fijn stof op of buiten de inrichtinggrens. 

Het rapport luchtkwaliteit is als bijlage 15 toegevoegd. 
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7.3.8. Wet geurhinder en veehouderij 

De Wet geurhinder veehouderij (Wgv) vormt vanaf 1 januari 2007 het toetsingskader voor de 

milieuvergunning, als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen. 
Het tijdstip van inwerkingtreding van de wet is vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 

12 december 2006. Op 18 december is de Regeling geurhinder en veehouderij gepubliceerd. 

De Wet geurhinder en veehouderij geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag 

veroorzaken op een geurgevoelig object (bijvoorbeeld een woning). De geurbelasting wordt berekend 
en getoetst met het verspreidingsmodel V-Stacks vergunning. Dit geldt aileen voor dieren waarvoor 

geuremissiefactoren zijn opgenomen in de Regeling geurhinder en veehouderij . Voor dieren zonder 
geuremissiefactor gelden minimaal aan te houden afstanden. De Regeling geurhinder en veehouderij 

is gepubliceerd op 18 december 2006. Op 28 december 2009 is de regeling laatst gewijzigd. 

Bij gemeentelijke verordening kunnen gemeenten afwijken van de wettelijke normen. Voor de 

onderbouwing van andere normen wordt de geursituatie berekend met het verspreidingsmodel V

Stacks gebied. Vanwege de tijd benodigd voor het opstellen van een dergelijke verordening, kunnen 
vergunningaanvragen tijdelijk worden aangehouden via een aanhoudingsbesluit. 

De gemeente Hardenberg heeft op 17 november 2009 een geurverordening vastgesteld. Dat houdt in 
dat de normen uit deze verordening aangehouden moeten worden. 

14 

Figuur 11: uitsnede kaart geurverordening gemeente Hardenberg 

Verklaring: 

ten noorden van de paarse lijn geldt geurnorm 14 
ten noorden van de rode lijn geldt geurnorm 8 

ten noorden van de zwarte lijn geldt geurnorm 3 
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Ten zuiden van de paarse lijn geldt de geurverordening van de gemeente Harde~L~t 
het grondgebied van de gemeente Ommen is. Voor de dichtstbijzijnde geurgevoelige objecten in de 
gemeente Ommen geldt de wettelijke geurnorm uit artikel 3 lid 1 onder de Wgv. 

Ingevolge artikel 3 lid 1 onder de Wgv is aangegeven dat een vergunning voor een veehouderij wordt 

geweigerd indien de geurbelasting van de veehouderij op een geurgevoelig object gelegen binnen een 
concentratiegebied, buiten de bebouwde kom meer bedraagt dan 14.0 odeurunits per kubieke meter 
lucht. 

In bijlage 8 is de v-stacks berekening toegevoegd. 

Uit deze berekening blijkt dat er wordt ruimschoots aan de normen van de Wgv voldaan. 

7.3.9. Meststoffenwet 

Bij een vleeskuikenhouderij komt mest vrij. Deze mest wordt van het bedrijf afgevoerd en elders 
aangewend als meststof in overeenstemming met de meststoffenwet. Per 1 januari 2006 is de 

gewijzigde meststoffenwet van kracht. Belangrijkste wijziging in de nieuwe meststoffenwet 2006 is de 
introductie van het stelsel van gebruiksnormen. Er geldt een gebruiksnorm ten aanzien van dierlijke 

meststoffen. Tevens dient rekening te worden gehouden met een stikstofgebruiksnorm en 
fosfaatgebruiksnorm. Met de gift aan dierlijke meststoffen, kunstmeststoffen en overige organische 
meststoffen mogen deze gebruiksnormen niet worden overschreden. 

De introductie van stikstofgebruiksnormen en de gebruiksnorm voor dierlijke meststoffen is een directe 

uitwerking van de Europese Nitraatrichtlijn. Deze stelt dat de concentratie nitraat in grondwater 
maximaal 50 milligram per liter is. Aan deze verplichting kan aileen worden voldaan wanneer er 

maatregelen worden genomen die de toevoer van stikstof beperken, dus een stelsel van 
gebruiksnormen. 

Ondanks dat de meststoffenwet geen toetsingskader is bij milieuvergunningverlening, is deze wet wei 
van invloed op de bedrijfsvoering. Verder is aangegeven in de meststoffenwet, dat er voor minimaal 6 

maanden opslag van mest moet zijn . Op het bedrijf is aileen in de stallen mestopslag aanwezig. Deze 
mest wordt na iedere ronde direct afgevoerd. Hiervoor zijn mestafzetkontrakten aanwezig. Het bedrijf 
voldoet aan het gestelde in de meststoffenwet. 

7.3.10. Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) 

Met de Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB) kan beoordeeld worden welke combinatie van 

maatregelen en voorzieningen tot een verwaarloosbaar bodemrisico leidt. 
Dat betekent dat de kans op belasting van de bodem door in de inrichting gebruikte stoffen in principe 

nihil is. Het hart van de NRB is de bodemrisico - checklist (BRCL). Daarmee kan van elke 
bedrijfsactiviteit bepaald worden wat het bodemrisico is. Het bodemrisico kan herleid worden uit de 
emissiescore; bij een score van 1 geldt het risico als verwaarloosbaar (A). 

Lukt het niet een verwaarloosbaar bodemrisico te realiseren, dan kan in sommige gevallen een 

aanvaardbaar bodemrisico (A*) geaccepteerd worden. Bij een aanvaardbaar bodemrisico staat het 
bevoegde gezag een mogelijke belasting van de bodem toe, onder de voorwaarde dat deze belasting 
gesignaleerd en weer opgeruimd wordt. 
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Opbouw van de BRCL 

Middels de BRCL wordt aan elke bedrijfsmatige activiteit afzonderlijk een basis-emissiescore 

toegekend. Bodembeschermende maatregelen en voorzieningen leiden tot een reductie van de basis

emissiescore. De aard en hoeveelheid van de betrokken stoffen is van ondergeschikt belang bij het 

beoordelen van het bodemrisico. Aileen als onomstotelijk kan worden aangetoond dat vrijkomende 

stoffen niet in de bodem zullen indringen of dat de hoeveelheid of samenstelling geen merkbare 

verandering van de bodemkwaliteit kan veroorzaken is het bodemrisico op voorhand verwaarloosbaar. 

Maatregelen (software) en voorzieningen (hardware) moeten op elkaar zijn afgestemd om 

daadwerkelijk een scorereductie te geven. Minder effectieve voorzieningen vergen zwaardere 

beheermaatregelen en omgekeerd. 

In de BRCL wordt per activiteit de effectiviteit van gangbare pakketten bodembeschermende 

maatregelen en voorzieningen beschouwd. Bij de beschrijving van de pakketten worden 

systeemontwerp, opvangvoorzieningen en bijbehorende beheermaatregelen onderscheiden. Daar 

waar zinvol wordt verwezen op de samenhang van een activiteit met andere activiteiten. 

