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Omgevingsvergunning voor het bouwen van een ligboxenstal (2013-0113)

Geachte heer De Jong,

Omgevingsvergunning
Op 27 september 2013 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning
ontvangen voor het bouwen van een ligboxenstal op het perceel Kievesterweg 4 in
Rasquert. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2013-0113.
In deze brief besluiten wij op uw aanvraag om omgevingsvergunning.
Besluit
Gelet op § 2.1. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo)
besluiten wij de omgevingsvergunning te verlenen.
Wij verlenen de omgevingsvergunning onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken
deel uitmaken van de vergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend voor de
volgende activiteiten:
1. het bouwen van een bouwwerk;
2. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een
beheersverordening, een exploitatieplan, de regels gesteld in de Wet ruimtelijke
ordening of een voorbereidingsbesluit;
3. het oprichten, veranderen of in werking hebben van een vergunningplichtige
milieu-inrichting of mijnbouwwerk.

Procedure
Uw aanvraag heeft betrekking op: 1. de activiteit bouwen, 2. de activiteit afwijken van
een bestemmingsplan, 3. de activiteit milieu (allen: artikel 2.1 Wabo) en op 4. de
activiteit inrit/uitweg (artikel 2.2 Wabo). Uw aanvraag is beoordeeld aan § 2.3 van de
Wabo.
Voor de activiteit ‘2. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een
bestemmingsplan (…)’ is een nieuw bestemmingsplan opgesteld dat de motivering en
het planologische kader voor het totale uitbreidingsplan omvat. Er is op 21 februari
2012 een coördinatiebesluit genomen die de procedure voor de omgevingsvergunning
en het vaststellen van dit bestemmingsplan combineert. Zie hiervoor ook onze
overweging ten aanzien van deze activiteit verderop in deze beschikking.
Ook is er een omgevingsvergunning aangevraagd voor de activiteit ‘4. het maken,
hebben of veranderen van een uitweg’. Hiervoor is geen vergunning nodig, maar geldt
een meldingsplicht. U ontvangt hierover afzonderlijk bericht. Wij wijzen u in het kader
van deze melding alvast het volgende:
Indien voor het maken van een inrit/uitweg een gedeelte sloot gedempt moet
worden ten behoeve van het maken van een dam met duiker, dan moet u
hiervoor een vergunning aanvragen bij het Waterschap “Noorderzijlvest”
(Postbus 18, 9700 AA Groningen, tel. 050-3048911).
Wij hebben de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele
regeling omgevingsrecht. U heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat uw aanvraag
voldoet aan de van toepassing zijnde regels en voorschriften en daarom verlenen wij u
de gevraagde omgevingsvergunning.
Bevoegd gezag
Gelet op de projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het
Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage, zijn wij het bevoegd gezag
om de integrale omgevingsvergunning te verlenen. Daarbij zijn wij er procedureel en
inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle relevante aspecten aan de orde
komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en
aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen
wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften
op elkaar zijn afgestemd.
Ontvankelijkheid
Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de
indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om
een omgevingsvergunning moeten worden gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag
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te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere
uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op
ontvankelijkheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. De aanvrager is
hierop in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren. We hebben de
aanvullende gegevens ontvangen op . Hierdoor is de wettelijke procedure verlengd. Wij
zijn van oordeel dat de aanvraag alsmede de latere aanvulling daarop voldoende
informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de
fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.
Overweging en voorschriften per activiteit
De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat de omgevingsvergunning altijd op het
werk aanwezig is en op aanvraag van de toezichthouders getoond kan worden.
In de volgende paragrafen gaan wij in op de overwegingen en voorschriften zoals die
gelden voor de afzonderlijke activiteiten die deel uitmaken van deze
omgevingsvergunning (1. het bouwen van een bouwwerk, 2. het afwijken van een
bestemmingsplan en 3. het oprichten, veranderen of in werking hebben van een
vergunningplichtige milieu-inrichting).
1.
het bouwen van een bouwwerk
De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘het bouwen van een
bouwwerk’ betreft de bouw van een ligboxstal. Bij het nemen van het besluit hebben
wij overwogen dat:
1. Bouwverordening:
Er voldoende aannemelijk is gemaakt dat het bouwplan voldoet aan de
voorschriften van de bouwverordening.
2. Bouwbesluit:
Er voldoende aannemelijk is gemaakt dat het bouwplan voldoet aan de
voorschriften van het Bouwbesluit.
Omdat het bouwen moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van het
Bouwbesluit is het noodzakelijk om voorwaarden aan de vergunning te verbinden.
Deze worden hierna genoemd.
3. Welstand:
De aanvraag is getoetst aan de 'Welstandsnota buitengebied'. Het perceel valt
binnen het welstandsgebied 'C2. Wierdenlandschap Hogeland'.
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Het bouwplan voor de ligboxstal is getoetst aan redelijke eisen van welstand door
Welstands- en monumentenzorg Groningen ‘Pakhuis Libau’ is. In hun advies geven
zij aan dat dit plan voldoet aan welstand (adviesdatum 23 januari 2014).
In het advies wordt ook gerefereerd aan vooroverleg dat over het ontwerp van de
tweede dienstwoning is gehouden. Deze tweede dienstwoning maakt nog geen
deel uit van deze aanvraag omgevingsvergunning. Over het advies ten aanzien van
de woning volgt overleg met de welstandscommissie. Bij de toekomstige aanvraag
omgevingsvergunning voor deze woning zal de welstandscommissie opnieuw
adviseren.
Voorschriften
Wij hebben de volgende voorschriften aan de omgevingsvergunning voor de activiteit
bouwen verbonden:
Algemeen
a. Het bouwwerk moet worden uitgevoerd conform de bijgevoegde gewaarmerkte
tekeningen en bijlagen;
b. Er moet worden gebouwd volgens de bepalingen van het Bouwbesluit en de
Bouwverordening.
c. Constructietekeningen en -berekeningen dienen uiterlijk drie weken voorafgaand
aan de uitvoering van de werkzaamheden te worden overlegd aan Bouw- en
Woningtoezicht.
Schriftelijke kennisgevingen
Aan Bouw- en Woningtoezicht moet schriftelijk kennis worden gegeven van;
a. de peilhoogte van het bouwwerk ten opzichte van de weg indien dit niet is
aangegeven;
b. de rooilijnen van het bouwwerk op het bouwterrein indien dit niet is uitgezet.
c. verandering van het adres van degene onder wiens leiding het werk wordt
uitgevoerd;
d. de aanvang van grond- en ontgravingswerkzaamheden, tenminste twee dagen
van tevoren;
e. de aanvang van heiwerkzaamheden, het vervaardigen van boor-, of in de grond
gevormde funderingspalen en het slaan van buispalen, tenminste twee dagen
van tevoren;
f. de aanvang van grondverbetering draagkrachtige van de ondergrond, tenminste
twee dagen van tevoren;
g. de aanvang van het storten van beton ter controle van de wapening, tenminste
twee dagen van tevoren;
h. de oplevering van grondleidingen en afvoerputten onmiddellijk na voltooiing,
vóór het dichten van de sleuven;
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i.

j.

het melden van de start van de werkzaamheden. Hiervoor dient u bijgevoegd
‘formulier melding start’ in te dienen. Dit formulier moet twee dagen voor de
werkzaamheden starten ingediend worden;
het gereed zijn voor ingebruikgeving of ingebruikneming van het bouwwerk of
een gedeelte daarvan. Hiervoor dient u bijgevoegd ‘formulier melding gereed’ in
te dienen. Dit formulier moet uiterlijk één werkdag nadat de werkzaamheden
gereed zijn ingediend worden.

