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LA.)onen 

CIVj- NIt»;Q 
, ".;.1.- - ' ;;.1 

.etX»'Je~~wef.-~ , 

LA.)onen 

Onder LA.)erKen LA.)orden de 
sia/len versiaan. ))eze NAiM
ien zijn .f'unc6oneel en 
, straf' in:Jerichi. N'adn<f Ilji 
h'er o? .f'unc6ona/iieii. ))e 
3 roene jas rondoM deZe 3e
bieden bren:Jen vana.f' de bui
ienKani eenheid in hei land
schar> 

))e 3rijze 3ebieden hebben als 
.f'unc6e bewejen en tra;,S
,Porter-en. ))/t 3ebeurt a/le
Maa/ b;nnen het ?Ia;,jeb;ed. 
));i jeb;ed doorKru;st hei 
eH. Y/ei zijn ieVens z;cht
lijnen welKe de .f'orSe oMvan:J 
va;, hei bedrij.f'verzachten. 

Onder oVer3an:J lA..Jonen lA..Jer
Ken lA..Jorden de o?sla:/oods
Sen en de 3roenie/ .f'ru;ttu;n 
bedoeli. ))eze hebben ZOlA..Jel 
nuttlje a/S re?reSenia6eve 
.f'unc6eS. 

Onder lA..Jonen LA.)orden de 
s;eriu;nen en de lA..Jon;n:Jen 
bedoelt. ));i ;s aan aanje
z;chi van het bedt-ij.f'. ));i 
is het ?r;Ve jedeelie Van de 
.f' a.M;I;e . 



'/let bedrU.f'van PTts. t/it net !3roef /Ijt in een j On:J onNe
n;n:JS/andschqp. (zie /andschqpssb-actaarl(aart) ]Xt /and-
Sc.hqp neet"t o,Penneid en een ordeliJl(e reChte verl(aYe/inj a/S 
de belan!Jt"ij l(ste l(en/J1erl(en . ( zie /andSc.no/sstrac.taarl(a.art) 

Bij net /J1aJ::en van net er/i nric.nt:n:Js,P/ an ;s h·er rel(en;n:J /J1ee 
jenoaden. O,P de vorlje ,Pa:J;na. ;s in:Jejaan o,P de .f'anetiever
de/;nj van net ~ ])eZe is 001( daide/iJl( en rec.htlij nij . ]);t 
,Pas ,Pr;/J1a b;nnen net landsc.nqp . /Ian de onderl(ant van deze 
,Pa:;;na ;s een doorsnede van het bedrut" jetel(end. Gezien de 
breedte van het eff val/en de stal/en /J1et een jer;n:Je hoojte 
a.M,Per o,P in het /andsc.hqp. ])aarnaast wordt er jrotendee/s 
OM het ert" een brede Sin:Jel aanje'p/ant. ])eta;/er;nj oMirent 
be;:J/ant:n:J1 Maavoer;n:J en inr;c.ht:n:J sta.an o,P de oVerzicht
Stel(enin:J C(anjejeven. Be/~rijl(e I(eazes bij het /J1a.Ken van 
het ontwer,P, zij n de .f'anCt:eS We/I(e 0,P het eH 'p/~svinden. 
'/let ert" wordt ontS/oten door een ;nr;t, het vrC(c.htverl(eer 
I(an o,P het ert" Ze/t" draa;en en ,Parl(eren. ])e o,Penbare wej 
wordt aI/een jebraift als onts/ait:nj van het ert". 

Mts. t/it het Broel( hecht een jroie wa.arde aan de Verzor
jinj Van hei ert". ])ii aii zich na aI in de jroie aanjelejde 
S;er- en naisiu;n. 



Wet bedr/jl'valt je.z;en de /a:Je bebebouw;n:J n;et 
o,P ;n het / andschqv 

Wet hu;d'je bedri.jl' vaneif' de west .zijde Keuh'n3 
aan3e,P/ ant 

Wet bedrjl' o03t vaneif' de o,Penbare we3 ne"{jes 
door de jrote aanje/e3de S;er- en nurstu;n 



I 

[ 
I 

~ 
" 

1> 
11 ~ 

I'll ~ ~ 
II) -.ll ~ 

,t : 
~"), 

~ ' 

265 

'~:l 
, , ~--------~--~~--~ 

I , 

1 
I 

I 
---+ 

I 

I 
j ,# 

1f 
1'1 ~ ~ 
II) V) ~ 

~ ~ 

i--,~ _',- -= ~ -;-~ ~~~:~-,---=- ~ - - -~-~ --~ ~~ .. - I ,~~.~-~~~-- . --I 
1'1,..,1 .,' f'" .' ." "_ I 

," -to . '::JI I r·-~ , -""~II I ", .... , - \" : .. -

I - .... .. " .' I I 
_ I, .' 'i , r - ~" ',.'''' • , - , ...• [', . I', "~:'.' , 

- • La .. , I, ,_, ! 
.,' ,- '.' ,'. 'y - t- -. , III' ,.. , - -= I I'. .' 

- • '4 - .. _....-i':.....w.::.. ___ , .. -___ ~.:a -, . _ II ,. tt ~ 

J L" I II;; I --~~--l._------=~ _-.:- .. -'-_-...:..----'---_ _____ ---.'.'I I __ __ _ j 



Nummar OP kaart Soort Naderlandsa naam parc. plantwilZa I planlafstand hoavaelhald aanplantmaat kostanlndfcatJa 
Loofbomen 

B1 nlia cordata Kfeinbladige linde rii S(m) 10 12/14 € 1.000.00 

Fruitbomen 
F1 Malus/Pyrus/Prunus hoogstamfruitbomen rij SCm) 12 12/14 € 1.200,00 

Houtsingel1 2250 m2 
S1 1 Picea abies 1 Fijnspar 10%1 wild 2 x 2 m 1125 80/100 € 5.625.00 

1 I 1 1 1 1 
Houtsingel 2 225m2 

S2 Betula endula Ruwe berK 20% wild 1 x 1 m 50 80/100 € 450.00 
S2 Corylus avaHana Hazelaar 20% wild 1 x 1 m) 50 80 f 100 € 450,00 
S2 Prunus spinosa Sleedoorn 20% wild 1 x 1 m) 50 80 r 100 € 450.00 
S2 Quercus robur Zomereik 20% wild 1 x 1 m) 50 125/150 € 450,00 
52 Ulmus glabra Ruwe iep 20% wild 1 x 1 m 50 80/100 € 450.00 

1 
Hag_en 140 (m) 

H1 Fagus sylvatica Beuk 100% haag 20 (em) 700 100 i 125 € f.400,00 

Totale kosten exel BTW (let op dit is een raming bestaande uit eenheidsprijzen en geldt als indicatie) " € 11.475,00 



Maatscho/ !-I;t het Brae/: hecht een 3rote oJaarde aan de land
Scho/?elij /:e ;nr;chti"3 van het er.f'. Zoals eerder 3eschreven 
/:oMi d;t nU oo/: a/ tot u;t;n::; ;17 de 3rote aan3ele3de tu;n Met 
dIVerSe stree/:ei3t!U? be?lan6n::;. Y/et doel van deze tu;n ;S Met 
nO/>1e I Sier \ en t nutS' doele;nden . ])e iu;n beVindt z;ch rondoM de 
oJonin::; oJaardoor er ?riVe veel3ebrui/: van 3eMaa/:t oJordt. 

/fondoM het ?luiMVeebedrij.f' beStad de aan,Plantin3 hool'dzd:e/ij/: 
u;t BlauoJ s?arren. ])eZe be?lan6n::; ;S doeibeoJuSt 3e/:oZen OM 
rondoM de stallen te ?Ianten. Bij het MaKen van een be?lan6n3S
?Ian oJorden er vanu;t de overhe;d 3ee1St dat er 3e6rd;/: oJordt :;e
Ma.a/:t van Stree/:eljen be?lan6n::; . ])eZe zijn teru3 te v;nde.n b;nnen 
het 4I:JeMeen /:ader Voor het MaKen van et!U? erlinrIC/1tin::;s?lan) 
0?3eSteli door MeVroUoJ Boven/:C<M? van de 3eMeente Y/ardenber3' 
In ?r;nci?e Moei h;er aa.n voldaan oJorden. loch zou MtS. !-lit 
het Broe/: oo/: in de n;eUoJ aan te le33en sin3el Voor BlauoJ 5?ar
ren oJ;llen /:;ezen. Vanu;t de :;eMeente ;S aan3e3eVen dat hiervoor 
30ede ar3uMenten aan3edra:Jen Moeten oJorden, OM incidenteel Van 
het /:ader cd'te oJij/:en. 

])e s;n:Jel rondoM het bedrij.f' hee.f'i verSch;llende .f'unc6eS. In 
het o?en 3ebied 3ee.f't hetjaarrond een 3roen /:ader rondOM het 
bedriil', daarnaast bree/:t het de l-<)ind. d't het Broe/: 3ee.f't aan 
dat het ievensJ'aarrond een extra isolator Voor de stallen is. 
( M;croNiMad) 

Kij/:en oJe ,Puur na.ar de Soort dan ;S deze 3e/:ozen OM V03els Zo
veel M03e1iji: te vJeren rondOM het ?lu;MVeebedrij-l'. ])eZe V03elS 
zijn een extra z;ef:tedruK. OMdc"it de al3ehele a:Jrar;sche sector 
enorMe Sio/?en Maa/:t OM het a.n6b;06ca 3ebru;/: te verMinderen 
z,j n Met naMe ?reVen6eve Ma.a.tre3elen er3 belan3rij/:. Y/ei aan
trei:/:en Van wIlde vo:;els zijn Voor de ?luiMVeeSector een 3rote 
bedre1jln:J Voor de :;ezondhe':d Van de dieren. y/ler ;S veeloJ;nst te 
behalen t!U? het ;s duS ooK Van :;rooi bela.n3 h;ero? ;n te S?elen 
bij het /:;eZen Van be?lan6n::;. 



Oh1 rondoh1 het bedr(j-i'te K;ezen Voor 131a.awSj?arren wordt 
VoorKoh1en dat VOjelS ja.an neste/en en broeden rondom de sta/
len. OoK jeVen 131a.uwsj?arren jeen vrue-hten «..!aat- wederoh1 vc:gels 
oj? a.-i'Komen. ]Xt VoorKomt aantreKKen van ;z;ei(ten a/s vOjef?est 
etC. 131a.awsj?arren z(jn ( schone' bOh1en. Ze. ;produ ceren jee/? 
0/' na.awel(jKS a.-i'va.! wat onjed;erte a.!s /YlU;Zen, ra.tten en andere 
Kle;ne zoojd;eren weren. 

])eZe extra. a.a.nVull;n:; oj? het SchrijVen hee-i't a.ls doel n;et a.!leen 
na.ar de StreeKe1jen KarafterS te K(jKen /Yla.ar ooK na.ar de /Yloderne 
duurza.a.Me bedrij-i'SVoer;n:;. '1/;ervoor h10et aljeweKen worden Van 
reeds bestaande Ka.ders. Gra.o:J zouden we da.aro/Yl ooK ;n breder 
Verband K~iKen na.ar C02 reduCt:e van de te bouwen sta.!len. ])eZe 
worden n;et a.!leen behaa.!t door a.a.nj?lant Van bO/Ylen en Stru;Ken 
/Yla.ar ooK door het ZU;Veren van de sta.!lucht en het j?1a.atsen van 
zonnej?anelen. 'l/et jehele bedr(j-i' wordt h;erdoor C02 neuira.a.!. 
]);t ;S ooK een ;mj?uls ;n de landscho/j?el(jKe Kwa.!;te;t. Elder Ver
dw(jnen oude /Yleer ( vervu;lende' sta.!len Oh1 j?1a.a.ts te /Yla.Ken Voor 
dUUrZa.Me enerj;eneuira.!e sta.!len. LandschO/j?el(jKe Kwa.!;te;t 
Krujt h;erdoor een extra. d;/YlenS;e. 

ieKst sa.Men:;esteld door: 

/Ylts. t/;t 'l/et 13roeK 
v.o.r NoeSt (13os- en La.ndscho/Sbouw) 
;n:;. 'I/.J"L Oldeh;nKel (adv;seur er-h'nr;cht:n:;) 
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CJ 

D 

Legenda 

iWp en iWz 

Moerige podzolgronden, veenkoloniaal 
dek en moerige tussenlaag 

iVp 

(VIier-)Veengronden met veenkoloniaal 

dek, zand ondieper dan 120 em, zonder 

humuspodzol 

Hn21 

1"1 Veldpodzolgrond, 

~ lemig fijn zand 
leemarm en zwak 

&'~. 

UI 

IV 

Eenmanses 

Grondwatertrap, GHG < 40 em onder 

het maaiveld 

Grondwatertrap, GHG >40 em onder 

het maaiveld 

Eelerwoude 

2.3 Bodemsoort en geomorfologie 
De bodem is door abiotische factoren, zoals wind, 

water en ijs gevormd. Afhankelijk van het agrariseh 

gebruik door de mens is de bodem veranderd. De 

nevenstaande kaart laat zien welke grondsoort waar 

in het projeetgebied in de bodem te vinden is. 

In de omgeving van het projeetgebied en in het 

projeetgebied zeit zijn ontgonnen veengronden 

te vinden. De mate van veenrestanten op de 

zandige ondergrond bepaalt het verschil tussen de 

ontgonnen veengronden. In het projectgebied heb 

]e drie soorten grondsoorten met veenrestanten: 

Moerige podzolgronden, veengrondeh en 

moerasaehtige veengronden. 

Veldpodzol is de benaming voor gemeenschappelijk 

gebruikte heidevelden. Deze heidevelden werden 

voorriamelijk gebruikt voor het weiden van schapen. 

Veldpodzol is bijzonder algemeen in oost en zuid 

Nederland. 

In het ontwerp is de bademsamensteUing sturend 

voor de beplantingskeuze. Op een veengrond en 

een moetige podzolgronden groeien de volgende 

boom-/struiksoorten natuurlij~: 

Es, Gelderse roos, grauwe wilg, lijsterbes, vui/boom 

en zaehte berk. 

Daarnaast groeien op de vlierveengronden oak de 

gagel, geaorde wilg, kruipiNilg, zaehte berk, esdoom, 

zwarte els, es en zomereik goed. Deze soorten 

groeien goed op bodemsoorten in het projectgebied 

en daardoor zijn ze minder bevattelijk voar ziektes. 

De soorten die in de landschappelijke inpassing 

gebruikt worden, zijn streekeigen. 

landschappelijke inpassing Verlengde Elfde wijk 13 





plangebied medio 1900 

plangebied medio 1925 

Eelerwoude 

plangebied medio 1950 

~ "-

~ .. .. \J 

.-

plangehied medio 2000 

... ~~ 

2.4 Historische ontwikkeling landschap 
In de tijd is een landschap ontstaan wat wij nu 

aanduiden als 'veenontginningslandschap·. 

De omgeving van het projectgebied was 

waterhuishoudkundig geTsoleerd en werd 

regenwater dus vastgehouden. Op de zandbodem 

ontwikkelde zich in de nattigheid. veenmossen. 
Dit werd in de loop van tijd veen . Somen groeiden 

niet goed in deze omgeving. dus ontstond een heel 

open landschap. Het veen is in het begin van de 

1ge eeuw systematisch afgeplagd. 

Uiteindelijk restte er een grootschalig. veenkoloniaal 

akkerbouwgebied met de kenmerkende lintdorpen 

langs de kanalen. Langs de wegen zijn in de tijd 

bomen aangepland. Zo werd de systematische, 

geometrische aard van het landschap aangezet en 

werd de openheid doorbroken. Van de oorspronkelijk 

aangelegde turfwijken en vaarten zijn de meeste 

inmiddels gedempt. Toch is de oorspronkelijke 

wijkenstructuur plaatselijk nog herkenbaar. De 

akkergronden zijn steeds meer als weidegronden in 

gebruik genomen. 

(bran: Visienota 

Hardenberg) 

Buitengebied Gemeente 
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2.5 Huidig landschap 
2.5.1 Landschapstype 
Het plangebied ligt in een veenkoloniaallandschap. 

Deze is ontstaan door vervening (het afgraven 

van veen) en ontginning (het in cultuur brengen 

van ontveende gronden ten behoeve van de 

landbouw). De vervening heeft plaatsgevonden 

in de 1ge eeuw. Het veenontginningslandschap 

wordt gekarakteriseerd als vlak, grootschalig en 

"rechtlijnig" gebied met halftransparante linten van 

bebouwing en boombeplantingen (zie historische 

kaarten en de foto op pagina 15). De bebouwing en 

beplanting is geconcentreerd aan de ontginningsas. 

Maar openheid karakteriseert het landschap. Ten 

behoeve van de turfwinning zijn vaarten en kanalen 

gegraven, die nu dee Is zijn gedempt. Het plangebied 

ligt visueel gezien in het open gebied. Het kan aan 

aile zijde ervaren worden. 

Het bestaande erf vormt in de openheid een cluster 

van rood en groen (bebouwing en beplanting). Het 

/' 

~ 
~ 

/ 
~ ...... 
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cluster wordt groter met de op handen ontwikkeling. 

Langs de Elfde wijk staat geen beplanting. De weg 

is na 1950 aangelegd bij de ruilverkaveling in het 

gebied. 

Vanuit de openheid beleef je het landschap 

van grote afstand. Op de hogere delen, om de 

veenontginnging heen, is bos geplant. Deze bomen 

werden gepland ten behoeve van de bouwsector. 

Vanaf het erf is er zicht op het Ommerbos mogelijk. 

De aanleg van de N36, ten zuiden van het erf, heeft 

hier geen invloed op gehad. Ook zijn de bossen 

op het Bovenveld (waar de N36 de Ommerweg 

kruist), rond Witharen en rond het Stoetenslagh 

(Colenbrandersbosch en de Klimberg) zichtbaar. 

De bossen in de omgeving van het erf bestaan 

vooral uit naaldhout. Het is aannemelijk dat 

de inspiratie voor de beplanting van erven met 

naaldhout (naaldhoutsingels) hierop ge"inspireerd 

is. 

2.5.2 Landschapskenmerken 
De landschapskenmerken zijn weergegeven op 

de landschapsstructuurkaart (pagina 14). Deze 

landschapskenmerken zijn stu rend in het ontwerp 

voor de landschappelijke inpassing. 

• Openheid/regelmatigheid 

• Vlakke ligging 

• Openstrekkende strokenverkaveling 

• Herkenbare wijkenstructuur 

• Bebouwing langs ontginningsassen 

2.5.3 Huidige functies 
• Boerenbedrijven 
• Foerageergebied voor overwinterende 

vogels (openheid) 

• Colenbranderbos als Ecologische Hoofd 
Structuur 

2.5.4 Toekomst 

Het gebied rond het erf is een ontwikkelingsgebied 

voor de landbouw. 

Landschappelijke inpassing Verlengde Elfde wijk 17 
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2.6 Karakteristieke opbouw erven Oost
Nederland 
Een erf bestaat uit een verzameling van gebouwen, 
erfbeplanting en bestrating. Omdat een erf vooral 

functioneel moet zijn is daarvoor een bepaalde 

indeling gewenst. Aigemene karakteristieken die 

gelden voor erven zijn hieronder opgesomd: 

• (Voormalig) boerenerf; 
• Verzameling van grote en kleine gebouwen 

met een duidelijke hierarchie; 

• Combinatie van gebouwen en beplanting; 

• Onderverdeling in een voor- en achtererf. 

Ais laatste in de opsomming wordt een 

onderverdeling in een voor- en achtererf genoemd. 

Van oudsher is op de erven een indeling in ' v~~r' 

en 'achter' erf te herkennen. Dit is een functionele 

scheiding die in de tijd is ontstaan tussen de 

voorkant van het erf en de achterkant. Op het 

voorerf (en zijerf) speelde wonen de hoofdrol. Hier 

is vaak nog steeds de siertuin , de moestuin en de 

boomgaard terug te vinden. Werken speelde aan de 

achterkant een belangrijke rol. Hier vind je vaak de 

schuren, kapschuur en/of silo. 

Deze opbouw zie je terug op het erf van familie x. 

Deze indeling wordt gehandhaafd in het ontwerp. 

2.7 Karakteristieke opbouw erven in de 
omgeving 
De erven in het veenweidegebied rond Hardenberg 

hebben een typische opbouw. Hieronder worden de 

karakteristieken opgesomd: 

Eelerwoude 

• Bebouwing en beplanting is rationeel en 
strak opgebouwd; 

• Erven zijn praktisch ingericht; 

• Landschapselementen zijn functioneel 
geplaatst en zorgen bv. voor windbreken; 

• Singels beplant met naaldhout; 

• Het woonhuis/woongedeelte van de 
boerderij staat het dichtst bij de weg van 

aile gebouwen; 

• Bescheiden siertuin in combinatie met 
moestuin aan de voorste helft van de 

boerderij ; 

• Boerderijen met de voorzijde doorgaande 

weg gericht. Markante kopgevel naar de 

weg; 

• Combinatie van sier- en nutstuin (voor- en 

zijerf) of stijltuin op het voorerf in de Engelse 

landschapsstijl. 

• Beplanting langs de erfgrenzen, fruitbomen 

op het zijerf of het voorerf. Niet aan aile 

zijden komen dichte singels v~~r. 

Een deel van het erf aan de Verlengde Eflde 

Wijk afgeschermd met een sparrensingel. De 
sparrensingellijkt bijzonder in het landschap van de 

hoogveenontginning. Kijkend naar de bodemsoort 

(een mengsel van veen en zand) ligt de boomsoort 

niet voor de hand. Toch zijn sparrensingels de 

laatste dertig jaar veel aangeplant op erven in de 

buurt (zie ook op pagina 17 de foto van het erf in 

de buurt van het projectgebied (verlengde wijk)). 