Onder beheermaatregelen is ook incidentenmanagement opgenomen, waarmee acties zijn bedoeld 

gericht op het schoonhouden van apparatuur en werkvloer (algemene zorg) en/of de noodzakelijke 

aanwezigheid van opruimfaciliteiten en getraind personeel (faciliteiten en personeel) om in geval van 

incidenten doelmatig te kunnen ingrijpen. 

Onderverdeling bedrijfsmatige activiteiten die bodemrisico met zich mee brengen: 

Nr. Omschrijving Komt op bedrijf wei of 

niet voor 

1 Opslag bulkvloeistoffen 

1.1 Opslag in ondergrondse of ingeterpte tank Niet 

1.2 Opslag in bovengrondse tank, verticaal met bodemplaat Wei 

Opslag in bovengrondse tank, vrij van de grond 

1.3 opgesteld (horizontaallverticaal) Wei 

1.4 Opslag in putten en bassins Wei 

2 Overslag en intern transport bulkvloeistoffen 

2.1 Los- en laadactiviteiten Wei 

2.2 Leidingtransport Niet 

2.3 Verpompen Wei 

2.4 Transport op bedrijfsterrein in open vaten e.d . Niet 

3 Opslag en verlading stort- en stukgoed 

3.1 Opslag stortgoed Niet 

3.2 Verlading stortgoed Wei 

Opslag en verlading vaste stoffen (inclusief visceuze 

3.3 vloeistoffen) in emballage (drums, containers etc.) Niet 

Opslag en verlading vloeistoffen in emballage (drums, 

3.4 containers etc.) Niet 

4 Procesactiviteiten/-bewerkingen 

4.1 Gesloten proces of bewerking Niet 

4.2 (Half-)open proces of bewerking Niet 

5 Overige activiteiten 

5.1 Afvoer afvalwater in bedrijfsriolering Niet 
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5.2 Calamiteitenopvang Niet 

5.3 Activiteiten in werkplaats Niet 

5.4 Afvalwaterzuivering Niet 

Aigemene maatregelen 
Het personeel krijgt instructie over hoe te handelen bij vullen van tanks, laden en lossen van producten 
en omgang met voerinstallatie en mestkelders. Verder krijgt het personeel instructie over hoe te 
handelen bij incidenten, lekkages etc. 

Opslag bovengrondse tank 
Het betreft hier de opslag van dieselolie en zuuropslag in een bovengrondse tanks. Deze tanks zullen 
overeenkomstig de richtlijnen dubbelwandig worden uitgevoerd. De eindemissiescore wordt hiermee 1. 

Opslag in put/bassin 
Het betreft hier kelders voor opslag van spoelwater en afvalwater onder de stallen . De kelders en 
opslagputten zijn uitgevoerd volgens de HBRM (Handleiding bouwtechnische richtlijnen mestopslag) 
en zijn hiermee vloeistofdicht. De eindemissiescore wordt hiermee 1. 

Los - en laadactiviteiten 
Het betreft hier laden van vaste mest, spoelwater, spuiwater en lossen van zuur. De los- en 
laadplaatsen zijn voorzien van vloeistofdichte vloeren en opvangvoorzieningen. Ter voorkoming van 
incidenten zijn er duidelijke vulinstructies en zijn er voorzieningen en maatregelen, die overvullen 
tegengaan en wegrijden met aangekoppelde slangen onmogelijk maken. Voorts zijn de vulslangen zo 
gepositioneerd, dat een vulslang niet buiten de opvangvoorziening kan komen. 
De emissiescore komt hiermee op 1. 

7.3.11. Geluid 

De normstelling waaraan de berekeningsresultaten op de woningen rondom de inrichting worden 
getoetst, is afhankelijk van het gemeentelijk beleid en de aard van de omgeving. De gemeente 
Hardenberg heeft nog geen gemeentelijk geluidbeleid vastgesteld. Daarom is aangesloten bij het 
toetsingskader van de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening", 1998. De gehanteerde 
geluidsnormen gelden op de gevel van geluidgevoelige bestemmingen (meestal woningen). 
Uit het bijgevoegde akoestisch onderzoek (zie bijlage 17) blijkt dat aan de normstellingen wordt 
voldaan . 
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7.4. Overige aspecten 

7.4.1. Vleeskuikenbesluit 

Regels ter bescherming van het welzijn van vleeskuikens zijn opgenomen in het Vleeskuikenbesluit 
2010. In de nieuwe situatie is rekening gehouden met de huidige welzijnseisen. 
In het kader van dierwelzijn is op het bedrijf sprake van een ideale situatie. 
Het gehele bedrijf voldoet na wijziging aan de normen zoals die gesteld zijn in het Vleeskuikenbesluit 
2010 (welzijnwetgeving). 
Het vleeskuikenbesluit gaat uit van max 42 kg/m2 mits aan diverse voorwaarden wordt voldaan. 
Met nieuwbouw inclusief technische voorzieningen kan aan deze voorwaarden worden voldaan. 
Het afleveren van de dieren gebeurt op een gewicht vanaf 1600 gram met een uitloop naar 1750 gram. 
Bij 42 kg/m2 kan men dus 42 : 1,6 kg is 26,25 dieren/m2 overhouden op het moment van uitladen. Oit 
is 26,25 : 97% overlevenden is 27 dieren/m2 bij opzetten. 
Of 42:1,75 kg is 24,0 dieren/m2 overhouden op het moment van uitladen. Oit is 24,0 : 97% 
overlevenden is 24,74 dieren/m2 opzetten. 
Tevens worden er op het eind van de periode zodanig veel dieren uitgeladen (eventueel 2 keer) dat er 
gegarandeerd wordt dat op het einde van de periode de bezetting wederom onder de 42 kg/m2 blijft. In 
onderhavige situatie is gekozen voor een beginaantal van 24 dieren/m2, zodat aan het 
vleeskuikenbesluit wordt voldaan. 