Verbod voor ingebruikneming
Het is verboden een bouwwerk, waarvoor omgevingsvergunning is verleend in gebruik
te geven of te nemen indien:
a. het bouwwerk niet gereed is gemeld bij Bouw- en Woningtoezicht;
b. er niet gebouwd is overeenkomstig de verleende omgevingsvergunning.
Overige opmerkingen
a. De omgevingsvergunning wordt verleend behoudens rechten van derden;
b. Indien u reeds gebruik maakt van deze vergunning, voordat definitief is komen vast
te staan dat de vergunning niet meer kan worden vernietigd, op grondslag van een
door belanghebbende krachtens de Wet tegen de verlening van deze vergunning
ingesteld bezwaar of beroep, handelt u daarmee op eigen risico en kunt u bij
daadwerkelijke vernietiging achteraf van de vergunning de gemeente in geen enkel
opzicht aansprakelijk houden;
2. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een
beheersverordening, een exploitatieplan, de regels gesteld in de Wet ruimtelijke
ordening of een voorbereidingsbesluit
Het totale uitbreidingsplan voor de melkveehouderij aan de Kievesterweg 4 te Rasquert
omvat naast een nieuwe ligboxstal, ook een tweede bedrijfswoning, overige
voorzieningen zoals mestplaten en kuilvoersleuven en een landschappelijk
inpassingsplan. Het uitbreidingsplannen wordt gefaseerd uitgevoerd. De ligboxstal
waarvoor deze aanvraag omgevingsvergunning is gedaan betreft de eerste fase.
Het uitbreidingsplan van de melkveehouderij past niet in het bestemmingsplan
‘Buitengebied Winsum’ (vastgesteld op 20 juni 2014, in werking, niet onherroepelijk)
en in het voorgaande bestemmingsplan Buitengebied Baflo (1998). Het agrarisch
bouwperceel wordt groter dan dat op grond van de regeling in zowel het oude als het
nieuwe bestemmingsplan Buitengebied is toegestaan.
Als planologisch kader voor het totale uitbreidingsplan is voor dit agrarische
bouwperceel het bestemmingsplan ‘Rasquert – Kievesterweg 4 (uitbreiding
melkveehouderij)’ opgesteld, waarin de gewenste eindsituatie is vastgelegd. De
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toelichting van het bestemmingsplan omvat de ruimtelijke en functionele onderbouwing
c.q. motivering van het uitbreidingsplan. Hieruit blijkt dat er vanuit een goede
ruimtelijke ordening geen belemmeringen zijn voor de uitvoering van dit plan.
Op 21 februari 2012 is door de gemeenteraad een coördinatiebesluit genomen (artikel
3.30 Wro). Dit houdt in dat de procedures voor de omgevingsvergunning en het
bestemmingsplan worden gecombineerd. Het bestemmingsplan en de
omgevingsvergunning volgen de bestemmingsplanprocedure, liggen gezamenlijk ter
inzage en staan als één besluit open voor zienswijzen en/of beroep.
Keukentafelgesprekken met provincie Groningen
Voorafgaand aan de planologische procedure, is ten aanzien van de landschappelijke
inpassing van deze uitbreiding veelvuldig overleg met de provincie Groningen geweest
in de vorm van ‘keukentafelgesprekken’. Uiteindelijk is op basis van een inpassingsplan
van Simone Bakker van 10 juni 2013 een landschapscontract opgesteld dat de
landschappelijke inpassing waarborgt. Deze is als bijlage bij het bestemmingsplan
opgenomen.
Besluit beoordelingsplicht M.E.R.
De uitbreiding van de veehouderij betreft een mer-beoordelingsplichtige activiteit in het
kader van het Besluit milieueffectrapportage. Om de milieueffecten in beeld te
brengen, is daarom een mer-beoordelingsnotitie opgesteld. Conclusie van de notitie is
dat het project niet leidt tot belangrijke negatieve milieueffecten die het doorlopen van
de procedure voor milieueffectrapportage noodzakelijk maken. Op grond van paragraaf
7.6 van de Wet milieubeheer is op 18 februari 2014 besloten af te zien van het
opstellen van een milieueffectrapportage.
De mer-beoordeling en overige onderzoeken die ten behoeve van het bestemmingsplan
zijn uitgevoerd, zijn in de bijlage bij het bestemmingsplan opgenomen.
Vooroverleg met Provincie en waterschap en ontheffing POV
Het voorontwerpbestemmingsplan is voor vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1. van
het Besluit ruimtelijke ordening, aan de provincie Groningen en het waterschap
Noorderzijlvest voorgelegd. Naar aanleiding van de vooroverlegreacties, is het
bestemmingsplan op een aantal onderdelen aangepast. Dit is omschreven in de
toelichting van het bestemmingsplan.
Daarnaast is aan de provincie Groningen gevraagd om tevens ontheffing te verlenen
van de Provinciale Verordening (POV), omdat het agrarische bouwperceel voor het
totale uitbreidingsplan groter is dan de 2 ha die op grond van de POV was toegestaan.
De provincie heeft deze ontheffing verleend. Ook deze ontheffing is opgenomen als
bijlage bij het bestemmingsplan.
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Inspraak
Het voornemen om vergunning te verlenen voor de aangevraagde activiteiten is
middels de bekendmaking van zowel het coördinatiebesluit (maart 2012) als het besluit
M.E.R. (25 februari 2014) in de Wiekslag bekend gemaakt. Er is geen gelegenheid
gegeven tot inspraak.
3. het oprichten, veranderen of in werking hebben van een vergunningsplichtige
milieu-inrichting of mijnbouwwerk
Voor de overwegingen en voorschriften ten aanzien van deze activiteit, verwijzen wij u
naar de bijlage bij deze brief, welke deel uitmaakt van deze vergunning.
Beroepsclausule
De omgevingsvergunning, het vastgestelde bestemmingsplan ‘Rasquert –
Kievesterweg 4 (uitbreiding melkveehouderij)‘ en bijbehorende stukken worden na
bekendmaking gedurende zes weken ter inzage gelegd in het gemeentehuis van
Winsum – Hoofdstraat 70 te Winsum. Het bestemmingsplan is daarnaast beschikbaar
op de gemeentelijke website www.winsum.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden tegen het vastgestelde
bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning beroep instellen bij de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den
Haag.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en verlening van de
omgevingsvergunning treedt in werking daags na de beroepstermijn tenzij binnen de
beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt
het besluit niet in werking tot op dat verzoek is beslist.
Publicatie
Het besluit wordt door ons gepubliceerd in de rubriek “gemeenteberichten” in het huisaan-huisblad De Wiekslag en in de Staatscourant.
Legesbedrag
Voor het in behandeling nemen van de aanvraag om omgevingsvergunning zijn leges
verschuldigd. De aanslag daartoe wordt u opgelegd door de heffingsambtenaar.
Volgens onze berekening bedragen de leges:
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Leges
Artikel
Welstand
2.3.3.3
2.3.1

Toelichting
Advieskosten welstand vanaf 01-01-2013
AB, buitenplanse afwijking met bouw
bouw
Totaal:

€
€
€
€

Bedrag
1.037,50
849,30
30.800,00
32.686,80

Voor de betaling van dit legesbedrag wordt u door de heffingsambtenaar een factuur
toegestuurd.
Nadere informatie
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u contact
opnemen met mevrouw N. Scheeper, afdeling Ruimte.