De singel is geplant om wind te keren en zicht te 

ontnemen. Er is als het ware een extra typisch 

landschapselement toegevoegd in deze omgeving 

en verwijst, naar aile waarschijnlijkheid, naar de 

naaldbomen in de bosgebieden waarop men uitkijkt 

vanuit het open gebied. De bestaande singel zal 

opgenomen worden in het ontwerp, omdat het rond 

de elfde wijk vaak voorkomt en inmiddels hoort bij 

de hoedanigheid van het landschap. 
• Hagen of bermsloten als erfscheiding aan 

de voorzijde; 

(bran: Traditie en vernieuwing, opgesteld door Het 

Oversticht, Zwolle, 2008) 
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2.8 Analyse gebruikersgroepen 
De inrichting van het erf moet aansluiten op de 

wensen van de toekomstige gebruikers. Deze 

gebruikersgroepen en hun specifieke wensen zijn 

hieronder opgesomd: 

• Twee gezinnen en twee boeren (senior 
en eventueel junior) (afmeting van 

de bestrating, leefbaarheid woning, 

werkbaarheid rond gebouwen en aantal 

gebouwen); 

• 

• 

Bezoekers (aantrekkelijkheid erf, 

parkeergelegenheid); 

Kinderen (veiligheid verkeer, veiligheid 

plantkeuze, helderheid routing, geen directe 

route naar het water); 

Door de verschillende doelgroepen is het van belang 

verschillende 'plekken' te maken met privacy. Maar 

bovenal moet het erf functioneren waarvoor het 

bedoeld is: als een pluimveevleesbedrijf. 

2.9 Uitgangspunten vanuit de gemeente 
De gemeente heeft aangegeven dat het ontwerp 

van het erf moet: 

• Passen binnen de lineaire, rechtlijnige 

principe van de landschapskarakteristiek; 

• Transparant van opzet zijn; 
• De erfgedachte behelsen (achterkant meer 

open) ; 

• Zichtbaar zijn vanaf de kant van het 
recreatiepark (westzijde van het erf ); 

• Gebiedseigenlinheemse beplanting 

bevatten. 

Eelerwoude 

2.10 Conclusies uitgangspunten landschap 
Het plangebied ligt in een veenkoloniaallandschap. 

Hetgebied kenteenzogenaamdestrokenverkaveling. 

Deels is deze nog terug te vinden in de maatvoering 

van de percelen. Op historisch kaarten kunnen we 

deze typische kenmerken terugvinden. Wat opvalt 

is dat er rond 1900 ook verschillende beplantingen 

op de percelen stonden. Dit is deels nog terug te 

vinden aan de horizon. (Colenbranderbos en het 

Ommerbos) Ais beplantingtypen kwamen dennen 

en inheems loothout v~~r. 

Bovengenoemde landschappelijke kenmerken 

zullen versterkt worden bij de realisatie van het 

erfinrichtingplan. 

Uitgangspunten 

• Koloniale landschap; Duidelijke structuur; 

• De van oorsprong voorkomende 
landschapselementen vormen de groene 

component van het aangepast ontwerp; 

• De woningen en stallen mogen deels 

ervaren worden; 

• Het erf moet ontsluiten met een inrit op de 
Elfde Wijk; 

• Het open landschap moet beleefbaar blijven 
door zichtlijnen; 

• Het erf moet ingepast worden in de horizon 
vanuit het open gebied; 

• Het erf moet een heldere structuur krijgen 

van wonen-werken-routing; 

• De erfgedachte behelzen (tradiotionele 
opbouw erf als inspiratie: achterkant meer 

open); 

• Op het erf worden streekeigen beplantingen 

gebruikt; 

• Er moet een extra impuls aan het landschap 

gegeven worden; 

• Zichtlijnen op Stegerveld/Ommerbos 

behouden/versterken. 
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3.1 Visie op het plangebied 

3.1.1 Visie op plek 
De kwaliteiten van het plangebied liggen in de open 

ruimte. Bij het hedendaagse bedrijf hoort een ruim 

erf omdat er met grote machines gewerkt wordt. 

Daarnaast is het de wens van de familie x om in 

de toekomst een royale loods met bijpassende 

woning te bouwen. Het geheel moet passen binnen 

haar omgeving en ruimte bieden voor de toekomst. 

Op het erf komen de functies wonen en werken en 

bewegen, deze zullen een logische eenheid moeten 

vormen. Het erf ligt in het veenkoloniale landschap. 

Het strakke stramien van de verkaveling geven 

structuur en richting aan het landschap. Ook op het 

erf van de familie x is deze structuur terug te vinden 

in de huidige stallen welke ook strak in de richting 

van de wijken naast elkaar staan. 

3.1.2 Het komen tot een plan 
De themakaarten op pagina 22 geven de basis van 

het ontwerp weer. De duidelijke structuur in het 

gebied moet versterkt worden. De openheid van het 

gebied zien we als kwaliteit en zullen we behouden. 

Eelerwoude 

Wei moeten de stallen en het erf afgeschermd 

worden met groen om een landschappelijke impuls te 

geven. Op de kaart van 1900 zien we van oorsprong 

dat er bossen en singels in het gebied hebben 

gestaan. Ook deze groenelementen stonden netjes 

in de structuur van het landschap. Bij het maken van 

het plan maken we gebruik van deze van oorsprong 

voorkomende landschapselementen. Op het erf is 

een duidelijk onderscheid gemaakt in het voor- en 

achtererf en worden verschillende schaalgroottes 

aan elkaar gekoppeld. De grootte van de stall en 

en de huiselijke schaal van het voorerf maken het 

erf leefbaar. Het erf is leefbaar en is een duidelijke 

vertaling van historische- en regionale kenmerken 

naar de toekomst. 

3.2 Inpassing in landschap 
In de inpassing van het erf is onderscheid gemaakt 

tussen de basisinspanning en de Kwaliteitsimpuls 

Groene Omgeving. De basisinspanning is de 

minimale tegenprestatie die geleverd wordt 

om de landschapskwaliteit te handhaven. De 

kwaliteitsimpuls zijn de landschappelijke ingrepen 

die het functionele landschap extra verfraaien. 

Ontwerp 

Bestaand erf breidt uit 

Aile gebouwen aan de westzijde van de inrit zijn 

momenteel al gebouwd. Het vormt een geheel van 

een woning en 8 stallen. De uitbreiding ligt aan de 

oostzijde van de oprit. Het beslaat de bouw van 6 

pluimveestallen 1 loods en 1 woning. Het gehele 

erf wordt ontsloten door een inrit. Dit is tevens een 

belangrijke zicht-as dwars door het erf heen. 

EEm erf wordt een geheel van twee erven 

Het erf bestaat uit een geheel van twee erven. 

Waardoor maat en schaal heel passend zijn binnen 

het bestaande landschap. Het erf is ruim van opzet 

en heeft een centraal deel waar de bijgebouwen 

en woningen random staan. Omdat het bedrijf niet 

helemaal symmetrisch wordt, is gekozen om deze 

gelaagdheid te versterken in het ontwerp. Schaal 

van de ingrepen op het voorerf is huiselijk en klein. 

Zichtlijnen 

Het geheel van twee erven wordt door de zichtlijn 

de openheid beleefbaar en wordt de massaliteit van 

het erf verzacht. De zichtlijn benadrukt de lineaire 

opbouw van het erf. 
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3.3 Landschappelijke tegenprestatie 
3.3.1 Beheer en onderhoud bestaande singel 
De bestaande singel aan de westkant bestaat 
uit een dubbele sparrenrij. Deze sparrenrij is een 

beeldbepalend element voor het erf. De rij wordt 

onderhouden, zodat de lineaire opbouw van het erf 

beleefbaar blijft op korte termijn. 

Functie 

De sparrensingel heeft tevens een windbrekende 

functie. 

Streefbeeld 

De bomen laten uitgroeien tot een zo natuurlijk 

mogelijke vorm. De strook tussen de nieuw singel 

en de bestaande sparrensingel open houden. 

He! bedrijf vanaf de wesfzijde met de sparrensingel 

Ee lerwo u de 

3.3.2 Bomenrij 
Functie 

De oostzijde wordt begrensd door een bomenrij. 

Hierdoor laten we de schoonheid van de moderne 

landbouw zien. Zeker als gekozen wordt voor een 

transparante boomsoort. Bijvoorbeeld de berk 

die van oudsher op de venige bodem voorkomt. 

Daarnaast is de bomenrij een visuele afscheiding 

van het erf. De bomenrij is een zelfstandig lijnvormig 

element, en versterkt hiermee de landschappelijke 

structuur. 

Streefbeeld: 

De bomenrij is transparant, dit houdt in dat op 

ooghoogte onder de kronen van de bomen gekeken 

kan worden. Door deze manier is bedrijf goed 

beleefbaar vanuit het landschap, en worden de 

gebouwen niet ' verstopt' . 

3.3.3 Openheid noordzijde 
De noordzijde van het erf blijft open am het zicht 

op het landschap te waarborgen. Openheid is geen 

actieve landschappelijke versterking, maar wordt 

in het antwerp gerespecteerd. Door vooral op het 

achtererf voor openheid te kiezen, refereert het plan 

naar een tradiotioneel achtererf, waar de relatie 

tussen schuren en omringende weilanden altijd heel 

direct was. 

3.3.4 Siertuin 
Op het voorerfworden kleinschalige landschappelijke 

elementen toegevoegd. Deze insteek grijpt terug 

naar de traditionele erfopbouw. 

Aan de zuid- (voor) zijde staan de woningen met 

een grate siertuin omsloten door hagen. In deze tuin 

hebben beide gezinnen hun leefruimte, maar de tuin 

vormt visueel een eenheid rondom het centrale erf. 

Functie 

Het siertuingedeelte van het erf wordt intensief 

onderhouden. In tegenstelling tot de rest van het erf 

met vooral landschapselementen erop. De invulling 

van de siertuin is aan de toekomstige bewoners. 

Streefbeeld 

Een duidelijk verschil tussen landschapselementen 

buiten de siertuin en kleinere elementen zoals vaste 

planten en heesters moet zichtbaar zijn. 
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3.3.5 Fruitgaard 
Tevens bevindt zich aan de voorzijde van het erf 

een grote hoogstamfruitgaard. De kleine schaal 

breekt het massale beeld van het bedrijf maar geeft 

wei zicht op de stallen. Ook vanuit de woningen kan 

men het open landschap onder de kronen van de 

bomen ervaren. 

Functie 

De boomgaard heeft in het voo~aar een decoratieve 

functie op de voorkant van het erf. In de nazomer 

geeft de boomgaard vruchten. De rest van het jaar 

omlijst het het zicht vanaf de weg naar het bedrijf 

toe. 

Streefbeeld 

Hoogstambomen passen bij het streefueeld. Het is 

eenvoudig om vanaf de weg onder de bomen door 

te kijken en een indruk te krijgen van de stall en en 

het bedrijf als geheel. De te poten fruitsoorten is 

afhankelijk van de smaak van de bewoner van het 

erf. 

3.3.6 Solitaire bomen 
Onderdeel van de siertuin zijn de solitaire bomen 

die het zicht op de tweede woning filteren. 

Eelerwoude 

3.3.7 Houtwal 
(Kwa/iteitsimpuls) 

op het voorerf 

Op hetvoorerfworden kleinschalige landschappelijke 

elementen toegevoegd. Ook de smalle houtwal aan 

de oostzijde van de nieuwe loods. Hierdoor wordt 

de loods aan het zicht onttrokken en blijven de grote 

nieuwe schuren zichtbaar. 

3.3.8 Singel (Kwaliteitsimpuls) 
De singel aan de westkant van het erf is een 

nieuw aan te leggen inheemse groensingel van 15 

meter breed. De singel bestaat uit bomen met een 

struiklaag. Door de aanleg wordt de ecologische 

waarde van het erf groter. Insecten, vogels en kleine 

zoogdieren maken hier gebruik van. De beperking 

van weidevogels is minimaal, aangezien de singel 

naast de sparrenrij komt. Tussen deze beide singels 

is een pad/zichtlijn van 5 (m). Het doel van dit pad 

is om het ritme van het landschap te versterken . 

Samen met gelijke gevels van de pluimveestallen 

gaat het op in de strokenverkaveling. 

Streefbeeld 

De singel heeft een breedte van 15 meter. De 

singel bestaat uit een boomlaag, en een gesloten 

sruiklaag. De bomen groeien uit tot een zo natuurlijk 

mogelijk vorm. Een kruidlaag of zoomvegetatie 

maakt het geheel af. De singel bestaat uitsluitend 

uit inheemse plantsoorten die passen bij de 

bodemgesteldheid. 

De singel aan de westkant van het erf is een 

extra landschappelijke compensatiemaatregel 

(Kwaliteitsimpuls). 
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3.4 Materialisatie (Kwaliteitsimpuls) 

De plaatsing van de nieuwe bebouwing past bij de 

al reeds aanwezige structuur van de bestaande 

bebouwing. De nieuwe pluimvee stallen hebben 2 

kappen i.p.v. 1 grote kap. Het voordeel hiervan is 

dat de nieuwe bebouwing hierdoor laag blijft, en 

zodoende opgaat in het landschap. (Zie afb. pag 

29) 

De gevels en zijkanten van de bebouwing worden 

deels met damwand bekleed. Hierdoor krijgt de 

nieuwe bebouwing een ' vriendelijke' groene 

uitstraling, en oogt het minder massaal. 

He! bedrijf val! gezien de lage bebouwing nie! op in he! landschap 

Eelerwoude 

Groen damwand op gevels van de schuren 

Groen damwand op muren schuur 
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Hoogwaardig materiaalgebruik van de bebouwing 

is zeer belangrijk in dit ontwerp. Door de openheid 
en transparantie van het erf is de bebouwing 
een hoofdrolspeler in het ontwerp. Zorg de 

voor de materialisatie van schuren is een extra 
kwaliteitsimpuls voor het plan. 

3.5 Beplantingsplan 
Niet aileen met beplantingselementen wordt 
aangesloten op de structuur van het landschap. 
Ook de soorten zijn geselecteerd op gebiedseigen 

groen. Het ritme van de bomen geeft een speelse lijn 

langs de stallen naar het achterliggende landschap. 
De bomenrij loopt iets langer door dan de stallen 

zijn. Onder de bomen zijn de stallen zichtbaar. Dit 
voorkomt het 'verstoppen' van het bedrijf in een 

agrarisch gebied. 
De grote dichte singel stopt een stuk voor het einde 

van het erf. Dit verzacht het grote erf. De sparren

singel schiet wei door tot aan de hoek van de stallen. 

Hierdoor ontstaat een opstrekkende structuur welke 
een fraaie rand geeft. 

De fruitgaard bestaat uit hoogstam fruitbomen . Deze 
verzachten het aanzicht op de stallen maar verbergt 

ze niet. De loods wordt tevens afgeschermd met 

Eelerwoude 



Hummer op kaart 500rt Hedertandse naam I perc. I plantwijze plantafstand hoeveelheId aanplantmaat kO$t:enindica.tie 
Loofbomen 

B1 Ulmus glabra Ruwe lep lij 6 (m) 4 12114 € 400.00 
B2 Acer platanoides Noorse Esdoom lij 8 (m) 31 12/14 € 3.100.00 

Boomgaard 
HF1 MaluslPyrusIPrunus Hoogstamfruitbomen lij 12(m) 15 12114 € 1.125,00 

Bosplantsoen 
HS1 2600 m2 

Betula pendula Ruwe berk 20% wild 1 x 1 (m) 520 80/100 € 390,00 
Corylus avallana Hazelaar 20% wild 1 x 1 (m) 520 80/100 € 390,00 
Prunus spinosa Sleedoom 20% w~d 1 x 1 em) 520 80/100 € 390.00 
Quercus robur Zomereik 20% wild 1 x 1 (m) 520 125/150 € 390.00 
Ulmus glabra Ruwe iep 20% wild 1 x 1 (m) 520 125/150 € 390,00 

HS3 225m2 
Betula pendula Ruwe berk 20% wild 1 x 1 em) 45 80/100 € 33,75 
Corylus avallana Hazelaar 20% wild 1 x 1 (m) 45 80/100 € 33.75 
Prunus spinosa Sleedoom 20% wild 1 x 1 em) 45 80/100 € 33,75 
Quercus robur Zomereik 20% wild 1 x 1 em) 45 1251150 € 33.75 
Ulmus glabra Ruweiep 20% wild 1 x 1 (m) 45 1251150 € 33.75 

Totale kosten excl BTW (leI op dil is een raming bestaande ult eenheidsplijzen en geldl als indicatie) € 6.743,75 
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ingekomen 

RABO ZWDlle 39 13 41 L2l 

Inllchtlnoen bij 

Alfons R.ensen 

telefoQn 038 499 76 64 

am .rensef)~overljssel. nl 

Op 24 maart 2011 hebben wlj van u een verz:oek yoor een verklarlng van geen bedenklngen 
(verder vvgb) ontvangen naar aanleldlng van een aanvraag om een omQevingsvergunnlng. 
Het verzoek om een vvgb heett betrekking op het ultbrelden en wlJzlgen van een 
vleeskulkenhouderij van maatschap F.A.M. ull het Broek aan de Verlengde Elfde WIJk B te 
Dedemsvaart. 

Besluit 

VanuJl de Natuurbeschermingswet hebben wlj geen bedenkingen tegen hat verlenen van de 
gevraagde omQevlngsvergunnlng. 
Het ver.r.oek om een vvgb heeft betrekklng op de volgcndc actlvltelt(en): ultbrelden en 
wijzigen lIan een vleeskuikenhouderijbcdrljf. 

De vvgb wordt g~even onder de voorwaarde dat de volgende stukken deel uitmaken van de 
vergunning: 
• Asgro-stacks berekening 7 december 2004; 
• Aagro-stacks berekening Clangevraagde sltuatle; 
• Toelichting aantal dleren Mts ult het Broek verlengdc elfde Wljk 8 Dedemsvaart; 
• Accountantsverklaring aankoop 2004 en meiteiling 200Si 

Situatietekenlng aangevraagde situatie; 
• Wmvergunnlng 17 november 2003. 

Met vrlendelljke groet, 
namens Gedeputeerde Staten van Overljssel, 

-~~'L-J l~ 
Patricia Weenl@:Priessen, ) 
teamleider Vel'gunnlngverlenlng 
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Verklaring van geen bedenklngen 

OvelWeglngen 'blj deverklBrlng van geen bedenklngen Bijllllge 1 

In dete bijlage zljn de overweglngen opgenomen. Onie veridaring van geen bedenklngen, de 
overweglngen en het op groild van de Wet Aigemene Bepallnge'n Omgevingsrecnt te nernen 
beslu[t zljn onlosmakelljk. met elkaar verbonden. 

De overweglngen lljn als voigt opgebouwd: 
~ WEER~"VE VAr'\! DE FErreN 
Al Vergun'nmlif,,,,,,,,nll,g 
Al.l Projectomsctllijvlng 
Al.2 Aanvultende· gegell.en.s 
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A WEERGAVE VAN DE FEITEN 

At Vergunningaanvraag 

A 1.1 Projectomschrijving 

De aanvraag betreft het ultbrelden en wljzigen van een vleeskuikenhouderlj van maatschap 
F.A.M. ull het Broek aan de Verlengde Elfde Wljk 8 te Dedemsvaart 

In ti;lbel 1 wordt de i;langevraagde sltuatle weergegeven. 

b TabeJ 1 : Vee eitand 8angevreagde slt >latfe 

'. : 

stalnr Dlersoort Alilntal RAVcode mettoevoeglng Emi",i Emissie In 
dleren VOOI' groenllllbel e- kg 

, 

factor NH,/j.llr 

1+2 Vleeskulkens chem LW 90% 45000 E 5.4 tbwl 2007.0a.V2) a oos 360 0 

3+4 Vleeskulkens chern LW 90% 45000 E 5.4 (bwl 2007.0S.V2) 0,008 3600 

S+6 Vleeskulkens chern LW 90% 45000 E 5.4 (bwl 2007.08.V2) 0,008 3600 
7+8 Vleeskulkens chern LW 90% 45000 E 5.4 (bwl 2007.08.V2) + 0,0045 202,5 

vloervw en koellna 
9 Vleeskuikens chern LW 90% 63000 E 5.4 (bwl 2007.08.V2) 01008 5040 

10 Vlees1<ulkens chern LW 90% 63000 E 5.4 (bwl 2007.08.V2) 0,008 
504 ° 

11 Vleeskulkens chem LW 90% 63000 E 5.4 (bill' I 2007.08. V2) 0,008 504 ° 
12 Vleeskull<:ens chern LW 90% 63000 E 5.4 (bwl 2007.08. V2) 0,008 504 0 
13 Vleeskulkens chern LW 90% 63000 E 5,4 (bwI2007.08.V2) 0,008 504 0 
14 Vleeskulkens chern LW 90% 63000 E 5".4 (bwr 2007,08.V2) 0,008 5040 

totaal 4.306,5 

Al.2 Aanvullende -gegevens 
De Wet algemene bepallngen omgevingsrecht (verder Wabo) bledt de grondslClg voor een 
geharmoniseerde regellng van de Indlenlngsvereisten (art. :l.8). Dlt betreft gegevens en 
beschelden die bij een aanvraag om een omgevlngsvergunnlng rnoeten worden overlegd om 
tot een ontvankelljke aanvraag te kornen. De regellng 15 In het Beslult omgevlngsrecht (verdcr 
Bor) opgenomen, met een nadere ultwerklng in de Minlsteriele regeling omgevlngsrecht (Mor). 
Het Bor (art. 4.4, 18 lid) In combinatie met de betreffende Elrtlkelen ult de Mor (hoofdstuk 8) 
zijn de grondslag vocr het verzoek om aanvuilende gegevens In het kader van de WGB. 

rn de MOT (artikef 8.1, lid 1 tim 6) staan de Indleningsvereisen bij het verzoek om een WGB 
In het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. In de artlkel 8 .. 1 e.v. Is er sprake van een 
toets c.q een passende beoordeling. GS van Overtjssel hebben voor veehouderljen In 
Overljssel echter het 'Beleidskader Ni!ltura 2000 en stlkstof VClor veehouderfjen' vastgesteld. 
Dit beleldskader (met de onderllggende Alterra-rapporten) wordt doot GS ge7.ien als een 
passende beoordeling voor de veehouderljen .n Overijssel. In afwijking van de betreffende 
artlkelen In de Mor vragen GS op basis van de 'Beleidsregel Natura 2000 en stlkstof voor 
veehouderljen' (d.d. 13 april 2010) gegevens Vi;ln de veehouder om voor nleuwe actlvlteiten een 
oordeel over de vergunningplicht te kunnen geven (art. 3). 

Ten aDllzien van de aspecten van de aanvraag waarvoor een vvgb Is verelsl, hebben wlj aan 
de hand van de beleldsregel stikstof beoordeeld of de Mhvraag volledig ls en voldoende 
gegevens bEwat. 

