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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Twence B.V. exploiteert de afvalverwerkingsinrichting Elhorst Vloedbelt aan de Almelose-

straat 3 te Zenderen (gemeente Borne). Twence B.V. is voornemens om binnen de inrichting 

een installatie voor het verwerken van mest op te richten en in gebruik te nemen. Voor dit 

project is een vergunning op grond van artikel 16 en/of 19d van de Natuurbeschermingswet 

1998 (Nbw-vergunning) aangevraagd bij gedeputeerde staten van Overijssel. Bij de aanvraag 

is als passende beoordeling het rapport “Effectbeoordeling natuur - Mestverwerking be-

drijfslocatie Elhorst-Vloedbelt” (Rombou, 19 december 2014) gevoegd. 

 

De Nbw-vergunning is op 25 maart 2015 verleend (kenmerk 2015/0016619). Tegen dit 

besluit is door een aantal belanghebbenden bezwaar gemaakt. Indien de bezwaren (gedeel-

telijk) gegrond worden verklaard zal gedeputeerde staten het besluit moeten heroverwegen. 

Daarbij moet zij rekening houden met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 

de Raad van State van 8 april 2015 (zaaknummer 201402208/1/R2 e.a.) waarin is bepaald 

dat bij vergunningverlening de ondergrens van 0,05 mol zonder nader onderzoek niet mag 

worden toegepast.  

 

In de effectbeoordeling is geen rekening gehouden met de verkeersaantrekkende werking 

van de inrichting. Tevens was de beëindiging van de bestaande wkk-installatie De Bavinkel 

als mitigerende maatregel toegepast. In de Nbw-vergunning van 25 maart 2015 is deze 

maatregel echter op verzoek van aanvrager buiten beschouwing gelaten.  

Aanvrager heeft als aanvullende mitigerende maatregel ammoniakproductierechten aange-

kocht van de veehouderij Fliermanweg 2 te Holten. Deze veehouderij zal in samenhang met 

de vergunningverlening voor de oprichting van de mestverwerkingsinstallatie  gedeeltelijk 

worden beëindigd. 

 

In verband met een mogelijke heroverweging van de Nbw-vergunning heeft Twence BV aan 

Rombou gevraagd om een aanvulling op het rapport “Effectbeoordeling natuur” op te 

stellen waarin het gewijzigde toetsingskader en de vervallen en aanvullende mitigerende 

maatregelen zijn verwerkt. 

1.2 Leeswijzer 

In deze aanvulling op het rapport “Effectbeoordeling natuur”  wordt aangesloten op de 

hoofdstukindeling van het basisrapport zodat duidelijk is welke onderdelen zijn aangepast. 

Indien een hoofdstuk niet gewijzigd of aangevuld is dan wordt dit ook aangegeven. Hoofd-

stuk 3 wordt aangevuld met een beschrijving van de verkeersaantrekkende werking. De 

opnieuw berekende stikstofdepositie worden beschreven in hoofdstuk 5. De maatregelen 

om een toename van stikstofdepositie te mitigeren worden beschreven in hoofdstuk 6. 

Tenslotte worden in hoofdstuk 7 de bevindingen samengevat en worden de conclusies 

beschreven.  
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2 Wettelijk kader 

Op 1 juli 2015 wijzigt de Natuurbeschermingswet 1998 en treedt het Programma Aanpak 

Stikstof (PAS) in werking. Hierdoor wijzigt de vergunningverlening voor projecten en andere 

handelingen als bedoeld in artikel 19d. Er geldt overgangsrecht voor besluiten die al werden 

voorbereid vóór inwerkingtreding van de wijziging. Het overgangsrecht houdt in dat extern 

salderen toegepast mag worden voor aanvragen die zijn ingediend vóór 1 juli 2015, mits een 

volledige passende beoordeling is gemaakt en een tijdige uitvoering van de mitigerende 

maatregelen is verzekerd.  
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3 Aanvulling projectbeschrijving 

De bestaande situatie en de beoogde situatie waarvoor vergunning is aangevraagd zijn niet 

gewijzigd. In de ‘Effectbeoordeling natuur’ van 19 december 2014 is de emissie van het 

gemotoriseerde verkeer binnen de inrichting betrokken. Naar aanleiding van de ingediende 

bezwaarschriften is door gedeputeerde staten gevraagd om ook de effecten van het verkeer 

van en naar de inrichting in de beoordeling mee te nemen. 