Winsum, 30 april 2014

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Winsum,
namens dezen,

mevrouw N. Scheeper, afdeling Ruimte
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Bijlage Voorschriften en –overwegingen Milieu
e. Overwegingen ten aanzien van het veranderen van een inrichting (art. 2.1, lid 1 onder e
Wabo).
Inleiding
De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting of mijnbouwwerk als
bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder e 2˚ Wabo.
Het betreft een bestaand melkrundveebedrijf gelegen aan de Kievesterweg 4 te Rasquert.
De veranderingen in deze inrichting zijn de uitbreiding van de veestapel en de bouw van
een ligboxenstal.
Na de uitbreiding met een nieuwe ligboxenstal worden in deze inrichting 544 melk- en
kalfkoeien ouder dan 2 jaar (Rav.code A.1.16.2), 50 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar
(Rav.code A.1.100.1) en 418 stuks vrouwelijk jongvee (Rav.code A.3) gehouden.
De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag.
Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.
Besluit omgevingsrecht
De aanvraag betreft een inrichting behorende tot onder andere de volgende, in bijlage 1,
onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht aangegeven categorieën van bedrijven die
nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken:
Categorie 1.1:
Inrichtingen waar:
een of meer elektromotoren aanwezig zijn met een vermogen of een gezamenlijk vermogen
groter dan 1,5 kW, met dien verstande dat bij de berekening van het gezamenlijk vermogen
een elektromotor met een vermogen van 0,25 kW of minder buiten beschouwing blijft.
Categorie 5.1:
Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van zeer
licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare of brandbare vloeistoffen.
Categorie 7.1:
a. Inrichtingen voor het bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van dierlijke of overige
organische meststoffen
Categorie 8.1:
Inrichtingen voor:
het kweken, fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren.
Vergunningplichtige inrichting
In deze inrichting worden 320 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar , overige
huisvestingssysteem met beweiding (Rav.code A.1.100.1) en 290 vrouwelijk jongvee (
Rav.code A.3) gehouden.
Na de uitbreiding met een nieuwe ligboxenstal worden in deze inrichting 544 melk- en
kalfkoeien ouder dan 2 jaar gehouden (Rav.code A.1.16.2), 50 melk- en kalfkoeien ouder
dan 2 jaar (Rav.code A.1.100.1) ligboxenstal en 418 stuks vrouwelijk jongvee (Rav.code
A.3) gehouden.
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De aangevraagde inrichting is vergunningplichtig ingevolge artikel 2.1, lid 2 van het Besluit
omgevingsrecht.
In artikel 2.1 lid 2 worden als categorieën vergunningplichtige inrichtingen aangewezen de
categorieën inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort en de categorieën inrichtingen
die als zodanig zijn aangewezen in bijlage I, onderdeel B, en onderdeel C.
De aangevraagde inrichting is vergunningplichtig ingevolge categorie 8.3 onder h en onder i
en categorie 7.5 onder d van bijlage 1, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht.
Als categorieën vergunningplichtige inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, van
dit besluit, worden inrichtingen aangewezen voor :
categorie 7.5
d
het opslaan van meer dan 600 kubieke meter vaste dierlijke mest
categorie 8.3
h.
het houden van meer dan 200 stuks melkrundvee, behorend tot de diercategorie
A.1 en A.2, genoemd in de regeling op grond van artikel 1 van de Wet ammoniak
en veehouderij, waarbij het aantal stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar niet wordt
meegeteld;
i.
het houden van meer dan 340 stuks vrouwelijk jongvee, behorend tot de
diercategorie A.3, genoemd in de regeling op grond van artikel 1 van de Wet
ammoniak en veehouderij, of indien het totaal aantal gehouden stuks vrouwelijk
jongvee tot 2 jaar en overig melkvee meer dan 340 stuks bedraagt.
Activiteitenbesluit
Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer in werking
getreden (het Activiteitenbesluit). In het Activiteitenbesluit zijn voor verschillende
activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden algemene voorschriften
opgenomen. Daar horen sinds 1 januari 2013 ook de agrarische activiteiten bij.
De onderhavige inrichting betreft een vergunningplichtige Type C inrichting.
Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling hebben een rechtstreekse werking. Voor
activiteiten en aspecten die daarin geregeld zijn, kunnen in de vergunning geen
voorschriften worden opgenomen, tenzij het Activiteitenbesluit of de bijbehorende Regeling
de mogelijkheid biedt tot het stellen van maatwerkvoorschriften.
Dit geldt voor de voorschriften van:


hoofdstuk 3
 afd. 3.1 Afvalwaterbeheer par. 3.1.3.;
 afd. 3.2 Installaties par. 3.2.1;
 afd. 3.4, par. 3.4.5 Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen, par. 3.4.6
Opslaan van drijfmest en digestaat, par. 3.4.9 Opslag van gasolie in een
bovengrondse tank;
 afd. 3.5, par. 3.5.8 Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven,



hoofdstuk 2
 afd. 2.1 (Zorgplicht);
 afd. 2.2 (Lozingen);
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 afd. 2.3 (Lucht);
 afd. 2.4 (Bodem);
voorzover deze afdelingen betrekking hebben op de activiteiten die verricht worden
binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van toepassing is.

Coördinatieregelingen
De coördinatieregeling met een Waterwetvergunning is niet van toepassing.
Het bedrijf loost geen afvalwater op het oppervlaktewater.
MER
De activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd, wordt genoemd in onderdeel
D.14 van de bijlage van het Besluit milieu-effectrapportage 1994. Dit betekent dat het een
MER-beoordelingsplichtige activiteit is. Bij de aanvraag is een M.e.r.-beoordelingsnotitie
gevoegd "mer-beoordelingsnotitie uitbreiding agrarisch bouwperceel Kievesterweg 4 te
Rasquert".
Deze notitie geeft voldoende inzicht in de milieugevolgen die door de activiteiten van het
bestaande bedrijf en de voorgenomen uitbreiding kunnen worden veroorzaakt.
De voorgenomen uitbreiding veroorzaakt geen belangrijke nadelige gevolgen voor het
milieu.
Er is geen sprake van een bijzondere omstandigheid, waarvoor het noodzakelijk is dat
voorafgaand aan de besluitvorming over de aanvraag omgevingsvergunning een
milieueffectrapport wordt opgesteld.
Op 18 februari 2014 heeft het bevoegd gezag het besluit genomen dat geen mer rapport
nodig is.
Aanvraag
De aanvraag betreft de uitbreiding van een bestaande melkrundveehouderij.
huidige situatie
Voor deze melkrundveehouderij zijn de volgende vergunningen verleend:
- 10 april 1992 oprichtingsvergunning voor een melkrundveehouderij met 150
melkrundvee, 150 jongvee, en 40 schapen;
- 16 juni 2000 revisievergunning voor het uitbreiden en/of wijzigen van het
melkrundveebedrijf, veestapel 250 melk- en kalfkoeien, 200 vrouwelijk jongvee en
20 schapen.
In de huidige situatie worden 320 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige
huisvestingssysteem met beweiding (Rav.nr. A.1.100.1) en 290 vrouwelijk jongvee (
Rav.nr. A.3) gehouden.
nieuwe situatie
In de nieuwe situatie wordt een nieuwe ligboxenstal gebouwd en de veestapel wordt
uitgebreid.
De verdeling van het rundvee over het bedrijf in de nieuwe situatie is als volgt:
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Aangevraagde situatie
Stal
nr.

diersoort

Rav.
code

huisvesting

aantal

1

Melk- en
kalfkoeien
ouder dan
2 jaar

A
1.16.2

2

Melk- en
kalfkoeien
ouder dan
2 jaar.
Vrouwelijk
jongvee
tot 2 jaar

A
1.100.1

ligboxenstal met Vvormige vloer van
gietasfalt in
combinatie met een
gierafvoerbuis BWL
2012.01
met Permanent
opstallen
Overig
huisvestingssysteem
met beweiden
-