-. 
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Daarblj is gebleken dat de aanvraag onvoldoende gegevens bevat voor cen goede beoordeHng 
van die Clspecten waarvoor een vvgb is vereist. Wij hebben burgemeester en wethouders 
daarom op 28 maart 2011 verzocht aanvrager om aanvullende gegevens te verzoeken. Wij 
hebben burgemeester en wethouders geadvlseerd aanvrager 90 dagen de gelegenheld te 
geven de ClclnVra8g aan te vullen. Burgemeester en wethouders hebben vervolgens een 
verzeek om aanvulling van de aanvraag verstuurd. 

De aanvullende gegevens hebben wlj op 19 april 2011 van burgemeester en wethouders 
ontvangen. 

WIj zljn van oordeel dat de aanvraag en de latere aanvulling daarop voldoende informatle 
bevat voor eell goode beoordeling van die aspecten van de aanvraag w8arvoor een vvgb Is 
verelst. 

Al.3 De aanvraag en het Natura 2000-gebied 
Het bedrijf heefl. Invloed op hat Natura 2000-gebled/ te weten "Vecht- en Beneden-Regge'. Er 
is sprake van externe werking door de aard van hct bedrljf en de effecten die kunnen 
optreden. 

Daamaast IIgt op een afstand van ca. 3.100 meter van het bedrtjf de beschermde 
natuvrmonumenten 'Junner Koeland, Karshoek en de Stekkenkamp' . 

A2 Bevoegdheid 

Wij zljn het bevoegd gezag c.q. het WGB-orgaan Inzake deze aanvraag c.q. dlt verzoek om 
een vvgb/ op basis van het bepaalde In i'lrtlkel 2, eerste lid; van de Nb-wet 1998 getezen In 

4 samenhang mel artlkel 47 Nb-wet en artlkel 2.27 Wet algemene bepallngen omgevingsrecht 
(verder W~bo). In hel kader van de Wabo (artikel 2.4) zljn nagenoeg altljd burgemeester en 
wethouders bevoegd gezag voor het verlenen van de omgevingsvergunning. 

Een omgevingsvergunnlng die betrekklng heert op handelingen die verboden zJjn zonder 
vergunnlng ex art. 16 (art. 46b, lid 1 Nbwet) of ex art. 19d Natuurbeschermingswet 1998 (art. 
47b, lid 1 Nbwet), kan worden verleend nadat het bestuursergaan, bevoegd om te besllssen 
op een aanvraag om een vergunnlng In het kader van de Natuurbeschermingswet. hecft 
verldaard dat het tegen het verJenen van een omgevJngsvergunnJng geen bedenkingen heeft 
(artlkel 2.27, eerste lid, Wabo). 

De Natuurbeschermlngswet 1998 bepaatt, dat, al", de aanvraug betrekking heeft op een 
handeling of project die hoofd;zakelijk gevolgen kan hebbeh voor een deel van een beschermd 
natuunnonument of Ni'ltura 20aO-gebled dat blnnen de grenzen van een pravlnde ilgt, dan 
besllssen GS van de provlncie waarln dat dee I Ifgt (art. 2a). 
Deze bevoegdheldsverdellng geldt ook voor de verktaring van geen bedenkingen. 

Het Natura 2000"gebled 'Vecht- en Beneden-Regge' IIgt volledlg op het grondgebled van 
provincie Overijssel, zodat wlj bevoegd zijn om te beslissen op het verzoek om een verklarlng 
van geen bedenkingen. Ook de beschermde natuurmonumenten 'Junner K~land, Karshoek en 
de Stekkenkamp'lIggen volledig op het grondgebled van de provlncle OverlJssei. 
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A3 Procedure 

A3,1 Procedure 
De Wabo (artikel 2.27, eerste lid) wlJst in het Bor of een bijzondere wet categorlellln van 
gevallen aan waarvoor geldt dat een omgevlngsvergunnlng pas wordt verleend als GS hebben 
verklaard daflrtegen geen bedenkingen te hebben. 
In de Natuurbeschermingswet 1998 Is een dergelljke bepaling opgenOnlE!n (artikel 46b cif 47b 
Natuu rbesch erml ngswet). 

Deze vvgb maakl onderdeel Lilt van de omgevlngsvergunnlng, waarvoor de gemeente 
Hardenberg het bevoegd gezag is. Als zodanig is de gemeente verantwoordelljk voor de 
bewaking van de procedure. 

A4 Noodzaak verklarlng van geen bedenkingen 

Op basls,..van de aanvraag en de daarblj behorende blJlagen en tekeningen hebben we 
beoordeeld of de aangevraagde bedrijfsveranderlngen de kwalltelt van de natuurlijke habitats 
en de h~bitats Vim soorten In een Natura 2000-gebJed en/or beS(:hermd natuurmonument 
kunnen versledlteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de sOQrten 
IYaarvoor een gebled is aangewezen. Wlj hebben geconstateerd dat de veranderingen kurinen 
leidell tot een versJechterlng van de kwaliteit van de natuurlljke habitats . 

Er Is geen sprake van een project of handelrng conform een vestgesteld beheerplan. Verder is 
er geen sprake van bestaand gebrulk, overeenkomstig art. 1 van de Natuuroeschermlngswet. 
Voor de actlvitelt IIjkt In eerste illstantle een verklartng ven geen bedenklngell noodzakelljk. 
Uit de Iladere afwegrng moet blljken of dit voor het voorliggende verzoek daadwerkelljk het 
gevalls. 

B TOETSING 

81 Wettelljk kader en beleid 

Bl.1 NatLiurbeschermlngswet 1998 

Natura 2000-gebieden 
De Nb-wet bepaalt (artikel19d, lid 1) dat het verboden Is zender vergunning, of In strijd met 
aan een dergelljke vergunnlng verbonden voorschriften of beperklngen, projecten or andere 
handelingen te reallseren e.q. te verrichten die, gelet op de Instandhoudrngdoelstelling, de 
kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten In een Vogel- en/of 
Habltatrlchtlljngebied kunnen verslechteren of een verstor-end effect kunnen hebben op de 
soorten waarvoor het gebled Is aangewezen. 
Zodanlge projecten of andere handellngen zljn In leder geval projecten of handellngen die de 
natuurlljke kenmerken van het desbetreffende gebled kunnen eMtasten. 

ArtlkeJ 1ge van de Nbwet bepaalt dat Gedeputeerde Staten van de provincie bij het verlenen 
van een vergunnlng op basis van artikel 19d, lid 1, van de Nbwet rekenlng houden met: 
a. de gevolgen die een project of andere handeling, waarop de vergunningaanvraag 

betrekklng heeft, gelet op de instandhoudlngsdoelstefllng, met Ldt2'ondering van de 
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doeisteilingenl bedoeld in artikel lOa, derde lid, kan hebben voor e~n Natura :2000-
gebied; 

b. een op grond van a rtl kel 1911 of at1;lkel 19b vastgesteld beheerplan, en 
c. verelsten op economisch, sociaal en cultureel gebled l alsme"de reglonale en lokale 

bijzond erheden. 

Artlkel 19kd, lid 1, bepaald det bij besluiten over het ver1enen van een vergunnlng als bedoeld 
in artikel 19d, eerSte lid, het bevaegd gezag niet de gevolgen betrekt die een handellng kan 
hebben door het veroon:aken van stikstofdeposrtle cp voar stlkstof gevoelige habitats in een 
Natura 2000-gebfed In de volgende gevallen; 
a. de handellng is gebrulk dat Of) 7 december 2004 werd verrlcht en is sede~len nlet of 

nlet In betekenende mate gewijzigd, en heeft sedertdlen per saldo geen toename van 
strkstofdeposrtie op de voor stlkstor gevoelige habitats In een Natura 20DD-gebied 
veroot'zaakt; 

b. de handeirng Is cen actlvltelt die na 7 december 2004 Is begonnen, of cen gebrulk dat na 
7 december 2004 in betekenende mate Is geWIJzigd, waarblj Is verzekerd datI In 
samenhang met voor die actlvlteit getroffen maatregelen, de stikstofdeposltle op de voar 
stlkstof gevoellgc habitats In een Natura 2000-gebled als gevolg van die actlviteit of dat 
gebrulk per saldo nlet Is toegenomen of zal toenemen. 

Besd1ermd natuurmonument 
Artikel 16, eerste lid van de wet, bepaalt dat het verboden Is zonder vergunning, of in strijd 
met aan die vcrgunnlng verbonden voorschrlften of beperklngen, handellngen te verrtchten die 
schadelijk kunnen zljn voor het natuurschoon, voor de natuurwetenschappelijke betekenls van 
het beschermd natuurmonument of voor dlercn of planten In het beschermd natuurmonument 
of die het beschermd natuurmonument ontsleren. 

Als schadelljke handeitngen worden In elk geval handellngcn aangemerkt die de In het beslull 
tot aanwijzjng als beschenmd natuurmonument vermelde wezenlljke kenmerken van het 
beschermd natuurmonument kunnen aantasten. 

Conform art. 16, lid 4, is het verbod tevens van toepasslng op handellngen die bulten het 
beschermd natuurmonument kunnen worden verricht en die zijn vermeld In het beslult tot 
aanWijzing OIls beschermd natuurmonument. 
Indien een beschermd natuurmonument voor inwerkingtredlng van de Natuurbeschermlngswet 
1998 is allngewezen geeft art. 65 aan dal het verbod vOOr het uitvoeren Van schadelijke 
handellngen die buiten het beschermd natuurmonument worden verrlcht geldt zander dat deze 
vermeld zljn in het beslult tot aanwijzlng. 

81.2 Overig relevant beleld 

aeleidskader Natura 20DO en stikstof voor veehouderijen 
Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben op 13 april 2.010 het beleidskilder 5tikstof en 
Natura 2000 voor veehouderijen (vanef hier: beleldskader stfkstof) vastgesteld. Hledn Is 
ultgewerkt hoe blnnen een samenhangende aanpak voor aile veehouderijen in Overfjssel, die 
leldt tot een dallng van de stikstofdeposltle, rulmte lain worden geboden aan ontwikkellng van 
IndMdueJe bedliJven. 

De aanpak die Is ultgewerkt in het beleidskader stlkstof vermlndert: de deposltie van 
veehoudenjen In Overljssel gemlddeld met 30 %. De benodigde afname van stlkstofdeposltle 
kan niet door een bedrijf worden gcrealtseerd. Gezlen de relatlef beperkte invloed van de 
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agrarlsche bedrijven In Overijssel zelf op de achtergronddeposltle, zljn de mogelljkheden 
blnnen onze provlncle om de depositie op een ecologisch gewenst niveau terug te dringen 
beperkt. Het beleidskader leldt tot een propottlonele vermlnderlng van stlkstofdeposltle vanuit 
de lIeehouderij binnen Overijssel. In het beleidskader Is ultgewerkt hoe dlt per Natura 2000 
gebled ultwerkt. 

Met het beleidskader stlkstof Is een gegarandeerde daling 'Ian de stikstofdepositle in gang 
gezet. Daarmee kan achterultgang van de kwalltelt van voor stlkstofgevoellge habltattypen 
worden ultgesloten, Een daJing van de depositie op habitattypenniveau is gegarandeerd door 
de elsen die wU stellen aan ultbreldlngen door mlddel van Intern en/of extern salderen , 
Dit wordt versterkt doordat in het kader van de PAS de stlkstofdeposltle verder omlaag zal 
moeten worden gebracht tot een niveau waarbij de Inst~ndhoudingsdoelstellfngen kunnen 
worden gereallseerd. 

Na dne ja~r wordt de tot~le aanp~k ge~valueerd en wordt op basJs van de 
monrtoringsrapportage bepaald of de drempelwaarde moet worden aangepast. 

Progntmmatische Aanpak Stikstot - vooliopig programma 
Gedeputeerde Staten hebben bij brief van 27 april 2010 (kenmerk 2010/0072884) aile 
gebieden aangemeld voar opname in de Programmatlsche Aanpak Stlkstof, zoals bedoeld In 
attlkel 19 kg van de Natuurbeschermlngswet, 

Via de programmatlsche Aanpak Stikstof moet de deposltie afkomstig van veehouderljen 
buiten OVerljssel en van verkeer en Industrle dalen tot een nlveau waarblJ de 
instandhoudlngsdoeJ-stellingen kunnen worden gerealiseerd. 

82 Inhoudelijke beoardell ng 

Effecten op Natura 20D0'"gebied 'Vecht- en Beneden-Regge' 
Op ongeveer 3.100 meter v~n het bedrljf IIgt hal Natura 2DOO-gebled'Vecht- en Beneden
Regge'. Dit bedrijf veroonaakt uitstoot van ammoniak. De achtergronddeposltle In deze 
omgevlng Is hoger dan de krltlsche deposltJewaarde voor dit Natur~ 2000-gebied , De 
aangevraagde actlvltelten hebben een (mogelljl<e) negatleve Invloed op de daar aanwezlge 
habltattypen en so orten voor wat betreft de factoren ven:uring en venrnesting. 

Hieronder wordt het verzoek om een vvgb getoetst aan de beoordelingskaders vanult de 
Natu u rbesch ermingswet. 

Slap 1: Toets BiIln artikel 19kd Natuurbeschermlngswet 1995 
De activitelten veroorzaken stlkstofdepositle op daarvoor stlkstofgevoellge habltattypen Ih de 
omgevhig. In de Natuurbeschermingswet (Nbwet) zijn reQels opgenomen met betrekking tot 
vergunningvcrlenlng en stikstofdeposltle . Wlj hebben het verzoek om een wgb aan deze 
ragels getoetst (art. 19kd Nbwet). 

In tabel 2 is de bedrijfssituatic op 7 december 2004 weergegeven op basis van de 
daadwerkelljke dleraantallen overeenkomstlg de meitellinggegevens van 2004. 
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Tebel 2: daadwer k:etlj ko sltuatie 7 de<:ember 2004 

Dlersoort Aantal RAYcode Emlllllie Emissie In 
dier.,n -factor ka NHa/Jaar 

Vleeskulkens traditioneef 17.215 E 5.6 0080 1.377 2 
Vleeskulkens tradltloneel 17.215 E 5.6 0,080 1.377 2 
Vleeskulkens traditioneel 22.135 E 5.6 0,080 1.770 B 
Vleeskulkemrtradltloneel 22.135 E 5.6 0,080 1.77~8 
Vleeskulkens tradition eel 22.135 E 5.6 0,080 1.7708 
VleeskUlk~t1s traditioneef 22,135 E: 5.6 0,080 1.7708 
Vleeskuikens Vloerverw en koe.IJng 0 E 5.5 0,045 0 
Vlceskuike.i:fs Vloerver~ en koeling 0 E 5.5 0,045 0 . .. 
total. - . - . .' 9.8]~6 

.. , .......... 
• : .!~. , ... . - . ;.t: 

In tabel 315. d'eppsitle op 7 december 2004 en de depo5itie in de nieuwe situatle weergegeven . ... ~ -

, ~ I r~ '" Tabel 3 deJ)DII t !llegeveJls.2004 en aagevrODgde situatie 

Natura 200Q' gE!biea • . Hab'itattype CoOrdlnateo Deposltle Depositle ": .. . .. ~ 
c . habita~e 2004 aanvraag -. " '- . 

" .. .&> . , ; • X Y 

Vecht- en 8Meden~'Re<lge Vocht alluvia Ie bos 228616 506397 529 226 
Vecht- en ~~d~n-Regge Stroomdel~rasland 22B742 506332 512 22.1 
Vecht- en Blfneden'Regg,e Helschrale grasland 228895 506209 472 202 
Vecht- en Be!f¥en~Regg_e Trilvenen 228602 506256 474 203 
Vecnt· en Befieden,Regge JeneveroesslroweJen 228740 506070 495 213 
Vecht- en 8~nt:'.a~ .. RegQC Zandverstulvinaen 226497 506011 ~84 2. 08 
Vecht- en Beneq~h-R~ge . Stuifzandheide 228759 506040 491 211 
Vecht- en Beneden-Re9ge Vochtlge heiden 228508 505997 425 182 
Vecht- en B6fI~~H-Re'g~e- Pioniersv~etatle 229802 505860 364 1 59 
Vecnt- en Berreoen-Regge Oude elkenbossen 229608 504947 300 J 131 
Vecht- en Beneden-Regge Zure vennen 228979 SOj867 149 o 6S 

.... 
Uit deze geg\evens·(il~ tabel 2 en 3) blljkt dat de depositle op voor stlkstofgevoellge habitats 
Lo.v, 7 dec~mb-er 2004 nlet toeneemt. Hlerdoor valt de handeling onder de regels van art. 
19kd. Op b,1is~ itan -olt art/kel mogen wij in dat geval de gevolgen van stlkstofdeposltle nlet bij 
het besILlit.'~ot het afgeven van een vergunnlng betrekken . 

• # - . 

Step 2: vaststeilil!n ovenge errecten 
Gezlen de ~rstarrd ten opzlchte van het Natura 2000-gebled 'Vechl- en Beneden-Regge' zljn er 

-..$I 

geen andere' effecten te verwachten, ook niet tijdens de bouVl' van de nleuwe stal. 
- • • <for- ~ • 

Stap 3: effecten op besc:hennd n8tuurmonumenten 'Junner Koeland, Karshoek en de 
Stekken lui mp' 
Wij hebben geconstateerd dat het meest dlchtstbljzljnde beschermd natuurmOflumenten 
(Besc:hermd Natuurmonumenlen 'Junner Koeland, Karshoek en de Stekkenkamp') op ca . 
3,100 meter liggen. Besc:hermde Natuurmonumenten die geen onderdeel ultmaken van Natura 
2000-gebieden dlenen te worden beoordeeld op basIs van artlkel 16. 

Het Beschermde Natuunnonument 'Karshoek' Is door de minister van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserlj op 23 mel 1990 (kenmerk Nl>fF-90-6276) aangewezen. 
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Het Bes~ermde Natuurmonument IJunnerJArier Koeland' is door de staatssecretarls van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserlj op B jUnl 1993 (kenmerk NBLf-93-5046) aangewezen. 
Het Beschermde Natuurmonument 'Stekkenkamp' is door de sta8tssecretarls van Landbouw / 
Natuurbeheer en Vfsserlj op 13 december 1993 Ckenmerk NBLF-93-10739) aangewezen. 

Nu art. 19kd van toepassing is staat vast dClt ten gevolge van de nleuwe handellng de 
stlkstofdeposltie ten opzlchte van 7 decem bel' 2004 nlet toeneemt. Daartnee Is er tevens geen 
sprake van een handeliny die schadeJljk kan Zljn voor de nattJurwetensc:happelljke waarde van 
het besc:trermd natuurmonument. De potentlele schadelljke effecten in de nleUwe situatie 
wijzigen Immers niet ten opzidlte van de huldlge sltuatle. De bedrljfsontwlkkellng \/ormt geen 
belemmerlng voor het beh,?ud of de ~mtwikkellng van de specifieke nfJtuurwaBroen in dlt 
gabled. 

CQ"clusle tGetslng 
Op grand van deze toetslng Is er geen belemmerlng de gevral!lgde WGB af te geven. 

C Siotconciusfe 

Ult de beoordellng van de gewenste ultbreidlng van het vleeskuikenhouderUbedrljf van maatschap 
F.A.M. uit het Broek blijkt dot ten opzichte \/8n 7 december 2004 geen spr~ke Is van eeh toename 
van stlkstofdeposltJe op habltattypen In Natura 2000-geoieden In de dfrecte omgeving. Daarmee valt 
dtt project ohder de regefs van art. 19kd van de NetuurtleSchermlngswet 199B. 
Vanult het wettelljk toetstngskader :zJjn et geen redenen om de gevraagde vvgb te weigeren. 



Gegenereerd op: 14-04-20'11 met AAgro-Stacks Varsle 1.0 

Naam van de bereKenlng: Aagrostacks op 7 december 2004 
Gemaakt op: 14·04·2011 15:44:37 
Zwaartepunt X: 229.100 Y: 509.700 
Cluster naam: ult hat broek bestaande situatie 
Berekende ruwheid: 0,24 m 

Emissie Punten: 
Volanr. BrnnlD . X-OOQrd. Y-CQord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diem. 
1 Stel1 + 2 229145 509691 1,5 3,8 0,6 
2 Stel3 +4 229110 509682 1.5 3.8 0,6 
3 Stal5 + 6 229086 509774 1,5 3,8 0,6 
4 Stal7 en B 229121 509783 0.0 0,0 0,0 

Gevoellge loeatles: 
lV"olgMmmer Naam 'X coordlnaat· . YC(joi'dlhaat De!)osltlEi 
1 Vocht alluviale bos 228616 506397 5,29 
2 Stroomdal grasland 228742 506332 5,12 
3 Heischrale grasland 228896 506209 4,72 
4 Trllvenen 228602 506256 4,74 
5 Jenevemeststruwelen 228740 506070 4,95 
6 Zandverstuiving 228497 506011 4,84 
7 Stuifzandheiden 22B 759 506040 4,91 
8 Vochtlge heiden 228508 505997 4.25 
9 Pionlersveg snavelbi 229802 505860 3.64 
10 Oude elkenbossen 229608 504947 3,00 
11 Zure vennen 228979 501867 1,49 

Uittr. snelh'eid. 
0,40 
0,40 
0,40 
0,00 

Emis'sle . 
2754 
3542 
3542 

° 



Gegenereerd op: 14-04-2011 met AAgro-Slacks Versle 1.0 

Naam van de berekening: nieuwe siluatie met ultbreldlng 
Gemaakt op: 14-04-2011 16:26:25 
lwaartepunt X: 229,200 Y: 509,700 
Cluster naam: uit het broak nieuwe situstie 
Berekende ruwheld: 0,25 m 

Emlssle P\lnten: 
Volanr. BronlD X-coord. Y-coord. Hoagle 'Gem,gab. hoogte' Dlam. 
1 Stal1 + 2 229145 509 691 2,5 3,8 3,6 
2 Stala + 4 229110 509682 2,5 3,8 3,6 
3 SlalS + 6 2290B6 509n4 2,5 3,8 3,6 
4 Stal7 en 8 229121 509 783 2,5 318 3,6 
5 Stal9 229168 509 794 2,5 3,8 3,6 
6 Sfal ·10 229204 509 803 2,5 3,8 3,6 
7 Stal11 229240 509 813 2,5 3,8 3,6 
8 StaJ 12 229268 509729 2,5 3,8 3,6 
9 Stal13 229226 509720 2,5 3,8 3,6 
10 Stal14 229190 509710 2,5 3,8 36 

jGevoellge locatles: 
VQlanummer Naam X coordlnaat y'~rqJnaat ·Pep.osWs. 
1 Vocht alluvlale bos 228616 506 397 2,26 
2 Slroomdal grasland 228742 506332 2,21 
3 Heischrale grasland 228896 506 209 2,02 
4 Trilvenen 228602 506256 2,03 
5 Jeneverbess1ruwelen 228740 506 070 2,13 
6 Zandverstulvlng 228497 506 011 2,08 
7 Stulfzandhelden 228759 506 040 2,11 
8 Vochtige heiden 22B 50B 505997 1,82 
9 Pioniersveg snavelbl 229 B02 505860 1,59 
10 Oude eikenbossen 22960B 504947 1,31 
11 ZUre vennen 228979 501867 0,65 

Ulttr, snelheld 
3,03 
3,03 
3,03 
3,03 
4,24 
4,24 
4,24 
4,24 
4,24 
4.24 

Emlssle ~ 

360 
360 
360 
202,5 
504 
504 
504 
504 
504 
504 
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De hel~" F,A"I\oi. uit het Bwek Cl; 

mevrouw \V,G.P. Ult het Broek-Oude Nijeweme 
Verlengde Elfde WJijk 8 
7701 RR DEDEMSVAART 

d~~lIn 22 m,l~rT 2011 
"_I,ofl Factuur 1Illnk()op \'l(:c~k\llk(',,~ 

Geilchte hee-J: en mevrouw uit bel Broek, 

J\IJill1t;L~[nml ~6 

7651 CT 'nlbhcrr.~n 

"''"tl<I",. Pmtbu~ 10 

(~M"';'I 05'16 62 2j 25 

lox O~41i 62 lO 5!:. 

c·,m.il ll,bb~f'F:~n@i'mglnal1.nl 

iull,,,...... \V\V\V,io.\g:ilrul . rt~ 

,or" h.lI','.!!" 4: 20()50/31 01) 
b,IC111U'.d ""'" d~ :,~~~ H.ll.1\of. Relive! 

lIit LlW adminislral'ie blijkt dat 11 op 23 febl."ul\ci 2005 cxn faCtli~'f betrcffcndc de annkoop VMI vlcc!l
lruikeus alln brocdcrij Elshui~ heeft bet1111ld. Bet betreft de factuill' met factuumummel' IO::?97cn 
dcbitcllmummer 184903. 

