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l.INLEIDING
1. 1. Aanleiding
In het landelijk gebied ten zuiden van Zevenhuizenlig! een relatief kleinschalige varkenshouderij. Om
te kunnen voldoen aan gewijzigde wetgeving is het vervangen van de huidige stallen door een nieuwe,

emissiearme varkensstal nodig. Om dit te kunnen financieren wordt de veestapel daarbij uitgebreid.
De ontwikkeling kan niet op basis van het geldende bestemmingsplan worden vergund, omdat abusie-

velijk de aanduiding 'intensieve veehouderij' niet op de verbeelding is aangebracht (zie paragraaf 1.3).

De gemeente Leek wil in principe medewerking verlenen aan de gewenste bouw.
Op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan dit door het verlenen van een

omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Een voorwaarde hierbij is
dat de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Ter motivering hiervan is een goe-

de ruimtelijke onderbouwing noodzakelijk. Deze notitie voorziet hierin.

l.2.Locatie
Het projectgebied betreft het perceel Dwarshaspel 15. Dit perceel ligt op ruim drie kilometer ten zui-
den van Zeverrttuizen Figuur 1 geeft de ligging van het projectgebied weer.

Figuur I. De ligging van het projectgebied

1. 3. Planologische regeling
Het bedrijf is planologisch geregeld in het bestemmingsplan Buitengebied Leek, dat is vastgesteld op
l'l maart20l0. Het heeft hierin de bestemming 'Agrarisch - Agrarisch bedrijf l'. Deze bestemming
beslaat een oppervlakte van één hectare (125 bü 80 meter), waarbinnen een oppervlakte van 0,5 hecta-

re aan agransche bedrijfsbebouwing ten behoeve van een grondgebonden agrarisch bedrijfis toege-
staan. Een intensieve veehouderij, zoals een varkenshouderij, is alleen toegestaan wanneer een bedrijf
als zodanig is aangeduid. Ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan was de varkenshoude-
rij (vergund) aanwezig. De aanduiding is dus abusievelijk niet opgenomen en het bedrijf is daarmee

onder het overgangsrecht gebracht. Op grond van het overgangsrecht is het niet mogelijk de opper-
vlakte van de stallen te vergroten. Overigens is het voor intensieve veehouderijen met de aanduiding
(iv) bij recht ook niet mogelijk om uit te breiden. Wel is hiervoor een binnenplanse ontheffingsmoge-
lijkheid opgenomen die het mogelijk maakt intensieve veehouderijen uit te breiden. Een voorwaarde
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daarbij is dat het bouwplan niet in strijd is met de Provinciale Omgevingsverordening. De uitbreiding
van de varkenshouderij is in strijd met de voorschriften van het bestemmingsplan Buitengebied.

2. PROJECTBESCHRIJVING
2. 1. Huidige situatie
De ontwikkeling vindt plaats aan de ntidzijde van de Dwarshaspel. Dit is een smalle landweg die tus-
sen de Allardsoogsteweg en De Haspel ligt. Aan de Dwarshaspel ligt een ruim opgezet bebouwings-
lint. Dit lint bestaat voor wat betreft het westelijk deel vooral uit agrarische bedrijven. Aan het ooste-
lijk deel liggen vooral woonpercelen. De omgeving karakteriseert zich als een grootschalige agrarisch
gebied, waarin akkerbouwgronden en graslanden elkaar afwisselen. Het gebied is wij open. Wel is
sprake van laanbeplanting langs de wegen en enige erfbeplanting. Dit laatste is vooral het geval op de
woonpercelen.

Rondom het projectgebied liggen twee woonpercelen (ten noordwesten en zuidwesten) en een grond-
gebonden veehouderij (aan de oostzijde). Het onderhavige bedrijfbetreft een kleinschalige varkens-
houderij. Voorop het perceel staat een boerderij uit de jaren '60 van de vorige eeuw, die als bedrijfs-
woning dient. Daarnaast staat een berging. Achterop het perceel staan drie varkensstallen.Deze
hebben een totale oppervlakte van circa 800 m2. Ten westen van de stallen staat een voederopslag.

Een luchtfoto van het bedrijf is weergegeven in figuur 2.

Figuur 2.luchtþto
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2. 2. Beschrijving initiatief
Het bedrijf moet voldoen aan het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huisves-
ting). Dit besluit bepaalt dat dierenverblijven, waar emissiearme huisvestingssystemen voor beschik-
baar zijn, op den duur emissiearm moeten zijn. De huidige stallen voldoen hier niet aan en kunnen re-
delijkerwijs ook niet emissiearm worden gemaakt. De stallen zullen daarom vervangen moeten wor-
den. Om dit te kunnen financieren vindt daarbij een uitbreiding plaats.

Het initiatiefbetreft het slopen van de bestaande stallen en de voederopslag en het bouwen van een
nieuwe stal ter plaats e. Deze stal heeft een fooþrint van 43 bij 75 meter (3225 mz) en een goot- en
nok*roogte van 3 en 1l meter. Dit betekent dat de bestaande oppervlakte van de bedrijfsgebouwen zal
worden uitgebreid met ongeveer 2400 m2. Het aantal varkens wat hierin gehuisvest kan worden be-
draagt 2980. De toename van het aantal (vergunde) varkens bedraag!2379.
De gewenste inrichting van het bedrijf is weergegeven in figuur 3.

Figuur 3. Gewenste situatie projectgebied

2. 3. Landschappelijke inpassing
Landschappelijke inpassing is een belangrijk aspect bij de bouw van nieuwe stallen in een relatief
open landschap. Voor de inpassing van het erf en de nieuwe bebouwing in het landschap is een inpas-
singplan opgesteld door stichting Libau. In dit plan is rekening gehouden met de structuur van het
landschap, de ontsluiting en een evenwichtige ordening. Het inpassingsplan is opgenomen in bijlage l.

Voorop wordt gesteld dat door het ruimen van een aantal bouwwerken een minder rommelig beeld
ontstaat. Echter, de nieuwe bebouwing is groter dan de bebouwing die in de omgeving voorkomt. De
grotere maat kan in grote mate teniet worden gedaan door het 'opknippen' van de lange lijnen en grote
volumes met behulp van opgaande beplanting. Daarnaast bestaat de wens om het doorzicht vanaf de
overburen en de doorzichten langs het bedrijf wij te houden.
De landschappelijke inpassing die uit de overwegingen volgt komt neer op de volgende ingrepen:
¡ Aanleg semi-transparante singel aan de westzijde
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o Verplaatsing ingang naar voorzijde over reeds bestaande dam
o Vormgeving voorzijde
o Plaatsing boomgroep aan zlu¡idzijde
o Zo mogelijk sparen van de reeds bestaande singel aan oostzijde en anders herplanten

De voorgestelde landschappelijke inpassing van het bedrijf is weergegeven in figuur 4

Figuur 4. Landschappelijke inpassing

3. BELEIDSKADER
3. 1. Rijksbeleid
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart2Dl2 door de minister vastgesteld.
Met de Structuurvisie zethet kabinet het roer om in het nationale ruimtelijke beleid. Om de verant-
woordelijkheden te leggen waar deze het beste passen, brengt het Rijk de ruimtelijke ordening meer
over aan gemeenten en provincies. Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts
13 nationale belangen. Voor deze belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten boeken.
Buiten deze 13 belangen hebben decentrale overheden beleidsruimte voor het faciliteren van ontwik-
kelingen.

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Baro) stelt regels omtrent de 13 aangewezen natio-
nale belangen zoals genoemd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Dit project raakt
geen rijksbelangen uit het Barro.

3. 2. Provinciaal beleid
Omgevingsvisie 201ó - 2020
ln de provinciale Omgevingsvisie (vastgesteld op I juni 201 6) is het provinciale beleid dat op een of
andere manier raakt aan de fusieke leefomgeving geformuleerd en geordend in vijf samenhangende
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thema's en elf provinciale 'belangen'. De vijf samenhangende thema's zijn: ruimte, natuur en land-
schap, water, mobiliteit en milieu. De elf provinciale 'belangen' zijn ruimtelijke kwaliteit, aantrekke-
lijk vestigingsklimaat, ruimte voor duurzame energie, vitale landbouw, beschermen landschap en cul-
tureel erfgoed, vergrotenbiodiversiteit, waterveiligheid, schoon en voldoende water, bereikbaarheid,
tegengaan milieuhinder en gebruik van de ondergrond.
Het onderhavige project is ruimtelijk goed ingepast, voldoet ruimschoots aan de milieuvereisten en
past binnen dit beleid.

Omgevingsverordening Provincie Groningen 2016
Voor zover uit de Omgevingsvisie concrete richtlijnen en voorschriften voortvloeien, zijn die vastge-
legd in de Omgevingsverordening Provincie Groningen 2016 (POV). De POV bevat regels voor de fy-
sieke leefomgeving. Deze regels hebben betrekking op de thema's ruimtelijke ordening, water, infra-
structuur, milieu en ontgrondingen. De POV bevat een aantal verbodsbepalingen, waarvan ontheffrng
kan worden verleend. Op een aantal plaatsen voorziet de POV in de mogelijlfieid tot vergunningver-
lening. Tenslotte is er een aantal rechtstreeks werkende regels van toepassing.