2,3,4
en
iglo’s

A3

Fijn
stof(g
PM10/dier/jaar)

544

Ammoniak
Kg
NH3
/
dierplaats/jaar
9,1

50

9,5

118

418

3,9

38

148

Toetsingskader veranderen inrichting
Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a Wabo hebben wij de volgende aspecten betrokken bij
de beslissing op de aanvraag:
1.
de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen
kan veroorzaken;
2.
de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de
inrichting kan veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de
geografische ligging daarvan;
3.
de met betrekking tot de inrichting of het mijnbouwwerk en het gebied waar de
inrichting of het mijnbouwwerk zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
4.
de ingebrachte adviezen en zienswijzen;
5.
de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor
het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te
beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen;
6.
het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en
organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting voor het milieu
veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen
betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting drijft, met betrekking tot de
inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting
voert.
Daarnaast hebben wij, conform artikel 2.14, lid 1 sub b Wabo rekening te houden met het
gemeentelijke milieubeleidsplan, het provinciale milieubeleidsplan, het nationaal
milieubeleidsplan, het geldende afvalbeheerplan, en de richtwaarden.
Ten slotte hebben wij conform artikel 2.14, lid 1 sub c Wabo bij onze beslissing het
volgende in ieder geval in acht genomen:
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-

de
de
de
de

beste beschikbare technieken;
grenswaarden;
aanwijzing van de minister;
ontvangen adviezen.

Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze
beslissing van invloed (kunnen) zijn.

Ad 1: Bestaande toestand van het milieu
Het betreft een bestaande melkrundveebedrijf gelegen aan de Kievesterweg 4 te Rasquert.
Het bedrijf ligt buiten de bebouwde kom. De omgeving is te beschrijven als een landelijke
omgeving met verspreid liggend een enkele woning en agrarisch bedrijf.
De dichtstbij gelegen woning van derden (Kievesterweg 3 ) ligt op een afstand van ca. 350
meter afstand.
De dichtstbijzijnde woningen in de bebouwde kom van Baflo liggen op respectievelijk ca.
ongeveer 1200 meter afstand.
Het melkrundveebedrijf voldoet aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving
betreffende ammoniak, geur en fijn stof. Het betreft het Besluit huisvesting, Wet ammoniak
en veehouderij en de Wet geurhinder en veehouderij en fijn stof emissie te weten wettelijke
richtlijnen.
Ad 2: De gevolgen voor het milieu
Vanwege het in werking zijn van de inrichting kunnen verschillende gevolgen voor het
milieu ontstaan. De belangrijkste milieubelastende aspecten van de inrichting bijvoorbeeld
geur, ammoniak worden hier besproken
Ammoniak
Wet ammoniak en veehouderij
In de inrichting worden na uitbreiding maximaal 594 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar
en 418 stuks bijbehorend vrouwelijk jongvee gehouden.
Bij een aanvraag om een vergunning voor een inrichting waar op bedrijfsmatige wijze dieren
worden gehouden wordt ,specifiek beoordeeld of aan het gestelde in de Wet ammoniak en
veehouderij (Wav) wordt voldaan.
De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) bepaalt in welke situaties een vergunning als
gevolg van de ammoniakemissie uit de tot de veehouderij behorende dierenverblijven kan
worden verleend of moet worden geweigerd. Het doel van de Wav is om kwetsbare natuur
extra te beschermen tegen de nadelige gevolgen van de emissie van ammoniak uit
veehouderijen die in en nabij deze gebieden zijn gelegen.
Binnen een straal van 250 meter rondom de inrichting ligt geen kwetsbaar gebied zoals dat
in de Wav wordt genoemd. Ten aanzien van de ammoniakemissie kan de vergunning in
beginsel niet worden geweigerd, tenzij:
1. het een veehouderij betreft die onder de werkingssfeer van de IPPC-richtlijn valt en
de oprichting of uitbreiding een belangrijke (toename van de) verontreiniging zou
veroorzaken.
Verder volgt (indirect) uit de Wav, dat de milieuvergunning ook zal moeten worden
geweigerd indien:
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2. de directe ammoniakschade te groot is,
3. de nieuw te bouwen dierenverblijven niet voldoen aan de beste beschikbare
technieken, conform art. 8.11, lid 3 Wet milieubeheer of aan de emissie-eisen van het
Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij; of
4. de uitkomst van een milieueffectrapportage daartoe aanleiding geeft.
Ad 1.

De IPPC-richtlijn is van toepassing op intensieve pluimvee- of varkenshouderijen:
 met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee;
 met meer dan 2000 plaatsen voor mestvarkens (van meer dan 30 kg);
 meer dan 750 plaatsen voor zeugen.
Deze vergunning wordt aangevraagd voor een inrichting waar melk- en kalfkoeien ouder
dan 2 jaar en vrouwelijk jongvee wordt gehouden.
De onderhavige aanvraag betreft een uitbreiding van het aantal melk- en kalfkoeien en
vrouwelijk jongvee. De IPPC-richtlijn is niet van toepassing op dit bedrijf.
In bijlage 1 van Regeling aanwijzing BBT-documenten zijn de documenten opgenomen
waarmee bij de bepaling van BBT bij een IPPC-bedrijf rekening gehouden moet worden. Dit
zijn de BREFs. In bijlage 2 zijn de BBT informatiedocumenten opgenomen waarmee, voor
zover van toepassing op de activiteit, altijd rekening mee gehouden moet worden. Van
belang voor veehouderijen zijn ondermeer de BREF intensieve varkens- en pluimveehouderij,
genoemd in bijlage 1 en de Oplegnotitie BREF intensieve varkens- en pluimveehouderij en
de Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij, genoemd in bijlage 2. Bij
de beoordeling van BBT wordt hiermee rekening gehouden.
Ad 2. In 1981 is het rapport ‘Stallucht en Planten’ door het Instituut voor
Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO) opgesteld. Uit diverse uitspraken van de Raad van
State blijkt dat dit rapport gehanteerd kan worden ter beoordeling van de directe
ammoniakschade door de uitstoot van ammoniak bij intensieve kippen- en
varkenshouderijen.
In het kader van het rapport 'Stallucht en Planten 1981’ wordt voor de beoordeling van de
directe ammoniakschade uitgegaan van bepaalde afstanden. Zo wordt er een afstand van
50 meter tot meer gevoelige planten en bomen, zoals coniferen (niet zijnde erfafscheiding),
en 25 meter tot minder gevoelige planten en bomen voorgeschreven. Hierbij is de afstand
van deze planten en bomen tot aan de gevel van de stal bepalend. Binnen een afstand van
50 meter van de gevel van de stal zijn geen ‘meer gevoelige’ planten en bomen aanwezig.
Het bepalen van de directe ammoniak schade is in dit geval niet van toepassing
Ad 3. Beste Beschikbare Technieken (BBT)
Getoetst is aan de eis om de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare
Technieken (BBT) toe te passen (onder andere artikel 2.14 lid 1, aanhef en onder c Wabo).
Voor diercategorieën waarvoor het redelijk is om emissie-eisen te stellen, zijn maximale
emissiewaarden opgenomen in het Besluit huisvesting. Het besluit geeft een goed beeld
van de 'stand der techniek'. Dit is bevestigd in de 'Oplegnotitie bij de BREF voor de
intensieve pluimvee- en varkenshouderij' d.d. 30 juli 2007 (een uitgave van het Ministerie
van VROM). De eisen in het Besluit huisvesting zijn tot stand gekomen door rekening te
houden met gegevens die het bevoegd gezag op grond van artikel 5.4 van het Besluit
omgevingsrecht ook bij het vaststellen van BBT moet betrekken.
De maximale emissiewaarden zijn opgenomen in bijlage 1 bij het Besluit huisvesting en
dienen in acht te worden genomen bij nieuwbouw en aanpassing van
huisvestingssystemen (feitelijke vervanging van het huisvestingssysteem). In de Wav is
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bepaald dat een huisvestingssysteem dat op 1 januari 2007 nog niet in de veehouderij
aanwezig was, afzonderlijk aan de voorschriften van het Besluit huisvesting moet voldoen.
Volgens het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij, dat op 1 april 2008 in
werking is getreden, mag de emissie van melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, maximaal
9,5 kg NH3 per dierplaats per jaar bedragen. Voor het vrouwelijk jongvee tot 2 jaar is geen
maximale emissiewaarde van toepassing.
Alleen nieuwbouw van huisvestingssystemen en grotere uitbreiding van bestaande
huisvestingssystemen moeten aan de maximale emissiewaarde voldoen.
Het huisvestingssysteem van de melk- en kalfkoeien in de nieuwe ligboxenstal is Rav.
1.16.2 BWL 2012.01 met permanent opstallen en voldoet aan de maximale
emissiewaarde zoals gesteld in het Besluit huisvesting.
In onderstaande tabel is per diercategorie per stal de maximale emissiewaarde naast de
emissiefactor van het aangevraagde huisvestingssysteem gezet.
Tabel: aanvraag huisvestingssystemen melkrundveebedrijfstak.
Emissiefactor op basis van bijlage 1 van de Rav en maximale emissiewaarde op basis van
bijlage 1 van het Besluit huisvesting.
Stal gebouw
nr.