Hel bctrcft de annkoop V!l1l 122.970 vlecskuikem. Lit de [actuUl blijkt dat dele vleeskuikcns or 
21 oktobe! 2004 ~iju opgdltgd, 

lien kopie vau de. factuu( is bijgevoegd, 

Met vriendelijke groet, 
n accountanl:s ht-:hll:>tlngadviseufs 

R. van Lubek AA 

l)1.: J<IIIJ:& l.:ull \"a'll~r nlll1l'$ I~ Y ,~\"dli~~ Ie ,\\fl.!"k:J, K., ,~..:. Q\U!II-I!1R 0 .. 01111".-1: -.;It:,n):!t.n ~lI 'Il'., .. rl~~m ~ ... :dn-, 211n IJm~ ti'~~nk" \..-:..:t .... o1:ln.~~', 
'";111 t.J~p,'-Nre.- 1~11.· ;llp..~IIIl'JU \'I(UIrv.'llr1hll lIil lOin r .. hIL·r'~II.:-.!"!L11k.j d.· Kr ~ (1"111 N)tllrIJn\t~ H .. ~~:lllIl.: 'jIIlIL"I"('URt.t'iJ~l, ).~llIlIl n:u'u 
"ll "-,-....... ' 111~J~,111 nl Y."ur.t:III't' "'lTnH.~ f.t.:HI~1:"'~ ,.. .. ~II!~tnIIUl. 
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Toetichtiltg untIIl cfianm IIIta ult hat Broek verlangdll effde wItk 8 Dedemavaart 

_gunning 17 november 2003 goeldend ap 7 decmber 2004 vmgund werkelijJc geliouden 
RAVcode gebauw onnIchrijYlng aantal N~ tOlaal N~ santal HH;, totaal~ 
E 5,6 B V1eeskuil<ens tradilioneel 17500 0,080 1400 17215 0,080 1377.2 
E5.6 C Vleeslwilrens tmditioneel 17500 O,oao 1400 17215 0,080 1317,2 
E5.6 D VleeskulkBns tradltioneel 22500 0,080 1800 22135 0,080 1770,8 
E5.6 E V1ees1wikens tmdltloneel 22500 0,080 1800 22135 0,000 1770,8 
E5.6 F VIee5kulkens uadilioneel 22500 O.oao 1800 22135 0,080 rm.8 
E5.6 G Vleeskubns lradilioneel 22500 0,080 1800 22135 0,080 1770,8 
E5.5. H V1ees1Cuikens- vloervl!fWBJTiling + koeIing 22500 0,045 11>12,S 0 0,045 0 
E 5.5. J VleesiwikBns vloerverwarmlng ... koeIlng 22500 0,045 1012,5 0 0,045 0 
"SIal H .... J ~ In 200S en 2006 getJQuw:f 

170000 1.2025 122970 9837,6 

Toekomatige sltualle 
AaIM3ag gebollW omachrijving amtII ~ tobial NH~ 
ES.4- 1+2 llleesirulkens chern LW 90% (~2007.06:V2) 45000 0,008 360 
EM 3 ... 4- ~ikanscham LW IlO% (~2007.OB.V2) 45000 0,008 360 
ES.4- 5+6 1llee5la.ilkens dlem LW 90% (~2007.08. V2) 45000 0,008 360 
E5.4 1+8 vteeslwlk9ns dlem LW IlO% (tMt 2007.06. V2) + IIfoeM!mtlrming + \a:lerIllQ 45000 0.00045 202.,5 
ES.4 9 vteeskui~9 chern LW 90% (bII4 2007.0e.v2) 63000 0,008 504 
ES.4 10 vleB6lwikBna cham lW 110% (11)\4 2007.Il8.V2) 63000 0,008 504 
ES.4 11 vIe~lkens dlem LW 90% (tM4 2007.06. V2) 63000 O.ooa 504 
ES,4 12 vlell6lrulksna cham LW 90% (bM 2007 .oa. V2) 63000 0,008 504 
E5.4 13 1IIe~lkens ctJem LW 90% (tM4 2007,06,V2) 63000 0,006 504-
ES.4 14- VlcCSIaJlk«lG dlem LW 90% (bwt 2007JJ8.V2) 63000 0,008 504 

558000 4306,5 

afname 5531,1 kgNH3 

Do amlsslefa.ctor cle bij het betrelfende kJchtwassystemen staat vermeld, is gebaseerd op de loepasYlg van het luchtwassysteem bij een tJaditiooeel (niet emissielllTTl) huisveBting8systeem. 
Irldten het lucl1twassysteem wonSt lOegepast In comblnat1a met een and9r emlssI9aml tnlsv9&tln~ - nlel ~nd8 aen andBr'luc~m -, wordt de III11issisfacro van die 
combinaiie aIs voigt berstcend: etc = 0.01 ,It (100 - rpI) lC eta (etc en eta zijn daarbij de emisaiefuctoren van de oomblnalie respec:tievelijk van het andenumisSiearme aystGem 1$; rpI gesll hsl 
reOJcIfeperoentage van de ludltwasser weetj. Intien he! red~ van het andere tusvesti'lgssysteem eYerrwel hager is dan 70 (efa .: O,3efo, waarbij era de emiS&iefactor van 
~ hulsvesfingssystemen van de. betreff8nde d1ercatC!lgorfe Is), dan geldl SYilnweI: etc = 0,01 x (100 - rpI) xO,3efo. 

berekening sial 7 en 8 rpI==9O% efa=O,045 sfc =0,01 x (100 - 90) x 0,045 efc=O,OO45 
Aanlal dlemn op december 2004 is kleiner dan vef'gl.Qle aanlsl vlileskuikens omdat stalen 7 en e nag niet gereaJiseeld waren. 
er is spraJta van een situatle na wlJzlglng van hat ~ dat voIdoet aan het ges!elde in artike/ 19 1m van de Natuurbest:tJermingswel 
Er vlnd een afname In ammonlak plaats van 5531 ,1 Kg NH3 
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-. 
I , 
! Aanvraag verguno!og agrariscne sector 

Tovens beschrlJvlng I 
-1 

16juni 2003 

Aan: Hat college van Bllrgemeester en Welhouder(t) van de gameente DtOEMSVAAA r ... , .............. " ... . . 

De ssnvrager verzoekt de gemeente om: 
o Ean ~rgunning I.OOr het oprichten I in working hebbe-1..an de inriclrtlng (art. B.1 lid oo:Jer a en c INm} 

C Eel', wrgunning ~or ('let -.eranderen 'JIm de ir,richting of de werking dasr.an 1& IJ9r<tr,deren (art 8.1 !id 1 
o"dar tJ Wrn) 

e Eon \'8rgunning I,{)()r de gehele infichllng In \ll3rband met hal ~randeren van de inriChting of de w'erking 
tiaaf\an Ie '<t9laoderan (art 8.4. Wm) 

C Eefl I,€rgunning \"CQr eon onderdeel \aJ1 de (nrichl1ng (n wmand mal het wlanderan ~n dat onden:teel of 
de werking dAl\lV8n (art. 8.4 lid 1 Wm) 

C Een tijdelijke '!Iergunning tot 
(vemlekll de datum, maxlmaal 5 jaar) 

Deze aanvrssg betreft: 
r:l Eel'Sle aamrnag C Aam\llli! ,g op de aanw.tag d,d, 

Aard van de Infichting: 

a Het op beclr/jrsmalige 'liz!) kweken, tokkon. moslo(\. houden. 
\gmandelen. l.OO£lden 01 wegen \e(l oielSI1 zijl1oa: P!u/rnIlGa, •• _.- _.--

D Het OP bedrilfsrnallge wljlB I len. bellwlClelel • \9rtlandelen. 
CJpslaan of o\~l'slaan \~n landbouwp-rodvc;tart ztJnde: 

Gegevens aanvrager (M/V): 
Naam aanvtager: M sF A.M. lin IIHBRO IC ... .. .. 

Adrea: VSTllF-NGOE ELl'l)~ WIJK 8 .......... . 
Postcod : 7701 RFL ........ ..................... .. 
Woonplnal&: OE'J .M",YI "HT ..... .... ....... ......... . 
Telefooo' 0523 636 562 ...... ............... ..... . 
Fax: ... ...... ..... ................... ... .. 
E·mail: ......... ..... ... ................. .. 

Advles: 
Naa adviseur: J . Ic3Ol.lwmllrt 
Telefoon: 0318·675400 _ . . ................. ... . 
Fax: 0311:3·675409 .. " .................... '" 
E·mall : jbouwOlan@agr;}·ma lo.n!.. ..... .. . 

- --- -- ------~.-- -

Gegevensinrichffng: 
HatldeI90l:!acn: .. ........ ............ ...... ............ . 
Col\taofper~OOI): I=.P,.M UP /-iE7 Bf'{O K .. . " .... , ....... .. 
Aoras: VSll!:NOD~ E1.fDE WIJK 8 .......... . , 
Pc 't(;ooe: n01 HR. .............. ..................... .. 
WoonpJaals. OEDEW,SVMRT ......... .. ......... .... ... . 
Taletoon: o~'n 638 562 .... .. ..................... .. . 
.·ax: 
-'mall: 

KsdastraJe Jigging: 
G ' rneElnle: AVl:REE8i ... .. .. ..... .. .... .. ...... ... .. ...... . 
Seelie K ....... ... ................................ ..... .. 
Nummer{s) 5 ...................................... .......... .. 

Agra··Matic WET MIUEUBEHEER 



G Korte 11 'chrij ... ng wat er ClJ hat bedriJ' .. ",randM I.o.v. de geldenda ..erglJnnh'{l 
\ '<like fitrl)lon VaandeS'80, 
Il/a rom O~ ~efilnQor noon mo Ie!'! plil t9.) ",,01 ). 
!) \)nu".,8i6·ij/\1I sv.s("mllf\. 
\Iol'l1Uil~ Ilndau! ilOtlv HIIlell.. 

r-"nQrtng WJn cle oU\'()llfiO[l. 
Org<lIII""(Qtffi aho. lonelJoMla of Ion I11QOOO IJJtldlng met 81 ldGle boo "'0 • 

o Nia1 fechniscl e samarwalting 
'VI/zJ!lI'lr,Cil ,II not '/("E!~IW\o. 

De of'lslag 11M IlrBm/slollen. 66VQ",r. mCSl. \)!!t' I\(!dillfl$n~r.I(l\llon . ka'.iMtl s en do d<l"'~J IIfllmlrOfl rr.aah"i/Illen om ttel 
ml1!eu !ij b!!$c/leJl1len, 
W117_n van Ill, chil168IIj;Ung I MIfIHt~llei waspf~I:I. 
Do 'cntuolo vQl\\'ilmling vM de Slal(6fl 
Welk!! 0/Id9I/1oU~\vr.-rlI:l.4JJrnh6don i C!O workpflud:; pl!i3lilvfn 1\ 

6tlllllJpr vunllove mantregelen 
HOI anmllransportbu''''''U1ngM 
00 1,~PilG • nl) ~n een YI\.<\(or! anlfiCf!I,j\'i:\ti ViJll o.\vllnlueel Ie aliSerEjll Gm ssitHlnn" ll\'5 \ met"!, 

Hel Qflntal dleren WCi(dl groter. Er WOTdGn 2 Slclllen biJgeboUWd .• ><>dat d. _ . " "ok ::nee, ruI.II. k~gen' l 
De niellY.' Ie reilliseren stallell worden emlssiearm Ililgovoerd. 
De te reaH"-Ell'en stallen. I1UmmefS- Hen J. gelijktm veal op de huldlge stallen • &11 G. oe1.1'1 hebben 
computergesluurde ventllatie an een P.nergiozllinlg syslet)m YAIl v(oelvefwarmlng. 

------.~--~ 
-----------~-- - ---- - - -------_ .. -. -- - --------
Agra-Matlc WET MIUEUBEHEER :2 



, 

-iri.oo ,: 19.00 u-U-r - -
19,00 23.00 uur 
23.00 07.00 UUT 

Maa'l~ vril~g __ _ 

8 
blal'dan 
-~=-----

o 

TV Incidentele afwljkingen: . 
. Freq;.torltie 1 keel" per maand van 05.00 lot 700 UUt 

r~eden van afwijkingen Hat ladfm van diElren 

.!.3. Mllieueffectrapp0rt..age ______ ~ ________ . 

. , A8n.!&..dJ..e!E'a.~SC'1 __ 1 j£.~~nd~ _____ H(fnne'!. _ __ ..Y!e~\I~c'~en~Q..fg_ Z~9~!L_. 
MER heoordelil1g I ~ 60.000 ~ 45.000 ;e 2..200 O'! 350 
MER (apportage I ~ 85.000 >- 60.000 ~ 3,000 ~ 900 

Ontsls<lt e~1I bac.JriJI bOiler! ean 
MER drempelwaarde 

--I ~--- ---~-... --, 
I Batre!t (lIt een vllbreiding door I 

!8IJ~ ! niauwbouw bovan een drempei- I OJa -. 0 MER-rapportage ! wa3rde MER-rappol1ag3? : ! 
l _ _ ~ ________ J I.-__ ~ _____ I 

I Nf'.e 

I 
-1".;-------.. 
r -- ------1 '- --- ---- -
I . I' ! Belreft dlt een uilbl'eidlng door I 
Ontslaat 000 bedrlJfbov~n de OJa-. j deuwboUw boven sen drempel· ,DJa-+ 
MER·beoordetlngspUcht ~ I - I waarde MEA-baoordelfng'? 
~ ______ ,~~ ______ ~I I 
~ ~N~ 

~ 

,-- ------, 
I ! 
10 MER beGordeling 1 

J i , _oJ 

._- - --- ._----- - - -------- .. ---- .~----------- -_ .. ----.. ~ .. 
Agra~Matjc WET MILIEUBEHEE'R 3 



L2. ~ier9.~evens per stat 
'---~---- - - - --.--- - .-~ ___ -=_~1 

!.1. Situatie confonn de geldende (v/fle[ende) veftlunning(en) [DATUMJ _________ _ 

r- -- --'Hill;Veifu1-ss-st~m ---- -- -- .,----------, D~ten----- - ---- --Ammonial< ---------rStank-- ------------ _. -'j 
1 ___ .. _- - -'--------9 -~------- .. ---- - -.---- --- ,. \. - .------. --------.----f"--- --'-.-- ------.--r.:;:------- .. --- ------~ 
: Stal I Houclerijlyoe J hok1~rpe Code I Garegorie i A<tnfal Kg NH3 per i Totaal kg I Oleran per : Totaal MVE 
INf. : 0 ' . __ ~)...~",, ____ ~ ______ ~ . l dieren \a.ats __ J NH3, c, ~~~.§ ___ ~ ___ ~ __ """" 
1 ____ _ ._~- .. -----~~~~~~~-s1in~ ______ -.l -.. ~.~~. J ___ ~~B3~~~:~ . .. \.. ___ .J~·~_L __ 0,080 __ J _.2.520 __ L-.]~:.~ _____ ~1 ,~ _ ' ' ' __ 

I \ Groepshuisvesting , E 5.6 i vieesl< .... lkenil t ' 19.000 i 0,080 : 1520 I 104,5 . 161,8 . ,--- --;--------------------.-1----------------- -.' -_., ___ ___l>_-------- --------;-. - ----t-------\------
~ ____ . ~ .. - - ---.. Gro:PsI~~isve=~~L ______ _ ~ .. -5-5..:.~-~-~.:skujKenS .L ___ ~-~.:.'!.~'!.-~-.2,OBO- -t--~~--- L_ :~~ __ ~_ 239,2 __ _ 
: I Groepsnulsvssling \ E 5.5 vlees"'Uikens l I 23.000 . 0,080 18tlO I 104.5 . 220,1 _____________ ____ _______ .-.1 ____ . . Co _ _ ___ ~---- ---r-------J- .--------- -,- - -------!------ .·---T- - 0' _ _ _ _ •• -- ------

\ Groeosllolsvl!SUng ' E 5.6 • vt~skutl!:e-ns i I 24.000 : 0,030 i 1920 : tD4,5 i 229,7 ----------------- ---!--------r----------- .-~---- .l. - -----. ._-------or .----;.. ---- ---- ~-- ------ --.- -, 
: Gro~-Sl1ulS'ie.~Itf\g : E 5.5 I vleeSl<\Jrkens : I 15.000 . O,08() , 1200 : 104,5' i'i3.5 \-""-------------------------------._ .. _- _ .. _----.,--------------------,-- - ------~---- ------. ------.. -------- ------ ---. -----\ l ; I : \ \ i 0 \ ~ G 

t:~j~:::=~::- -~~~~==:~~~~:~~~:f:~:~~~r~~::::-~- -=+~::;r~:~:::~-~--~:~l~~l~T~--==f~~~r~: ' 
~------r--------------------------I------+------- - ----- --t----- -:- ------- r-- - ---- --i ---O---r -----·-1"------O--- ; 

=~~--=-~c=== ______ _=__ _____ __ ~=~..L ------=~==~=~~~~- .L ---=-.:-~~=~======[==~=___ __ .t~--~=~ __ L :~~~=~~t=== __ ~ ~~= ~= J , ' '\ \ I I (} I =t a I . \ I . i . ;------r-------------------------r- .. ------,------ ---------:-----------------1---------1---0 ----;. ------ --- ---j)-----: 
. -.---- -l--------------- - ----- --- .. ---- .. ------~--~--------------------T------------ ...\.....-----]------------
~-----+ .. ---.. ----... ---'-------------t --- -----+----------- -- -~ - ----~-----r------~--E..-J--- -.. --T----~----~ ~ 
r--T-------- -------------r-------t ---ioTAAi----:·--" '- -+-,-- - -~- -r--------t_,oooo-t----- ---T----1'96~---t_ ... __________________ ... ~ ___ ________ ... L ______ ~ _____ . _____________ .J_ . .... __ . ___ ~ ________ ,;.. _________ '__ _______ _ _ .. ___ ______ _ 

_ .!'!~~r~!£r:!i~tin!LeNofM!!!ulllll!lf!n: _______________________ __ . __ ____ ~ _ _ _ , ___ _ 
; Gesn 
1 
\ 

1-- ---- -- -

---------------------_. --~----------. --- ------ -----.. _-------
.l\gra-Ma1Ic WET MIUEU8EHEER 4 



~.~ .. q~wenste / asngevraagde situatie (per stat aang~geL-v_en.....c~ _ __________ _ ___ _ 

Sfal 
Nr. 

I H~nsvestingssysteem I Dieren .- Ammontak . 
Houd~ I tloktype 1 G. ode Catego. rie ! Aarital Kg NH3 per I Totaal kg 

FlAV __ .:._. __ . I dieren plaats NH3 
_ Groapshuisvesling E 5.0 ~ -Aaeskulkens I 17~500 0,080 1400 104,5 167,5 

'- ,:-'-1-' .. ~ -~'pshu~g EM ~e9kulkens I 17.500 0,080 1400 104,5- ' _ . 167.5 

_ I Groepshui$vesling E5.-G v1eesku~"--'- .... _.. •. ' ro.500 0,080 1880 104,5 ._- 224.9 

~ I Gmspshulsvesting -- E 5.6 --Vi~~ikens I 21.500 O'OBO· .. ·-·~1m-·-1i'i4,5 205.7 

; Groepstnnsvesting E 5.6 v1&eSkLlikens I 22.500 r"-0,080 1800,0 104,5 215,3 - " -... _--_. 
~ GUiep9hul5'oIMllng _.~~_. vleeskuilcens I 22.500 ! 0,080 1800,0 104.5 I 

1-( Gmepsh[Jisv~ i E 5.5 vfeeskull<ens I 22..500 I - - .-

l . GrOO'PShUrswsling ~ E 5.5 ._ •. yl~kU~._ ; I 22.500 I "" j ~, .- I r : "~II, __ ' U j , ·:i:·· -.. l i o ~-
i i . J I --- .. ~ -, 

H-.. --:--._--.. ~~.~--= ."- ···· 1 .. ~I-.. --·-- ·It· -i---~ -
r"-=~;'- . __ _ _ i 0 
~ . __ _ .~ I 1 0 

I I I I . i + 
1 TOTAAL I I f' --- ~'-'''jf--1-2025--+----; 

21S~3 ---- ~ 

215.3 --
215.3 

0 
-
0 
Q 

I 0 
:-- 0 , 

(} 
-
0 

. .0 
i 

,~ 

1826,8 

.. , 

Nadere tct'Jlchtln~ en/of aaiWUf!Jngen: 
~en 

Agra-Matfc WET MILIEUBEHEER 5 



.3. Grondstoffen en producten. 