 

Overigens leidt de mestverwerking weliswaar lokaal tot meer verkeer en dientengevolge een 

hogere emissie van NOx, maar zal regionaal de emissie van stikstofoxiden en ammoniak juist 

afnemen doordat minder mest wordt uitgereden of moet worden getransporteerd naar 

verder weg gelegen akkerbouwgebieden of verwerkingsinstallaties. 

3.1.1 Brongegevens verkeer van en naar de inrichting 

Op jaarbasis gaat het om maximaal 19.000 vrachtwagens, waarvan 12.000 betrekking heb-

ben op de mestverwerking en 7.000 betrekking hebben op de afvalverwerking. Tevens zullen 

op jaarbasis maximaal 4.000 personenwagens de inrichting bezoeken. 

 

Het verkeer bereikt en verlaat de inrichting in alle gevallen via de provinciale weg N743 

tussen Almelo en Borne. Al het vrachtverkeer komt van en gaat naar de richting Almelo. Van 

personenwagens en bestelauto’s wordt aangenomen dat de helft van het verkeer richting 

Almelo rijdt en de andere helft richting Zenderen/Borne. Verkeer richting Almelo zal bij de 

kruising met de Nijreessingel uit/in verschillende richtingen komen/gaan. Verkeer richting 

Zenderen zal deels bij Zenderen over de N744 richting Albergen/Tubbergen gaan en deels 

doorrijden richting de A1 bij Borne. 

 

Kengetallen voor de NOx-emissie per gereden kilometer zijn vastgesteld door het ministerie 

van Infrastructuur en Milieu. Voor de verkeersbewegingen op de N743 is uitgegaan van 

“doorstromend stads verkeer”.1 De berekende NOx-emissie van het vrachtverkeer bedraagt 

jaarlijks 505,1 kg NOx. De jaarlijkse NOx-emissie van personenwagens en bestelauto’s is 

maximaal 11 kg NOx. Samen is dit maximaal 516,1 kg NOx per jaar (zie tabel 3.1). 
 

  

                                                                 
 
 
1
 Mogelijk zou ook uitgegaan kunnen worden van een buitenweg, dan is de emissie per kilometer iets lager. 
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Figuur 3.1: Route vrachtwagens + personenwagens/bestelauto’s op N743 richting Almelo 

 

 
Figuur 3.2: Route personenwagens/bestelauto’s (geen vrachtwagens) N743 richting Zenderen, Borne/A1 

 

 

Tabel 3.1: Jaaremissie NOx  van verkeer van en naar de inrichting op N743 Almelo-Borne/A1 

  

Bron 

 

     NOx-emissie 

(kg/jaar) 

Verkeer van en naar de inrichting: Aantal Emissiefactor 

(g/km) 

Afstand 

(km) 

Emissie per jaar 

(kg/jaar) 

Vrachtwagens 19.000 6,03 2 x 2,2 = 4,4 505,1 

Personenwagens  en bestelauto’s 4.000 0,31 2,2 + 6,7 = 8,9 11,0 
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4 Beschermde gebieden 

4.1 Natura 2000-gebieden 

De projectlocatie ligt op grote afstand van Natura 2000-gebieden. De dichtstbij gelegen 

gebieden zijn Lemselermaten en Lonnekermeer op ruim 11 kilometer. Omdat stikstofverbin-

dingen zich via de lucht over grote afstanden kunnen verplaatsen zijn alle Natura 2000-

gebieden binnen 25 km betrokken in de beoordeling van de stikstofdepositie. Voor een 

beschrijving van de Natura 2000-gebieden, de gevoeligheid voor stikstofdepositie en de 

bestaande achtergronddepositie wordt verwezen naar hoofdstuk 4.1 van het rapport  ‘Ef-

fectbeoordeling natuur’ van 19 december 2014. Er zijn sindsdien geen relevante wijzingen 

opgetreden. De achtergronddepositie is voor al deze Natura 2000-gebieden (veel) hoger dan 

de meest kritische depositiewaarde. Dat betekent dat negatieve effecten vanwege stikstof-

depositie op voorhand niet uitgesloten kunnen worden. 