Het onderhavige project stelt niet het planologisch uitbreiden van een agrarisch bedrijfvoor. Zowel in
de huidige als in de nieuwe situatie is sprake van een bestemmingsvlak van één hectare waarbinnen
een bouwblok van 0,5 hectare geldt. Deze oppervlakte is in overeenstemming met de regels uit de pro-
vinciale verordening.

In Afdeling 2.13 van de POV zijn regels ten aanzien van intensieve veehouderij opgenomen. Hoofdre-
gel volgens artikel 2.29.1POV is dat geen nieuwe intensieve veehouderijbedrijven of uitbreiding van
bestaand stalvloeroppervlakte daarvan is toegestaan. Tot 1 januari 2019 is sprake van een afwijkende
regeling.

In afivijking van artikel 2.29.1POV kan een bestemmingsplan dat betrekking heeft op een agrarisch
bedrijf waar ten tijde van de inwerkingtreding van de Omgevingsverordening provincie Groningen
2016 reeds intensieve veehouderij wordt uitgeoefend en dat gelegen is binnen het op kaart 10 aange-
geven gebied'uitbreiding stalvloeroppervlakte intensieve veehouderij' voorzien in een toename van
stalvloeroppervlakte ten behoeve van intensieve veehouderij. De rechtstreeks werkende regels volgens
artikel 2.29.5 geven aan dat het tot 1 januari 2019 verboden is om een hoofd- of neventak intensieve
veehouderij te starten. Ook is het verboden om de bestaande stalvloeroppervlakte voor intensieve vee-
houderij uit te breiden, als dit leidt tot een grotere stalvloeroppervlakte dan aangegeven op kaart 10

'Intensieve veehouderij'. Tenslotte geldt dat slechts één bouwlaag gebruikt mag worden voor het hou-
den van dieren.

Bij uitbreiding geldt een gebiedsgerichte aanpak. Op kaart l0 Intensieve veehouderij behorendebij de

POV geldt dat in witte gebieden geen uitbreiding is toegestaan, in gele gebieden uitgebreid kan wor-
den tot 5.000 m2 en in groene gebieden tot 7.500 m2 stalvloeroppervlak. Het projectgebied ligt in een

groen gebied. Planologisch gezien is sprake is van een bestaande intensieve veehouderij. De nieuwe
stal heeft een oppervlakte van circa 3.300 m2. Het totale bouwvlak voor het bedrijf is 5.000 m2 (0,5
ha). Er wordt één bouwlaag gebruikt voor het houden van dieren.
Geconcludeerd wordt dat het onderhavige project in overeenstemming is met de regels van de POV.

3. 3. Gemeentelijk beleid
Bestemmingsplan Buitengebied Leek
Het geldende bestemmingsplan voor het buitengebied van de gemeente Leek vormt een uitvoerings-
kader voor het gemeentelijk beleid ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied.

De Afcleling Bestuursrecht van de Raad van State heeft in de uitspraak van 19 oktober 2016,met
nurnmer 20150824311/41, bepaald dat op het perceel Dwarshaspel 15 te Zevenhuizen sprake is van
een bestaand agrarisch bedrijfmet intensieve veehouderij als hoofdactiviteit, die als gevolg van de

vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied op l7 maart 2010 onder het overgangsrecht valt,
zodat het gebruik nog steeds planologisch is toegestaan.
In artikel 53 is het overgangsrecht geregeld. Daaruit blijkt dat:
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"Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uit-
voering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, en afwijkt van het plan,
mag, mits deze afivijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de

aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk
is teniet gegaan."

Omdat voor de nieuwbouw geen bouwvergunning was, door de nieuwbouw de aard en omvang wordt
vergroot en er geen sprake is van een calamiteit is de nieuwbouw in strijd met de bouwregels van het
overgangsrecht.

Uit artikel 53lid2 onder 3 blijkt dat indien het strijdig gebruik na het tijdstip van inwerkingtreding
van het plan voor een periode langer dan eenjaar wordt onderbroken het verboden is dit gebruik daar-
na te hervatten of te laten hervatten. Op grond van constante jurisprudentie van de Raad van State be-
tekent een onderbreking van het gebruik echter op zichzelf nog niet dat dit gebruik na de hervatting
ervan, voor de toepassing van het overgangsrecht niet langer is aan te merken als voortgezet gebruik.
Ofdaarvan sprake is hangt afvan de duur en de oorzaak van de onderbreking en de door de betrokke-
ne getoonde intentie het gebruik voort te zetten. Indien degene die zich op het overgangsrecht beroept
aan de hand van objectieve en concrete gegevens aannemelijk maakt dat de onderbreking verband
houdt met zodanige bijzondere omstandigheden dat ondanks de lange duur van die onderbreking moet
worden uitgegaan van blijvend voortgezet gebruik blijft deze onder het overgangsrecht vallen. ln dit
geval is sprake van bijzondere omstandigheden. De aanvraag is ingediend op 15juli 2013 toen de var-
kenshouderij nog in bedrijf was. Vanwege veranderende (milieu) wetgeving dienden de stallen aange-
past te worden. Economisch is het niet rendabel om de stallen aan te passen voor het houden van
maximaal 601 varkens, terwijl er een aanw¿rag loopt om het bedrijf uit te breiden (waarbij volledig
wordt voldaan aan alle milieu eisen). Die vergunning is ook verleend op 10 december 2014 (en uitein-
delijk vernietigd op 19 oktober 2016). Gezien deze bijzondere omstandigheden en de intentie van de
aanlrager het gebruik voort te zetten, valt het gebruik nog steeds onder het (gebruiks)overgangsrecht.

Overigens kan een bestaande intensieve veehouderij ook niet op grond van het bestemmingsplan bij
rechte uitbreiden. Uit artikel 41id2.2. onder i van het geldende bestemmingsplan "Buitengebied"
blijkt dat de oppervlakte die mag worden aangewend voor intensieve veehouderijen niet meer mag be-
dragen dan de oppervlakte die daarvoor werd aangewend op het tijdstip vantennzagelegging van het
ontwerpplan. Wel zit er binnen dit bestemmingsplan wel een binnenplanse ontheffingsmogelijkheid
die uitbreiding mogelijk maakt. Artikel 4.4.1. onder f bepaalt het mogelijk is ontheffing te verlenen
ten behoeve van vergroting van de oppervlakte die wordt aangewend ten behoeve van intensieve vee-
houderij waarbij het aantal dierplaatsen toeneemt, mits daarvoor ontheffing is verleend door Gedepu-
teerde Staten op basis van de provinciale Omgevingsverordening. Uit hoofdstuk 3.2 blijkt dat het
bouwplan voldoet aan de Provinciale Omgevingsverordening.

partiële en correctieve herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Leek
Het voorontwerp van de e partiële en correctieve herziening van het bestemmingsplan Buitengebied
ligt vanaf 13 januari 2017 ter inzage. Het perceel Dwarshaspel 15 zal daann worden aangeduid met de
aanduiding intensieve veehouderij (iv). De eerste aanleiding hiertoe is het gegeven dat deze aandui-
ding bij het opstellen van het bestanmingsplan in 2010 is vergeten. De gemeente moet deze fout her-
stellen. Hoewel de Raad van State het beroep op 19 oktober 2016 gegrond heeft verklaard, is in de
overwegingen vastgesteld dat het gebruik van het perceel ten behoeve van een intensieve veehouderij
in het onderhavige geval onder het overgangsrecht is blijven vallen, zodat dit gebruik nog steeds pla-
nologisch is toegestaan. Omdat de Raad van State tevens heeft geoordeeld dat sprake is van een be-
staande intensieve veehouderij dient dit gebruik planologisch geregeld te worden in het nieuw op te
stellen bestemmingsplan.

7



4. OMGEVINGSASPECTEN
Het uitgangspunt is dat in de beoogde situatie en tijdens de uitvoering van het project, een goede om-
gevingssituatie bestaat. Dit hoofdstuk geeft in relatie tot het initiatief een omschrijving van ieder om-
gevingsaspect.

4. 1. Mer-beoordeling
In bijlage C en D van het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van het bestem-
mingsplan planmer-plichtig (bijlage C en D), projectmerplichtig (bijlage C) of mer- eoordelingsplich-
tig (bijlage D) zijn. Voor deze activiteiten zijninhet Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen.
Daarnaast moet het bevoegd gezagbij de betreffende activiteiten die niet aan de bijbehorende drem-
pelwaarden voldoen, nagaan of sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, ge-
let op de omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de EEGrichtlijn milieueffectbeoordeling. Deze
omstandigheden betreffen:
. de kenmerken van de projecten;
o de plaats van de projecten;
o de kenmerken van de potentiële effecten.
In bijlage C van het Besluit m.e.r. (Cl4) is de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie
voor het fokken, mesten of houden van pluimvee of varkens opgenomen. Voor varkens gelden de vol-
gende drempelwaarden: 3.000 stuks mestvarkens en 900 stuks zeugen. In bijlage D (mer-beoordeling)
geldt een aantal van 2.000 mestvarkens, 750 zeugen en 3.750 gespeende biggen als drernpelwaarden.
De aanwaag stelt een toename van 601 mestvarkens naar 2.980 mestvarkens voor. Hiermee blijft het
totale bedrijf onder de drempelwaarden voor projectmer, maar ligt de uitbreiding boven de drempel-
waarde voor een mer-beoordeling. Hierom is een mer-beoordeling uitgevoerd, waarvan de resultaten
zijn opgenomen in de aanmeldnotitie MER-beoordeling. Op basis van deze beoordeling heeft het col-
lege van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek besloten dat er geen milieueffectrappor-
tage noodzakelijk is. De beschikking hiervan is opgenomen in bijlage 2.
In de beschikkingzijn deze meeste milieu- en omgevingsaspecten beoordeeld. Een beknopt overzicht
van de beoordeling van deze aspecten is opgenomen paragraaf 4.2.