diersoort

Rav.code

aantal

1 (nieuwe
ligboxenstal)

Melk- en
kalfkoeien
ouder dan
2 jaar
Melk- en
kalfkoeien
ouder dan
2 jaar.
Vrouwelijk
jongvee
tot 2 jaar

A 1.16.2

2
(bestaande
stal)
2,3,4
en iglo’s
(bestaand)

Maximale
emissiewaarde

Emissiefactor
Fijn stof(g
PM10/dier/jaar)

544

Emissiefactor
Ammoniak
(Kg NH3 /
dierplaats/jaar)
9,1

9,5

148

A
1.100.1

50

9,5

9,5

118

A3

418

3,9

-

38

De gevraagde vergunning voldoet aan het criterium van het toepassen van de beste
beschikbare technieken voor de emissie van ammoniak.
Ad 4. De activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd, worden genoemd in
onderdeel D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage 1994, Categorie D.14
rundvee en overige dieren. Dit betekent dat het een MER-beoordelingsplichtige activiteit is.
Categorie D.14 rundvee en overige dieren
Rundvee drempel D
Is er sprake van oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie met meer dan:
- 200 stuks melk-, kalf- of zoogkoeien ouder dan 2 jaar (Rav cat. A 1 en A 2)
- 340 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (Rav cat. A 3)
- 1.200 stuks vleesrunderen (Rav cat. A 4 t/m A 7)
- 340 stuks melk-, kalf- of zoogkoeien ouder dan 2 jaar en vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (Rav cat. A 1 t/m A 3)

De uitbreiding betreft 274 stuks melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar en 128 vrouwelijk
jongvee tot 2 jaar. De drempelwaarde voor melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar (Rav cat.
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A 1 en A 2) en de drempelwaarde voor melk-, kalfkoeien en vrouwelijk jongvee (Rav cat.
A1 t/m A 3) wordt overschreden.
Dit betekent dat een milieueffectrapportage beoordelingsbesluit behoeft te worden
genomen.
Bij de aanvraag is een M.e.r.-beoordelingsnotitie gevoegd "mer-beoordelingsnotitie
uitbreiding agrarisch bouwperceel Kievesterweg 4 te Rasquert ".
Deze notitie geeft voldoende inzicht in de milieugevolgen die door de activiteiten van het
bestaande bedrijf en de voorgenomen uitbreiding kunnen worden veroorzaakt.
De voorgenomen uitbreiding veroorzaakt geen belangrijke nadelige gevolgen voor het
milieu.
Er is geen sprake van een bijzondere omstandigheid, waarvoor het noodzakelijk is dat
voorafgaand aan de besluitvorming over de aanvraag omgevingsvergunning een
milieueffectrapport wordt opgesteld.
Gezien bovenstaande kan worden geconcludeerd dat ten aanzien van de ammoniakemissie
de vergunning niet kan worden geweigerd.
Beste beschikbare technieken (BBT)
Getoetst is aan de eis om de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare
Technieken (BBT) toe te passen (onder andere artikel 2.14, lid 1 aanhef en onder c Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht).
Dit betekent onder andere dat door de inrichting alle passende preventieve maatregelen
(moeten) worden getroffen om verontreiniging van bodem, water en lucht te voorkomen
dan wel te beperken door toepassing van de beste beschikbare technieken (BBT), met
inbegrip van maatregelen betreffende afvalpreventie en energiebesparing om aldus een
hoog niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel te waarborgen.
Voor de beoordeling van de aanvraag worden zogenoemde BAT Reference Documents (=
BREF's) opgesteld. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen zogenaamde verticale
BREF's - deze zijn branche gebonden - en zogenaamde horizontale BREF's die branche
overstijgend zijn.
Verticale BREF's
Intensieve pluimvee- en varkenshouderij: Deze BREF heeft betrekking op installaties voor
intensieve pluimvee- of varkenshouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee
(kippen, kalkoenen, eenden en parelhoenders), 2.000 plaatsen voor mestvarkens (van meer
dan 30 kg) of 750 plaatsen voor zeugen. De BREF gaat in op de volgende activiteiten:
management van het bedrijf, bereiding van voer en voedingsstrategie, veeteelt, verzamelen
en opslaan van mest, verwerking van mest binnen de inrichting, uitrijden van mest en
afvalwaterzuivering.
Overige BBT documenten
Daarnaast hebben wij bij de bepaling van BBT gebruik gemaakt van de in bijlage 1, tabel 2
bij Regeling omgevingsrecht opgenomen lijst met Nederlandse informatiedocumenten over
BBT, namelijk de Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB), besluit huisvesting.
Geur- en stankhinder
Wet geurhinder en veehouderij.
De aanvraag is getoetst aan de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv).
Aan de hand van deze wet kan worden bepaald welke minimale afstand tot stankgevoelige
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objecten in acht moet worden genomen om stankoverlast te voorkomen. Het aantal te
houden dieren, het staltype en de aard van de omliggende bebouwing zijn hiervoor
bepalend.
De geurbelasting voor diercategorieën waarvoor geuremissiefactoren zijn opgenomen in de
Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv), wordt berekend en getoetst met het
verspreidingsmodel “V-Stacks vergunning”.
Voor diercategorieën waarvoor geen geuremissiefactoren zijn opgenomen, gelden vaste
afstanden. Deze afstanden dienen ook te worden gemeten tussen het emissiepunt van de
inrichting en de buitenzijde van het geurgevoelig object.
Daarnaast gelden voor alle dierenverblijven, ongeacht de diersoort, eveneens minimaal aan
te houden afstanden - van 50 meter binnen de bebouwde kom en minimaal 25 meter
buiten de bebouwde kom- tussen de buitenzijde van het dierenverblijf en de buitenzijde
van geurgevoelige objecten.
Bij gemeentelijke verordening kunnen gemeenten afwijken van de wettelijke normen (artikel
6 Wgv). Voor het gebied rond de inrichting is geen gemeentelijke verordening vastgesteld.
Er wordt aangesloten bij de in de Wgv bepaalde maximaal toegestane geurbelasting en aan
te houden minimale afstanden.
In de onderhavige inrichting worden melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar en het vrouwelijk
jongvee tot 2 jaar gehouden waarvoor vaste afstanden gelden (Wgv artikel 4), de
zogenaamde afstandsdieren.
De afstand tussen een veehouderij waar dieren worden gehouden van een diercategorie
waarvoor niet bij ministeriële regeling een geuremissiefactor is vastgesteld, en een
geurgevoelig object bedraagt:
a. ten minste 100 meter indien het geurgevoelige object binnen de bebouwde kom is
gelegen, en
b. ten minste 50 meter indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom is
gelegen. Deze afstand is de kortste afstand tussen een emissiepunt en de buitenzijde/gevel
van een geurgevoelig object.
In de omgeving van het bedrijf liggen geurgevoelige objecten.
De geurgevoelige objecten liggen niet in een concentratiegebied.
De dichtstbijzijnde geurgevoelige objecten woning van derden (Molenweg 1) ligt buiten de
bebouwde kom op een afstand van respectievelijk ± 550m. De nieuw te bouwen
ligboxenstal ligt op respectievelijk ± 600m van de geurgevoelige objecten woning
(Molenweg).
Op ca. 350 meter afstand ligt een woning (agrarisch bedrijf) Kievesterweg 3.
Het bedrijf ligt op ± 1200m. van de bebouwde kom Baflo en ± 800m van de kern
Tinallinge.