3.1. Mlneralenboekhouding. 

MifUuslenboekhouding aanwezig 

3,2. Drukhouders. 

Propaan o Butaan o Stlkstot o Acetyleen o Zuul'Stof 

B 
B Net van toepasalng 

o 
o 
o 
o 
o 
d 
(J 

Fl&ssel'l/IBnks 

3.3. MilieugevaarJijke stott en. 

mSoort S~ectfiCatle Opstag 

Totale waterlnhoud 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

181 8randstof o Srandstof 
T~nk(S) Bovengr in lekbak met f.lleklr. pomp Dleselolle 

o Aelnigingsmlddelen o j3aslriJdingsrnlQdalen 

B Djergenaesrniddel~n ZUr6n 

i Ol~n smserolle 
, afgawerkte olie 

C Niet van toepaas/ng 

3.4. Koellng. 

E:1Soort 

KoelmElc;Uum 
Inhoud in kg 
Keutfng 
logbOOK 
I nilliruttlekaart 
Nummer op tekening 

Agra -Matic 

Dlversen 
Dlvarsen 
DlvfJl'5en 

VAl(~nl 
Vai{an) 

I$da"erkoellng 

R22 
1 

tekening 

o 

WEi M(UEUBEHSER 

o 

litersot m3 

liter 
liter 
liter 
Uter 
liter 
liter 
liter 

M8)/lmum 
opslag . __ 

1200 kg 
o k~ 
o kg 
o kg 
o kg 
o kg 
o kg 
200 kg 
:200 kg 

o 

6 



3.5. Andere staffen of producten 

m~ort 

Menglloeders o BriJvoedel'5 o 81jproduo:an o Maislgra,$ o KUnstmest 
o Drljfmest B Vasta mest 

o 

Maximum opslag 

144 ton 
o ton 
o ton 
o too 
o ton 
o tOh 
o ton 
o ton 
o ton 

C Niet van foiIpassln~ 

Wijze van ops!ag 

Kunststof silo(s} 

Plaats van opsfag 

Za \ek~nln9 

Afstand tot 
dlchlstbfjz. \voning 

'0 meter 
o rTl9ter 
o meter 
o meier 
o meter 
Ometef 
o meter 
o meter 
o met~( 

3.6. Maatregelen ger/cht op een zuinlg ge(verjbruik va" grondstofien / 
veevoeders 

(ilErisean . 
. EconomlSch $lr~ven naar gCfflda voerconverale 

C Ni"t van toepliISBing 

3.7. Waterge(ver)bruik 

e$oort 

Grondwater (m ~ 
~ Leidlngwater (m I 
~ l-iematwat81 1m3) I 
I] Oppcrvlal<tawater {m:!} I 

C Hlet van toepaS5ing 

Jaar 2001 Jaar 2002 Jaar 2003 
norm) Gsbrulksdoel 

DrinkEln/r~lntgjngen 

3.B. f:lelJlebruik_ a_m_aJ ...... w--'~_te_r ______ _ 

l:lSoort 

Spoolwatef rnelklnslaJlat19 
Sc1100nmaakWater stallan 

Hoeveeiheid 

o mS 

t OO m! 
O. m~ 
D m~ 

o Afvalwater spoelplaatta voertuigen 

o m~ 

o mS 

o m.3 

o Pet'8ssp voerops1/lg B Percolaa~ vaste rn95topslag 

o 
C Nletvan ttJ&paardng 

Agra-Matlc • WE'T MILIEUBEHEEA 

Gebruiksdoel 

Meststof 

Gebtulksdoe1 

7 



fI}NERG)E 
------------------------------------------------~ 

~.~"Ener9i(N)nderzoek 

C Bedrijfsenergieplan IS als bijlage toegSloQegd, derhal-.e rubrieken 4.1 11m 4.5 nlflt Ing~w!d 

ED Niet va.J1 toepass/ng 

4.2. Opgesteld vermogert 

B Soorl I,'lItrmogen 

(8) EleKtromoiOriSch vermoge!l o Verbr~ndingsmoto'en o o 
C Mat van taepasalng 

Velf' 10~an 
(kW} 
9520 Z1e tekenlng 

4.3. Verwarmln9.:I!!E~"-ta_l~la~ti~·e_s_~ _____________ _ 

m Soorl wlWBrm'ng 

CV aardgas I propaan 
cv hulsbrandolie 

(gI Direct gestooide heater(s) 

B StPl)ml(etel 
EleKttische verwatmlng o Gaakappen 

B 
C Nlet van toep~_ng 

,4.4. Energieverbrulk. 

C ~et van toepall6lng 

Agra-Matic 

Aantal Nominale b&lasting Hoogte tClokgasafvoerkanaal 
10tasl (kWl 

---':-:::0:-::,0:"::'0-----1---=::;-1 ,~50~:------- 2,50 meter 

-8,00 

Jaar 2001 

WEt MIUEUBEHEEFI 

Jaar200.2 

12675. 
97785 

o meter 

o mB~r 

o metar 
o meter 

Nonn 

8 



C Proooe;sen 

o Bektricltel. {K 1h) 

B Aardgas (m; 
Olla (liter) 

B 
a Nfj- · .• ..:..a ta .... Mfft -. 
IJI ~'V9Q .• . ,.~~.' 

Jaar 2001 Ja\3r 2002 Norm 

4.5. Mastre eien gsricht op een z(Jinig ge vel bruik van energie 

.11 NIt ... , 
1&1 Ene~glez.ulnige vertlChling 
181 Hoog rend men! (HR) \Ierwarmingsketel{s) o Warmtewisselaar 
I:8J Thermlsche Isola tie o Frequentlerega/aar op v&n1i1a1or(an) 

B Centrale alzulg ng 
Na(lJUrlOke ventlla11e o Werm(ekraahtkoppellng (WKK) 

B 
a ~~.n tQapa"~g 

Agra-Matic W ETMILIEUBEHEER 9 



r------ - - ---------------.-..... - .. --·.··· 15. GELUID 

5.1. Akoestlsch onderZdek 

g Akoestlsch ~osk is a/S bijlagc toeg9'tOegd, dBrtlalw rubnaken 5.2. 5.3 en 5.4 niet fngewld 

m Niet \W1 tOapasslng 

5~2. Verkeersbewegingen van en naar de Inrlchtlnq 

a Socrt beweglng Gemiddeld santal Rl3S, betreft 1'1&~ sarhenvallen van de meest 

( 1 VOfIrtulg " 2 OOWIJ!)fflgt)(1) ! 
DlOOransport ~ 

181 VoertrlUlSport o Melktransport 
~ Kadavertransport 
[gJ M9sttransport 
~ ANoer dleren 

C Nle1 van toepa.ng 

voerlulgen per perlode /;IelaS1Qn~~ sctlvl1slten binl1en eerl almasl. 
em aand, week, dfJ~_!S;u.)-~O:..:.7:.;;.O:.;:.O ·....:.1~9.c;;.OO=-::;.;LJu:::.:.r---...:.1~9 .;,.::0.:;.,0-.=23:::;· . ..:;,.OO::...=,;uu:..;,r---=:g.:;,;3 .;;;,0 .. 0-D..::.·.:....,:7 .~OO=-. =..:uu~r 

7 per jaar :2 
2 pef\~ee~ 2 

i PEl( week 
7 perjaar 
7 per Ja:ar 

, 
6 

2 

5.3. Oinschrijving (belangrljkste) geluicl-ltrilingsbronnen binnen de 
in(whYn~ ____________ ~ ____________________________ _ 

m 900rt geluidebron AaritBl BronvermQl)en Aanlal 1.Il'6n in bedrlJf tusaan 

-=~ _____ I_---;:--__ --"'D-:::B~(A:.r...) __ 07.00-19.00 uur 19.00-23.00 uur 23.00·07.00 uur 
T Tl1lctor 2 105 ~. 2.00 
o Kraali 

B Vrachtauto 
Heftruck 

18} shoVel · 

181 Ventilatofen 
~ Koelrno1oren 

IZl Vullen van silo's o Ophalen \Ian melk 
~ ANo&oo van mast o Vertaden van \189 

B 
a Niet van toepaaslng 

Agra-Matlc 

90 , 

e 

86 12,00 4.00 

64 12jOO 4,00 
50 2,00 0,50 0,50 

104 2..00 

96 12,00 

--------------------------. ____ a 

WET MILlEUBEHeER 10 



.5.4. Voorzienlngen ter be perking van geluld- en/of ttillingshinder 

o Sp~olale compresSOrrUfmte o Dampers 8 Omk£l'stlng B Galuldswall ·muur 

o 
EJ NIet vert ~paaei~ 

-_ ........ .. _---------,----
W MILlEU13EI-IEER Agl'a-Matfc 11 



i 6. BODEM ~ .. __ _ ._ - - ----_ .... -.-.. --_ .. - - - -' 

a1.Bodemonde~k 

C Bodemonderzoek uirge\Oeffl. rapportage Is BIs bf)taga toegcooegd 

B Niet \l8n tOep<!lQing 

6.2. 8Qdembeschermende maatregelen 

SMa.lnlgal 

~{5iesal)olieoislag 
181 Kadaveropslag 

B HyglM8$lulS 
O~m6ttvn voei1uigari o Opsiag vasta mast . 

OOpsIM driJfmG$t o Wericplaats o BestrijdlngSmidde1B!'lopslag o Kullvoeropslag 
~ opslQg .spC)9lwater 

o 
D Mehan toepasslng 

Enkelwandlg In lekbak 
Kadaverkoellng met vloelstofdlchta Vloor 

zte tekenll'1g 

- - - - - .. ---.. --... ~-----
Agra-Matic WEi Mt IEU8EHEER 1~ ' 



7.1. Afvalstoflenondetzoek 

C AfIra1st~onderti;Jek Ult~, rappottage is aJs biJlsge 

B Niet Van tQ$p8ss;ng 

7.2. Bedrllfsatvalstoffen 

m Soort 81'1.'.' 
Knnt ne-alviiJ·-··_
Papier 

B Metaal 
<"mas o /1oot o Kuns!etoffen o G.F.T (Grdenafval 

t8l Kadavers o A.sbest B Lar'ldbOuWPlastlc 

CJ 

Atvoer Hoeveelheld 
Ir~\!.en~L _~r aa( 

Kg 
kg 

~ 
~ 
kg 
kG 

Wekefijks vari kg 
~ 
kg 
kg 
kg 

7.3. Gevaarlijke afvslstoffen 

I8l Afgawerkte olie o Ollehoudend alval 
tJ Olie/Waterlsilb o Aoou's o OnWetter o Verfreatanlen o AesteTl bestr1tdingsm o Spuiwaler luchlw85 

8 
C Hlet van ioep.salOg 

Atvoer 
frsguenlie 

·Indien nOO19 

Hoeveelnek1 
ger' ear 

25 kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
k~ 
kg 
kg 
kg 

Wljze van III\a)( male Inzamelaari 
II 1~!l"" _ _ --=-:JOp=S=I!I.;;;:z9-:-:-__ v.:..::e"-,l'\,,-,,ve'"-'tk~e::...r _ 

~ , kQ 

Vat Ito,.. 

kg 
IqJ 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
Kg 
kg 
kg 
kg 

kg 
Kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 

Aendac 

Inza.lTlelaar I 
verwerker 

Leveranoler 

Agra-Matic WET MIUEU6E:HEEA 13 



7.4. Lozen van bedrljfsafvaJwater 

El800n bedr.ijflafvllwatet. LozlngswlJ,e 

o Vef'! hl.lfshOLJd@lIjke aard o Percolallewater/perssap veavoader6 .. ,--
o Was- en spoelwaler melklnslaJlaiie 
I:8l Schrobwater stalletl Opsl(\gptJil mestpUI 

B Afvalwater luchtWBSsers 
Waswaler spoelplaA\s veevervoer 

. SpQelWQter spUllapparawur § WasYiatar kadaverplaal 

Afspoelwater geoogst product ""-o Ontijzerlngslnstalls11e o H9IT1elvrc:lier dakan & verhardingen o Koelwater (Bifv koeldel<systeern) ,..,.,.,.. 
o o o 

WEt MILIEUBEHEER 

vIa voorzlening 

--

Hoaveelheld 
per laar (m3) 

variabel 

.~-~--.. ---
14 



8.0VERfGEN '-------- --_._.- - .. _- . ,-_. -

8.1. Metlngen en re1!.'!!tratle vs!!_m_li_l/t_Bu_be_. _'a_s_tl_n~g ________ _ 

mOnderw~rp 

. Grondslo1f~ng6brulk o Afvals10Hen 
t83 En~rgieverbruJk o Monitoring In het Kader van de bodem o Keuringen In~le~ 
181 VeebezeUing o Bedr1IfsafvBlweter 
o o o 
C Hlel van toepaaing 

&2. Brandvem held 

MINAS 

meteropnamli 

veesaido 

-----------------------
m Qndtr.w8ip 

181 Brandblusrrtlddelen 

B Om50hriivir"!g .. braf1dVQiligheidsln$t~lIatl~s 
Noodplan propaantank o . 

o o 
D Nlel ~n toepa88l1"lJ:j 

MaatreogBI 

Ja, zle tekenlng . ..,.... 
....... 

8 .. S. Over/! e vergunningen entof meJdi.f5l_en ____ . ______ _ 

SoOft vergunninglmefdlng 

o SO!Jlvvergunning o VerglJnnlng inge\(olge W.V.O. 

B SloopvergtJnnlng 
OprlohllngsVf;!rgunnlng (811 8.1 lid 1, a er\ 0 Wm) o Vamncleringsvergunning (art B.1 lid 1, b Wm) o Vtlranderlngsvergunning inzake de werKi 9 (al'l 6.1 lid , b Wm) 

181 !:en revisiavergunnlng VOOI de gehele ImlchUng (art 8.4 lid 1 Wm) 
o Een revislevergunn;ng voor 0011 gedaelte van de Inriohtlng 

B M~,"g (art 8.19 Wm) 
Meldlr19(art 8.40 Wm) o Melding (art 8.44 Wm) 

o 
o o 

Agra-Matic WET MIUEUBEHEER 

j Aaogevraagd d.d Ve.r\Qenrl d.d. 

23-1,.,998 
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8.4.0mgeving 

m In de dlrecm omgevfng van het bedrlJf Isfz1ln gelegen 

B De babouwde kom mat stadefijk karaid£lr 
leer stal'lkgeyoelige objecten, zoals ziekenhuis, sanatorium. 
Internaat etc.) o ObjEld~n voor verblijfsrecreatle o,a. bUnsJBlowpark, camping etc. 
(Met ultzondering VEIn ~Iefnscha'ig kampersn en verblijfGr~creatie I 

kaeerboerderi en 
Bebouwdekom ot sanaangesloten woohbebouwfng Iran beperkta 
omvang in een overigens egrarische om9~vjng (gehCloht etc.) o Objecten van dagrecreati(l o.a. zwembaden, speelluil'1en, 
5 ortvelden. olfbanen elc 

-"'0 Verspreld Ilggende niet-agrariSd1& bobouwlng. die aan het 
betreffenda bullengebled eao oV8rwElgenJ;le woonfunctlQ var eend. o WanIng. bahQrend blj een agrsrtscl1 bed") nlel :tIJnda ean V~c 
houdenl waar 500 or maer mve aanwelig mogen zfjn. 
Vo,rs reid II ends-nlet-s rarische bebouwln ; 
Wonir'lg, bellorend bi} een veehouC!arij waar 5 Oof maar mve 
aanweii mo en zj' n. 
Kwetsbare, voor verzuring gevoe Ige, gebleden o Groncfwatarbesohermingsgebied r:l Beschenningszone van eao waterwlngebied o Sli/tegebied 

o 
C Nlet van t(lepasslng 

B.S. Nadere gBpevens fJn/of opmerkingen 

eVan belang 18 

C ~et van tottpa61lno 

8.6. Toekomstlge onlWikkelingf,1n. 

a In 4e nabjje toekornst wordt verwacht dat 

lOp dit mom a.' .Iet Ie VOOf_ 

C Nlet van toepaSeing 

Agra-Matic WET JVllui§"UBEHEER 

A.tlltand emissiepunt tot gevel 

3Q9 

>250 

mfilter 
meter 

meter 

meter 

metet 

meier 

meter 

meter 
meIer 

meter 
n'let~t 
meter 
meter 
meter 
matltr 

16 



19. BIJLAGEN 
181 Plattegrondtekeningan o Grondstoffenood9rZoek 

B Keurlngsrapport . 
Ener.gittondel'loek I bedri~nergieplari o Productbladen 

o UJOhtoriderzoek 

B ~oesttsch rapport 
Rapport bodemonderzoek o Afval$toffanond$l'Zoek o .Bedrtjf&rntem mltieurorgsystEl6m (81M) o KOpie aanvraag bouwvergunnlng(en) ihclU81ef onwang8tbeWfl~ o Kople aanvraag vergunning Ingevolge deW.V.D. o Be6bl1rijVing bodemlozlng 

~ a~chrtjvlng emisS4earmEl stalsystemen 

o 

Ondertekening 

Datum 

Plaat5 

Naam 

Behoort blj het beslult van BurgemHSter en WethoUder(s) van de 
gemeente 

RIJII'II1a voor ~tampe1 

Datum: 

De secretarial 

In ts vullen door gemeente 

I Cslegorie lnde1ing NMP ----~--------------~--------------------~ _I 

S.B.J.·oode Hoo1dactivite!1 
Nellenaciivlteil 

Agi"a·M~ic WET MIUEU8EHEEA 11 
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Wet mlllellbeheer 

Definitiave bflschlkklnQ 

datum beschikking 
1 7 november 2003 

datum verzending 

t 9 NaV. 2003 
datum terinzagoleggill9 
26 november 2003 

Na3m Vp.fzoek:er: 

Maatsctlap F,A M, Uit hat 8roek 
Adres en woonplaats: 

~f.L~ngde Elfde WIIK 8, 7701 RR DEDEMSVN\RT 

Adres inrlchting andors dan adres f;ln woonplaats verzoeker 

-Kadasfraal geme-!:lllte: Sec tie: I :umme«S) 
Hardenbergl Avp,reest K 

heefl vert.ocht om 

een nieuwe. de gehele inrictltif'g omvattende vergunnlng voor een V'ieeskllikenbe(.irljf 

Datum verzoek Ingekoman 

OngEoldateerd 10 juli ?OO3 

Ik heb bes)oten aan verzoeker de bi; bovenaan~haald verzoak gevraagde vergurming 

• te vorlenen 

") te welgeren 

• onder de aangehechte gewsarrnerkte I{oorschrlften 

mohvering VBn de beschikking 

,-' 

Harden berg 

Nummer 
03-41 

----

Gezjen de toestand van l1et bestaande milieu en de effecten van de inrichting op hat omHggonde leafmilielJ kan: 

• de gevraagde vergurlning worden Iferleend onder het verbi(\d~fl V<!.11 vc)Orschriften. 

,) de gevraagde vergurminy l1iet \Vorden verieend, aangezlen door het stallen var. voor5cllrifter~ het milieu nlet 
v()ldo~nde kall woruen beschermd. 

'. moti .... edng beschikkin~ Z,Q ,l -
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1. De bestaande sityatie. 

Voor dele inrichUng hebben wij op 10 november 1998 een actualisatievefgunning verlt'll'lfld voor het houden van 
125 000 vf~kuikel'lS , Vergunninghouder is "an plan de inrichting uil tEl breider! tot 170.000 vlooskuikefl5. Hiervoof 
zullen lvvee nreuwe stallen worden gebouwd met vlo(1rvarwarrTllng ~f1 ylotlrko~iflg (bijlage I). 

2. Peoordeling van de aanvraaR. 

De in:richting vall na toetsjng san het Iflfichtingen- en vergunnlngenbesluit mllielloohe&r Oflder de categorie 8 , Het 
betreft een inrlchllng VOOr het haliden en mesten van vleeskulkens, 

Uft de <lanvraag blijkt dal de Inrjchting nlet ·onder de weri<ingssfeer van enig AMvB ex amkel 8.40 ',Ian de We! 
millcubeheer valt. 

3, Gtmeent91ij k/regjon aaJlprovi nciaal beleid. 

De aanvraag met de bijgEwoegde geglilvens is, conform hE't gestel<je in artikel8.8 van de Wm, getoetst aan de 
provinciale mflieulferordening Overij5sel,Er zijn geen striicligtled~h m&t de milieuverordentng gecollstateerd. 

4. ToetsJng broebUre V@ehouderll en Hlndqet. 

Volgens de brochure 'Veehouderij en Hlnd~t" behoort de Imic:ht:ng na toetslng tot categoria III, deW de inrichting 
nlet In de nabijhefd Van de bebouwde kom en/of andere gevoelige objecten is gelegen (definitie categotiB T), ooch Is 6f' 
sprak6 van lintbebouwing of meerderE! verspreid liggende nlel-agrarische bebouwing (definitie categorie II). Er is sprake 
van enkele nfet-agrarische bebouwlng in de directe omgeving van de inrichtirg (d~finitie categorle III), 

De bijfekentrlg Is als volgl: 

Dleren Aantal Stankfactor Aanfal mve's Aantal mve's bestaande 
asnH!vraagde, 61t.'!~i!. !-~lv..!~~~!l~!tlUll!!!.-. 

vlooskulkens 125.000 1045 1100 - .. 
vleeskurkens 170.000 1045 16Z7 

De Gfstand tot woningen van derden behoort in catcgorle III bij 1627 mve's mlnjmaal167 meter te bedragen 
Da -dichtstbijlqnde woning is de wOlllng aan de DriehOOksweg 25. Deze woning ligt op 266 meter van het 
d!chtstbljzijnde emissiepunt (biJIa&e II ). 
Hlermce WOrdt aan de afstRndarlchtllJn ~J'1 de brochure "Veehouderij ~IJ Hind~t" voldaan. 

. -

De berekooing van het Quinulatieve effect op grond van de Publicatiereeks Luch146 is in cit geval niet relevant 
vanwege de grote afstand \fan andere Intel'1sieve veehoodarijen op het belaste object . Dil geldt veor he! grondgebied 
van de gemaante Hatrlenberg en de gemeenta Ommen. Hierover is contact geweest met de gemeet'1te Ommen. 