4.2 Beschermde natuurmonumenten 

Op enkele kilometers van projectlocatie liggen natuurgebieden die onderdeel zijn van het 

beschermde natuurmonumenten of staatsnatuurmonumenten, maar die geen onderdeel 

zijn van Natura 2000. Op grotere afstand liggen nog andere beschermde natuurmonumen-

ten, zoals Weldam op meer dan 14 kilometer De achtergronddepositie van stikstofverbin-

dingen is voor al deze beschermde natuurmonumenten hoger dan de kritische depositie-

waarde van de habitattypen die in het gebied voorkomen. Voor meer informatie is wordt 

verwezen naar hoofdstuk 4.2 van het rapport ‘Effectbeoordeling natuur’. 
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5 Effecten 

5.1 Inleiding 

Voor dit project kunnen alle storingsfactoren, met uitzondering van verzuring en vermesting, 

op voorhand worden uitgesloten. Dit geldt ook indien het verkeer van en naar de inrichting 

wordt meegenomen in de effectbeoordeling. De inrichting leidt immers niet tot meer ver-

keer door of vlak langs beschermde natuurgebieden. Verzuring en vermesting door depositie 

van stikstof kan niet op voorhand worden uitgesloten omdat ammoniak en stikstofoxiden 

zich via de lucht tot op kilometers afstand kunnen verspreiden. Daarom wordt hierna de 

mogelijke invloed van het project door stikstofdepositie onderzocht. 

5.2 Stikstofdepositie 

De stikstofdepositie van het project is opnieuw berekend. Als extra bron is het verkeer van 

en naar de inrichting over de N743 toegevoegd. De NOx-emissie van 2 x 19.000 vrachtwa-

gens per jaar is toegevoegd over de N743  tussen Nijreessingel in Almelo en de inrit van de 

inrichting Elhorst-Vloedbelt. De emissie van 2 x 4.000 personenwagen/bestelauto’s per jaar 

is toegevoegd als bron evenredig verdeeld over de wegdelen N743 richting Almelo en N743 

richting Borne. De berekeningen zijn uitgevoerd met OPS Pro. In bijlage 3 zijn de invoergege-

vens en resultaten van de berekeningen opgenomen. De stikstofdepositie is berekend op de 

rand van de Natura 2000-gebieden en de beschermde natuurmonumenten binnen 25 kilo-

meter van de projectlocatie. Door toevoegen van het verkeer van en naar de inrichting is de 

depositie van NOx circa 25% hoger. De totale stikstofdepositie (NOx en NH3) neemt daardoor 

circa 10% toe. 

 
De stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden vanwege de inrichting Elhorst-Vloedbelt is 

heel erg laag. De hoogst berekende depositie, 0,07 mol per ha per jaar, wordt veroorzaakt 

op de rand van het Natura 2000-gebied ‘Springendal en Dal van de Mosbeek’. De depositie 

op het dichtstbij gelegen beschermde natuurmonument, Braamhaarsveld, onderdeel van 

‘Heideterreinen Twickel’, is iets hoger: maximaal 0,19 mol per ha per jaar. 
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 Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 