7.4.2. Externe veiligheid 

Het Bevi is in 2004 in werking getreden en verplicht de bevoegd gezagen Wet milieubeheer (Wm) en 
Wet op de ruimtelijke ordening (WRO) - in deze de gemeenten en provincies - afstand te houden 
tussen gevoelige objecten en risicovolle bedrijven. Tevens beperkt het besluit het totale aantal 
aanwezige personen in de directe omgeving van een risicovol bedrijf. Gemeenten en provincies 
moeten de normen uit het besluit naleven bij het opstellen en wijzigen van bestemmingsplannen en bij 
het verlenen van milieuvergunningen. Tevens moet de brandweer om advies worden gevraagd. 
Afstemming tussen de drie taakvelden ruimtelijke ordening, milieu en rampenbestrijding is zodoende 
van groot belang. De normen in het besluit zijn niet effectgericht maar gebaseerd op een 
kansbenadering. Tevens geven de risiconormen aileen de kans weer om als direct gevolg van een 
ongeval met gevaarlijke stoffen te overlijden; gezondheidsschade en de kans op verwonding of 
materiele schade zijn daarin niet meegenomen. 
Externe veiligheid is voor een agrarisch bedrijf echter niet van belang. 
Een agrarisch bedrijf ze lf veroorzaakt derhalve zelf geen risico's voor de omgeving in het kader van de 
externe veiligheid. Het is geen Bevi-inrichting. Oaarnaast is het productieproces van het bedrijf niet van 
dien aard dat de Arbo-wetgeving specifieke voorschriften voorschrijft. 
Volgens de Risicokaart zijn in de directe omgeving ook geen risicobronnen gelegen met een 
invloedsgebied waarbinnen de onderhavige inrichting is gepland. 
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Figuur 12: risicokaart . 
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Het dichtst bijgelegen risico voor de woon- en leefomgeving is een propaantank behorende bij een 
agrarisch bedrijf. Ten aanzien van deze inrichtingen dient een afstand van 50 meter in acht te worden 
genomen. De daadwerkelijke afstanden bedraagt circa 1100 meter. 
Tevens is er een buisleiding ten behoeve van gastransport gelegen. Ten aanzien van deze inrichtingen 
dient een afstand van respectievelijk 5 en 55 meter in acht te worden genomen, afhankelijk van de 
soort leiding. De daadwerkelijke afstanden bedraagt circa 1300 meter. 
De afstand tot deze buisleiding is derhalve zodanig dat dit aspect geen belemmeringen oplevert voor 
de bedrijfsontwikkeling. Bovendien betekent deze bedrijfsontwikkeling geen ontwikkeling van een 
kwetsbaar object zoals een woning. 

7.4.3. Verkeer en parkeren 

Het plangebied is bereikbaar via inritten aan de Verlengde Elfde wijk. De toename van de 
verkeersintensiteit ten gevolge van de ontwikkelingen in dit bestemmingsplan worden met 
name veroorzaakt door de aan- en afvoer van voer, dieren, strooisel, spuiwater zuur en mest. Het 
bedrijfsverkeer van het onderhavige project za l in het normale wegverkeerslawaai zijn opgenomen 
wanneer de dichtstbijzijnde woningen zu llen worden bereikt. Het normale wegverkeer op de Verlengde 
Elfde wijk is ook agrarisch verkeer. In het MER zal worden onderzocht of de infrastructuur ook geschikt 
is voor de extra verkeersdruk. 
Het parkeren van de auto's van personeel en het laden en lossen van de vrachtwagens 
gebeurt op het terrein van het bedrijf zelf. Het erf wordt ontsloten door 1 inrit, het vrachtverkeer kan op 
het erf zelf draaien en parkeren. De openbare weg wordt aileen gebruikt als ontsluiting van het erf. 
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8. Vergelijking alternatieven 

8.1. Aigemeen 

Bij de beschrijving van de gevolgen voor het milieu worden zowel de huidige situatie en de nieuwe 

situatie, zijnde het meest milieuvriendelijke alternatief op hun milieugevolgen beschouwd. In het 

bijzonder za l daarbij aandacht worden besteed aan de effecten op het milieu als gevolg van: 

• het ontstaan van emissies naar het compartiment lucht, vooral geur- en ammoniak- en 

fijnstofemissies zijn hierbij van belang; 

• het ontstaan van emissies naar bodem en water; 

• een wijziging van de geluidsbelasting; 

• transport (aan- en afvoer); 

• flora en fauna; 

• landschap; 

• indirecte milieueffecten. 
Waar enigszins mogelijk zu llen de milieueffecten met de bestaande milieube·invloedende effecten 

worden vergeleken, waardoor inzicht in de cumulatieve effecten van de activiteit wordt verkregen. 

De referentie (huidige situatie) waarmee vergeleken wordt = 0 

De beoordeling gebeurt op basis van plus en min tabellen: 

zeer negatieve invloed 

negatieve invloed 

+/- neutraal 

+ positieve invloed 

++ zeer positieve invloed 

Hierbij zullen tevens kostenaspecten worden betrokken. 

Dit hoofdstuk wordt verder uitgewerkt in het MER n.a.v. de Notitie Re ikwijdte en detailniveau. 
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Bijlage 1. Woordenlijst 

Aagro-stacks 
Berekeningsprogramma voor het berekenen van de verspreiding van ammoniakemissie en op de 
depositie van ammoniak op natuurgebieden. 

Ammoniakdepositie 
Depositie van potentieel zuur, afkomstig van ammoniak, gemeten in mol per hectare per jaar. 

Ammoniakemissie 
Emissie van potentieel zuur, afkomstig van ammoniak gemeten in kg per jaar 

AMvB-Huisvesting (Besluit ammoniak en huisvesting) 
In dit besluit zijn regels opgenomen ter beperking van de ammoniakemissie uit huisvestingsystemen 
van veehouderij bedrijven. Per diersoort zijn maximale ammoniakuitstootnormen gesteld. 

Bestemmingsplan 
Een gemeentelijk plan voor een deel van de gemeente en bindend voor de burgers, waar de 
ruimtelijke kaders zijn vastgelegd. 

Bouwblok 
In bestemmingsplan vastgelegd bouwblok waarbinnen een bedrijf met inachtneming van de regels 
gebouwen kan oprichten 

Habitatrichtlij n 
De Habitatrichtlijn richt zich op de biologische diversiteit door instandhouding van natuurlijke habitats 
en wilde flora en fauna na te streven. Centraal staat daarbij het behoud en herstel van deze natuurlijke 
habitats en wilde dier- en plantensoorten van communautair belang. Hiervoor wordt een Europees 
ecologisch netwerk gevormd door middel van de aanwijzing van speciale beschermingszones. 
Daarnaast regelt de Habitatrichtlijn ook soortenbescherming. 

IPPC-richtlijn 
Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1999 betreffende de ge·'ntegreerde preventie en 
bestrijding van verontreiniging, PbEG L257. 
(Integrated Prevention Pollution and Control). 

Luchtwasser 
Technische maatregel om lucht te wassen met zuur of met behulp van bacterien en daarmee de 
emissie van o.a. ammoniak te reduceren 

Milieueffectrapportage 
Een wettelijk vereist rapport waarin voordat een bepaald project wordt uitgevoerd de effecten van de 
activiteit voor het milieu worden berekend en beschreven 
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Reconstructiewet 
Wettelijk kader voor de herinrichting van het landelijke gebied (met name zandgebied). 

Regeling ammoniak en veehouderij 
Regeling waarin de ammoniakemissiefactoren per dier zijn opgenomen. 