5. Ammonlak. 

Kwet§baar gabied 
De inrlohting IIg\ op ongeveer 1700 meter van een Ie beschennen kwetsb~.ar geOI~d . Oil is hat Ommerhos. Het gebiGd 
is een VOOf'verrurlng gevOeUg (bos)gooied zoals geooemd in de Uitvoeringsregeling Ammonlsken Veehoudarlj 
{vervallen per 1 januari 2002}. De provincfe Overijs$el tieeft flog geeoEcOIoglsche Hoofd Siructuur vastgestelc. DII 
houdt In dat het voomoemde bosgebied het meest nabiJgalegen kwetsbare gebied Is. 

Wet ammoniak en lIe?houderfi 
Er is getoetst aan hel geslelde In de Wet amrnonlak en veehouderij (Wav). De Wav geeft 'aan aan welke elsen 
bedriiven binnen 250 meter van een kwetsbaar gabled mOt;!!en voldoen wi1 men de inrlc:hting llitbreiden of verarnifxen. 
Onderhav~e inrichtlng ligt op aen afsland van moor dan 250 meter van een kwetsbaar gebied. 

Regaling ammoniak l:!n veehovderli 
In de san de Way gel<oppelde REl98Jing ammoniak en veehouderlj (Rav) staan de emlsSlefaClOren voor de flmissie 
vanvil de stBlien genoemd. Voor v1eeskuikens in ean slal9ysteem mel grondhulsvesllng met Vlocsrvermrming en 
vloerkoeling geld! een emiss10 van 0.045 kg NH3 per dierplaai'> per Jaar. 
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Bostult ammor]lakemlssie huisvesting vee:houderli 
Hffi lo(')komstige Besluit ammoolakemissie htllsvesling veaholloerijen {AMvB hulsvostlng} bevat VOOf eer> aantal 
dlcrr.ategorieen tnaxim~le emiss~WafJfden, waaraan de hll~;.vesllng von de dieren .tal moeten voldooll, Voor 
lfIeeskUikens bedraagt di;! maximale emissiewaarde 0.045 ka per dierpll3ats per jaar. De nieuw te bouwen stallen 
voldoen aan deze norm. 

IPpe en MEB. 
De IPPC-richUijn is van toepassing op Installaties \loor intensieve plufmveehouderlJ met meer dan 40,000 plaatsen 
voor pluimv&e. De ultbrelding heeft betrekking op 45.000 vleeskl,llkens. In de nleuw te bouwen !italian zullen 
emlsslereducerende technleken (BAT) worden toegepast . De f1ieuwe stal/en voldo8n ook aan de emissle-els€n 
lIan de toekomstige AMvB huisvesting. Hat dlchlMblJzijnde kwetsbare gebled is niel aangeweten al.f, habitat- of 
natu urWschermings~bled. 

De omvang van deze a3l'1vraag is geen ~angewezen act1vit~it zoals genoen'ld ih de MER 

Voq~lrichtllin. of habllatgebied 
De inrichtinQ ligt nle! In of in de nabijhcid van Mil vogelrlohtlijn- of habHalgobled (ongeveef 3~OO metar). Het tneesl 
nabilgelegen te beschermen aangewezen natuurbescherl'l1lngsgebled IIgt op ongaveer 1 ti Idlameter van daze 
inrlchUng. 

LoJ!1§lruL\&!?t milieubeheer (alam) 
De nieuW te bouWEIfl stallen voor de vleeskuikens voldoet aan de maximsls emissiewasfde ult de concept AMvB 
huisvesting. De bastaande stall en rullen op het tijdstip zoals dat zsl worden genoemc Iii de AMyB ll'Ioetan vo!d6en. 

Gelet op het fell dat de Inrlchtlng op een afstand van meet dan 250 meter van aen kwetsbaai' gebied IIgl an er g&en 
dlrecte ammoniakschade Ie verwachten is van de inrlchting kan de vergun:Jlng verleend worden. 

6. Ammonlakemlssle. 

De berekal1ing van de ammoniakemlSS!e is als volgt: 

I ..... I Ernl';;iefactor ~~Egevra&Qd 
.~--.... 

OierS<loft 
, 

" AanUtl NHz-emls$le 
V1eeskulkens : O,OBO 126.000 10000 

! 

I 
.. . 

V1aeskvJkeos 0.045 45.000 2025 

l. 
- : . ] ~~~., ... 

~ .. ' ::lI'La ......... -
12025 

10' - : : .... ~ .. __ ! 170.000- _ ... -
7. 1f'llloudelUke oV!rweglngen '" yoon!!(;htiftmlt 

Blj de ooo(.'ltdeling van de aanvraag zijn de volgende aspecten betro!ck.an die nadr;llige gevotgen kunnen hebben voor 
hat rniliall, in felane tot de llestaande toestand ver, Ilet milieu: 

Bodem: 
gelet op hat gebruik van de jnrichthlQ in het verleden, voor l.OVM OOkMli, valt nlet Ie verwachhm, dat de bodem ter 
pla8tse is verontreinigd. Bodemverontreinigingan kunnen ontstaan ten gevolge van het ops.laan. verwerken of morsen 
van milieugevaarlijke stoffen Of hat le~ket1 V<:I11 machines. tn da vargLJnnillbi zljn daarom hlervoor 8peci~eke 
voorsctlfi1ten opgenomen die de bescherming Vall de bodem moeten wtiarborgen. 

Gellild: 
De dictltstbljzljnde woning van darden is de waning ean de Driehoeksweg 25. Deli'S woning Jig! op 266 rM10r van de 
dichtstbiJzijnde ventilator, Vanwege de grote afstand tot oeze woning is.een afsland van 50 meter als reverentlapunt 
genomen. De stallen 0 en E hebben nokvef1tualoren op cen hoagie Wln 5,5 !"leter. Bij de geluidsovardrachts
berel<.ening Is ullgegaan van he! mtddelpunt van beida stallen. Uit de bemkening blljkt dal op SO meter van 
voorgetlOemd punt aan de geluldsVoorschriflen In de beschlkklng kan worden voldaan (bijlage Ill). 
De stallen B. C, F. G, Hen J hebben ventilatoren asn de zijkanten van de stEllien o~ eer'! hoogte van ongeveer twee 
meter, waarbij de stalienzelf .al$ afscherming dioooo. Deze gefuldsbronnen z1jn denlalve niet relevant. 
De aall- en afvoenw9 ligt detmate 'o'er weg van de dlchtstbiJzijnde woning ven derden IJaI tlr gOOn geluidsoverlsst van 
vrad,iverk€er te verv.rachten is. 
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( 6rand)gevaar: 
door voorsqhrlften op te namen voor blusmiddalon Z.fll hel brandyevaar tot een minimum worden beperkl. 

AwphNater; 
Op de ·lek,enII1Q Is bij de dwarsdoorsneden va" de stallsn abusieVt'llijk aatlgegeven dat onder stal 0 ~en kelder is met 
een opvangcapaclleit von 185 rn3 voor poe\wa!ar. Hel spoelwato( van stal D worc:!t l'll;:hter opgBwngen in sen tank 
met een capacitail van 5000 liter. De e.poelwateropvBng van sta! E s10nd niet op de l~ker\ing aangElgeven. In deze stH! 
wordt hel water opgevangen in eer'! ean\al pullen in e stat Dills nademand door de Inrlchtingl10uder op de tekening 
gewiJzjgd en geparafeerd. 

Energie: 
In de inrlchling wordt op jaarbasis 97.785 m3 aardgas gebl\llkl. Een groot dee! daarven kornl voor re/{ening van d0 
staJlen B, C, D en E .. Daze stallen worden verwarmd door middel van gas heaters. Oe slaUen F. G. H en J make" 
gebrtJik van vloorverwarmlng. De stallen 8 11m E zuifen te Zijner Ig~ ook worden omgebo wd r.aar dit sysleem. In de 
AMvS hliisvestill9 wilen termijnen worden gestald blnr:len well<e bestaande s\allcfl dianel Ie wordel) aangepast. 
Omdat Inzichtelijk Is wasr hei meesle aardgas verbruikl WOrd!, en d~2e siiuatle binnen afz enbare lijd zaI verarlderen, Is 
hel nu niet nOQdzakelijk 0011 energlebesparinQsol1derzoek u~ te voeren, 

Kadaverkoellng: 
De koellnstallatie moel voor wet belreft bet gebrulk van koolmiddelen aistr'looe ten aanzien van lekdichtheid voldoen 
aan hel geslelde In hel "BesIUI( Inzake steffen die de ozonlaa{;1 aantaste~'1 (staatsblad 1995; nummer 657) en regeling 
lekdichtheid koellnstallalles 1997. . 

T sr bescherming van het milieu zijn verder onder meet vCO/'Schrtftan opgenomen V'Oor: 
• hel houden van vee; 
- afvalwater an verder op de inrichting van toepa~sin9lijnde YQorschr/ften. 

8. p! lirocedure. 

De procedure Is ultgevoerd overeenkomstlg net bepaalde in hoofdstuk 13 van de Wet mi\l~KJooheer en met inaditneme 
van het bepaalde in afdeling 3.5 van de Algemene wet b~tul.lr5recht (Awb). 

Conform de brief van 1 augusNs 2002 van de VROM·lnspeotle reglo Oost in2Bko het project "ssnering stukktm
stroam" Is de aanvraag opgenomen ap het formulier kerngegevens vocr Wm·pracedutos. 

Bovendlen is de ge/egenheid gegeven aan belanghebbenden om mandellng badenkingen In te brengen c.q. toe te 
I(chten of om toelk::hting ta verzoeken bidens de hoorzltting op verzoek in !let gemeentehurs van de gameente 
Hardenberg. Hlervan IS geen gebruik gomaakt. 

De aanvraag is toegezondenaan de VROM~lrl$pElctle roglo Oosl te Amhem. 
Oe Inspecteur heeft van de fJelegenheld .Iot hat ultbtengen van advies gean gebruik gcmaakt. 

De ontwerpbeschikking hoon van 15 oktober tot en met 12 november 2003 voor een leder tar Ira.age gelegen. Er zljn 
geen bedenkingen ingooiend. 



9. De deflnlUeve bes:chlkkil'ig. 

Gelet op OOt voranst~f.lnde on cp de bepalingen van deVVel milteubehoor, de Wet ammonia\( en veenoudarij en ook 
-afdelin~ 3,5 vall de Algemefl6 wet bestuur.srl;\ch~ ben ik van msnitlg d~1 CIa vel'gurmillg kan worden verteand_ 

De vergunnlng geldt zowel voor de verzoeker £lIs voor zijn l'echfvarkrijgenden (artll<el 8,20 Wet 
mllieubeheer). Wannear Ingeval Van uitbreidfng of wlj:dgihg van de Inrichting een nlouwe, de gehele 
Inrichtlng omvatttlnde. vergunnlng Is venllehd/ kpmerl aile voorafg~ande vergunnlnge.h, de Inrlchtlng 
b~reffende, to vervallen , zodra de nieuwe vergunning onherrosJffllijk is geworden (artllceI8.4, Jld 4 Wet 
milieub&heei). ' 
De Inrlenting dient op stnife van verval van ,de verleende ~.rgunnln9 binnen 3 jur na hat onherrQepeJijk 
worden daarvan te zlj" voltooid .n in werking te ~Ijn Qilbracht, tiinzlj In de besctllkklng een langere lermijn 
is llesteld (artlkeI8.18, lid 2 Wefmillellbeheer'). 

BEROEP: Zle VQar beroepsmogelijkheden de hiar bijgaande t)p~nbare kennisgeving van deze vargtJrlniog , 

NQmens Burgemeastar en wethollders \laJ'l de gemeenle Hard~nberg. 

~
-. 

" . ~.- ' - - , ~ - -.. 

A, M, Zvl'1~rs 
afdeling aouwen en Milieu_ 

~. ," 
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5. AFVALWATER 

5.1 . Het Is verboden afvalwater of afvalstoffen rechtstreeks in een slraatkolk te lozen. 

5.2. Bedrijfsafvalwster dat wordt aangemerkt als een gevaar1ljke afValstof, mag niet in 
een rlolerlng gebracht. behoudens wor zover anders bepeald in deze vergunning. 

5.3. Afvalwater aikomstig van de inrichtlng mag slechts in een openbaar rlool worden 
gebracht. indlen door de samenstelling, elgenechappen of hoeveelheld ervan: 
a. de doelmatige werking van een openbaar rlool; &en door een 