NOx  

Depositie 

NHx 

Depositie 

Totaal* 

1 Braamhaarsveld BN, punt A 244 365 480 750 0,10 0,09 0,19 

2 Braamhaarsveld BN, punt B 244 140 480 717 0,10 0,10 0,19 

3 Braamhaarsveld BN, punt C 244 741 479 739 0,05 0,03 0,08 

4 Schijvenveld BN, punt A 244 760 479 569 0,07 0,06 0,13 

5 Schijvenveld BN, punt B 244 284 479 458 0,06 0,05 0,11 

6 Schijvenveld BN, punt C 244 931 478 735 0,07 0,05 0,12 

7 Bornseveld BN, punt A 246 834 478 175 0,04 0,03 0,08 

8 Bornseveld BN, punt B 246 531 477 854 0,06 0,04 0,09 

9 Bornseveld BN, punt C 247 328 478 111 0,04 0,03 0,07 

10 Vörgersveld BN 246 575 473 617 0,02 0,01 0,04 

11 Lemselermaten HR 255 795 485 275 0,03 0,03 0,05 

12 Lonnekermeer HR 254 259 477 475 0,02 0,02 0,04 

13 Engbertsdijkvenen VR+HR 242 502 495 699 0,01 0,01 0,02 

14 Wierdense Veld HR 233 182 487 809 0,01 0,00 0,02 

15 Springendal en Dal van de Mosbeek HR, punt A 253 391 492 729 0,03 0,04 0,07 

16 Springendal en Dal van de Mosbeek HR, punt B 250 386 495 149 0,02 0,02 0,04 

17 Springendal en Dal van de Mosbeek HR, punt C 254 542 492 427 0,03 0,03 0,05 

18 Borkeld HR 233 308 477 842 0,02 0,02 0,04 

19 Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek HR 256 741 489 015 0,02 0,02 0,04 

20 Boddenbroek HR+BN 244 533 469 651 0,01 0,01 0,02 

21 Weldam BN 237 622 470 987 0,02 0,02 0,04 

22 Sallandse Heuvelrug VR+HR 228 668 483 925 0,01 0,01 0,03 

23 Landgoederen Oldenzaal HR 261 289 483 251 0,02 0,01 0,03 

24 Snoeyinksbeek BN 261 980 480 282 0,01 0,01 0,03 

25 Buurserzand & Haaksbergerzand HR 250 912 465 198 0,01 0,01 0,03 

26 Dinkelland HR 264 375 478 185 0,01 0,01 0,02 

27 Vecht- en Beneden-Regge HR 230 406 499 479 0,00 0,00 0,01 

28 Witte Veen HR 256 002 464 380 0,01 0,01 0,02 

29 Bergvennen & Brecklenkamp HR 264 005 495 139 0,01 0,01 0,02 

30 Aamsveen HR 261 430 467 901 0,01 0,01 0,01 

Tabel 5.3: Stikstofdepositie op Natura 2000 en beschermde natuurmonumenten (in mol N per ha per jaar).  

 

* Optelling gebeurd met vier decimalen, pas daarna is afgerond naar honderdsten Daardoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan. 
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6 Mitigerende maatregelen 

6.1 Inleiding 

Door het treffen van mitigerende maatregelen kan worden voorkomen dat negatieve effec-

ten zullen optreden. In dit geval worden negatieve effecten worden voorkomen door in 

samenhang met de ingebruikname van de mestverwerkingsinstallatie bestaande ammoniak-

bronnen buiten de projectlocatie te saneren. Dit wordt extern salderen genoemd.  

6.2 Extern salderen 

In samenhang met de oprichting van de mestverwerkingsinstallatie worden drie veehoude-

rijen geheel of gedeeltelijk beëindigd. De vigerende vergunningen of meldingen worden 

(gedeeltelijk) ingetrokken. Initiatiefnemer heeft met deze bedrijven een overeenkomst 

gesloten waarin de betreffende veehouders afstand doen van het recht om dieren te hou-

den ten behoeve van de uitbreiding van de inrichting Elhorst-Vloedbelt. 

 

Het betreft de volgende drie veehouderijen: 

 Reefsweg 7 te Zenderen 

Intrekking recht op het houden van 117 vleesvarkens met een ammoniakemissie van 

4,0 kg NH3 per dierplaats per jaar (Rav-code D 3.2.1.2), wat leidt tot een vermindering 

van de ammoniakemissie met 468 kg NH3 per jaar. 

 

 Postweg 7 te Saasveld 

Intrekking recht op het houden van 120 vleesvarkens met een ammoniakemissie van 

2,5 kg NH3 per dierplaats per jaar (Rav-code D 3.100.1), wat leidt tot een vermindering 

van de ammoniakemissie met 300 kg NH3 per jaar. 

 

 Fliermatenweg 2 te Holten 

Intrekking recht op het houden van 50 guste en dragende zeugen met een ammoniak-

emissie van 4,2 kg NH3 per dierplaats per jaar (Rav-code D 1.3.100) en 42 kraamzeugen 

met een ammoniakemissie van 8,3 kg NH3 per dierplaats per jaar (Rav-code D 1.2.100), 

wat leidt tot een vermindering van de ammoniakemissie met 558,6 kg NH3 per jaar. 