4. 2. Beoordeling omgevingsaspecten
Om te beoordelen of het project uitvoerbaar is, moet dit worden getoetst aan de sectorale wetgeving op
het gebied van de milieu- en omgevingsaspecten. Los van de sectorale wetgeving is het criterium van
een 'goede ruimtelijke ordening' van belang. Deze toetsing is opgenomen in de navolgende tabel.

Omgevingsaspecten Toetsingkader Conclusie
Geluidhinder Wet Geluidhinder De varkenshouderij is niet een geluidszone-

ringsplichtige inrichting. Daarom is alleen het
aspect wegverkeerslawaai relevant. Aange-
ziener geen nieuwe geluidsgevoelige objec-
ten worden geiîtroduceerd, is onderzoek
hiernaar niet noodzakelijk.

Uit de Mer-beoordeling blijkt dat als gevolg
van de uitbreiding l0 extra verkeersbewegin-
gen van wachtwagens ontstaan. Deze toena-
me leidt niet tot een significante toename van
de geluidsbelasting op bestaande geluidsge-
voelise obiecten.

Luchtkwaliteit Wet milieubeheer,
Regeling Nibm

Uit de Mer-beoordeling blijkt dat het project
niet in betekenende mate (Nibm) bijdraagt
aan de verslechterins van de luchtkwaliteit.

Milieuzonering Richtafstanden VNG-
brochure Bedrijven en mili-
euzonering. Wet eeurhinder

Een varkenshouderij heeft op grond van de
VNG-brochure een richtafstand van 200 me-
ter. vooral als gevolg van geurhinder. Aan

8



en veehouderij deze afstand wordt niet voldaan. Uit de Mer-
beoordeling blijkt dat ter plaatse van milieu-
gevoelige functies in de omgeving wordt vol-
daan aan de geurnormen. Ook voor wat be-
treft geluidhinder door het bedrijf wordt geen

onaanvaardbare situatie verwacht. Vanuit dit
aspect bestaan geen belemmeringen voor het
proiect.

Bodem Bouwbesluit,
Risico's volksgezondheid

Het project stelt geen functiewijziging voor.
Het projectgebied is vanafdejaren '60 van
de vorige eeuw in gebruik als varkenshoude-
rij en was daarvoor agrarisch cultuurgrond.
Er is geen sprake van een verdachte locatie
voor bodemverontreiniging. Voor de aan-
vraag van de omgevingsvergunning, onder-
deel bouwen, wordt een verkennend bodem-
onderzoek uitgevoerd. Hiermee wordt aange-
toond dat er geen risico's voor de volksge-
zondheid ontstaan.
Uit de Mer-beoordeling blijkt dat er als ge-

volg van het project geen bodemverontreini-
gingen ontstaan, mits bepaalde voorzieningen
worden toeqepast.

Uit de risicokaart blijkt dat de dichtstbijzijnde
risicobron een hogedruk aardgastransportlei-
ding is. Deze ligt op 360 meter afstand. Het
projectgebied ligt niet binnen het invloedge-
bied van deze leiding.

Externe veiligheid Bevi, Bevb, Basisnet

Het projectgebied ligt in het beheersgebied
van het waterschap Noorderzijlvest. Het is
aan het waterschap kenbaar gemaakt via de
digitale watertoets (kenmerk20 140321 -34-
8680) Belangrijke aspecten die invloed heb-
ben op de waterhuishouding zijn ingrepen aan
watergangen, de toename van het verhard op-
pervlak en de afvoer van hemel- en afualwa-
ter vanafhet perceel.

Dit project heeft geen grote invloed op de
waterhuishouding. De toename aan verhar-
ding is minder dan 2.500 m2. Compenserende
maatregelen zijn daarom niet noodzakelijk.
De afuoer van hemel- en afualwater blijft on-
gewijzigd. Bovendien betreft het een ontwik-
keling die past binnen de uitgangspunten van
het geldende bestemmingsplan.

De ontwikkeling vindt plaats in een gebied
met ondiepe storende lagen en nabij een
hoofdwatergang. Daarom moet de uitgebreide
procedure voor de watertoets worden doorlo-
pen. In het kader van het vooroverleg wordt
dit project voorgelegd aan het Waterschap.

Waterparagraaf Waterwet
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Ecologie:
gebiedsbescherming

Wet natuurbescherming Het projectgebied lig op 1,3 kilometer vanaf
Ecologische Hoofdstructuur het Natura 2000-gebied Bakkeveense Duinen.
(EHS) Gebieden behorende bij de EHS liggen op ge-

lijke afstand.

Uit de Mer-beoordeling blijkt dat de invloed
van het project op omliggende natuurgebie-
den (door stikstofdepositie) niet significant is.

Aan aanwager is een M-wet vergunning ver-
leend op 13 september 2013.

Ecologie:
Soortenbescherming

Wet natuurbescherming Het projectgebied betreft een bedrijfskavel
van een intensieve veehouderij. Het betreft
een verstoord gebied. Echter kan niet worden
uitgesloten dat in de te slopen gebouwen ver-
blijfplaatsen van gebouw bewonende soorten
voorkomen. Tijdens veldonderzoek is een

verblijfplaats van de dwergvleermuis aange-

troffen. ln het ecologisch onderzoekvan23
november 201 5 zijn mitigerende maatregelen
voorgesteld. In verband met nieuwe wetge-
ving en om de actuele stand van zaken op te
nemen heeft op 9 december 2016ter plaatse

opnieuw een veldonderzoek plaatsgevonden.
De resultaten hiervan zijn verwerkt in de eco-
logische quickscan d.d. 9 februari 2017.Deze
quickscan is opgenomen als bijlage 3 bij deze
ruimtelij ke onderbouwing.

Uit de ecologische toetsen blijkt dat er één
paar dwergvleermuizen en nesten van huis-
mussen zijn aangetroffen en mogeli'1k een
kerkuil. Voor dwergvleermuis zijn al mitige-
rende ma¿tregelen opgesteld die bij de sloop
van de stallen in acht moeten worden geno-

men. De hoeveelheid nesten van de mussen

moeten nog geihventariseerd worden en

vastgesteld moet worden of er wel of niet
sprake is van een vaste verblijfplaats van een

kerkuil. Afhankelijk van de uitkomst van dit
nader onderzoek zullen ook hier mitigerende
maatregelen voor getroffen kunnen worden.
Uit de omgevingscheck wordt geconcludeerd
dat er in de direct omgeving van het perceel
Dwarshaspel 15 voldoende alternatieve mo-
gelijkheden zijn voor nestgelegenheden. Door
bij de sloop rekening te houden met de plan-
ning en door compenserende maatregelen te
nemen (door het plaatsen van extra nestgele-
genheden) kan op voorhand geconcludeerd
worden dat de gunstige staat van instandhou-
ding van beschermde diersoorten niet in het

sedins komt.
Cultuurhistorie Besluit ruimtelijke orde-

ning
Binnen het projectgebied is geen sprake van
specifieke cultuurhistorische waarden. Wel
kunnen de structuren in het landschap als cul-
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tuurhistorisch waardevol worden aangemerkt.
De ontwikkeling doet geen afbreuk aan deze
structuren. In het inrichtingsplan is op de
aanw ezige I ands chapsstructuur aangesl oten.
Het is ook niet noodzakelijk om nadere eisen
te stellen ter bescherming van cultuurhistori-
sche waarden.

Archeologie Monumentenwet In het besternmingsplan Buitengebied Leek
is bepaald dat voor uitbreidingen groter dan
100 m'zeen omgevingsvergunning nodig is.

De gemeenten in het Westerkwartier hebben
na de vaststelling van het bestemmingsplan
gezamenlijk een onderzoek gedaan naar de
archeologische (verwachtings) waarden in het
gebied (Archeologie en Cultuurhistorie in de
Westerkwartiergemeenten Grootegast, Ma-
rum, Leek, Zuidhorn, Vestigia, Amersfoort,
28maart2013).
Er is archeologisch onderzoek nodig als er
meer dan 5.000 m'zaan bebouwing wordt ge-
realiseerd. In dit geval betreft het een bouw-
plan voor een gebouw van ruim 3.000 m'zdat
deels op een reeds verstoorde bodem wordt
gebouw. Er is dan ook geen archeologisch
onderzoek nodig.

Kabels en
leidingen

Planologisch relevante
kabels en leidingen

ln en rondom het projectgebied zijn geen ka-
bels en leidingen aanwezigdie een beperking
vorrnen voor het proiect..

Energie en
duurzaamheid

Provinciale verordening Uit de Mer-beoordeling blijkt dat met de
nieuwbouw maatregelen worden getroffen
om het enersiesebruik te beperken

5. UITVOERBAARHEID
Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van een omgevingsvergun-
ning. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de maatschappelijke en de economische uitvoerbaarheid.