Opslag drijfmest en vaste mest
De opslag van vaste mest vindt plaats op een mestdichte plaat. De opslag van de dunne
mest vindt plaats in de mestsilo en in de kelders onder de stallen.
Aan de gestelde afstandseisen in de Wet geurhinder en veehouderij wordt voldaan. De
Wgv vormt derhalve geen weigeringsgrond.
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Lucht
NeR
Op grond van de Regeling aanwijzing BBT-documenten is bij de beoordeling van de emissie
naar de lucht in de aanvraag en bij de op te leggen voorschriften rekening gehouden met de
Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht.
Luchtkwaliteit
- Het wettelijk kader voor de luchtkwaliteit is gegeven in de volgende documenten:
- Titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer;
- Besluit niet in betekenende mate bijdragen luchtkwaliteitseisen;
- Regeling niet in betekenende mate bijdragen luchtkwaliteitseisen;
- Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007;
- Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007;
- Besluit gevoelige bestemmingen luchtkwaliteitseisen;
- Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).
Voor de kwaliteit van de buitenlucht zijn in bijlage 2 bij de Wet milieubeheer bepaalde
milieukwaliteitseisen voor de buitenlucht opgenomen. Deze milieukwaliteitseisen zijn
grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxiden, zwevende deeltjes
(PM10), lood, koolmonoxide en benzeen.
Aangezien verlening van de vergunning gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit moet in
beginsel onderzoek worden verricht naar de gevolgen van de aangevraagde activiteiten
voor de in bijlage 2 van de Wet milieubeheer genoemde milieukwaliteitseisen voor de
buitenlucht. Dit onderzoek kan echter achterwege blijven indien de activiteit waarvoor
vergunning wordt gevraagd betrekking heeft op een of meer categorieën van gevallen als
genoemd in de Regeling niet in betekenende mate bijdragen die in ieder geval niet in
betekenende mate bijdragen. In die gevallen wordt aangenomen dat de toename van de
concentratie in de buitenlucht van zowel zwevende deeltjes (PM10) als stikstofdioxide de
3% grens van de jaargemiddelde concentratie niet overschrijdt.
Fijn stof
Bij het houden van dieren komt stof vrij. Fijn stof kan bij de mens gezondheidsproblemen
veroorzaken. Onder fijn stof (PM10) wordt stof met een deeltjesgrootte kleiner dan 10 µm
(0,001 mm) verstaan.
In de Wet Milieubeheer is een hoofdstuk opgenomen over luchtkwaliteit. Hoofdstuk 5 van
de Wet milieubeheer gaat over luchtkwaliteitseisen en staat bekend als de 'Wet
luchtkwaliteit'. In bijlage 2 van de Wet milieubeheer worden grenswaarden voor de
concentratie van fijn stof genoemd. De luchtkwaliteit wordt in grote mate bepaald door de
achtergrondconcentraties. De grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van PM10
in de lucht is 40 µg/m3. De 24-uurgemiddelde norm voor PM10 bedraagt 50 µg/m 3. Deze
norm mag niet meer dan 35 keer per jaar worden overschreden.
Lokale bronnen kunnen zorgen voor een extra bijdrage aan de (verslechtering van de)
luchtkwaliteit. De emissiepunten van de stallen kunnen als lokale bronnen voor de emissie
van fijn stof (PM10) worden beschouwd. De emissie uit stallen betreft fijn stof bestaande
uit huid-, mest, voer- en strooiseldeeltjes.
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Niet in betekenende mate bijdragen (Besluit NIBM)
Als sprake is van een beperkte toename van de luchtverontreiniging die niet in betekenende
mate bijdraagt aan de concentratie PM10 in de buitenlucht (NIBM), hoeft een project niet
verder getoetst te worden. Dit volgt uit artikel 5.16, lid 1, sub c, van de Wet milieubeheer.
Het Besluit NIBM legt vast wat geldt als niet in betekenende mate bijdragen.
De definitie van NIBM is 3%.van de grenswaarde, dat is voor fijn stof 1,2 μg/m3 (artikel
2, lid 1, Besluit NIBM in samenhang met Bijlage 1A van de Regeling NIBM).
In de Regeling niet in betekenende bijdragen is een lijst met categorieën van projecten
opgenomen die NIBM bijdragen aan de luchtverontreiniging. Ook een aantal
landbouwbedrijven zijn hierin opgenomen. Zo zijn alle akkerbouwbedrijven, witloftrek of
teelt van eetbare paddenstoelen in een gebouw, kinderboerderijen en onverwarmde
glastuinbouwbedrijven aangemerkt als projecten die NIBM bijdragen.
Vuistregel
Veehouderijen zijn niet opgenomen in de Regeling NIBM. Toch is het niet altijd noodzakelijk
om met behulp van een berekening vast te stellen of er sprake is van NIBM. Dit kan ook
gedaan worden met een motivering, bijvoorbeeld op basis van ervaring. Er zijn genoeg
projecten die namelijk overduidelijk NIBM zijn en waar een berekening niets toevoegt aan
de conclusie.
Als hulpmiddel is voor de motivering een vuistregel opgesteld waarmee kan worden
aangetoond dat de uitbreiding NIBM is. Deze staan in onderstaande tabel die gebaseerd is
op de 3% NIBM grens.
In de tabel kan bij de betreffende afstand de hoeveelheid emissie worden afgelezen
waarmee een veehouderij nog kan uitbreiden om niet in betekende mate bij te dragen.
Vervolgens is met behulp van de vuistregel voor veehouderijen uit de Handreiking fijn stof
en veehouderijen van VROM versie mei 2010 bepaald of hier sprake is van Niet in
betekende mate bijdragen.