 

In het rapport ‘Effectbeoordeling natuur’ van 19 december 2014 was rekening gehouden 

met de beëindiging van de wkk-installatie De Bavinkel aan de Driemansweg. Nadien is de 

beëindiging van de wkk als mitigerende maatregel uit de aanvraag geschrapt omdat deze 

niet nodig was. In deze aanvulling is geen rekening meer gehouden met de wwk. In plaats 

daarvan heeft initiatiefnemer een overeenkomst gesloten m.b.t. de gedeeltelijke beëindiging 

van de veehouderij aan de Fliermatenweg 2 te Holten. 

 

De stikstofdepositie die wordt veroorzaakt door de ingetrokken ammoniakemissies is per 

bedrijf berekend, zie tabel 6.1. Door het (gedeeltelijk) beëindigen van de veehouderijen 

neemt de stikstofdepositie op alle beschermde natuurgebieden af. Deze afname is groter 

dan de stikstofdepositie vanwege de inrichting Elhorst-Vloedbelt. Per saldo neemt de stik-

stofdepositie op alle gebieden af.  
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 Naam Reefweg 7 

Zenderen 

Postweg 7 

Saasveld 

Fliermaten 

Holten 

Aanvraag Verschil* 

1 Braamhaarsveld BN - punt A -0,21 -0,02 -0,02 +0,19 -0,06 

2 Braamhaarsveld BN - punt B -0,22 -0,02 -0,03 +0,19 -0,08 

3 Braamhaarsveld BN - punt C -0,07 -0,01 -0,02 +0,08 -0,02 

4 Schijvenveld BN - punt A -0,14 -0,03 -0,03 +0,13 -0,07 

5 Schijvenveld BN - punt B -0,10 -0,02 -0,02 +0,11 -0,03 

6 Schijvenveld BN - punt C -0,10 -0,03 -0,03 +0,12 -0,05 

7 Bornseveld BN - punt A -0,06 -0,03 -0,02 +0,08 -0,03 

8 Bornseveld BN - punt B -0,07 -0,03 -0,03 +0,09 -0,03 

9 Bornseveld BN - punt C -0,05 -0,02 -0,02 +0,07 -0,03 

10 Vörgersveld BN -0,02 -0,01 -0,02 +0,04 -0,02 

11 Lemselermaten HR -0,04 -0,12 -0,01 +0,05 -0,13 

12 Lonnekermeer HR -0,03 -0,03 -0,01 +0,04 -0,04 

13 Engbertsdijkvenen VR+HR -0,01 0,00 -0,02 +0,02 -0,01 

14 Wierdense Veld HR -0,01 0,00 -0,04 +0,02 -0,03 

15 Springendal en Dal van de Mosbeek HR - punt A -0,05 -0,03 -0,02 +0,07 -0,02 

16 Springendal en Dal van de Mosbeek HR - punt B -0,03 -0,01 -0,01 +0,04 -0,01 

17 Springendal en Dal van de Mosbeek HR - punt C -0,05 -0,03 -0,01 +0,05 -0,03 

18 Borkeld HR -0,02 -0,01 -0,09 +0,04 -0,08 

19 Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek HR -0,03 -0,04 -0,01 +0,04 -0,04 

20 Boddenbroek HR+BN -0,01 -0,01 -0,02 +0,02 -0,02 

21 Weldam BN -0,02 -0,01 -0,03 +0,04 -0,02 

22 Sallandse Heuvelrug VR+HR -0,01 -0,01 -0,09 +0,03 -0,08 

23 Landgoederen Oldenzaal HR -0,02 -0,04 -0,01 +0,03 -0,04 

24 Snoeyinksbeek BN -0,02 -0,03 -0,01 +0,03 -0,03 

25 Buurserzand & Haaksbergerzand HR -0,02 -0,01 -0,01 +0,03 -0,01 

26 Dinkelland HR -0,02 -0,02 -0,01 +0,02 -0,02 

27 Vecht- en Beneden-Regge HR -0,01 0,00 -0,02 +0,01 -0,01 

28 Witte Veen HR -0,01 -0,01 -0,01 +0,02 -0,01 

29 Bergvennen & Brecklenkamp HR -0,01 -0,02 -0,01 +0,02 -0,01 

30 Aamsveen HR -0,01 -0,01 -0,01 +0,01 -0,01 

    AFNAME +   AFNAME + AFNAME + TOENAME  = AFNAME 

Tabel 6.1:  Stikstofdepositie op Natura 2000 en beschermde natuurmonumenten (in mol N per ha per jaar) 