Regeling geurhinder en veehouderij 
Regeling waarin de geur-emissiefacoren per dier zijn opgenomen. 

Spuiwater 
Afvalwater dat vrijkomt bij het wassen van lucht met een luchtwasser. 

Vermesting 
In bepaalde delen van Nederland wordt door de intensieve veehouderij zoveel mest geproduceerd en 

over het land uitgereden, dat de omgeving te rijk aan voedingsstoffen uit de mest wordt. Dit geldt voor 
de bodem, het oppervlaktewater en het grondwater. 

Verzuring 

Het zuur worden van de bodem en oppervlaktewater. Vooral door de verzurende stoffen afkomstig van 
industrie, elektriciteitscentrales, verkeer en landbouw. 

Vogelrichtlijn 

De Vogelrichtlijn heeft tot doel aile in het wild levende vogelsoorten in stand te houden. Het gaat niet 
aileen om de vogels zelf, maar ook om hun eieren, nesten en leefgebieden die voorkomen op het 
Europese grondgebied van de lidstaten. 

V-stacks-vergunningen 
Berekeningsprogramma voor het berekenen van geurbelasting op geurgevoelige objecten . 

Welzijnsbesluit 
Welzijnswetgeving voor dieren waar eisen gesteld worden over oppervlaktematen, vloersoorten maar 
ook verzorging van en ingrepen bij de dieren. 

Wet Ammoniak en veehouderij 
Deze wet is gericht op een ammoniakemissiebeleid, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen 

bedrijven binnen en buiten de 250 meter van een kwetsbaar gebied. 

Wet Geurhinder veehouderijen 
Hierin zijn regels opgenomen inzake geurhinder vanwege tot veehouderijen behorende 
d ierenverbl ijven. 
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Bijlage 2. Referenties 

- AMvB-Huisvesting 
- Berekeningsmethode voor de emissie van fijn stof uit de landbouw (Alterra-rapport 682, 

2002) 

- Besluit luchtkwaliteit 2005 
- Flora en Fauna wet 
- Geuremissie uit de veehouderij (rapport IMAG 2001-14, 2001) 

- Geuremissie uit de veehouderij II (rapport IMAG 2002-09, 2002) 
- Handboek Pluimveehouderij (Animal Science Group/Praktijkonderzoek) 

IPPC-richtlijn 
- KWIN Veehouderij (Animal Science Group/Praktijkonderzoek) 

- Natuurbeschermingswet 
- Nota Ruimte (2004) 

- Opties voor reductie van fijn stof emissie uit de veehouderij (Agrotechnologie & Food 
Innovations, Rapport 289, december 2004) 

- Rapport SGS environmental services nr EZI06/1861 , (1 september 2006) 

- Stimuleringsplan Natuur, Bos en Landschap 
- Welzijnswet 
- Wet Ammoniak en veehouderij 

- Wet geurhinder en veehouderij 
- Stallucht en planten, Instituut voor Plantenziektekundig Onderzoek 1981; Effecten van 

ammon iak op planten in de directe omgeving van sta llen: update van een risicoschatting, 
AB-rapport 72, P.H.B, de Visser en U. van Eerden 1996 

- V-stacks vergunningen, gebruikershandleiding SenterNovem 
- Regeling ammoniak en veehouderij d.d. 31 december 2009 

- Regeling geurhinder en veehouderij d.d. 28 december 2009 
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Bijlage 3. Afkortingen 

ALARA 
AMvB 
BAT 
BEES 
BGDM 
BOM 
Bref 

CO2 

EHS 
GL 
IPPC 

LNV 
LOG 
LW 
MER 
MINAS 

MMA 
MNP 

N 

NB 

NH3 
OU 

pH 

Rgv 
RAV 
RHS 
SPF 

VKA 
VROM 
WAV 
Wgv 
WMB 

As Low As Reasonable Achievable 

Aigemene Maatregel van Bestuur 

Best Available Technic 

Besluit Emissie Eisen Stookinstallaties 

Besluit Gebruik Dierlijke Meststoffen 

Bouwblok op Maat 

Best reference 

Kooldioxide 

Ecologische Hoofdstructuur 

Groen Label 

Integrated Pollution, Prevention and Control 

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit 

Landbouwontwikkel ingsgebied 

Luchtwasser 

Milieu Effect Rapportage 

Mineralenaangiftesysteem 

Meest Milieuvriendelijke Alternatief 

Milieu- en Natuurplanbureau 

Stikstof 

Natuurbescherming 

Ammoniak 

Odeur Units 

Zuurgraad 

Regeling geurhinder en veehouderij 

Regeling Ammoniak en Veehouderij 

Ruimte lijke Hoofdstructuur 

Specific Pathogeen Free 

Voorkeursalternatief 

Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu 

Wet Ammoniak en Veehouderij 

Wet geurhinder veehouderijen 

Wet Milieubeheer 
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Bijlage 4. Natura 2000 gebied Vecht- en Beneden Regge 

Bedrijf Verlengde Elfde wijk 8 

Natura 2000 gebied 

Berekeningspunt aagrostacks 
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Bijlage 5. "Kaart Wet Ammoniak en Veehouderij" 

Bedrijf Verlengde Elfde wijk 8 

zeer kwetsbaar gebied 
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Bijlage 6. Aagrostacks berekening nieuwe situatie 

Naam van de berekening: nieuwe situatie 03-12-2010 
Gemaakt op: 3-12-2010 13:05:58 
Zwaartepunt X: 229,200 Y: 509,700 
Cluster naam: uit het broek, nieuwe situatie 
Berekende ruwheid: 0,25 m 

Emissie Punten: 
Volgnr. BronlD X-coord. V-coord. 
1 stal1 +2 229145 509691 
2 stal 3+4 229110 509682 
3 stal 5+6 229086 509774 
4 stal 7+8 229 121 509783 
5 Stal 9 229168 509794 
6 stal10 229204 509803 
7 stal11 229240 509813 
8 sta l1 2 229268 509729 
9 stal13 229226 509720 
10 sta l1 4 229190 509710 

Hoogte 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 

X coord inaat 
vecht- en ben. re e 228868 

van Emissie Punt: 

Details van Emissie Punt: 

Details van 

Gem.geb. hoogte 
3,8 
3,8 
3,8 
3,8 
3,8 
3,8 
3,8 
3,8 
3,8 
3,8 

Y coordinaat 
506515 
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Diam. Uittr. snelheid Emissie 
3,6 2,53 360 
3,6 2,53 180 
3,6 2,53 225 
3,6 2,53 225 
4,1 2,65 504 
4,1 2,65 504 
4,1 2,65 504 
4,1 2,65 504 
4,1 2,65 504 
4,1 2,65 504 
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514700 
5141 95 
513690 
513185 
512680 
512175, 
511 670 
5111 65 
510660 
510155 
509649 
509144 
508639 
508134 
507629 
5071 24 
506619 
506114 
505609 
505104 
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Bijlage 7. Aagrostacks berekening situatie op 7 -12- 2004 