5. 1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Dit project maakf de uitbreiding van een intensieve veehouderij binnen de agrarische bedrijßbestem-
ming mogelijk. Er is geen sprake van een ontwikkeling waarbij grote maatschappelijke belangen zijn
gemoeid. In het kader van de procedure, die hiema is genoemd, wordt een ieder in de gelegenheid ge-
steld bedenkingen kenbaar te maken.

Procedure omgevingsvergunnin g
Voordat het college kan beslissen over de omgevingsvergunning moet de uitgebreide procedure voor-
bereidingsprocedure worden gevolgd. Dat betekent dat de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage
moet worden gelegd, waarop een ieder zienswijzen kan indienen. Daamaast mag omgevingsvergun-
ning niet worden verleend zonder een door de gemeenteraad af te geven verklaring van geen beden-
kingen (wgb). De verklaring van geen bedenkingen kan worden gezien als een bindend advies van de
gemeenteraad. De verklaring kan slechts worden geweigerd in het belang van een goede ruimtelijke
ordening. De ontwerp verklaring van geen bedenkingen dient tegelijk met de ontwerp-
omgevingsvergunning ter inzage te worden gelegd. In de praktijk zal als volgt inhoud worden gegeven
aan de wettelijk vastgestelde procedure:
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l. het college zal de Raad een exemplaar van de aanwaagen de daarbij gevoegde stukken toesturen,
alsmede het ontwerpbesluit met de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig
zijn voor een beoordeling van het ontwerpbesluit. Daarbij zal de gemeenteraad worden voorge-
steld om te besluiten dat de stukken bij de aanwaagvolstaan voor een beslissing omtrent de wgb,
en om een ontwerp wgb af te geven.

2. Voorafgaand aan de terinzagelegging van de ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp vvgb zal
daawankennisgeving worden gedaan op de daarvoor bedoelde wijze. Dat betekent formeel mede-
deling in de Staatscourant en het Gemeenteblad.

3. de ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp wgb zal vervolgens gedurende zes weken ier inza-
ge worden gelegd. Gedurende die periode kan een ieder een zienswijze bij het bevoegd gezagîaar
voren brengen.

4. De ontwerpen zullen tevens worden toegezonden aan GS en de lnspecteur, tezamen met de stuk-
ken die redelijkerwijs nodig zijn voor de beoordeling van de ontwerpen.

5. Na afloop van de zienswijzenterrnijn zullen de (eventueel) ingediende zienswijzen worden behan-
deld. De gemeenteraad zal worden verzocht hier haar oordeel over te geven en wel of geen wgb
afte geven.

6. Indien de wgb door de raad wordt verleend, kan de omgevingsvergunning alsnog worden ver-
leend, waarbij het college wel zelf nog een eigen beoordeling dient te maken. Het college is im-
mers verantwoordelijk voor het besluit, met inbegrip van de verklaring.
Indien de wgb door de raad wordt onthouden dient de omgevingsvergunning door het college te
worden geweigerd.

5. 2. Economische uitvoerbaarheid
Het project betreft een particulier initiatief, waarmee de gemeente geen financiele bemoeienis heeft.
De uitbreiding is noodzakelijk om de verbouwingen (die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de hui-
dige wetgeving) economisch uitvoerbaar te maken.

5.3. Grondexploitatie
Door middel van de grondexploitatieregeling beschikken gemeenten over mogelijkheden voor het ver-
halen van kosten, bijvoorbeeld voor het bouw- en woonrijp maken en kosten voor de ruimtelijke pro-
cedure. Indien er sprake is van bepaalde bouwplannen, dient de gemeente hiervoor in beginsel een ex-
ploitatieplan op te stellen. Van deze verplichting kan worden afgezien als het kostenverhaal anderszins
verzekerd is. Dit kan middels een anterieure overeenkomsten. Voor vaststelling van het planologisch
besluit dient duidelijk te zijn op welke wijze de kosten zullen worden verhaald.

Dit project maakt een bouwplan op basis van artikel 6.2.1Bro mogelijk. In beginsel dient daarom een
grondexploitatieplan te worden opgesteld. Van deze verplichting kan afgeweken worden indien het
verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan ofbesluit begrepen gronden anderszins

verzekerd is. In dit geval is er geen sprake van een kostenverhaal door de gemeente, anders dan de
procedurekosten. Deze worden door de gemeente gedragen, aangezien de planologische mogelijkhe-
den voor de ontwikkeling door het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied Leek abusieve-
lijk niet zijn opgenomen. Om deze reden wordt van het opstellen van een grondexploitatieplan afge-
zien.
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6. AF'WEGING EN CONCLUSIES

AanleidÍng
Deze ruimtelijke onderbouwing dient ter afweging voor het verlenen van een omgevingsvergunning ex
artikel 2.l2lid I sub a onder 3 van de Wabo, waarmee de uitbreiding van een varkenshouderij in af-
wijking van het geldende bestemmingsplan wordt vergund.
De afivijking betreft het uitbreiden van een intensieve veehouderij binnen een agrarische bedrijfsbe-
stemming, wa¡rop de mogelijl*reden voor een intensieve veehouderij abusievelijk nietzijn opgeno-
men.

Milieueffectrapportage
Omdat er een activiteit mogelijk wordt gemaakt die is genoemd in bijlage D van het Besluit m.e.r. is
een mer-beoordeling uitgevoerd. Geconcludeerd is dat voor de ontwikkeling niet een volledige milieu-
effectrapportage noodzakelijk is.

Afweging
Het project is in overeenstanming met de relevante beleidsuitgangspunten op zowel rijks, provinciaal
en gemeentelijk niveau en veroorzarrkt geen conflicten met de sectorale wet- en regelgeving.
Er is een landschappelijk inpassingsplan opgesteld, waarmee een verantwoorde landschappelijke in-
passing van het bedrijf in de toekomstige situatie is gewaarborgd. Over de aanleg en instandhouding
hiervan zijn afspraken gemaakt met de aanvrager.

Conclusie
Het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project is niet in strijd met een goede ruimtelijke
ordening.
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Overzicht gebied

Het gebied rond de dwarshaspel is een
voormalige veen- en he¡deontginn¡ng d¡e aan
het begin van de vorige eeuwtot ontg¡nnings
is gebrachl. Ondergrond ìs een zanderige en
soms ke¡leemondergrond mel reslveen en
moer¡ge insluitingen. Door de ligging op de
flanken van het Drents plateau is er sprake
van een licht geaccidenteerd terrein.
Hoogteverschillen zijn waameembaar maar
niet echt beeldbepalend-

Het gebied kent een regelmatige blokverka-
veling zonder een hoofdrichting. Scheiding
van de percelen is afr¡¡isselend door
greppels, al dan niet watervoerend, en resten
van singels, voomarnenlijk elzen en berken.
Sommige percelen zijn in gebruik als
bosbouwperceel waardoor er een gevarieerd
landschap ontstaat. Het gebied kent
afiyisselend beslolen en kleinschalige
streekjes en soms open en weidse
doorzichten-

Doorgaande wegen zijn veelal beplant met
eik en berk en de erven staan aan de
voorzijde goed in het groen. Opvallend is de
opkomst van de melkveehouderij ¡n het
gebeid met de daaóij behorende
schaalvergrot¡ng van de erven. L¡nks en
rechts zijn l¡gboxenstallen pont¡f¡câal in beeld
Erven zijn gekoppeld aan de wegen en
kennen een typ¡sch or¡entatie waarbij het
woonhu¡s direct aan de weg gekoppeld is en
de bedrijfsgebouì/\,en meer achterop het
bouwblok gesilueeÍd zijn. Nokrichtingen zijn
daarbij afwisselend en niel gekoppeld aan
elkaar of de richt¡ng van de weg.

stjchting ler beßordering en instandhoud¡ng
van dr bouwkund¡g! 6n landshappêlûke

schooñhê¡d ¡n d6 prcvincie Gron¡ngen
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Bedrijfsontwikkeling

De huidige stallen van het bedrijf van de
familie Kroesbergen z¡jn ontoereikend voor
de moderne wijze van veeteelt en stroken
niet met de e¡sen aan dierenwelzijn welke
vandaag de dag gevraagd wo¡den.

lnitiatiefnemer is van zins een moderne slal
te plaatsen achter het huidige woonhuis"

De aangevraagde bouw past binnen het
hu¡d¡ge bouwblok. Daarbij dient wel
aangegeven te worden dal het bouwblok zelf
geprojecteerd is op land wat niet in eigendom
ts.
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Landschappelij ke inpassing

De landschappelí.ike inpassing kent de
volgende uitgangspunten:

' mbv groenelementen stal zo ingetogen
mogelijk ¡ntegreren in het landschap. zo goed mogelijk beschermen van het
doorzicht vanaf overburen

. behoud van doozichten langs bedr¡jf

Voorop dienl gesteld te worden dat juist door
het ruimen van een aantal bouwwerken al
een minder rommelig beeld ontstaat. De
nieuw te bouwen stal is echter een nieuw
element en overstijgt de maatvoering zoals
d¡e tot op heden voorkwam in de directe
omgev¡ng.