 

* Optelling gebeurd met vier decimalen, pas daarna is afgerond naar honderdsten Daardoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan. 
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7 Samenvatting en conclusies 

Twence B.V. is voornemens om de bestaande afvalstoffeninrichting ‘Elhorst-Vloedbelt’ uit te 

breiden met een mestverwerkingsinstallatie. In het rapport ‘Effectbeoordeling natuur - 

Mestverwerking bedrijfslocatie Elhorst-Vloedbelt’ van 19 december 2014 s onderzocht is wat 

de mogelijke invloed van deze uitbreiding is op de beschermde natuurgebieden in de omge-

ving.  

 
Voor het in werking hebben van de inrichting Elhorst-Vloedbelt, inclusief een nieuwe mest-

verwerkingsinstallatie, is 25 maart 2015 een vergunning op grond van de Natuurbescher-

mingswet 1998 verleend. Tegen dit besluit is door een aantal belanghebbenden bezwaar 

gemaakt waardoor gedeputeerde staten het besluit mogelijk moeten heroverwegen. Daarbij 

moet het rapport ‘Effectbeoordeling natuur’ als passende beoordeling worden betrokken. In 

deze aanvulling op het rapport van 19 december 2014 zijn nieuwe ontwikkelingen en inzich-

ten verwerkt.  

 

De volgende wijzigingen en aanvullingen zijn gedaan: 

○ De verkeersaantrekkende werking van de inrichting is toegevoegd door de NOx-emissie 

van het maximaal aantal vrachtwagens en personenauto’s over een groot deel van de 

N743 als extra bron toe te voegen. 

○ De beëindiging van de bestaande wkk-installatie De Bavinkel is niet meer als mitigeren-

de maatregel meegenomen in de effectbeoordeling. toegepast. 

○ Aanvrager heeft als aanvullende mitigerende maatregel ammoniakproductierechten 

aangekocht van de veehouderij Fliermanweg 2 te Holten. De gedeeltelijke beëindiging 

van deze veehouderij is als extra mitigerende maatregel bij de effectbeoordeling betrok-

ken. 

 

Door toevoeging van de verkeersaantrekkende werking neemt de stikstofdepositie die door 

de emissies van NOx en NH3 worden veroorzaakt met circa 10% toe. De stikstofdepositie op 

Natura 2000-gebieden blijft ook dan zeer laag. De depositie vanwege de inrichting is het 

hoogst in het Natura 2000-gebied ‘Springendal en Dal van de Mosbeek’. Op de rand van dit 

gebied is de bijdrage aan de stikstofdepositie 0,07 mol per ha per jaar. De maximale deposi-

tie op het beschermde natuurmonument ‘Heideterreinen Twickel’ is 0,19 mol N per hectare 

per jaar. Door het geheel of gedeeltelijk beëindigen van drie veehouderijen aan de Reefsweg 

7 te Zenderen, Postweg 7 te Saasveld en Fliermatenweg 2 te Holten neemt de stikstofdepo-

sitie op alle Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten per saldo af. 

 

Hiermee is aangetoond dat de activiteiten binnen de afvalstoffen inrichting, inclusief de 

oprichting en ingebruikname van de mestverwerkingsinstallatie, de natuurlijke kenmerken 

van de omliggende Natura 2000-gebieden niet aantast en dat deze activiteiten niet schade-

lijk zijn voor het natuurschoon en de natuurwetenschappelijke betekenis van de omliggende 

beschermde natuurmonumenten. 



 

Bijlagen 

 

Bijlage 

Aanvullende berekeningen stikstofdepositie 
 
in- en uitvoer berekeningen met OPS-pro 2014 

a. depositie NOx aanvraag Elhorst-Vloedbelt, inclusief verkeer van en naar de in-

richting 

b. depositie NH3 intrekking Fliermatenweg 2 te Holten 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

AANVULLING EFFECTBEOORDELING MESTVERWERKING ELHORST-VLOEDBELT 
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b. depositie NH3 intrekking Fliermatenweg 2 te Holten 
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