Afstand tot te
70 m
80 m
90 m
100 m 120 m 140 m
160 m
toetsen plaats
Totale emissie in g/jr 324000 387000 473000 581000 817000 1075000 1376000
van
uitbreiding/oprichting
Bron: ECN. Getallen op basis van berekeningen met STACKS, versie 2008.
Voor deze milieuvergunning wordt een veestapel aangevraagd bestaande uit 50 koeien met
stalsysteem A 1.100.1, 544 koeien met stalsysteem A 1.16.2 en 418 vrouwelijk jongvee
tot 2 jaar (Rav.code A 3) aangevraagd.
De jaarlijkse stofemissie is 118 gram per dier met Rav.code A 1.100.1, 148 gram per dier
met Rav.code A 1.16.2 en 38 gram per dier met Rav.code A 3.
De toename fijn stof emissie door de uitbreiding van de veestapel en wijziging stalsysteem
is 53516 gram.
De totale fijn stof emissie inclusief de uitbreiding van de veestapel is
900+80512+15884=102296 gram / jaar.
Binnen 70 meter vanaf de te bouwen stal bevindt zich, het terrein van de inrichting,
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agrarische percelen, openbare weg. Een eigen bedrijfswoning wordt niet beschouwd als
een voor fijn stof gevoelige locatie.
De dichtstbijzijnde woning(en) van derden ligt op ca. 550 meter (Molenweg 1 ) en op ca.
350 meter (Kievesterweg 3).
Uit de tabel blijkt dat op 70 meter de NIBM vuistregelgrens op 324000 gram/jr ligt en
omdat de totale toename fijn stof 53516 gram per jaar is kan hieruit geconcludeerd
worden dat op 70 meter geen sprake kan zijn van een IBM toename. Het aspect fijn stof
geeft geen aanleiding om de vergunning te weigeren.
Geluid
Ten aanzien van het aspect geluid zijn voor deze uitbreiding met name de
transportbewegingen van lossen voer, verladen vee en ophalen melk van belang. Het aantal
verkeersbewegingen zal enigermate toenemen (transportbewegingen) en het uithalen en
naar de dieren brengen van kuilvoer zal meer tijd vragen.
Indirecte hinder
Onder indirecte hinder wordt verstaan hinder die niet rechtstreeks voortvloeit uit de
activiteiten van de inrichting maar wel kan worden toegeschreven aan de aanwezigheid
van de inrichting. Als gevolg van transportbewegingen van en naar de inrichting kunnen
omwonenden geluidsoverlast ondervinden (transport van voer, vee en melk).
Indirecte hinder is niet aan de orde, omdat het (vracht)verkeer van de inrichting voor
woningen in de omgeving niet herkenbaar is als afkomstig van de inrichting. Aan de
Kievesterweg liggen meerdere agrarische bedrijven. Het dichtstbijzijnde geluidsgevoelig
object is een woning van derden (agrarische bedrijfswoning Kievesterweg 3) en deze ligt
op ca. 350 meter afstand. Het transportverkeer van en naar de inrichting heeft, met in
achtneming van de maximum snelheid, de ter plaatse optredende snelheid bereikt en zijn
opgenomen in het heersende verkeersbeeld.
Ten aanzien van het voorkomen van geluidsoverlast als gevolg van de activiteiten die
plaatsvinden in de inrichting en op het buitenterrein van de inrichting zijn in de vigerende
vergunning voorschriften opgenomen.
Er wordt vanuit gegaan dat de inrichting aan deze normen kan voldoen. Het bedrijf krijgt
niet meer geluidsruimte.
Bodembescherming
Binnen de inrichting wordt onder andere gier, reinigings- en ontsmettingsmiddelen
opgeslagen dat in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) als bodembedreigend
wordt beschouwd. In de vigerende vergunning zijn voorschriften opgenomen om het
bodemrisico van de bedrijfsmatige activiteiten binnen de inrichting, door het treffen van
maatregelen en voorzieningen, zoveel mogelijk tot een verwaarloosbaar risico te beperken.
Dunne mest en gier worden opgeslagen in een mestdichte opslagruimte.
Voor de opslag van dunne mest en gier en vaste mest zijn bodembeschermende
voorzieningen en maatregelen in de voorschriften van de vigerende revisievergunning milieu
opgenomen.
Binnen de inrichting worden verder onder andere dieselolie, kuilvoer opgeslagen.
In het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling zijn voorschriften opgenomen om het
bodemrisico van de bedrijfsmatige activiteiten zoals het opslaan van agrarische
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bedrijfsstoffen bijvoorbeeld kuilvoer (par. 3.5.8) en opslag van dieselolie in een
bovengrondse tank (par.3.4.9) binnen de inrichting, door het treffen van maatregelen en
voorzieningen, zoveel mogelijk tot een verwaarloosbaar risico te beperken.
Energie
Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect zuinig
omgaan met energie.
Om vast te stellen of het energieverbruik van de inrichting relevant is, is aangesloten bij de
in de Circulaire "Energie in de milieuvergunning" (Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Economische Zaken, Den Haag,
oktober 1999) gehanteerde ondergrens. Deze ondergrens is 25.000 m 3 aardgas of 50.000
kWh elektriciteit per jaar. Bedrijven met jaarlijks energieverbruik dat lager ligt dan deze
waarden, worden als niet energie relevant bestempeld.
Daarnaast hebben wij ook rekening gehouden met de voorschriften zoals deze in het
Activiteitenbesluit zijn opgenomen. Daarin staat dat bij bedrijven met een hoog
energieverbruik (meer dan 75.000 m3 gas en/of meer dan 200.000 kWh elektriciteit) het
bevoegd gezag het bedrijf kan verplichten om een energiereductieplan op te stellen.
Het verbruik binnen deze inrichting is 3500m³ aardgas en 27.0600 kWh elektriciteit. In de
inrichting is aandacht voor energiebesparing.
In het bedrijf worden energiebesparende maatregelen toegepast bijvoorbeeld voorkoeler,
warmteterugwinning en energiezuinige verlichting.
Afvalstoffen
Binnen de inrichting komen afvalstoffen vrij (bijvoorbeeld kadavers, landbouwfolie) Deze
afvalstoffen worden gescheiden opgeslagen en afgevoerd naar erkende inzamelaars.
Afvalwater
Afvalwater komt vrij bij het schoonmaken van de melktank, de stallen en het spoelen van
de melkleidingen. Dit afvalwater wordt afgevoerd naar de mestkelder. In het
Activiteitenbesluit paragraaf 3.5.8 zijn lozingsvoorschriften opgenomen voor afvalwater
afkomstig van het wassen en spoelen bij melkwinning en van het reinigen en ontsmetten
van dierenverblijven.
Hemelwater dat niet wordt hergebruikt, moet zoveel mogelijk rechtstreeks op het
oppervlaktewater worden geloosd.
Externe veiligheid
BRZO of BEVI.
Met externe veiligheid wordt bedoeld, het risico dat omwonenden lopen door ongevallen bij
de verwerking, opslag en transport van gevaarlijke stoffen. Binnen de inrichting worden
geen gevaarlijke stoffen opgeslagen in soorten of hoeveelheden die in het BRZO of BEVI
worden genoemd. Het Besluit risico zware ongevallen (BRZO 1999) en het Besluit externe
veiligheid inrichtingen (BEVI) zijn niet op de inrichting van toepassing.
Keuring en inspecties.
In de inrichting zijn brandblusmiddelen aanwezig die een periodieke keuring moeten
ondergaan. De keuring van brandblusmiddelen dient sinds november 2008 niet meer te
geschieden op basis van de milieuvergunning maar op basis van het gebruiksbesluit (Besluit
brandveilig gebruik bouwwerken).
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Ongewone voorvallen
Ten aanzien van ongewone voorvallen binnen de inrichting en de naar aanleiding daarvan
uit te voeren maatregelen wordt verwezen naar hoofdstuk 17 van de Wm.
Ad 3: Redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen
In de nabijheid van de inrichting zijn geen toekomstige ontwikkelingen te verwachten die
van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu.
Ad.4:Ingebrachte zienswijzen en adviezen
Voor deze aanvraag onderdeel milieu zijn geen adviezen aangevraagd cq ingebracht.
Ad 5: Maatregelen ter voorkoming of beperking van nadelige gevolgen
In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu
worden aan de vergunning de voorschriften verbonden, die nodig zijn om de nadelige
gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet
mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken.
Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in
aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast.
Ad 6: Mate van milieuzorg
De aanvrager past een milieuzorgsysteem toe bestaande uit met elkaar samenhangende
technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de
inrichting voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het
nadelige gevolgen betreft, te verminderen.
Deze technische, administratieve en organisatorische maatregelen kunnen mede het gevolg
zijn van de vigerende vergunning en de hieraan verbonden voorschriften.
Bijvoorbeeld:
-beperking van het waterverbruik ( hergebruik spoelwater voor reiniging melkstal.
-voorzieningen m.b.t. opslag bodembedreigende (vloei)stoffen.
Overige regels en wetten
Naast deze vergunning zijn er diverse andere wetten, regels en besluiten ten aanzien van
milieu en veiligheid waaraan de vergunninghouder zich dient te houden. Hieronder worden
enkele van deze wetten, besluiten en regelingen genoemd. Hierbij wordt niet beoogd een
volledige opsomming te geven.
Wet milieubeheer; in deze wet staan enkele algemene zorgbepalingen en regels ten aanzien
van het milieu en de omgang met afvalstoffen en wat te doen in geval van calamiteiten of
ongewone voorvallen;
Het Activiteitenbesluit en de bij behorende Regeling algemene regels voor inrichtingen
milieubeheer;
Omdat al deze wetten besluiten en regelingen een rechtstreekse werking hebben, zijn
hiervoor geen voorschriften in de vergunning opgenomen.
De nadelige gevolgen voor het milieu, als gevolg van het veranderen van de inrichting,
kunnen voldoende worden weggenomen door aan de vergunning beperkende voorwaarden
en voorschriften te verbinden, zodat de vergunning niet hoeft te worden geweigerd.
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Conclusie algemeen
Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde vergunning voor wat betreft de activiteit
milieu, het veranderen van een inrichting (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo), onder voorschriften
ter bescherming van het milieu kan worden verleend.
De geluidsvoorschriften behorende bij de vigerende revisievergunning milieu van 16 juni
2000 zijn ook op de uitbreiding (verandering milieu activiteit) van toepassing tenzij in de
voorschriften behorende bij dit besluit anders is bepaald.
Geldigheid van de vergunning
De verleende vergunning geldt voor een ieder die de inrichting drijft. Deze draagt er zorg
voor dat de aan de vergunning verbonden voorschriften worden nageleefd.