De grotere maat van de stal kan ¡n grote
male teniet gedaan worden door het
"opknippen"van lange lijnen en grote
volumes mel behulp van bomen en
bosschages- Tevens kan het erf compacter
gemaakt worden door de toegang van de stal
te verplaalsen naar de voorztde en daar ook
de voederopslag te plaatsen.

Dit sluit aan bij de eis om het doorz¡cht vanaf
de overbruren en de doorzichten langs hel
bedrijf vrij te houden.

Al deze overweginen leiden tot een
landschappelijke inpassing die neerkomt op
de volgende ingrepen:
. Aanleg semi-lransparanle singel aan de

weslztde
Verplaatsing ingang naar vooz¡jde over
reeds bestaande dam
Vormgeving voorzijde
Paatsing boomgroep aan zuidzijde
Zo mogelijk sparen van reeds besTaande
singel aan oostzijde en anders hefplanten
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Beplãnt¡ngsplan

Appel
Malus domestica

Rure berk
Betrfus pcnùh

Zomereik
Quercus robur

Trerrber.k
Bcttta ændda Trletis'

Esdoorn
Acer oa¡npesbe

Peer
Pyrus communis

3 frulbomen (hoogstam)

solita¡re treurbert
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BES CIIIKKING \ryET MILIEI]BEHEER

Burgemccster en wcthouders van Leek;

1 De øønmeldnotítíe

Op 23 januari 2013 hebbcn wij cen a¿nmeldnotític MER beoordclíng (vcrdcr: aumcldnotitic) outvangen
van Agrifirm Exlan tc Veghcl, namens de heer A, Krocsbergcn. Dc aanmeldnotitie hceft betrclking op hct
wijzigcn en uitbreiden van ecn vlcesvarkcnsbedrijf op het perceel Dwarshaspel 15, 9354 VS te
Zevcnhuizen, kadastraal bckcnd, gcmocntc læek, sectic F, nummcr 246l.De aa¡mcldnotitic bestaat uit ccn
bescbrijving van dc inpasbaarhcid van dc bcdrijfsactiviteitcn dic wcnscläk zijn in dc ûockomst cn waaryoor
dc inriclrtinghoudcr ccn milicuvcrgunning wil aanvragen. Voordat op dc milieuaanwaag kan wordcn
bcschikt moet rfuidclijk zün dat de inrichting, zoals die is gewenst, inpasbaar is in dc omgcving zondcr
daartoc onevenrcdigc bclastingcn tc vcroorzakcu aal mens cn milicu. De vcrplichting tot hct indiene[ vafi
ccn aanmeldnotitie voor dc imichting vloeit voort uit het Besluit milieueffectrapportagc (Bcsluit MER) c.a.
wordt verduidelijkt in paragraaf 1.1.

In onderstaande tabellen is eerr overzicht weergcgevcn van gcrr'cnstc sinratie.

tabcl 1

I.I Achtcrgrond ìnformatie over de proceilure voor MER beoordetìng.

Een MER-rapport is cen opcnbaar documcnt waarin zo objectief mogcllik is beschrcvcn wclke
milieucffecten zijn tc vcnn¡achtcn wa¡meer dc bcteffcndc activiteit wordt ondemomcn. trn een MER-
tapport moet ook worden aangegeven wclkc altematieven €r zijn om de activiteiten uit te vocrcn cn wat de
milicucffecten daarvan zijn. Op dczc wijzc z!'n dc cvcntuclc milicugcvolgcn wocglijdig tc signalercn en zo
mogelijk te voorkonen of te ve,rzachten. Het is niet nodig om voor alle nieuwe activiþiten en planncn ccn
MER-rapport te makcn. Hct gaat allccn om die activiteiten die belangrijke nadcligc effecten hebben op het
milieu. Dc Wct milieubchccr maakt onderschcid tussen activiteiten, dic belangrijke nadelige gevolgen
kunnen hcbbcn voor bst milieu (art.7.2) en activiteiten ten aatuíen warrvatr het bevoegd gezag moet
bepalen of voor dic activitcit vanwegc de bijzondere omstandighçdsn waarondor zij wordt ondemomen,
een MER-rapport moct worden gemaakt. Dit is nader uitgewerkt in hct Bcsluit milieucffectrapportagc
(verder: BesluitMER)

Hct Bcsluit MER maåkt ondcrscheid tusscn MER-plichtige activitciten (ondcrdccl C van de bijlage van
het Besluit MER) en MER-beoordelingsplichtigc activiteiten (onderdcel D van de bljlâge van het
Besluit MER). In bijlage I: "Overzicht van de activiteiten \ryaaryoor een MER beoordclingsplicht geldt"
(onderdecl D van hct Bcsluit MER 1994 en het Bcsluit van 21 febn¡ari 2011 tot wijziging van hct
Bcsluit milieueffcctrapportagc cn hct Besluit omgevingsrecht) staat onder punt 14 aangegevcn dat dc
oprichtíng of uitbreiding vart cen inrichting bestcmd voor hct fokke4 mêsten of houden van
mcstvarkens ecn beoordelingsplicht van tocpassing is bij meer dan 2000 plaatson voor mestva¡kens
(Rav cat. D.3). Voor bedrijven dic uitbreiden met 3000 of mccr plaatsetr voor mestvarkens (Rav cat.
D.3) geldt de MER-plictrt.

BeschiÌ:lcíng MER beoordclíng'øn:
A. Kroesbcrgcn, Dwarshespel l5 te Zevenhuizcn

kenmerk 12-08
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Hct plan is dc bcstaande stallcn tc slopen cn één nicuwc stal ûerug ûc plaatsen voorzien van oen additionele
technick, tc wctcn ccn luchtwasscr. In tot¡al zal na realisatic van de stal het aantal vlccsvarkcrrs binncn dc
gehclc inrichting mot 2379 str¡ks toêncmen.

De rrcrandering betrefr dc oprichting van ccn nicuwc stal r¡oor 2980 vlccsvarkcns. Dit is mindcr dan de in
het Besluit MER opgenoma MER-plicht Daarom is in ccrstc instantie ecn MER bcoordeling noodzakclljk.

Hct antwoord op dc waag of ccn MER-bcoordcling moct lciden tot ccn MER-rapport Ís hct afbanke[ik van
dc omstandigheden waa¡ondcr ccn activitcit wordt ondcmomcn. In de toclichting op hct Bcsluit MER ¡taat
asngcgevcn dat in hpt goval van ecn bcoordclings-MER hct bcvoogd geurigzal bcslisscß of uitcindclijk cen
MER-rappof noodzakclijk is. Uitgangspunt dearbü ie dat hct opstcllcn van ccn MER-rapport nict van
tocpassing is tenzij dc voorgenomen activitcit bclangrijkc nadcligc gcvolgcn voor hct milicu kan hcbbcn.
Dc drempclwaardEn waarboven dc MER-beoordclingsplicht gcldt, zijtr zo gestcld dat alJc€n dic activitcitcn
moeten wordon bcoordccld waarbirj dc mogclüktoid bcsta¿t d¿t zich in bijzondcrc omstandigheden
bclangrijkc nadelþ milicugcvolgcn lc¡nnen voordocn.

Hct bevocgdc gezag houdt bü ajn bcslissing rekcning mct d¿ in b{jlagc trI bä de EEG-rictrtliin
milicueffcctbooordeling a¡rogegevcn omstandighcdcn. Ondcr dczc omstandigheden (artikcl 7.8b, vicrdc lid,
van de wot) wordt verstaan:
l, Dc kenmc¡kcn van hct projcct, of;
2. Dc plaats waarhet projcct plaatsvindt, of;
3. Dc kennerken van hct potcntiële effcct.
Dezc dric punten hocvcn nict tczamcn aanwezig tp zijry wil cr sprakc zijn van dc toodzaak voor het
opstcllcn van €en milicucffoctrapport. Dit baokc¡rt d¿t allccn al door dc ligging vau cen voorgcnomcn
activitcit in cen gevoclig gcbicd (bijv. ccn grondwaterwi¡gcbicd) cr sprakc kan zíjn van mogclljke
belangrijkc nadcligc gevolgen voor het milicu.

Er Lunncn ook andc¡e motiovcn zijn om ccnMER-proccdure te doorlopcn:
a) Verbccring van de planvorrring;
b) Bcnutting van do mcsrwaa¡dc van MER-proccdurc;
c) Uitsluiting van prcccdurcle risíco's;
d) Vergoting intcme dcskufldighcid;
c) Bestuurlijkc argume,ntør.

1.2 Bevoegdgezry

Dc furichting valt gclct op de hicrna genocmds categoricën zoals vermeld ín het Bc.sluit omgevingsrecht
(vcrder: Bor) ondcr dc wcrkíngssfcer van de Wet algemcne bcpalíngcn omgcvingsrccht;
¡ Ondcrdccl C, catcgorie l.t,a - inrichting waår een of mccr elcllromoto¡cn aanwezig zün mct ecn

vcrmogen of gczarncnlijk vemrogcn grotcr dan 1,5 kW;
r Onderdecl C, catcgoric 7.1.a - iruichting voor hct bcwcrkcn, vcnperkan, opslaan of ovcrslaan r¡ur

dierlijkc of overige orgarrischc meststoffen;
o Ondcrdcel C, catcgoric 8.1.a - inrichting voor hct kwckcn, fokken, mcsten, houden, vcrhandclcr¡

vcrladen ofwegcn van dieren;
¡ Onderdcel C, catcgoric 9.1.c - in¡ichting voor het vcrvaardigen, bewcrkeu, vorwcrkclr, opslaan of

ovcrslaan ven vocdingsmiddclen voor diercn ofgrondstoffen daan¡oor.
Burgemccster cn wcthoudcrs van de gerncentc Lcck zijn ha bcvocgdc gczag voor dczc inrichting.