bestuursorgaan beheerd zulverlngstechnlsch wen<; of de bg een :lodanlg 
openbaar riool of zuiveringstechnisctl werk behOrende apparatuur niet 
~~~~m~; . 

b. de verwer1dngvan slib dat verwijderd wordt uit een openbaar rioal of een 
door een bestuursorgaan beheerd zulveringstachnlsch welk niet wordt 
belemmerd; 

c. de nadelJge gevorgen voor de kwalitelt van het oppervlaktewater zoveel 
mogelijk worden beperkt. 

5.4. Het is in het bijzonder vernoden op de riolerlng afvalwater of atvalstoffen te lazen: 
a. met een temperatuur van meer dan 3O·C; 
b. mel een zuurgraad, ultgedruld in watarstofionen-exponent (pH) lager dan 

6,5 of hager dan 10 blj 8ef1 zogenaamd etmaalmonster. alsmede zuren en 
basen die nlet in water zijn opgelost: 

c. met een sulfaatgehalte van maer dan 300 mg per liter; 
d. dat (die) brand- of exploslegevaar kan (kunnen) veroorzaken; 
e. die door venmijdende of V8nnalende apparatuur zlJn versneden of 

vermalen of W8arvan ken worden voorkomen det ze In het 
bedrijfsatvalwater terecntkomen; 

f. dat (die) stankoverlast buiten de Inrichting kan (kunnen) veroorzaken. 

6. BODEMBE8CHERMING 

6.1. Het is verboden vloeistoffen definitief in de bO<fem te brengen, met ultzonderlng van 
oppervlaktawater, hemelwater of drinkwater, indian daemsn geen verontreinigende 
staffen zljn toegevoagd, de concentratie verontrelnlgende stoffen nlet door een 
bewerklng van hat water Is toegenomen an dasraan geen warmte is toegevoegd. 

6.2. Een rlolering voor de afvaer van afvalwater en/of ragenwater most, met Inbegrip van 
alle daarop aangesloten afvoerrOO6ters, schrobptJtten en afschelders en 
biJbehorende verblndlngen en afsluiters, vloeistofdlcht zljn uitgevoerd. Onderdeten 
moeten blijvend vloeistofdlcht op elkaar aanslulten. De gebrulkte materialen moeten 
bestand zlln tegan hat af te voeren arvalwater. 

6.3. Staffen moelen zodanig worden bew8ard en worden gebezigd dat geen 
verontreinlglng van de bodem optreedt, 

Bodembescharmende voorzllnlngen 

6,4. Gemorste olien. vetten en chemlcalien moeten terstond worden opgerulmd. Hlertoe 
moeten absorptlematerlaal en neutraliserende stoffen In voldoande mate en 
gebruiksgereed aanwezlg zUn. Gebrulkte absorpUe- of neutrallsatiemiddelen moeten 
worclen bewaard en afgevoerd als gevaartijk afval. 

6.5. VJoeibare chemica lien. olien, afgewemte olie enlof andere vloeibare gevaarllJke 
afvalstoffen meeten worden bewaard In goed gesloten embaflage. Tenzlj in daze 
vergunning anders bepaald is moet de emballage staan opgesteld boven een 
lekbakconstructie met &en opvangcapacltelt van ten minste de inhoud van de 
grootste boven de lekbakoonstructie opgeslagen embaJtage vermeerderd met 10% 
van de overlge boven de lekbakconstructie opgeslagen vloelstoffen. 

Naam jnrlchtlng: Maattchap F.A.M. ult htt Broek paglna 8 



Luchtverontrefnlglng en stankhfnder 

7.19. Ultmondlngen In de bultenlucht van afvoeren van ventllatlesystemen, 
luchtbehandelingslnstallalies of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze 
vergunning geen andere voorschriften zljn gesteld, moetsn zodanig zijn gesitueerd 
dat van de hierdoor ulttredende lucht eo de daann aanwezlge stoffen geen nadellge 
milieugevolgen worden ondervonden bullen de inrichting. 

7.20. Indlen op het dak van de stallen ventllatlekokers met regenkap zijn aangebracht. 
moeten deze zodanig zijn uitgevoerd. dat de luchtstroom zoveel mogellJk naar 
boven gerlcht bliJft. 

7.21. Ramen en dauren van de stalten moaten, voor zover z1J geen functle hebbBn voor 
de luchtvervarsing in de stal, behoudens gedurende hat cfoorlaten van personen, 
dferen of goederen gesloten worden gehouden. 

7.22. Op hat terreln van de inriehting mag geen meBtworden gedroogd of worden 
verbrand. 

7.23. Bij het wilen van voedersilo's moet stofverspreidlng worden voorkomen dODr hal via 
de ontluchting ontwijkende stof op doeltreffenda wijze op ta vangen, blJvoorbeeld 
door mlddel van een doekenfilter of een gellJkwaardlge voorzjenlng. 

7.24. Het terreln van de inrichting mag nlet worden be\lloeid at op een andere wijze van 
een laag mest of gier worden voorzien. Deze bepallng Is ulteraard niet van 
toe passing op hat bemesten van grand volgens de normale bemestlngspraktljk. 

7.25. Bij verwijdering van mest mag de omgeving nlet worden verontrainigd. Transport 
van dunne mast en gisr moet daarom geschieden In volledlg gesloten tankwagens, 
die in zindelijke st.aat moaten verkeren. 

7.26. Vasta mest moet worden getransporteerd met behulp van daartoe geschlkte 
transportmiddelen, die ep COrTecta wijze zijn beladen. 

Pluimveem.st 

7.27. Mast van pluimvee. geen dunne mest zijnde, moat worden opgevangen en bewaard 
binnen de gebouwen van de inrichting. Na Bike mestperlode moet de In de hokken 
aanwezjge mest direct worden argevoerd uit de Innchting. 

8. OPSLAG VAN GEVAARLlJKE STOFf EN IN EMBALLAGE 

8.1. De verpakklng van de gewarlijke stoffen moet dicht zljn. geschlkt voor de 
desbetreffende stof en voldoende sterk. Bewaring van gevasrtijke stoff en is nfet 
toegestaan in trappenhuizen van gebouwen en op plaatsen die kllnnen dlenen als 
vluchtweg In gaval van brand of anderszins. 

9. BOVENGRONDSE TANK VOOR DE OPSLAG VAN (DJESEL.)OLlE 

9.1 . Voer het in bovengrondse tanks opalaan van gasolie, Jichte stookoUe en dleselolie is 
de richtlljn CPR 9-6 van de Commissie Preventie van Rampsn door gevaarfljke 
stoffan (CPR), getiteld ~V1oelDare 8ardolieproducten; OpstBg tot 150m3 van 
brand bare vtoeistoffen met een vlampunt van 55 tot 100 °C in bovengrondsa tanks", 
Tweede druk 1999 van toepasslng. Een ulttreksel van de CPR- 9-6 is bij daze 
beschlkking gevoegd. 

Naam inrichting: Maatschap F.A.M. ult het Broek pagina 9 



10. GASGESTOOKTE HEATER 

10.1. Een heater moet valdosn asn de keurlngseisen van GASTEC NV voar zover daze 
betrekklng hebben op de veillgheld. de ontsteking en hat ontwijken van gas en moet 
rechtmatig zijn voarzlen van hat CE~keurmBrk. 

10.2. Een heater en de blJ dat toestel behorende appendages meeten voldosn asn de 
Model Aansluitvoorwaarden Gas 1996 van EnergieNed. uitgave 1996. 

10.3. Een heater en de btJbehorende gaslaldinge", maeien voldoen aan de voorschriften 
gesteld in de nann NEN 1078. 

10.4. Een heater die Is geplaatst voar 1 juJi 1977 maet tenminsta voldoBn aan de 
"Rlchtlijnen bestaande gasinstallaties" van GASTEC NV. 

10.5. Een heater moet zijn voorzien van; 
a. een innchting die de gastoevoer near de brander efsluit. indien de 

luchtcirculatle onderbroken wordt; 
b. een inrfchting (b. v. een maximaal-thermostaat), die de gastoevoer afsluit. 

indian de oppervlaktetemperatuur van het verwarmingslichaam de 250°C 
overschrijdt; 

c. een bevelliging. die voor1c.omt dat de temperatuur VBn de te verwarmen 
lueht tloger opioopt dan voar de installatle toelaatbaar Is; de temperatuur 
mag echter gooC nlet te boven gsan. 

10.S. Een heater moet zljn voorzlen van een aansteekbrandar, welke zodanlg met de 
hoofdbrander Is gekoppeld. dBt daze geen gas kriJgt toegevoard, Indian de 
aansteekbrander nlet brandt en bovendlen zodanlg ten opzichte van de 
hOOfdbrander is opgesteld, dat daze onder aile omstandigheden ontsteekt. 

10.7. De ontsteking van de aansteek~ en/of hoofdbrander moet rustig, zonder explosle, 
plaatsvinden. 

10.8. In de rulmte waar &en hester is opgesteld moet op sen onder aUe omstandigheden 
bereikbare plaats een elektrische schakelaar zljn aangebracht, waarmee de brander 
van de heater bulten beclrJjf kBn worden gesteld. 

11. MILIEUlORG 

11.1. Bij vervangingslnvesteringen van opstallan, instanatles, apparabJur of 
bedrijfsinrlchting dlent vooraf VBstgesteld te worden of de voorgenomen vervanging 
voJdoende tegemoet komt aan mllieu-aspectsn zoals hoog rendement door beperkt 
energievBrbruik. verantwoord materiaal gebrulk. (solatle, herbruikbaarheid biJ 
vervanging. alternatleve duurzame energlevoorzlenlng. beperkte stfkstofoxiden 
emlssle. etc. 

Nsam inrichting: M •• chap F.A.M. ult het eroell paglna 10 



Mm8ulogboek 

11.2. Er moat &en miliaulogboek women bijgehouden, wasrln vanaf het van kracht 
worden van de beschikking ten minsta de wlgende zaken worden opgenomen; 

daze baschikldng, alsmede ovenge '*vante (milleu)vergunnfngen; 
de resultaten van de In dezevergunning voorgescnrevan keuringen en/of 
metingen en reglstraties: 
de resultaten van de In daze vergunnlng voorgesch-reven Qfidarzoeken: 
de bevlndingen van aile Inspecties die met betrekklng tot de zorg vOOr hat 
milieu van be lang zijn; 
datum, tijdstlp en aile VB.n belang zijnde gegevens (zeals tiJdstip, tijdsduur, 
aerd, hoaveelheid, oorzaak. plaats en wlndrlchttng) van voorgev811en 
lncidenten die v~n Invlo.ad zijn op het milieu, met V8m'lelding van da 
genomen maatregelen. 
de reglstratle van gevaarlljke afvalstoffen: 
de registratla van het jaar1ljks verbrulk van; 
a. het aardgasverbrulk In m3

; 

b. het elektricltettsverbruik In kWh; 
c. het waterverbruJk In m3

• 

11.3. Hat milleulogboek moet te allen tlJde beschikbaar zijn veor Inzage door een door het 
bevoegd gezag 8angewezen toeztchthoudend ambtenaar. 

De secretarls, 

Nsam InrichU~: Maatsc:hap F.A. ... ult het lkuek paglna 11 
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1.1 

Figuur 1 

MTS Uit Het Broek 

(Bron: Dinoloket) 

Inleiding 

INLEIDING 

De pluimveehouderij MTS Uit Het Broek aan de Yerlengde Elfde Wijk 8 te 

Dedemsvaart is voornemens zijn stallen uit te breiden. 

Yoor een bestemmingsplanwijziging dient men aan te geven wat de ruimtelijke 
consequenties zijn van het plan. Het voorliggende waterhuishoudingsplan geeft 

inzicht in de ruimtelijke gevolgen van het bouwplan betreffende het onderdeel 

water. 

Civicon b.v heeft opdracht gekregen van MTS Uit Het Broek yoor het opstellen yan 

het waterhuishoudingsplan (WHP). Het WHP geeft advies over hoe om te gaan met 

het hemelwater in het gebied, tevens geeft het een fechnische uitwerking van de 

fe nemen (waferhuishoudkundige) maafregelen. De waferhuishoudkundige 

maatregelen dienen fe voldoen aan de eisen van het waferschap Yelt en Yecht. 

In figuur 1 is de locafie aangegeven. 
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3.2 RELEVANTE WATERHUISHOUDKUNDIGE ASPECTEN 

In tabel C is weergegeven welke waterhuishoudkundige aspecten voor het 

plangebied relevant zijn. 
Tabel C 

Thema Toelsvraag Relevant? 
Watertoetstabel 

HOOFDTHEMA'S 

Veiligheid 1. Ligt in of nabij het plangebied een primaire of Nee 

regionale waterkering? 

2. Ligt in of nabij he! plangebied een kade? Nee 

Riolering en l. Is er toename van het afvalwa!er (DWA)? Nee 

Afvalwo!erke!en 2. Lig! in he! plangebied een persleiding van he! Nee 

wa!erschap Velt en Vecht? 

3. Ligt in of nabij het plangebied een RWZI van het Nee 

waterschap? 

Wateroverlast l. Is er sprake van !oename van het verhard Ja 

(oppervlaktewater) oppervlak? 

2. Zijn er kansen voor het afkoppelen van bestaand Ja 

verhard oppervlak? 

3. In of nobij het plongebied bevinden zich natte en Nee 

laag gelegen gebieden, beekdalen, 

overstromingsvlaktes? 

Grondwater- 1. Is in het plangebied sprake van slecht doorlatende Ja 

overlast lagen in de ondergrond? 

2. Bevindt het plangebied zich in de invloedzone van Nee 

de IJssel? 

3. Is in het plangebied sprake van kwel? Nee 

4. Beoogt het plan dempen van slootjes of andere Nee 

wateren? 

Oppervlakte- 1. Wordt vanuit het plangebied water op Ja 

waterkwaliteit oppervlaktewater geloosd? 

2. Ligt in of nabij het plangebied een HEN of SED Nee 

water? 

3. Ligt het plangebied geheel of gedeeltelijk in een Nee 

Strategisch actiegebied? 

ROl-2011-035-D02 



Grondwaterkwaliteit 1. Ligt het plangebied in de beschermingszone van Nee 

een drinkwateronttrekking? 

Volksgezondheid '- In of nabij het plangebied bevinden zich Nee 

overstorten uit het gemengde of verbeterde 

gescheiden stelsel? 

2. Bevinden zich, of komen er functies, in of nabij het Nee 

plangebied die milieuhygienische of 

verdrinkingsrisico's met zich meebrengen 

(zwemmen, spelen. tuinen oan water)? 

Verdroging I. Bevindt het plangebied zich in of nabij Nee 

beschermingszones voor notte natuur? 

Notte natuur 1. Bevindt het plangebied zich in of nabij een natte Nee 

EVZ? 

2. Bevindt het plangebied zich in of nabij Nee 

beschermingszones voor notte natuur? 

Inrichting en beheer 1. Bevinden zich in of nabij het plangebied wateren Ja 

die in eigendom of beheer zijn bij het woterschap? 

2. Heeft het plan herinrichting van watergangen tot Nee 

doel? 

AANDACHTSTHEMA'S 

Recreatie l. Bevinden zich in het plangebied wotergangen Nee 

en/of gronden in beheer van het waterschap waor 

octief recreatief medegebruik mogelijk wordt? 

Cultuurhistorie I. Zijn er cultuurhistorische woterobjecten in het Nee 

p/ongebied oanwezig? 
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4.1 

4.2 

Figuur4 

Plan locatie toekomstige 

situatie 

Ruimtelijke consequenties, 
knelpunten 

ALGEMEEN 

In dit hoofdstuk wardt ingegaan op de ruimtelijke consequenties van de, in 

hoofdstuk 3, genoemde relevante waterhuishoudkundige aspecten en de 

mogelijke knelpunten die dat kunnen opleveren bij de planopzet. Hiervoorwardt 

allereerst de planopzet beschreven. 

BESCHRIJVING BOUWPLAN 

In de bestaande situatie is het plangebied deels bebouwd met stallen ten behoeve 

van pluimvee, een werktuigenberging en een woning. Het ovenge oppervlak is 

onbebouwd en is in gebruik voar agransche doeleinden. Het bouwplan bestaat uit 

de bouw van 6 extra stallen voar het houden van pluimvee. In figuur 4 is de nieuwe 

situatie aangegeven. 
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TabelD 

Overzicht nieuw verhard 

oppervlak op de kavels 

4.3 

4.3.1 

4.3.2 

In tobel D wordt een overzicht gegeven von het verhard oppervlok von de nieuwe 

bebouwing. 

Objeclen 

1 werktuigenberging 

4 sto llen 

Toegongsweg 

1 opslogloods 

6 stollen 

Verharding tU5sen de stollen 

Totaal 

Beslaand 

(m2) 

551 

9.111 

984 

1.613 

12.259 

Nieuwe silualie 

(m2) 

551 

9.111 

984 

473 

17.842 

4.516 

33.477 

Uilbreiding 

(m2) 

473 

17.842 

2.903 

21.218 

Uit de bovenstoonde tobel kon worden opgemookt dot het verhard oppervlok 

toeneemt met 21.218 m2 in de nieuwe situotie. 

UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN 

De volgende uitgongspunten en rondvoorwoarden zijn gehonteerd voor het op te 

stellen woterhuishoudingsplon. 

TOELICHTlNG DROOGWEERAFVOER EN AFVALWATERKETEN 

Het huishoudelijk ofvolwoter (DWA) neemt in de nieuwe situotie niet toe. Het 

ofvolwoter en spoelwoter von de stollen (bedrijfsafvalwoter) komt in de spoelputten 

(kelders) terecht en dit wordt uitgereden over het land. 

UITGANGSPUNTEI'l HEMELWATER 

Het hemelwoter afkomstig van de bestaonde en nieuwe stallen worden 

opgevongen in tonks met ols doe I hergebruikt te worden voor de luchtwasser en als 

spoelwoter voor de stollen. 

Luchtwassers 

De luchtwassers schonen de stallucht door een chemisch procede. Het is een 

gesloten systeem en het bedrijfsafvalwater wordt niet geloosd op het 

oppervlaktewater. 

Door de ontwikkeling in het plangebied neemt het verhard oppervlak toe. In de 

huidige situotie bestaot het plongebied uit een 4-tol stollen, een werktuigenberging 

en verharding (0.0. toegongsweg). In de toekomstige situatie worden er 6 nieuwe 

stollen en opslogloods gerealiseerd. Het pion voorziet in een toename von 21.218 m2 

verhard oppervlok. 

Om wateroverlast. kwolitotief en kwantitatief. nu en in de toekomst te voorkomen 

wordt het hemelwoter niet ofgevoerd via het bestoonde rioolstelsel moar 

behandeld volgens de trits vasthouden.bergen en ofvoeren. In het pion is deels 

ruimte voor bovengrondse infiltratievoorzieningen zools wadi's. infiltratievelden of 

bergingsvijvers. 
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4.4 

Het hemelwater dat afkomstig is van de daken van de stallen wordt opgevangen in 

tanks (spoelwateropslag) en hergebruikt voor de luchtwassers als waswater voor de 

luchtwassers. In bijlage 3 is een berekening opgenomen voor de waswateropslag. 

Hierbij is gerekend met een representatief gemiddeld jaar (1984 KNMI), een 

gemiddeld droog jaar (1996 KNMI) en een gemiddeld nat jaar (1998 KNMI). Deze 

berekeningen zijn uitgevoerd om inzicht te krijgen in het tankrendement, tekorten en 

overschotten. Het tankrendement dient als vuistregel minimaal 80% te zijn. Het 

overschot aan hemelwater (zie bijlage 3) zal door middel van een ondergrondse 

lei ding direct naar het nabij gelegen oppervlaktewater afgevoerd worden. Bij het 

lozen op een watergang van het waterschap is de 'Keur van het waterschap' van 

toepassing. 

Het hemelwater afkomstig van de verharding tussen de stallen zal door middel van 

een (ondergrondse) voorziening worden afgevoerd naar een bovengrondse 

voorziening (wadi) en overstorten op het oppervlaktewater, wanneer de vereiste 

berging (10 mm) wordt overschreden. De wadi fungeert daarbij als bodempassage 

en zal eventueel aanwezige afstromende verontreinigingen afvangen. Dit is met het 

waterschap telefonisch besproken. Door het waterschap is aangegeven dat als 

bergingseis 10 mm gehanteerd dient te worden. 

Voor de voorgenomen aanleg van een bovengrondse voorziening (wadi) is de 

bodemopbouw aan de hand van een korrelgrootteverdeling geanalyseerd. Deze 

analyse is opgenomen in bijlage 4. Uit de analyse blijkt dat de korrelgrootteverdeling 

van de toplaag niet geschikt is, maar de onderlaag is prima geschikt als toplaag 

voordewadi. 

V~~r de maatgevende k-waarde is uitgegaan van 1,0 mid zoals beschreven is in 

het geohydrologisch onderzoek van Econsultancy. Hierbij moet worden opgemerkt 

dat plaatselijk in de bovengrond een veenlaag met een dikte van maximaal 0,30 m 

voorkomt. In de ondergrond is bij een boring 02 een leemlaag aangetroffen met 

een dikte van 0,20 m (zie bijlage 1). 

RUIMTElIJKE CONSEQUENTI ES WATERHUISHOUDKUNDIGE ZAKEN 

Op basis van paragraaf 4.3 dient er ruimte gereserveerd te worden voor een 

bovengrondse voorziening (wadi). 
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5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.4.1 

Toekomstig watersysteem 

ALGEMEEN 

In de navolgende paragrafen wordt aangegeven hoe concreet inhoud kan 

worden gegeven aan het voornemen een duurzaam watersysteem op de locatie 

te realiseren. 

ONTWATERING 

Gangbare normen voor de ontwateringsdiepte (verschil tussen maaiveld en 

gemiddeld hoogste grondwaterstand, GHG), waarbij het vloerpeil van de woningen 

0,20 m tot 0,30 m boven het omringend maaiveld wordt aangelegd, zijn: 

• 1,00 m voorwoningen met kruipruimten (bouwpeil t.o.v. GHG); 

• 0,60 m voorwoningen zander kruipruimten (bouwpeil t.o.v. GHG); 

• 0,50 m voortuinen en openbare groenvoorzieningen; 

• 0,90-1,10 m voor primaire wegen; 

• 0,70 m voor secundaire wegen. 

De GHG in het projectgebied bedraagt 5,25 m +NAP. De bouwpeilen dienen 

hiermee minimaal gelijk te lijn aan 6,25 m +NAP, het wegpeil dient minimaal 

5,95 m +NAP te zijn en het peil voor tuinen en openbare groenvoorzieningen dient 

minimaal 5,80 m +NAP te zijn. De gemiddelde maaiveldhoogte van het 

projectgebied bedraagt ca. 6,00 m +NAP. De ontwateringsdiepte bedraagt ca. 

0,75 m. Geadviseerd wordt om het gebied in te meten en eventueel op te hogen. 

BEHANDELING AFVALWATER 

Het plangebied is aangesloten op de aanwezige drukriolering. Hier mag aileen het 

huishoudelijk afvalwater op worden geloosd. 

BEHANDELING HEMELWATER 

SYSTEElviKEUZE AFVOEREN VERHARD OPPERVLAK 

Het hemelwater afkomstig van de daken van de stall en wordt opgevangen in tanks 

(spoelwateropslag) . Een deel van het hemelwater kan hierin niet worden 

opgevangen (lie bij lage 3) en zal door middel van een ondergrondse leiding 

afvoeren naar het oppervlaktewater. 

Voor het bergen van het hemelwater afkomstig van de verharding tussen de stallen 

wordt geadviseerd een ondergrondse leiding in combinatie met straatkolken aan te 
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5.4.2 

leggen en deze aansluiten op een bovengrondse voorziening in de vorm van een 

wadi. 

BERGINGSEISEN 

Het waterschap Velt en Vecht heeft aangegeven dat voor het nieuw verhard 

oppervlak de vuistregel van 10% gehanteerd kan worden. Dit betekent dat 10% van 

de totale toename verhard oppervlak, uitgedrukt in kubieke meters, ingericht dient 

te worden voorwaterberging. In dit geval betekent dat het verhard oppervlak 

tussen de stallen (4.516 m2)* in een wadi geborgen moet worden. De wadi dient 

45 m3* aan hemelwater te kunnen bergen. 

Om het hemelwater af te voeren naar de wadi wordt geadviseerd om een 

ondergrondse leiding tussen de stall en aan te leggen waar straatkolken op 

aangesloten worden. Om 4.516 m2 aan verhard oppervlak aan te sluiten, zijn circa 

20 straatkolken noodzakelijk. 

De hoogte van de uitstroomleiding dient een hoogte te hebben welke 30 em boven 

de bodem van de wadi is gelegen. 

In bijlage 5 is het ontwerp weergegeven. 

*(Opm.) in principe dient 2.903 m 2 (29 m3) in de wodi geborgen te worden. Echter bestoond en 

nieuw verhord oppervlok sluiten dusdonig oon elkoor dot deze niet ofzonderlijk von elkoor 

gezien kunnen worden. Voorgesteld wordt am het totool oon verhord oppervlok in de wodi(s} 

te bergen. 
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Conclusies en aanbevelingen 

• De planlocatie is gelegen aan de Yerlengde Elfde Wijk 8 in Dedemsvaart; 

• In het plangebied worden 6 stall en bijgebouwd en een opslagloods; 

• Geadviseerd wordt uit te gaan van een GHG van 5,25 m +NAP, GLG van 

4,80 m +NAP en een gemiddelde maaiveldhoogte van 6,00 m +NAP; 

• Geadviseerd wordt om van het plangebied de hoogte ten opzichte van 

NAP in te meten; 

• Er vindt hergebruik van hemelwater plaats, doordat het hemelwater 

afkomstig van de daken van de stallen wordt opgevangen in tanks 

(spoelwateropslag). Dit waterwordt gebruikt voor de luchtwassers. Het 

bedrijfsafvalwater komt in de spoelputten (kelders) terecht en wordt 

eveneens gebruikt voor de luchtwassers. Grootste gedeelte van het water 

verdampt in de luehtwasser het ovenge gedeelte wordt als spuiwate( in 

tanks opgevangen en uitgereden over het land als meststof; 

• Het hemelwater, afkomstig van de daken van de stallen, dat niet geborgen 

kan worden in de ondergrondse tanks, wordt via de leiding waar ook de 

kolken op aangesloten zijn, afgevoerd naar het nabij gelegen 

oppervlaktewater. Yoor het lozen op een watergang van het watersehap is 

de 'Keur van het watersehap' van toe passing; 

• Het plangebied beschikt over een redelijk goede doorlatende bodem. De 

doorlatendheid varieert van 0,4 tot 2,0 m/dag; 

• De bergingseis vanuit het watersehap is dat 10% van de toename van het 

totale verhard oppervlak, uitgedrukt in kubieke meters moet worden 

geborgen; 

• Het hemelwater afkomstig van het verhard oppervlak tussen de stallen kan 

worden afgevoerd door middel van een ondergrondse leiding, in 

eombinatie met straatkolken, die uiteindelijk afvoert naar een wadi. De 

wadi fungeert als bodempassage; 

• De bovengrondse voorziening (wadi) dient 45 m3 hemelwater kunnen 
bergen; 

• De samenstelling van de natuurlijke ondergrond, dieper dan 0,30 m-mv, is 

gesehikt als toplaag v~~r de waditoplaag; 

• Geadviseerd wordt om de inzamelleiding (waar de kolken en het oversehot 

vanuit de tanks op aangesloten worden) 30 em boven de wadibodem te 

laten lozen op oppervlaktewater; 

• Het waterhuishoudingsplan dient civieltechniseh te worden uitgewerkt. 