Voorschriften

Milieuactiviteit
 Binnen de inrichting op de bedrijfslocatie Kievesterweg 4 te Rasquert mogen
maximaal de volgende aantallen rundveedieren worden gehouden:
Stal gebouw nr.
1 (nieuwe ligboxenstal)

diersoort
Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar

Rav.code
A 1.16.2

aantal
544

2 (bestaande stal)
2,3,4
en iglo’s (bestaand)

Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar.
Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar

A 1.100.1
A3

50
418



De nieuwe ligboxenstal (stal gebouwnr. 1) moet worden gerealiseerd, in werking
zijn en worden onderhouden volgens de stalbeschrijving Groen Label BWL
2012.01.
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Statiegeldregeling
De statiegeldregeling bevordert een efficiënte werkwijze.
Inzicht in de start en voltooiing van een bouwwerk is een verplichting die is
opgenomen in het Bouwbesluit 2013. Voor de gemeente Winsum draagt dit bij aan
een efficiënt gemeentelijk proces.
Om het gebruik van de bij de omgevingsvergunning gevoegde kennisgevingen
´melding start´ en ´melding gereed´ te bevorderen heeft de gemeente een
statiegeldregeling ingevoerd. Dit komt er in het kort op neer dat bij tijdig terugsturen
van de genoemde kennisgevingen een bij de leges betaald bedrag weer wordt terug
gestort op uw rekening.
Voor de toezichthouders van de afdeling Ruimte geven de kennisgevingen een goed
beeld van het verloop van het bouwproces. Deze inzage in het bouwproces is van
belang om tijdig de wettelijke controle op de verschillende onderdelen van het
bouwwerk te kunnen uitvoeren.
Aan de legesverordening is met betrekking tot de statiegeldregeling het volgende
artikel toegevoegd:
Onderdeel 2.5.6
Indien uiterlijk één werkdag na beëindiging van de werkzaamheden dit gemeld is door
middel van een meldingskaart en de start van de bouwwerkzaamheden minstens 2
dagen voordat de bouw begint gemeld is door middel van een meldingskaart wordt een
teruggaaf van € 50,00 van de geheven leges verleend.
Om in aanmerking voor de teruggave van € 50,00 is het belangrijk dat aan de gestelde
voorwaarden is voldaan. Als niet aan de voorwaarden is voldaan kunnen wij geen
teruggaaf geven.
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MELDING START
Dossiernummer:
Datum vergunning:
Omschrijving:
Locatie:

2013-0113-S
30 april 2014
het bouwen van een ligboxenstal
Kievesterweg 4 in Rasquert

Ondergetekende verklaart dat de werkzaamheden starten op d.d.:
Vergunninghouder:

DLV Bouw Milieu en Techniek BV
de heer M. de Jong
Postbus 354
8440 AJ HEERENVEEN

Het bouwen zal worden uitgevoerd door:
Naam:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon en fax:
Email:

Handtekening vergunninghouder/gemachtigde
Plaats:
Datum:
Handtekening:

De vergunninghouder is verplicht deze bouwregistratiegegevens uiterlijk twee dagen
vóór aanvang van de werkzaamheden, schriftelijk aan burgemeester en wethouders te
verstrekken.
Om in aanmerking te komen voor de statiegeldregeling is het van belang dat deze
kennisgeving tijdig ingediend is.
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MELDING GEREED
Dossiernummer:
Datum vergunning:
Omschrijving:
Locatie:

2013-0113-G
30 april 2014
het bouwen van een ligboxenstal
Kievesterweg 4 in Rasquert

Ondergetekende verklaart dat de werkzaamheden zijn/worden voltooid op d.d.:

Vergunninghouder:

DLV Bouw Milieu en Techniek BV
de heer M. de Jong
Postbus 354
8440 AJ HEERENVEEN

Handtekening vergunninghouder/gemachtigde
Plaats:
Datum:
Handtekening:

De vergunninghouder is verplicht uiterlijk één dag na beëindiging van de werkzaamheden, waarop de omgevingsvergunning betrekking heeft, het einde van die
werkzaamheden bij het bouwtoezicht melden.
Om in aanmerking te komen voor de statiegeldregeling is het van belang dat deze
kennisgeving en de kennisgeving ´start bouw´ tijdig ingediend zijn.
Als u in aanmerking komt voor teruggave zijn wij uw IBAN-nummer nodig voor de
teruggave.
IBAN-nummer:
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Verzoek aan afdeling Middelen om een nota te maken voor:
Naam
Adres
Postcode/woonplaats

DLV Bouw Milieu en Techniek BV
de heer M. de Jong
Postbus 354
8440 AJ HEERENVEEN

Datum

25 februari 2014

Betreft:

leges omgevingsvergunning 2013-0113

Omschrijving

Totaal

leges omgevingsvergunning 2013-0113
voor de activiteit(en):
Artikel Toelichting
WelstandAdvieskosten welstand vanaf 01-01-2013
€ 1.037,50
2.3.3.3 AB, buitenplanse afwijking met bouw
€ 849,30
2.3.1
bouw
€ 30.800,00

B.T.W.
Totaal € 32.686,80
Dienstjaar

Grootboeknummer

Kostencategorie

2014

Debiteurennummer
Naam opsteller

2013-0113

Boekstuknummer
N. Scheeper, afdeling Ruimte
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Bedrag
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