Bcechikking MER bcoordcling vrn:
À Krocsbcrgcn, Drrarrhaspcl 15 te Zovcnluizen
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1.3 Dcvcrgunnlngsxiuøtic
Voor dc inrichting zijn de volgendc vcrgunni¡g enlof mcldingen vigcrcnd:
a) ccn oprichtingsvcrgunning Hindcrwet, datum ll juli 1977 voor het in werking hcbbcn van ccn

rrarkcnsmcstcrijbcdríjf.

b) cen meldiug vcrandcring inrichting op grond van artikcl 8. 19 d.d. 2 oovcmbcr 1 995;
c) ccn a¡nbæhdve wijziging van de voorschriftc¡r op grond van artikel 8.23 Wet nilieubehoer, d¿tum 28

mci 1996;

2 De beoordelíng

2,1 ßeoordcllngsgronden

Zoals aangegeven zal dc activiæit bcst¿¡n uit hat plaatscn cn in gcbruik trcmen van één nicuwc stal.

Voor dc bcoogdc wljziging is ccn rrisuwc omgevingsvcrgunning noodzakeläk. Dezc MER-
bcoordclingsproccdurc wodt gøzien als ccn voorbcreidingsbcsluit voor dc omgevingsvcrgunning.

Bij dc bcoordeling is rckcniqg gehoudcn mct dc vcrcistcn, zoals omsch¡evcn in paragraaf 1.1. Daarnaast is
de bcoordeling gebasecrd op dc vcrplichtingcn zoals gmocmd in artíkcl 2.14 van de Wct algcmene
bopalingcn omgcvingnecht 8.8 tot sn mct 8.10 van dc Wct milieubchccr.

Op gnond van artikcl 8.8, ccrstc lid, Wct milicubchcer zün de volgcndc aspcctcri b{ dc bcoordeling
bctokke¡:
- dcbcstaande toestand van hetmilicrt voorzovcrdc inriohting daarvoorgevolgcn kan vcroorzakcn;
- dc gcvolgcn voor hct míliou, mcdc in hun ondcrlingc samcnhang bøien, dio dc inrichtíng kan

veroorzakcr¡ mcdc gczicn haar technischc kcnmcrkcn cn haar gcografücbc ligging;
- dc mct bctrekking tot de inrichting cn ha gebicd waar de ùuichting al njn of is gelcgen,

redellikcrrri¡'s tc vcrwachten ontwikkclingcn dic van belang zÍjn mct hct oog op dc bcecherrning van
hetmilieu;

- de mogcldkhcdm tot bcschersring van hct milieu, door dc nadeligc gevolgcn voor het milieu die dc
inrichting kan vcroorzakcn, tc voorkomcn, dan wel zovoel moge[jktc beperkcn, voor zovcr zä nict
kunncn wordcn voorkomcn;

- hct systccm van mct clkaar samenhangendc tccbnischc, administr¿tievc cn organisatorischc
maåbegelen om de gevolgen die de inrichting voon hct rnilicu vcroorza¿lcl, te monitorcn, te
behccrsen en, voor zovcr het nadcligc gcvolgcn bctrêfi, te vcrmindcrcn, dat degcnc dic de inrichting
drijft, met betrekkíng ûot de iuichting tocpast, cvenals hct nílieubeleid dat hij mct bctrcl&íng tot dc
inrichting vocrt.

Mct inachtneming van artikcl 8.8, tweedc Li4 rtrct milicubchocr is bij dc beoordcling in icdcr gcval
rckening gchouden mst hot gddendc milicubclcidsplan, het geldende afvalbchccrsplan en de richtwaardør
dic op basis van Hoofdstuk 5 rr¿n de Wct milicubehccrgcldcn.

De aspccteu dic bij dc bcoordcli¡g in ¿cht mocten wo¡den g€non€n, zijn vcnroord in artikcl 8.8, dcrdc lid
tüy'et milicubeheer; dat dcze aspccten ondcr mcer dc grcnswaarden dic gcldcn op basis van hoofdstuk 5 Wet
milieubehcer afbakcncn of dic vooúvloeien uit hoofilstuk 5 r¡an de lVet gcluidshindcr
(rnili6¡lçv¿¡¡¡eitsoisen), instnroticrcgcls op basis r¡an a¡tikel 8.45 van dc Wct milicr¡bchccr, ínstnrctiaegels
op basis van de provincialc milícuvorordening en ccn bindende ministcriële aanwijzing mct bctneklcing tot
dc aanrrraag op grond van artikcl 8.27 van dc W'ct milicubehecr.

MER, vtn:
A, Kroæbcrgcn, Dwarsharpcl 15 tc Zcvcnhuizon
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Artikcl 8,9 van dc rù/ct milicubchecr stslt dat bii de bcslissin¡ op de aanwaag cr gccn strijd ontstaet mct
regels die met b€trclùing tot de inrichting gcldcD, gesteld bij oikrachtens ¿c Wot milioubetricr, dau wet bij
of kracbtcns de in a¡tikcl 13.1, twccdc lid, Wct milioubehccr gcnocmdc wctten. h hÊt kadcr v¿n dczc
bcoordcling is dcze toctsing cvcncens rcohrcns rclcr¡a¡rt.

2.2 llct geurhíndcr en wehoudern (Wgu)
Dc Wct gcurfiinder crr vcchouderij (Wgv) vormt vanaf I januari 2007 het toctsingskader voor de
milicuvcrgrrnning, als hct gaat om geurhiadcr vanwcgc diercnvcrblijven van veehouderijea. Dc Wgv geeft
nonncn voor dc geurbclasting dic een vcehoudcrij mag vcroorzakcn op ccn geurgcvoclig objcct
þljvoorbceld een woning). Dc gcurbclasting wordt be¡ekcnd crr gstoctst mot het vcrsprcidingsmodcl V-
Stacks vcrgunningør. Dit gcldt allccn voor dieren waar geurcmissiefactorcn voor zijn opgenomcn in de
Regcling gcurhindcr cn vcchoudcrij. Voor dicrcn zonder gcrutmiseiofactor geldcn minimaal aan tc houden
afstandcn. Dc Rcgcling gcurhindcr en vcchoudcrij is gcpublicccrd op l8 dcccmbc,r 2006.

Gemcenten mogÊn bij vcrordening van dc norrnen in de lVct geruhindcr cn vcchoutlcrij afrnijkcn, binncn
bcpaaldc grcnzcn (artikcl 6 van de wet). Aftvijkende nofmer geldcn binncn ccn bcpaald gebiod. Hct
henlç¡s¡ van afirijkendc normen moct wordcn ondcrbouwd vanuit can ruimtclijkc visic op dc ontwikkcling
van hct gebied, dc zogcnaamde gcbicdsvisic. Binncn dc gcmccntc l¡ck is ecn vcrordcning van toqnssing,
echtcr deze geldt cnkcl voor bcdrijven waarbij dicrcn wordcn gehoudcn wclke gccn omrekcningsfactor
voor geur hcbbcn. Varkcnsrncstcrücn zijn dcrüalvc uitgczondcrd van dc garrvcrordcning.

De aangcrnaagdc situatio komt ovc¡ecn mct ccn geurcmissic van 10.430 or¡E/scc. Dc íruíchting ca dc nabij
gclegcn gcurgevoeligc objectm zijn nict gelegcn binnen cæ. conccntraticgcbicd. De inrichting is gclcgar
buitcn dc bcbouwdc kom. Tcn opzichtc van de vcrgunde sin¡atic nccrnt dc gcwcmíssic af mct 3393
ouE/soc-

Intensiane veehouderij
In artikcl 3 lid I r¡an dc Wgy is aangcgcven dat een vcrgunning voor eatr vcchoudaij wordt gcwcigcrd
indicn dc garrbclasting van die voehoudcrij op êclt gôurgcvoclig objcct, gclcgen:

- bi¡nen een concentaticgcbicd, binncn dc bcbouwdc kom mccr bcdraagt daû 3,0 oudeur uits
pcrkubickc metcrluchÇ

- binncn een conccntratÌcgcbied, buitcn dc bebouwdc kom mccr bcdraågt dan 14,0 oudcu r.¡¡its
pcr kubickc mctcr luchq

- buitcn een oonccnbatiegobicd, biDDcfi de bcbouwde kom rneer bedraagt dm 2,0 oudcr¡¡ rmits
pcr kubiekc aotcr lucht;

- buiten ce¡: conccntraticgcbied, buitcn dc bcbouwdc kom mcer bcdraagt dan 8,0 oudcur units per
kubickomcter lucht;

In artikel 3 lid 3 is aangegcven dat indicn de gcurbelasting, bedoeld in hct ccrstc lid, grotcr is drn
aengegevcn in dat lid, ccn vcrgururing in añvi¡'king van hct ecrstc li( niet wordt gcwcigcrd indien dc
gcurùolasting niet toe¡rccmt cn hct aantal dieren van #a of necr dicrcatcgoric{ln ni€t tocûeemt.