Naam van de berekening: aagrostacks op 7 dec 2004 
Gemaakt op: 3-12-2010 14:14:30 
Zwaartepunt X: 229,100 Y: 509,700 
Cluster naam: uit het broek, situatie op 7-12-2004 
Berekende ruwheid: 0,24 m 

Emissie Punten: 
Volgnr. BronlD X-coord. Y-coord . Hoogte Gem .geb. hoogte 
1 Stal 1 +2 229145 509691 1,5 3,8 
2 Sta13+4 229110 509682 1,5 3,8 
3 Sta15+6 229086 509774 1,5 3,8 
4 Sta17+8 229 121 509783 1,5 3,8 

X coordinaat Y coordinaat 
vecht- en ben.re e 228868 506515 

van Emissie Punt: 

Details van Emissie Punt : 

Details van Emissie Punt: 

-.. 

514700 
514195 
513690 
513185 
512680 
512175 
511 670 
5111 65 
510660 
510155 
509649 
509144 
508639 
508134 
507629 
507124 
506619 
506114 
505609 
505104 
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~/ '\ 

V \ 
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I /V~ /' I----.. '\ \ ( 
( ~ ~ \ 1 ) ( 
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Diam . Uittr. snelheid Emissie 
0,6 0,40 3333 
0,6 0,40 3333 
0,6 0,40 3333 
0,6 0,40 2025 
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Bijlage 8: V-stacks (geur)berekening nieuwe situatie 

Naam van de berekening: Uit het Broek , nieuwe situatie 
Gemaakt op: 1-12-2010 13:32:34 
Rekentijd: 0:00:18 
Naam van het bedrijf: Uit het Broek , nieuwe situatie 
Berekende ruwheid: 0,10 m 
Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 
Volgnr. Bron lD X-coord . V-coord. EP Hoogle Gem .geb. hoogle EP Diam. 

1 stal 1 +2 229145 509961 2,5 3,8 3,55 
2 stal 3+4 229110 509682 2,5 3,8 3,55 
3 stal 5+6 229086 509774 2,5 3,8 3,55 
4 stal 7+8 229 121 509783 2,5 3,8 3,55 
5 stal 9 229168 509794 2,5 3,8 4,10 
6 stal 10 229204 509803 2,5 3,8 4,10 
7 stal 11 229240 509813 2,5 3,8 4,10 
8 stal 12 229268 509729 2,5 3,8 4,10 
9 stal 13 229226 509720 2,5 3,8 4,10 
10 stal 14 229190 509710 2,5 3,8 4,10 

Geur gevoe1ige locaties: 
Voignummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm 
11 v.Roijenshoofdwijk 5 228805 509628 14,0 
12 Zestiende wijk 5 228939 51 0076 14,0 
13 Zestiende wijk 29 229832 510 118 14,0 
14 Zestiende wijk 18 229450 510 311 14,0 
15 ver.elfde wijk 11 229691 509666 14,0 
16 ver.elfde wijk 16 229642 509808 14,0 
17 ver.elfde wijk 25 228890 509495 14,0 
18 Zestiende wijk 7 228977 510310 14,0 
19 Zestiende wijk 3 228825 510298 14,0 
20 Oostwijk 33 228284 511 444 8,0 
21 Dedemsvaart 227565 512 116 3,0 
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EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

2,53 6300 
2,53 6300 
2,53 6300 
2,53 6300 
2,65 8820 
2,65 8820 
2,65 8820 
2,65 8820 
2,65 8820 
2,65 8820 

Geurbelasting 
9,1 
10,8 
3,9 
6,3 
7,5 
9,0 
9,1 
5,6 
5,6 
1,0 
0,5 

66 



512500 
Uit het Broek, nleuwe sltuatie 

512000 

511500 i 

509500 

509000 +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------~----------~ 

227500 228000 228500 229000 229500 230000 230500 231000 

x 
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Bijlage 9: V-stacks (geur)berekening nulsituatie 

Naam van de berekening: Uit het Broek, bestaande situatie 
Gemaakt op: 3 - 12-2010 11 : 42:24 
Rekentijd: 0:00 : 05 
Naam van het bedrijf : Uit het Broek , bestaande situatie 

Be rekende ruwheid : 0,10 m 
Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 
Volgnr. BronlD X-coord . V-coord . 

1 stal 1 +2 229145 509961 
2 stal3+4 229110 509682 
3 stal5+6 229086 509774 
4 stal7+8 229 121 509783 

Ge ur gevoe1ige locaties: 
Voignummer GGLID 
5 v.Roijenshoofdwijk 5 
6 Zestiende wijk 5 
7 Zestiende wijk 29 
8 Zestiende wijk 18 
9 ver.elfde wijk 11 
10 ver.elfde wijk 16 
11 ver.elfde wijk 25 
12 Zestiende wijk 7 
13 Zestiende wijk 3 
14 Oostwijk 33 
15 Dedemsvaart 

Diameter 
Aantal enkelvoudige 

enkelvoudige 
kokers (in m) kokers 

0,50 10 

0,70 3 

Gem iddeld 

EP HoagIe Gem .geb. hoagIe 

1,5 3,8 
1,5 3,8 
1,5 3,8 
1,5 3,8 

Xcoordinaat Ycoordinaat 
228805 509628 
228939 510076 
229832 510118 
229450 510 311 
229691 509666 
229642 509808 
228890 509495 
228977 510310 
228825 510298 
228284 511 444 
227565 512116 

Oppervlakte 
Omgerekend 
e diameter 

kokers een koker 

1,96 

1,15 

0,24 0,55 
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EP Diam . 

0,60 
0,60 
0,60 
0,60 

Geurnorm 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
8,0 
3,0 

EP Uittr. snelh . E-Aanvraag 

0,40 10800 
4,00 10800 
0,40 10800 
0,40 10800 

Geurbelasting 
5,8 
8,3 
2,2 
4,0 
3,0 
3,5 
6,0 
4,4 
3,9 
0,7 
0,4 
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512500 
Uit het Broek, bestaande situatie 

512000 

14 
511500 

511000 

Y 

510500 i 12 • 7 

" 510000 
10 

.. i 
509500 

5~00+------------+------------+------------+------------+------------+------------~----------~ 

227500 228000 22B!i00 229000 229500 230000 230500 231000 

x 
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Blj/age 10: Bestaand bOIJWb/ok 
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.l)LY 
Bijlage 11: Nieuw bouwblok 
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Bijlage 12: Erfinrichtingsplan 

Dit is een losse bijlage. 