"spuiwater is spoelwaler en hemel'waler woaraan zuur wordl toegevoegd. Dit waler gaol noar de luchlwasser. 90% hlervan 

verdampt. circa 10% is tolool verzadigd en wordt opgevangen in een lank en uilgereden over land. 
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Legenda (conform NEN 5104) 
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Datum ontvangst 
Datum bewerklng 

~IALYSfRESUllPA~EN 

Korre!grooteverdellng 
Fr,actle verdeling 

<2 
2- 16 
16 - 32 
32-50 
50-63 
63 -125 
125 - 250 
250- 500 
500 - 1000 
1000- 2000 
> 2000 

~RA1<TERISTlfg£N EN PM AMETERS 
Mso 
calciet 
Organlsche stof 
Zuurgraad 

VOORWAAROliN WAOIBOOCM 

{SlOP: W::KIi''S.lI.lnt.even"gen VOOf onlW1;lrp. 3RUIIi:-a.Cio bettee.rl 

Fractle < 2 Ilm (Iutum) 
Fraclle < 63 11m 
Fractle > 250 Ilm 
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kGRRElGR06TEVEROfLlNG (GRAF15Ii:HE WEERGAVE)' 
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(CaC03) 
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(pH-KCl) 
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/'/ 3D 

20 f 10 -
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Maike Drost-Mellema 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
cc: 
Onderwerp: 

Beste heer Drost, 

watertoets watertoets [watertoets@veltenvecht.nl] 
woensdag 20 juli 2011 9:51 
Martin Drost 
h.hof@exitus.nl 
Reactie op waterhuishoudingplan MTS uit het Broek, Dossiercode: HAR
DDMSVR-10-0378 

Op 5 juli 2011 heeft waterschap Velt en Vecht het waterhuishoudingsplan rMTS uit het 
Broek' van dhr. Hof (Exitus Bedrijfsontwikkeling B.V.) ontvangen. Het betreft de 
uitbreiding van pluimveestallen aan de Verlengde Elfde Wijk 8 te Dedemsvaart. 

Als eerste onze complimenten voor het verzorgde rapport. In kader van de watertoets heeft 
het waterschap enkele opmerkingen/aanvullingen op het waterhuishoudingsplan: 

Paragraaf 2.8 Oppervlaktewater 
- In deze paragraaf staat beschreven dat aan de zuidzijde en oostzijde een primaire 
watergang ligt die in beheer is van het waterschap. 
Opmerking WS: Uit informatie bij het waterschap blijkt dat de watergang aan de zuidzijde 
in het beheer is van het waterschap. De watergang aan de oostzijde staat niet op de 
(Leggerkaart' en daarom niet in het beheer van het waterschap. Het gaat hierbij 
waarschijnlijk om een perceelssloot. 
Reactie: in de rapportage is dit aangepast. 

Paragraaf 4.3.1 Toelichting droogweerafvoer en afvalwaterketen 
- In deze paragraaf staat beschreven dat (afvalwater' en rspoelwater' in de spoelputten 
terecht komt. 
Opmerking WS: Wat voor afvalwater wordt hier precies bedoeld? Er is sprake van twee 
soorten afvalwater. In het waterhuishoudingsplan geeft de benaming (afvalwater' in het 
algemeen enige verwarring. Het gaat hierbij om (bedrijfsafvalwater' of rhuishoudelijk 
afvalwater' . 
In het waterhuishoudingsplan dient hierin duidelijk onderscheid worden gemaakt. 
Reactie: in de rapportage is dit aangepast. 

Paragraaf 4.3.2 Uitgangspunten hemelwater 
- In de eerste alinea staat beschreven dat hemelwater wordt opgevangen in tanks met als 
doel hergebruikt te worden voor de luchtwassers en als spoelwater voor de stallen. 
Opmerking WS: Waar blijft het afvalwater van de luchtwassers en spoelwater? Gaat dit naar 
de put/kelder? Geadviseerd wordt om dit specifieker te beschrijven. Er moet te allen tijde 
voorkomen worden dat verontreinigd water naar oppervlaktewater kan afstromen. 
Reactie: in paragraaf 4.3.2 is een korte omschrijving van de werking van de luchtwassers opgenomen. 
In paragraaf 4.3.1 is aangegeven dat het bedrijfsafvalwater in de spoelputten (kelders) terecht komt 
en over het land wordt uitgereden. 

- In de vijfde alinea staat beschreven dat hemelwater afkomstig van het erf wordt 
afgevoerd naar de wadi's en zal deels overstorten. 
Opmerking WS: Is het hemelwater dat van het erf afstroomt verontreinigd? 
Reactie: nee 

Verontreinigd hemelwater (erfafspoelwater) moet afgevoerd worden naar de wadi's en mag 
niet op het oppervlaktewater lozen. Met een overstort in de wadi's nu een overstort wordt 
geplaatst kan op deze wijze het verontreinigd hemelwater (erfafspoelwater) alsnog in het 
oppervlaktewater terecht komen. Dit moet te allen tijde voorkomen worden. Geadviseerd 
wordt om in de wadi's geen overstort te plaatsen. 
WeI dienen de wadi's ruim gedimensioneerd te zijn. Binnen het plangebied dienen de schone 
en vuile waterstromen gescheiden worden gehouden. Wat schoon is moet schoon blijven. 
Schoon hemelwater van daken mag rechtstreeks naar oppervlaktewater. Wanneer geloosd wordt 
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op een watergang van het waterschap, is daarbij de (Keur van het waters chap' van 
toepassing. 
Reactie: Op 15 augustus jl. is er telefonisch overleg geweest met de heer Harrie de Lang. Aangegeven 
is dat de wadi een bodempassage is en een berging heeft van 10 mm (conform eerder gestelde eis 
watertoets). Dit is ook in de rapportage aangegeven. Tevens is in paragraaf 4.3.2 aangegeven dat de 
'Keur van het waterschap' van toepassing is bij het lozen op een watergang van het waterschap. 

Paragraaf 5.4.1 Systeemkeuze afvoeren verhard oppervlak Hier staat beschreven dat 
hemelwater van daken afkomstig van de stallen wordt opgevangen in tanks (spuiwateropslag). 
Een deel kan hierin niet worden opgeslagen en wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater. 
Opmerking WS: Kan het water in de tanks in contact komen met bedrijfsafvalwater of 
erfafspoelwater? 
Reactie: nee dit is gescheiden . 

Verontreinigd water mag niet vermengd worden met het schone hemelwater. Er moet te allen 
tijde voorkomen worden dat de schone en vuile waterstromen met elkaar kunnen vermengen. 

Wanneer u over bovenstaande meer informatie wenst kunt u daarvoor contact opnemen met de 
emissiebeheerder (dhr. Harrie de Lang) van het waterschap. 

Het waterschap adviseert om de voornoemde opmerkingen mee te nemen in het plan en een 
aangepaste waterhuishoudingsplan opnieuw voor beoordeling aan het waterschap te zenden. 
Reactie: op 15 augustus jongstleden is met de heer Harrie de Lang telefonisch afgesproken dat de 
rapportage in definitieve vorm wordt verstuurd aan het waterschap. 

Met vriendelijke groet, 

Lammert Lasker, 
Medewerker watertoets 
Waterschap Velt en Vecht 
Post bus 330 
7740 AH Coevorden 

Proclaimer 
De informatie in dit e-mail bericht (inclusief informatie in bijlagen) is uitsluitend 
bestemd voor het gebruik door de geadresseerde. Indien u deze e-mail per ongeluk ontvangt, 
verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de opsteller daarvan, het bericht te 
vernietigen en de inhoud daarvan niet te gebruiken af aan derden te openbaren.Het 
waters chap Velt en Vecht gebruikt e-mail niet als medium voar het aangaan van 
verplichtingen of rechtsbetrekkingen, tenzij anders is overeengekomen. 
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Bijlage 15: Bodemgeschiktheidsonderzoek 

© DLV Bouw, Milieu en Techniek BV 26-3-2012 174 
MER Verlengde Elfde Wijk 8 Dedemsvaart 



Notitie 

Project: 

Onderwerp: 

Datum: 

Referentie: 

1 Inleiding 

1.1 Locatie 

energieopslag Kuikenmesterij Uit het Broek in Dedemsvaart 

bodemgeschiktheidsonderzoek 

11 juli 2011 

24.802/60494/PW 

Aan de Verlengde 11 e Wijk in Dedemsvaart wordt een nieuwe kuikenmesterij gebouwd. 
De nieuwbouw betreft meerdere stalcomplexen die in verschillende fasen worden ge
bouwd. De projectlocatie is weergegeven in figuur 1.1. 

\ 
\ 

Figuur 1.1 Projectlocatie 
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1.2 Energieopslag 

Het voornemen bestaat om voor de energievoorziening van de stallen gebruik te maken 
van ondergrondse energieopslag. Deze manier van klimatiseren is duurzaam door het 
lagere verbruik van fossiele brandstoffen. Het principe van energieopslag is weergegeven 
in figuur 1.2. 

Figuur 1.2 

••• ••• * 

Principe van energieopslag in de bodem 

••• 

In de zomer wordt gekoeld met koude die in de winter is opgeslagen en in de winter 
wordt verwarmd met warmte die in de zomer is opgeslagen. De koude en warmte wordt 
met behulp van een energieopslagsysteem in een ondergrondse watervoerende laag 
opgeslagen en onttrokken. 

1.3 Bodemgeschiktheidsonderzoek 

In het bodemgeschiktheidsonderzoek wordt antwoord gegeven op de vraag of energie
opslag in bodem op de locatie technisch en juridisch mogelijk is. Aan de hand van de 
benodigde capaciteit is de diepte van de bronnen en het aantal bronnen van het te reali
seren energieopslagsysteem bepaald. Daarnaast is bepaald wat de minimale afstand 
tussen de bronnen dient te bedragen en waar de bronnen geplaatst kunnen worden. Te
vens zijn aandachtspunten beschreven die van belang zijn bij de realisatie van het sys
teem of de onttrekkingsvergunning in het kader van de Waterwet. 
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2 Opzet van het energieopslagsysteem 

2.1 Energievraag, debiet en waterhoeveelheden 

Voor het leveren van koude en warmte moet een energieopslagsysteem gerealiseerd 
worden waarmee per seizoen maximaal 700.000 m3 grondwater kan worden verpompt. 
Het maximale debiet van het systeem bedraagt 1.030 m3/h. 

De energetische uitgangspunten van het systeem zijn opgenomen in tabel 2.1 en zijn 
opgesteld door ITB. 

Tabel2.1 Uitgangspunten energieopslagsysteem 
parameter eenheid zomer winter 

maximaal debiet [m3th] 1.030 1.030 

gemiddelde verplaatste waterhoeveelheid [m3/al 500.000 500.000 

maximale verplaatste waterhoeveelheid * [m3/a] 700.000 700.000 

gemiddelde infiltratietemperatuur rOC] 15 7 

gemiddelde verplaatste energiehoeveelheid [MWhtl 3.520 3.520 

2.2 Bronontwerp en bronlocaties 

Vanwege het hiaat in de informatie over de bodemopbouw op de locatie is nog niet met 
zekerheid vast te stellen op welke diepte de filters van de bronnen gerealiseerd kunnen 
worden. Gezien de grootte van het systeem ligt het voor de hand om de filters zo diep 
mogelijk te plaatsen (tweede watervoerende pakket) om zodoende de be'invloeding van 
de grondwaterstand te beperken. Door het uitvoeren van een proefbron op de locatie zal 
de opbouw van de bodem in beeld gebracht worden. Op basis van de uitkomsten van de 
proefbron wordt bepaald in welk traject de filters van de overige bronnen worden ge
plaatst. 

Een voorlopig bronnenplan is opgesteld door ITB. Vooralsnog zijn voor het benodigde 
debiet (zie tabel 2.1) 32 bronnen (16 doubletten) ingeschat. Om thermische kortsluiting 
tussen de koude en de warme bronnen te voorkomen moeten de bronnen op voldoende 
afstand van elkaar worden gepositioneerd. Op basis van het voorlopige bronnenplan 
bedraagt de afstand tussen de warme en koude bronnen circa 70 m. Deze afstand zal op 
basis van de uitkomsten van de proefbron worden geoptimaliseerd. In bijlage 1 is een 
terreintekening met de bronlocaties opgenomen. 

Vooralsnog wordt ingeschat dat bij positionering van de filters in het tweede watervoe
rende pakket het maximale debiet per bron 50 tot 100 m3/h bedraagt. 

2.3 Aandachtspunten vergunningaanvraag en realisatie 

De bodemopbouw op de locatie is met de beschikbare informatie niet nauwkeurig te be
palen. Hierdoor is het risico van bronverstopping door redoxreacties en de be'invloeding 
van de grondwaterstand niet goed in te schatten. 

2.4 Conclusies en vervolgtraject 

De verwachting is dat de bodem op de locatie potentie biedt voor een grootschalig ener
gieopslagsysteem. 
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Geadviseerd wordt een proefbron uit te voeren in combinatie met een boorgatmeting en 
capaciteitstest conform de richtlijnen van de BRL. Om het risico op bronverstopping door 
redox beter in te schatten wordt geadviseerd in de proefbron onderzoek uit te voeren 
naar de grondwaterkwaliteit. 

Op basis van de uitkomsten van de proefbron kan het bronontwerp en het bronnenplan 
worden geoptimaliseerd. 

3 Inventarisatie aandachtspunten 

V~~r het toepassen van energieopslag in de bodem op de projectlocatie zijn een aantal 
aspecten van belang. Het belangrijkste aspect is dat in de bodem een geschikte water
voerende zandlaag aanwezig is, waarin het koude en warme grondwater kan worden 
opgeslagen. De snelheid en richting van de grondwaterstroming spelen een rol bij de 
positionering van de bronnen. De chemische samensteliing en temperatuur van het 
grondwater zijn van belang voor het goed functioneren van de energieopslag. Daarnaast 
moet rekening gehouden worden met mogelijke effecten van de energieopslag op andere 
grondwatergebruikers en grondwaterbelanghebbenden. 

3.1 Bodem 

De bodemopbouw op en in de omgeving van de projectlocatie is geschematiseerd in een 
aantal watervoerende pakketten en scheidende lagen (zie figuur 3.1). V~~r het schemati
seren van de bodemopbouw zijn de volgende bronnen gebruikt: 

boorbeschrijvingen uit het archief van TNO Bouw en Ondergrond; 
informatie uit het Regionaal Geohydrologisch Informatie Systeem (REGIS) van TNO 
Bouw en Ondergrond. 

Uit figuur 3.1 blijkt dat op de locatie twee watervoerende pakketten aanwezig zijn. Het 
eerste watervoerende pakket bestaat uit overwegend matig fijn tot uiterst grof zand. Van 
het tweede watervoerende pakket zijn in de directe omgeving weinig gegevens beschik
baar. De diepste boringen zijn 90 en 120 m diep. Uit boorbeschrijvingen op een afstand 
van meer dan 2.000 m blijkt dat het tweede watervoerende pakket bestaat uit matig fijn 
tot matig grof zand. Het is niet duidelijk of de eerste scheidende laag op de locatie voor
komt. 

Om 
3 m-m~' 

4S m-m'l 
50 m-mv 

90/120 m-mv 

Figuur 3.1 

mll8iveld (circa +3 m t.o. v. NAP) 
deicing 

1 ewatervoerende pakket 

• II 1 e scheidende laag - _ __ =_ J 

2ewatervoerende pakket 

Geschematiseerde bodemopbouw op de projectlocatie 
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3.2 Grondwater 

Grondwaterkwaliteit 

Volgens de Grondwaterkaart bevindt het zoet-brakgrensvlak (chloridegehalte van 150 
mg/l) zich op circa 170 m-NAP. Het grondwater in het eerste en tweede watervoerende 
pakket is zoet. Bij toepassing van energieopslag in het tweede watervoerende pakket zal 
geen verzilting van zoet grondwater optreden. Verzilting vormt derhalve geen belemme
ring voor toepassing van energieopslag in het tweede watervoerende pakket. 

Vanwege de dunne deklaag vormt de redoxgrens een aandachtspunt op de locatie. De 
redoxgrens is de overgang van geoxideerd (zuurstofrijk) grondwater naar gereduceerd 
(ijzerrijk) grondwater. Menging van beide watertypes leidt tot de vorming van ij
zer(hydr)oxiden (redoxreactie). Neerslag van ijzer(hydr)oxiden in de bronnen zorgt voor 
bronverstopping en dient derhalve voorkomen te worden. Geadviseerd wordt in de proef
bron peilfilters te plaatsen waaruit grondwatermonsters kunnen worden genomen om de 
redoxsituatie op de locatie in beeld te brengen. 

Grondwaterstroming 

Het grondwater in de het tweede watervoerende pakket stroomt in westelijke richting. De 
snelheid van de grondwaterstroming bedraagt 5 tot 10 m/jaar. De grondwaterstroming 
vormt geen belemmering voor energieopslag. 

Grondwatertemperatuur 

De natuurlijke grondwatertemperatuur in het tweede watervoerende pakket bedraagt 
circa 10,5 DC op een diepte van 75 m-mv. Bij deze temperatuur kan warmte en koude 
goed worden opgeslagen. 

3.3 Belangenhebbenden 

Grondwatergebruikers 

Binnen een straal van 2.500 m rondom de projectlocatie zijn geen andere grondwaterge
bruikers aanwezig. Andere grondwatergebruikers vormen geen belemmering voor toe
passing energieopslag in tweede watervoerende pakket. 

Verontreinigingen 

Op of in de omgeving van de projectlocatie zijn geen grondwaterverontreinigingen be
kend die een belemmering kunnen vormen voor de toepassing van energieopslag in het 
tweede watervoerende pakket. 

Overige belanghebbenden 

De projectlocatie is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied of milieube
schermingsgebied. De locatie is niet gelegen in of nabij een beschermd natuurgebied of 
een Vogel- of Habitatrichtlijngebied. Tevens is de locatie niet gelegen nabij een archeolo
gisch of aardkundig waardevol gebied. 

De overige belanghebbenden vormen geen belemmering voor de toepassing van ener
gieopslag in het tweede watervoerende pakket op de locatie. 

5 



3.4 Onttrekkingsvergunning Waterwet 

Het onttrekken en infiltreren van grondwater ten behoeve van een open energieopslag
systeem is vergunningplichtig in het kader van de Waterwet. Deze vergunning moet wor
den aangevraagd bij de provincie Overijssel. Hierbij dienen de effecten van de energie
opslag op de omgeving inzichtelijk te worden gemaakt. 

De belangrijkste aandachtspunten uit het beleid van de provincie Overijssel voor dit pro
ject zijn hieronder beschreven: 

De kwaliteit van het grondwater voor de open bare drinkwatervoorziening en de indu
strieHe winningen mag niet worden aangetast. 
Verzilting van het zoete grondwater dient te worden voorkomen. 
Het systeem moet bodemzijdig energetisch in balans zijn. 
Andere belanghebbenden mogen niet negatief be'invloed worden door het beoogde 
energieopslagsysteem (thermisch en hydrologisch). 
Verontreinigingen mogen niet negatief be'invloed worden door het energieopslagsys
teem. 

V~~r de aanvraag van de onttrekkingsvergunning Waterwet brengt de provincie Overijs
sel op basis van de legesverordening kosten (leges) in rekening . Op basis van tabel 2.1 
wordt het legesbedrag ingeschat op circa € 5.700. 
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Bijlage 1 

Terreintekening met bronlocatie 
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Bijlage 16: Bestaand bouwblok 
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Bijlage 17: Brief gemeente Hardenberg 
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L0'd 

.' Plemolog.i.sche uib,-Pl'Qak peroeel Ver1e.n,gde Elfde Wijk 8 te Dedemsvaart 
VJJ(~_ ... 

aeacht~ heer Uit het"Broek, ". ," . .:. . . . ,: ' .. ~ . 

In uw bri6f van 9 oktobet 2009 verzoekt u om informatie om het huidige bon IBk op br.t 
pcrocel Verlengde Elfde Wjjk a in De'Clemsvaart n~teWko r1chtillg·teversc uiven. Ook "".: .'. 
u weten binnen welk~ tennijn het buidige be8temniI~Gplan voor het b\lit~ngebied 
geactut\li$Cerd wordt, 
Wij hebben uw verzoek aangemerkt ala een verzoek Qm een pJ'itlcipe-'uitspraak over cit.: 
pJano)ogi~c::he mogelijkheden, " . 

Ck!rrt.eetlteli,jk beleid 
Do gemeenteltjke beleid$kaders waar uw vorzoek un getoetst wordt, ztin in <1lt geval hr~t 
bestemxningsplan en de Vi$ienota Buitengehied. 
Uw perceel v~lt onder het bestemmin&$pJan "f)uitensebied gemeente Averee6t" en heet't dw;. :\" 
de bestemn'ling Itagrariscne bedrlJf8d~lemden", Voor het uitbreidcn VA.n het bomwlak iN ~\~' I" 
'palti&te h~rzien1ng Van het be$temmingeplan nomg. . 
Momentee.\ i~ eel1 nieuw bestem.rnio,g&plan voor het buitengebied in voorbereiding. Nao'!' 
varwachting ~al eind 2010 een vooro~twerp~belltemminpp1an gereed zijn, 
De Vislenota Buitengebied is h~t gemeente1ijke beleidsclo¢u.rnent waarin de ruimte1ijke vil;:h: 
voar het buitcngebied $~at beschreven. In de Visienota Buitengebied valt bet perceel biI'I11 ~: · ·. 
het lartdbouwontwikk.elingsgebied (LOG) .. H~t landechapetype is veenontginning, 

Provinciqal beleid 
Omdo.t uw bedrijfzlcb in het buiten,gebied bevindt, ~alj het peTe&!:1 in de "Oroene omgeVln~~·'. 
Het beleid van de provincie Overij$sel biedt rUUnte voof ontWJl<kellng tnit& de rui.mtc:lijk~ 
kwaliteit va.n het landschap wotdt versterkt. 

: : ..... 

._ . . . ... . ... .. .. , • , ' " , .. In'. " 
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L0 ='9~d l~lN~~ 

Bij bC6tem~en die bepaal~e on~n mogelijk maken, zoal8 in uw geve .. i j ..... ;.\ 

uit~iden va,n bet bouwfiElk, ·D:i~/w01'den.cmdet'bouwd <!at de l'uimt.e1Uke kwalitdt WOT'~ 1' 
verst.erkt conform de 8e1d~~'_~~i~erJten. i . . . ..' ' . . " ~. 

Ruimtelqke kwatitett 
Concreet betekent bet verltterlam van' de ruim~ke kwalit.$it ciat VOOf uw vermek een 
erfinrtehtingsp1a:n nodig is, waartn de landaehappcUjke inpassinS van de wtbreiding ttl h(> :' 
optm g;eb1e4 wordt gewaarborgd. Oe range lsijden van de bebouwing rooeten worden VOO1"Zi(~~'; 
van aingelbeplantltlg. Dit mag halfopen. met J.aee on4erbeplanting. De noordeHjkle, k~ .2':i.iI':'~' 
~n de bebouwing lam open blijven. . . 
Daarnaast is het WOt de rllim~ijke kwaliteit van bolan, dat de 1ijnen var... d~ bebouwil')~~ 
dooreezet worden, mdat ten aatnenhangend Sebeel vafi be'bouwing ontataat. 

Conalusie en rand~ 
In begtntel ataa:n wij positief tegeI1. o'<ler uw verzoek. Voor de planologische inpassing va'c.I : 1\ 

plannen, is een herziening van bet gen.oemde beI~plan nodi,. 
lndien u met wilt of kw)t wachten. ~p. de. aetlali8aile van net beatemm1npplan voor hel 
buitengebied, kunt u bij de pmeenteraad een unvraag Jndienen VQOr een 
bMtfm1mingsplanhenlenins epecI11ek voor uw ~1. 
Aan een verdete uitwerking van uw plan verbinden w.ij de volgende voorwaarden: 

U levert een erfinrichtingIJPlan san wurin aansetoond wotdt d.a.t de t'Uimwlijke kwali'!'/.·;t 
van h€tt percee1 ~ verbeteren ten opzichte van de huidtge situatie. De kosten hie.TV\·)x, 
komen war uw r:ekenb:1g; 
De uitbreJ.dJng moet een 8amenh~d 8M"t van 'bebouwing tot gevo!g hebben. Df: 
huidige lijnen van de beb0uwin8 moeien doorgezet worden. 
Oe uitkomstcm. van nadere,l1og te ~~~~~~" .~9~.P..ifll. ~. ~~<;~({"e:,~ 
zijn. Ret gaat dan om onde;rwcIpC%t.~·'lu.Chtk:w exteme ~f!hmatd. tlPra en faun¥.>, 'f;P' 
geluid, ,eur ~n derge1\J'ke. Ook de Ja;,i&iii van doze onderzoeken komen wOt uw reke·ilfiii~. 
De kosten van de plano~gi~~e.p~d~ en ~cr~'bte1.ijke· uren·VOor vootbemtting 1\' 

toezicllt kotnen vqp~MW.J.'I'~:~ rru.llen OJ)-~8 van werk.elUk te mSken Ito.!) 
wordefi berekend;Voot'4a'f de' henMning8~ !start za1 een 
kostenverbaa1sovereei1Ji:qb1et worden geatoten tussen u em de gem.ecnte j waarin 
bijvoorbeeld de kwalite.it van ·de groenvoorzianfngen wordt bepaa1d. 
Het is mogeUjk dat ale aevolg van de door u levraagde bestemmingawijzigins iemand 
anders &¢hade lijc1t of zal .lijden in de vorm van eel). inlcomen.ade~ of een vertnjoo~i'~: :.. 
van de waarde van een onroerend.e zaak. Op diena aanvraeg kennen wlj een 
tegemoetkommg in de &Ohade .~ (~el6.1 Wro). Artike16.4e. Wro biedt onll .de 
ttl.optijkhcid om ~.n.tu.eel optredencJ!!f p1ln1C~'ade .via. een vooraf met u te .1uiten. 
over"~)llkom$t voor uw·rekcniJlg·te lilteri :koiO.eii:.:WU maken ~bruik 'Van de2e . 
mogelijkheid: . ' .. . ' . 
U draagt zorg veor een concept-bestcmmingsplan, waarln onder andere de ruiJ:ntelijl;:~~ 
kwaUttit van de gewenste aitUatie uit,eewerkt wonlt. Ret ooncept-be6ltemminseplan kl.li~~ ".:, 
Jaten opst:ellen door een ~specialiseer4 stedenbouwkundtg bureau, v.oals Bugel Ha,jeo'.a, 
Buro Vijn. Witpaard of OtaIijewouc1. Ook dem koaten komen voor uw rekenin". 

Met niet of met in voldoende mate aanwulg ZijD van de genoemde informatie, lean be~.kem·.~ 
dat uw aanvr&eg Diet in behand.eU:Oc wordt genomen. 

~~~ . . 
Na beoordeUng van het ooncept-be8temrnirJlSplan zullen wij de ~temmins~planpl'O¢edur: .. 
ste.rten. ~ procedure duwt, afbankelijk van de reacties van dwen en belansbebbendf:l\ .. 
vanaf het moment van de oerete tet9iBieler&ing, mfnimaal een halfjaar. Omdat de procedu ';"·: 
nog doorlopen meet worden, kunnen wij pen zekerheid ge~n over de realiserlngkansen .... J;.! 

uw verzoek. De kan$ op sueces ia in. grote mate afhmkelijk van de inhoudetiJke kwaliteit VI:~' 
het erfinriohtlngeplan en bet daarop te baaereI:\ con~t-beetetmn.h'lg8pJan. 
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