Voor de ínrichting goldcn dc vaste waardcn uit dc rü/ct gcurhindcr c,n vcchouderij. Hct bctreft ecn nict
conccnEaticgebicd. Daa¡om zijn de waa¡dcn 2,0 cn 8,0 va¡t tocpassíng, voor rospccticvclijk bi¡nen en
buiten de bcbouwdc kom. Aan dc beoorrdclingsnotic is cen geurbcrekening gwocgd, uitgevoerd middels
het bcrekeningsprogranma V-Stacks vcrguDning.

Bcechildcing MER beoordeliag vrn:
A. Kroesborgcn, Dwarshrçcl 15 to Zovcnhuizcn
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Dc hgevoerdc waardcn in dezc bcrekcning zijn aklcoord bevondc,lr. Ðc volgcndc o'pmcrking wordt ten
aanzicn van dcber¡kening gemaakt:
1. Dc X,Y coördinatsn van zowcl cmissiepunte,n als ontvangcrprmtcn zijn nict allemaal corrÊct
ingevocrd.
Dit hccft tot gcvolg dat dc gcr.ubelasting op dc woningen Dwarshaspcl t4 cn 16 hogcr zijn uitgevallcn
dan in dc bcoordcling is opgenomen.

Uit dczc bcrekening blijkt cvcnccns d¿t, de geurbelasting op alle geurgcvocligc objccrcn in dc
aangcrnaagdc situatic zal afrcmcn tcn opzichtc van de vergundc situatio.

Algemene afstandea
Dc minimalc afstând van de buiûcnzijde van ocn dicrcnvcrb[if tot dc buifcnzijdc van e,cn voor
gcurgcvoclig objcct dicnt, conform artikcl5 Wgçv, æ bcdragcn:

- 50 mctcr binncn de bebouwdc kom;
- 25 mcter buiten de bcbouwdc kom.

Hicraan wordt voldaan.

Conclusìe
Op gro¡d van bovenstaandc blükt dat de gcurbelasting op dc gourgevoelþe objccten zal aûrcmcn tcn
opzichtc van dc ncrgunde situatic- De gcurbclasting op dc woningcn b$fr bcneden dc gcurnorm. Aan dc
minimalc afstandvcrcisten dic vcrplicht zijn gestcld vanuit dc lVct gcruhindcr cn vochouderíj wordt
voldaan.

2.3 Wct annonûah en vcehoadcñj
Op 31 januari 2002 is de Wet ammoniak cn vechoudcrij fltr/av), gcpubliceerd in Sta¡tsblad ja"reang
2002 nummer 93, vastgesteld. De¿c wct is op 8 mei 2002 in werking gchcdcn. Dc laatste wijziging
datcc¡t van l januari 2013 gewijzigd.

A¡tikel 3, ccrctc li( van dc lVct aumoniak cn vcchoudcrij bepaalt dat bü bcslissingcn inzakc dc
vergunning voor de oprichting of dc vcrandering van ecn vcchoudcrij dc gcvolgør ra¡r ammoniak-
cmissie uit dc tot <h veehoudcrij beho¡cndc dicrcnventlüven uitsluitcnd beoordccld wordt op de wijze
die is arngegevcn bii of laachtcn¡ dc artikclcn 4 tot cn mct 7.
Daa¡naast bcpaalt artikcl 3, Iid 3 van do lVav dat lid I van dit artikcl nict gcldt voor hct wcigercn van de
vcrguoning mct toepassing van artikel 8.10, twcedc lid vau de Wet milicubchccr of voor voorschrifrcn
dic wordcn gcstcld met tocpassing van ondor ardcrc dc artikclen 8.1l, 8.44, 8.45 of 8,46 van de lt¡et
milicubcheen

Ammoniakemissie op een zeer kvetsbaar gebíed
Op grond vau artikel 2, lid 1 van dc Wav dicncn Godeputcørdc Stât€n vast tc stcllen welkc gebiedcn in
hun provincie als zccr lcwctsbaar gcbied dicncn tc wordco aangcmcrkt. Artikel 2lídz tot en met 6 van
dc W'av bcpalcn wclkc gcbicdar door de provincic als zccr kwctsbaa¡ mogtcn wo¡derr bcschouwd.
Provincialc Staten hcbbcn hct bcsluit tot aanwijzing van zccr kwctsbarc gcbicdcn inmiddcls vastgesteld.

Op grond ran artikel6 esrsto lid Wav wordt een v€rguDûÍng gcweigerd, indicn dc aanrnaag bctrekking
heefr op ccn uítbrciding vär hct aantal dicrcn van ecn ofmee¡ diercategorieën €ri ccn tot de vechoudcrlj
bohorcnd dicrcnvcrblijfgcheel ofgedecltclijk is gclogen in ecn zcer kwctsbaar gcbioq dan wcl in ce¡r
zonc varr 250 mcter rond ccn zodanig gebicd.

Bcschikking MER bcoordclin¡ vrn;
A. Krocsbergcn, Dwarshupcl 15 tc Zovørhuizco
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Door dc Provincie Groningen is dc EHS vastgcstcld in hct provinciaal omgevingsplarr ü 20A9-2013.
Dc zeor kwctsbarc gcbicdcn zijn hicrin wccrgcgevsn,

Nu dc aangcwaagdc inrichting op een afstand van mcçr dan 250 metcr van hct dichtst bijgcle geûzecr
h¡¡ctsbaar gcbicd is gelcgen, circa 4300 mcter ten opzichtc van het Nanningabos, hoeft, de aangonaagde
vcrgr:nning op grond van dc Wavniet tc wordcn gcweigcrd tcnzij:
. niet kan wordcn bereikt dat dc bcstc bcschikba¡c tcchniokm wordc,n tocgcpast.

Be¡t bc¡chikb¡rc tech¡icken (BBI)
In artikcl 2.l4van dc Wct algøncnc bcpalingcn omgcvingsrccht is opgcnoncn dat in dc inrichting dc
bcstc bcschikbarc tcchnickcn (BBT) mocten wordcn tocgg,åst. In a*ikcl 5.4 van hct Bcsluit
omgcvingsr€cht is opgcnomen wct onder BBT wordt vcrstsârl In bljlage I rran dc Rcgcling
omgcvingsrccht zijn documcartan aaraguwezan wat o¡dcr BBT wordt vcrstaen.

Voor de aangcrnaagdc inrichtiug mct bijbchorcndc activiteiten njn da rolgcodc documc,nten van
bclang:

o Reference Documcnt on Bcst Availablo Tochniqucs for l;ntensivc Rearing of Pouluy and Pigs"
@REF - intcnsievc veehoudcrij) ;r Brcf Rc'ftrcncc documcnt on thÊ Gencr¿l hinoiplcs of Monitoring (BREF Monitoring);r Ci¡culai¡c c,lrergic in de milicuvergunning (circulaire cncrgic);

¡ Ncderlandec richtlijn bodembeschaming (Ì,¡RB);
. Lcidraad afi¡al- en emissie,prevcntic.

Toetsìng BEEF- intensieve veehouderij/Besluìt ammoniak¿missìe huisvestingveehouderlj
Voor dc intcnsieve vochoudcrij is het'Referencc Documcnt on Best Availablc Tccbniqucs for I¡tcnsivc
Rearing of Poulty and Pigs" (hicma: hct BREF-document) europccs vastgclcgd^ Dc aanrraag is
gctoetst aan hst BREF document.

Een bclangrijk ondardccl voor hct bcoordclcn va¡ Bcst Bcschíkbarc technick @BT,) is hct Bcsluit
¡mnroníakcmissic huisrrcsting vcchoudcrij @csluit huisvceting). Hct Bcsluit is op I april 2008 in
werking gctreden (gcwijzigd I oktobcr 2010). Het Bcsluit huisvcsting gccfr innrlling aan het nier¡wc
algcmene emissicbclcid. IIct Bcsluit huisvcsring bcpaald dat dicrcnvcrblljvcn waar cmissioarme
huisvestingssystencn voor beschilibaar zijn, op dcn dur¡ emissica¡m úoctcn z[in uitgwocrd. Dc
aangcwaagdc stallen zijn met behulp van hct Bcsluit huisvesting bcoordcctd of dczc voldocn aan hct
bcgrip BBT. Voo¡ dc aangewaagdc sin¡atic geldt dat hst huisvcstingssystccm gelijk of klcincr moct zün
dan de maximale emissiewaa¡dc van bijlage 1 van hct Besluit Huisvcsting.

BcschiLking MER bcoordeling ven:
A. Krocsb*gør, Dwarshaspcl 15 teZcvenhuizcn
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In onderstaande tabcl wordt weergegcvcn in hoeverre in dc gcwsnstc situatie wordt voldaan aan het
Bcsluit ammoniakemissie huisvesting veehouderijen. Hierbij zijn de normen BBT en Factor voomeme¡r

Dierc¡tecorle * Rrvcodc A¡ntd
Norn
BBT

tr'¡ctor
YOOrtr.