© DLV Bouw, Mil ieu en Techniek BV 3-12-2010 72 
Verlengde Elfde Wijk 8 Dedemsvaart. versie 1.0 



Bijlage 13: Dimensioneringsplan stal1 tim 8 

Dimensioneringsplan Inno+ 
90% chemische wasser pluimveehouderij en vleeskalveren 

Opdrachtgever 
naam: 
adres: 
postcode: 
plaats: 
telefoonnummer: 

Locatie 
adres: 
postcode: 
plaats: 

Vaste gegevens 
Maximale luchtsnelheid in afzuigkanaal: 
Hoeveelheid m3 venti latielucht per sectie: 
Afmetingen netto per sectie van 20.000 m3: 
Netto aanstroomoppervlakte per sectie: 
Oppervlak emissiepunt (uitlaat) per sectie 
Pakketdikte wasser: 
Druppelvanger geintegreerd in waspakket, dik: 
Tota le dikte waspakket: 
Type pakket: 
Specifieke oppperviakte pakket: 
Materiaal pakket: 
Maximale specifieke belasting: 

Stal nummer 
Luchtkanaal 
Type wasser (ammoniak reductie) 
Groen Label nummer (of BWL nummer) 

F. uit het broek 
Verlengde Elfdewijk 8 
7701 RR 
Dedemsvaart 

z ie hoger 

2,5 m/s 
20000 m3/uur 

1,83 m netto breed x 2,25 meter netto hoog 
4,12 m2 
1,65 m2 (1,83 x 0,9 m) 
0,4 m 

0,08 m 
0,48 m 

2H NET 
150 m2/m3 pakket 
PP 

4854 m3/m2/uur 

In nok van de sta l 
90 % 

BWL 2007.04 
BWL 2007.06 
BWL 2007.07 
BWL 2007.08 
BWL 2007.06 
BWL 2007.07 
BWL 200708 
BWL 2007.08 
BWL 2007.08 

A.4.1. Vleeskalveren 
E.1.5.3. Opfokhennen < 18 wkn 
E.1.5.4. Opfokhennen < 18 wkn 
E.1.9. Opfokhennen <18wkn 
E.2.5.3. Legkippen en ouderdieren legr 
E.2.5.4 . Legkippen en ouderdieren legr 
E.2.1 0 Legkippen en ouderdieren legr 
E.4.6 Ouderdieren vleeskuikens 
E.5.4 Vleeskuikens 

Ventilatiebehoefte conform opgave Klimaatplatform Pluimveehouderij 
Dieren 
Vleeskalveren (BWL 2007.04) 
Opfokhennen E.1.5.3. (BWL 2007.06) 
Opfokhennen E.1.5.4. (BWL 2007.07) 
Opfokhennen E.1.9. (BWL 2007.08) 
Legkippen E.2.5.3. (BWL 2007.06) 
Legkippen E.2.5.4. (BWL 2007.07) 
Legkippen E.2.10. (BWL 2007.08) 
Ouderdieren vleeskuikens E.4 .6. (BWL 2007.08 
Vleeskuikens (BWL 2007.08) 
uitvoering Terra_sea, lagere venti latiecapaciteit 
Klimaatgroep pluimvee 

Aantal Luchtvolume (m3/h) Gelijktijdigheid 
o 250 100% 
o 5,4 100% 
o 5,4 100% 
o 5,4 100% 
o 6,84 100% 
o 6,84 100% 
o 6,84 100% 
o 13,68 100% 

45.000 2,5 100% 
Totaal 

Ventilatiebehoefte tbv geurberekening met V-Stacks 
Dieren 
Vleeskalveren (BWL 2007.04) 
Opfokhennen E.1.5.3. (BWL 2007.06) 
Opfokhennen E.1.5.4. (BWL 2007.07) 
Opfokhennen E.1.9. (BWL 2007.08) 
Legkippen E.2.5.3. (BWL 2007.06) 
Legkippen E.2.5.4. (BWL 2007.07) 
Legkippen E.2.1 o. (BWL 2007.08) 
Ouderdieren vleeskuikens E.4 .6. (BWL 2007.08 
Vleeskuikens (BWL 2007.08) 

Aanta l 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

45000 

Luchtvolume (m3/h) Totaal (m 3/h) 

Totaal 

150 0 
o 
o 

3,24 0 
o 
0 
0 
0 

2 90.000 
90.000 
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Totaal (m3/h) 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

11 2.500 
112.500 m3/h 

m3/h 
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Berekende gegevens luchtkanaal 
Oppervlak luchtkanaal (standaard) 
Indien wasser in midden luchtkanaal 

Berekende gegevens wasser 
Minimale aanstroomoppervlakte 
Volume wasser akket 

12,50 m2 

6,25 m2 

23,18 m2 

11,12 m3 

Bepaling grootte van de wasser en emissiepunt 
Aantal secties 6,00 stuks 
Werkelijke aanstroomoppervlakte 24,72 m2 

Werkelijk volume wasserpakket 11,87 m3 

Oppervlak emissiepunt 9,90 m2 

Diameter emissiepunt 3,55 m1 
Berekening luchtsnelheid 2,53 m/sec (m3/ hr / ol2P.ervlak emissiep'unt / 3600 

Berekende hoeveelheid watergebruik 1575 m3/jaar 

Berekende hoeveelheid zuurgebruik 5283 liter/jaar (1 ,63 liter zwavelzuur per kg ammoniak) 

Berekende hoeveelheid spuiwater 87 m3/jaar 
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Bijlage 14: Dimensioneringsplan stal 9 tim 14 

Dimensioneringsplan Inno+ • """ lit... 90% chemische wasser pluimveehouderij en vleeskalveren Inno'" 
Opdrachtgever 
naam : 
adres: 
poslcode: 
plaals: 
lelefoonnummer: 

Locatie 
adres : 
poslcode: 
plaals: 

Vaste gegevens 
Maximale luchlsnelheid in afzuigkanaal : 
Hoeveelheid m3 venlilalieluchl per seclie : 
Afmelingen netto per seclie van 20.000 m3: 
Netto aanslroomoppervlakle per seclie: 
Oppervlak emissiepunl (uitiaal) per seclie 
Pakkeldikle wasser: 
Druppelvanger geinlegreerd in waspakkel , dik : 
TOlale dikle waspakket: 
Type pakket: 
Specifieke oppperviakle pakket: 
Maleriaal pakket: 
Maximale specifieke belasling: 

Sial nummer 
Luchlkanaal 

F. uit het broek 
Verlengde Elfdewijk 8 
7701 RR 
Dedemsvaart 

zie hoger 

2,5 m/s 
20000 m3/uur 

1,83 m netto breed x 2,25 meier netto hoog 
4,12 m2 
1,65 m2 (1 ,83 x 0,9 m) 
0,4 m 

0,08 m 
0,48 m 

2H NET 
150 m2/m3 pakkel 
PP 

4854 m3/m2/uur 

In nok van de sial 
Type wasser (ammoniak reduclie) 
Groen Label nummer (of BWL nummer) 

90 % 
BWL 2007.04 
BWL 2007.06 
BWL 2007.07 
BWL 2007.08 
BWL 2007.06 
BWL 2007.07 
BWL 2007.08 
BWL 2007.08 
BWL 2007.08 

A.4.1. Vleeskalveren 
E.1.5.3. Opfokhennen <18 wkn 
E.1.5.4. Opfokhennen <18 wkn 
E.1 .9. Opfokhennen <18 wkn 
E.2 .5.3. Legkippen en ouderdieren legrassen 
E.2 .5.4. Legkippen en ouderdieren legrassen 
E.2.10 Legkippen en ouderdieren legrassen 
E.4.6 Ouderdieren vleeskuikens 
E.5.4 Vleeskuikens 

Ventilatiebehoefte conform opgave Klimaatplatform Pluimveehouderij 
Dieren Aanlal Luchlvolume (m3/h) Gelijklijdigheid 

Vleeskalveren (BWL 2007.04) 0 250 100% 
Opfokhennen E.1.5.3. (BWL 2007.06) 0 5,4 100% 
Opfokhennen E.1.5.4. (BWL 2007.07) 0 5,4 100% 
Opfokhennen E.1.9. (BWL 2007.08) 0 5,4 100% 
Legkippen E.2.5.3. (BWL 2007.06) 0 6,84 100% 
Legkippen E.2.5.4. (BWL 2007.07) 0 6,84 100% 
Legkippen E.2 .10. (BWL 2007.08) 0 6,84 100% 
Ouderdieren vleeskuikens E.4.6. (BWL 2007.08 0 13,68 100% 
Vleeskuikens (BWL 2007.08) 63.000 2,5 100% 
uilvoering Terra_sea , lagere venlilaliecapacileil Tolaal 
Klimaalgroep pluimvee 

Ventilatiebehoefte tbv geurberekening met V·Stacks 
Dieren Aanlal Luchlvolume (m3/h) Tolaal (m 3/h) 

Vleeskalveren (BWL 2007.04) 
Opfokhennen E.1.5 .3. (BWL 2007.06) 
Opfokhennen E.1.5.4. (BWL 2007.07) 
Opfokhennen E.1.9. (BWL 2007.08) 
Legkippen E.2.5.3. (BWL 2007.06) 
Legkippen E.2.5.4. (BWL 2007.07) 
Legkippen E.2.10. (BWL 2007.08) 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

150 0 
o 
o 

3,24 0 
o 
o 
o 
o 

Tolaal (m 3/h) 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

157.500 
157.500 m3/h 

Ouderdieren vleeskuikens E.4.6. (BWL 2007.08 
Vleeskuikens (BWL 2007.08) 63000..,...... ______ 2:;.. 

Tolaal 
126.000 -..".".-__ 
126.000 m3/h 
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Berekende gegevens luchtkanaal 
Oppervlak luchtkanaal (standaard) 
Indien wasser in midden luchtkanaal 

17,50 m2 

8,75 m2 

32,45 m2 

Berekende gegevens wasser 
Minimale aanstroomoppervlakte 
~olume wasserRakket 15,57 m3 ___ ~ _______ ~ ____ --, 

Bepaling grootte van de wasser en emissiepunt 
Aantal secties 8,00 stuks 
Werkelijke aanstroomoppervlakte 32,96 m2 

Werkelijk volume wasserpakket 15,82 m3 

Oppervlak emissiepunt 13,20 m2 

Diameter emissiepunt 4,10 m1 
Berekenin luchtsnelheid 2,65 m/sec (m31 hr 1 oppervlak emissieRunt 13600 ) 

Berekende hoeveelheid watergebruik 2205 m3/jaar 

Berekende hoeveelheid zuurgebruik 7396 liter/jaar (1,63 liter zwavelzuur per kg ammoniak) 

Berekende hoeveelheid spuiwater 122 m3/jaar 
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Bijlage 15: Rapport luchtkwaliteit 

Oit is een losse bijlage. 
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.l)LY 
Bijlage 16: Brief gemeente 

Dc beer f1'.A.M. Vjt het Dwelt 
Verlengdt Bll'de W\jk 8 
7701 RR DEOEMSVMRT 

~Wt ~tIl8 
mOaAl~ 

~~1 
7m1lll~~ 

~ ~~lirlilll-..nOl~·tem~, 

*_lMO .to.,(D UN., ,'.0, '· 
J! \l¥l0I~. 12..00 ..... 

folob;n om . ml11 
PI' ~·2«II)1~ 

fft ~~nI 
iIIIrnII _JlMlII'IIqrl 

tit lIill'",",. \} aIPOOet :!009 ~_' mw.A.~ 

... . ~~~ 

" I , . ~ • 

j 
j. 
! . 

! 

< 
! .. ' 
1 , '. 
~ . 
~ . 
'j 

Qern«nteJijk btfIdd 
ne Jemwntefijke belei~\c:d.era waar uw VlIlWI!k aan ptoetit ~'OI'dt. ~n In em gm-al run 
bestemmhlgl:Plan en de Vi$imota Bwtengcbiec1, 
UW petoei!!'l\nllt <mdN bet beltem~fln ·Bulten«ebled gemaent.e A~ro.,.t" c:n h.eeft dw, ; ,," 
de. bellltemming ·qr&ri~elte ~oolelnden·. Voor bet uiti)Ni~cn lIJ),n het bouwvlak i" (11" ,', 

pafti&1e herzl.mtnl Van hot bomun~plan~. . 
Momcnteel ia een nieuw ~Ian war bel buiWngebled in V(X)rbcn:idin~ NadT 

~tine!fat elnd 2010 tlen vooro~twerp·be$lemminpplan ~ cijn. 
De VI$lle~ B1.titcngebl.ed 11 bet ~teltJke bel.eidtidocumcnt ~.arin de rttimtelijl«: \iRil". 
9Cor het buitcogebled .taat ~cn. In de V-l4imotA BuitenaebLcd valt bet ~e1 biflll':-'. 
het J.:ndbonwontwllckolinpgobiecl ILOGj. Ret landeohap8typc 1fi "mnlont&Uminf:. 

Prcwfn<:i.acJ1 b8lItrid 
Omdat uw bedrijf .;ich in het buttonpbied bMnelt, ~ het ~ in de ~ne ()~>. 
Hilt beleid '''.n de :prcwincie 0verij1ll,1 bdedt rU.imte "&ii' ontwlkke1tni D'lits de ruirotcliJ"ke 
kwlllltelt van het IandlchatJ won1t ver.tertl. 

__ .. , . ..... , ,r , ". ~,.., 

6~: L r Bl~d3S-SZ . 10 
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-

Bij bc8mnmitlpp1anntm die ~ ODtwI~ mo&ellj\< malum. mal.8 In \IW gevni h.-I 

~~enCO= ~~~~~~wd dat de tulmtdlJ~ kwalitdt "~H'I1 t 

~ kwW:ifeit . 
~ betelcent bet \~ VQ!1 de nalm161ijkil JaraJlteti dat voPl' UW vetmelt ee<I.l 
etfihrieh.tin4PPt..n oodJi la, WBRIiIl4e 1aDddlappeUJkt inpus:Inj: van de uitbre1d1ng m h:' ~ 
open p:bIec1 worclt PW8.lU'bor86· De lill'Ise sijden ¥an d. bebo1hring moeten worden \IDOrZ~'~; 
VIU) .~lbepla.ni:tq. Dtt I:'ll6g bHOpen. met lap ~beplaJltins. 1)e bOOrdelljloe. kGrtll .;r::ir;..., 
VatI de bebouwln& All OpeD. ~ . 
OaarnllB6t II he:!; Weir de ruimttlij'b kwaliWt \lUI be1anc (let de lijnen van ac bi:lbouwirlc, 
doo~ \VOl\iI!n, IOd.u een _Iilbllnpnd pee1 ~ bobouwlns (lDtataat. 

~l!Ylrmuf~ 
In be8iDeel ataan .,.q poCtW to&m <MIl' uw YenIOCIk. Voor de planologiache inpuaing Vl!'(, . •• 
plannen, la een ~vmbl!t senoemcle ~~lan nodl&, 
lnd!1\" u ilict wj~t or kllllt 1i'I'Wlh~ ~ da. a«'bwllMtll WJ:l bet ~eplan voor bel 
b!,J,\tenFblcd., kwlt u ~ de ~ em aanvrs,q iIldieDem YOQr een 
be.~~tpeCI&k wor aw pen:iI!I!l 
Aan eeu ver<1en: ~ VIII' uw pW1 ~ wij de vo1a;endc worwaarden: 

U 1I!'I'Crt een e:rfiarichdnpplao Q%l wurin ~toond wonlt dat de tuimllllijb ~·a.Wl.'P 
YIlD b.tIt porcccl.J verbetaw ten opzkhu: VUl de ~ aitwltie, De kolten hicI:rvB.I'. 
komerxJ l'OOr uw ~ 
De Uitl,nl4lng moet eeI'1 ~ phee1 van bcbouwblg tot pYoli bebbcn, u, 
truJ.di&e ~n«I \!all de bebauw:lJ\a ~ten dooq:I:at wo.nlen. 
[)(I uitkomaten q.!), nadcre,!IOt ~~'Sii' ~" _ ~.~~ ~m!:.:i ziJn. fkt pat daD om ~rperI.~" . sterne ~etl !au'" " ~. 
,eluid. pUi"e.n d.eqtaIijb. OoJcde kg Viilll~~~;~r,~~~. 
De kollten v.mde pIeno1l?ll~.~ure en ~ ~'btelljke' ~' YOOr ~ ' \'< 

t.oe:AI:ht~en "'FW1~- wDeD c?p-~ \'aD weckllijl: te maken~) 
I.VOt'd6n bel'ekea.d. VooJda\'de' ~!.tart .. CUD 

kDmnwr~at 'IiWI:'dc gellotc tu-= U lin de pmletIrlm, wudn 
blj¥OOl'boeld de ~V8D.de ~ wordt ~ 
Met Is mogelijk dat ala J&Wl8 vm de d.QOru FYfDIIde ~~ iemant! 
andet'$ ~ lij4t of _.Iijden in de vorm van eea. ~ ti IHIIl vermil\<i",,,. y: 
van de wu.me 'MIl _ o~ AU. OJ' ctie;r)s ~ lrennen ~ 6Im 
legemoetkomi1'1& ln db IChede,tAe <~ 6.1 Wro}. Ardkel6 .... Wro btc<lt 0111 de 
IQQCOttJkhcid om ~el ~ ~de'.1!ftl vocraf'met \l t6 WJtcn 
~ \WJ' uwtflklmiQi.to Ja~bmeii;:wtl . ~ "bruIk '9I!n delle 
moptijkf .. t/d: . ' . , 

U dt8&gt mr~ \!001' een ~btllII:mnalInppIa.n, waarin onder andeR de rnlmteJijkl' 
kwaU1le1t van de aewm1t4 aituade ~iAiZkt wrclt. Ret concept-~ 'k LI r! ' '~ 
I&ton oI*ellen door eetI ~Ii,.rd ~wkuncUs bureau, zoel8 8uFl Ha,iet:" B. 
Buro Vijn, witpurd of Orujewoud. 00Ir: .sese koetcQ komen \'00&' 1;(" reketrirt" 

H~ nIot of met in voIcIoendt! ID.II.te aamtIIIIla Iijn VtiI de JIm~ informati~, JwL 'b!!~t;"· 
d~t uw aan.~ nlet in bI;~wcm1t ~ 

1'rocedu~ 
No beo¢nleUng \>aIllu!t ooncept-~lan IIUllen wij de be~t:emm!opplanprooed n 
atart.en. Dae procedUI1! duwt. IIftulItbltlk van de reaf!tIe8 van. derd.en en bcslansbebbend~ '., 
\'a1IS.f hfl rnocnsnt 'II'IUl de ~ ~cain&. mlnlmeal een halfjaar, OmtJat de procedw": 
IlOI doodQpen moet worden, Ia.umc:n wij pen...makl IOYtP o~de ~ .... j:'. 
tt¥tr ve:I1IOCk. Oe ~ 0)) UOCIII iA ifi vote mata albankelijk VU1 de inboudllltfke kwaliteH: v. " 
het etfl1lJ'l.obtlngaJ'lan en bet durup to bucrm CODOePt-be.....",mII'lgaplaTl. 
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_ ___ _ ___________ ............ .. J+--'"~~ 

8lnnen ~ week DB ~n.c W.n dac brieCeal de bebande.lend 8mb~, mevroU\-,' 
A. Dclnuy, hienwer contact met U opnemen. 

·Wet.ho\lden van de ~te HARDBNBERO, 

Atachrllt aa.n: rz f RE IA. ~ 

. ~ .. :, ~, 

~~ : g l @1-Q3S-BZ • 10 

© DLV Bouw, Milieu en Techniek BV 3-12-2010 
Verlengde Elfde Wijk 8 Dedemsvaart. versie 1.0 

80 



Bijlage 17: Akoestisch onderzoek 

Dit is een losse bijlage. 
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Bijlage 18: Concept tekening omgevingsvergunning (onderdeel milie~ L Y' 
Dit is een losse bijlage. 
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