Emi¡eieBBT
kr I\H3

Dmicsie
voorncmen kg

NIIs
Vlecsvarkc¡rs D.3.2. I 5.4. I 2980 1.4 0.38 4172 tt32A

Tot¡¡l: 4.172,0 1.132.4

S¡ldo: 3.039.6
Uit bovcnsta¡ndc lrbct blükt dat dc inrichting voldoct aan BBT.

ln dc laetste twce kolouncn van de tabcl is bct verschil tusscn emissicvoonrcmon en dc emissie met
toepassing van BBT wccrgegevcrr- Hicruit blijh dat dc inrichting als gohoel voldoct aan BBT.

Ia dc oplcggotitic is bepaald dat intcrnp saldering mag wordcn ûoegcpasl inhoudcnde dat dc
ammoniakemissies uit de tot de inrichting bchorc,ndc dicrcnvcrblijven worden vcrgelekcn mct de som
van de ammoniakmissícs dic zijn tocgcetaan bij ccn bcoordcling pcr afrondcrlijk huisvcstingssystccm.
Er mag in dat goval gecn sprake zijn van ecn ovcrschrijding. In dc laatste twce kotommcn van dc
bovcnstasnde tabcl is deze ve¡gclijl¡ing wecrgcgcvon. Hicn¡it blijh dat dc inrichting als gehecl nog
verdcr gaat dan BBT.

To els i ng ov erige asp ecterN

In hct kadff v¿r, dc IPPC moct beh¡lvo naar anmoniak ook wordcn gckcken naar andcrc
veronfrciniginge.n dic door dc inrichting worde,n vcroor¿aakt. Bij dczc inrichting is dit met namc hct
ontstaan van groto hoeveelhcdcn mcst. Voor het ærugdringen van de hocvcclhcid mcst zijn gccn
tcchnieken bcschikba¡r. Dc mcst dic uij komt wordt opgcvangen op zodonigc wijze tlat dczc nict dc
bodcm verontrêinigt. Uiteinde$k wordt dc mcst, zondcr zich di¡cct vanuit de inrichting in het milicu te
versproiden, uit dc inrichting afgevoerd-

Tevens wordt in dc BREF-intcnsierrc vechouderij ecn goede landbouvrpraktijk als bcst bescbilöa¡c
techniek @BT) amgenoork. Dczc BBT voor het vcrbctcrcn van de algonenc milieuprestatíes van oen

inteqsicf vscbcdrijf omvat alle ondcrutaandc asp?ctcn:

gcgoducc+rde afual cn dc op hct land gcbrachtc lornstmest cn dicrlijkc mcsq

Þ cenreparatic- cnondcrhoudsprogranrmaom te waarborgcn dat gcbouwcn enm¡tcriccl in gocdc

staat vcrkffcû cn dat voorzieningen worden schoongchoudcn;

afroer ran producten cn afral;', ccn gocde planning van hct uirijdcn van mcst,

Baschil*ing MER bcoordeling vrn;
A. Kroosbcrgcn, Dwarshaspcl l5 tc Zovc¡huizcn
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Ecn aantal van dczc aspcctcu is al voldocnde gcirnplemcnteerd via hct Ncdcrl¿ndsc mcstbclcid sn zal in
cen af te geven milcuvergunning als vcrplichting wordcn mccgcnomon.

BREFMonitoring
Monitoring is om twce redencn opgeúomcn in de lPPC-vcreistcn:

1. om te kunnen controlcrcn of ¡an dc gestcldc oiscn wordt voldaan, cn
2. om te lom¡ren rapportcrcn ovcr dc milícucffectcn van dc cmissics van industriëlc installatics.

Voor het bc¡ckenen van de totalc eurissics ven ccrÌ inst¿llatic of cenhoid moct det allccn wordcn
gckckcn naa¡ dc normale emissies uit vcntilatieopcningon, schoorstcn€n cn lozingspijpen m¡a¡ moct
ook rckcning wordcn gehoudør met difñrsc, vluchtige cn incidcntclc cmissics. Om cmissicnivcaus via
berckeningen tc kunnen bcpalco, úoct meû over gcdcaillcerdc invoergcgcvcns bcschikkcn. Dcze
tcchniek is complexcr cn kost mcü tijd dan metingam gebasccrd op cmissiefactorcn- Aan dc andcrc kant
zijn de rcsultaten nauwkcurige¡ omdat dc bcrckcningcn zijn gcbascerd op de spccificke conditics '¿an
ecn installatie. Bij clke bcrckcning van cmiseicnivcaus is hct nodig dat de cmissicfactorcn vooraf aan
ccn hc¡ziening wordcn onderworpen cn door de autorÍtcitar wordcn gocdgckcrrrd De emissic vanuit dc
inrichtÍng wordt veroozaakt door het aental cc soort van ha te houdcn vÊc ên hct stalsystecm.
Ernissicfactoren van het stalsystccm wclkc van tocpassing zijn op de imichting zijn vcrk¡cgcn met
bchulp van wettclijke ciscn cn rcgclingcn. Door hct a¿ntal, dat binncn dc inrichting wordcn gehouden
vast, tc leggen in dc voorscbriftcn r¡an de nog af te gevcn miliourrcrgunning is het mogcldk om de
emissies te monitoren. Mits dc vcrgunning kan wordcn verlecnd anllen voorschrifrcn wordenr
opgcnomcn dat dc stalsystanen moctcn wordsn gcrealisccrd volgcns eiscn dic wcttclijk zijn vartgclegd.
Tcvcns zullcn cr voorschriftcn wordßn opgcnttrnen die cen rcgistratic vcrcison va¡ ondcr andcrc
cncrgie-, water- en gasverbruík. Door hct b{houden van ecn rcgishatic is het mogclijk monitoring uit te
voefcn,

2.1 IPPC Ríchtlijn
Dc IPPC-richtlijn (Europcsc Richtlijn 96l6llRG inzakc geihtegrccrdc prcventic en bcstrijding van
verontrciniging) vcrplícht de lidsøtcn van de Etl om grotc milicuvcrvuilcndc bcdrijvcn tc rcg¡ulcrcn
middcls con intcgrale vcrgrnning gebaseerd op dc bcste bcschikba¡c tcchnicken (BBT)- In Ncdcrland is
dc richtlijn in dc Wø milicr¡bchccr (Wm) cn in dc Watcrwct (lVw) gcimplcmcntccrd. Dc nieuwe
bedríjfssituatic hccft betekking op hct houden 159.255 lcghcnnco. Aangczicn binncn het bcdrijf mccr
dicren wo¡dcn gchoudcm dan ¿m,000 stuks pluimvce, zijndc dc drempolwaarde uit dc bijlage I van de
IPPC-richtlija valt het bcdrijf ondcr de Richtlijn. Dit betckent dat dc Richtlijn van tocpassing is.

Beleids I ijn IPP C- Omgevìngs to etsing ammonìak en veehouderÍj
Hct Ministaic van \IROM hccfr op 25 juni 2007 dE, Beleidsli¡'a lPPC-omgcvíngstoctsing uitgcbracht.
Ons collcgc hceft op 10juli 2007 bcslotcn om dezc bclcidslijn tc hanrercn.
De beleidslijn is opgcstcld om tc dicnen als handrciking voor het uiwoercn vau de ongevingstocts,
zoals dic op grond r¡an de lPPC-richtlijn ten aanzien van dc ammoniakemissic vanuit vcehoudcrijcn
dicnt tc wo¡dcn uitgcvocrd" Dc vcrplichting is sinds 2007 cvcneens geimplcrncntecrd in de lüct
ammoniak cn vechouderij, artikcl 3 lid 3. Dc bclcidslljn fungecrt als toctsingskadcr om te bcpalen of
vanwegc lokalc miliouomstandigþcden voor vcchoudcrij strengerc cisen moetcn wordcn opgellorncn
dsû dc eiscn dic gclden conform BBT. Dc belcidslijn is cnkel van tocpaßsing op IPPC- vcchoudcrijør cn
allecn in gcvallar waarin sprake is van uitbrçiding in diere,naantal, paragraaf t bcleidslün,

Bæchikking MER bcoordcling van:
A. Krocsbcrgør, Dwarshaspol l5 æ Zèrænhuizcn

kcnmorlt 1248



Omdat dc uitbrciding ptaats viudt iu dc nngc bovcn dc 5.000 kg en bcncdcn dc 10.000 kg moct volgcns
dc omgcvingstoets BBt' wordar tocgcaast- Voor dc diercn (lcghenncn) waarncc wordt uitgcbrcid gccfr
de beloidtlijn cen reductiswa¡ndc van 65 Yo aan, dic bchaald zou &octcn wordcn tcn opzichtc nan ccn
h¡ditionccl s)rstc€m boven dc drcmpclwarrdc van 5.000 kg NH3.

Voor dc inrichting bctckcnt toopassing van dc IPPC bclcidslijn dat dus voor hct aantal lcghcnncm bovcn
dc 5.000 kg NH3 mct BBf moct wordcn gcre&end.

r 5.000 NH3 : 0,125 kg NH3 (BBÐ - 40.000 díorplaatscn lcghcnncn
o 159.255 - 40.000 * 119.255 dicrplaatsør BBT+ - 119.255 x 0,1 l0 - 13.118,05 kC l.IH3

Dc maxímale erniseic voor 159.255 lcghcnncn bcdraagt daarmcc 1E.118,05 kg ìItI3 volgcns dc IPPC
belcidslljn.

-10-

Afhankclük van dc lotaal aangcwaagdc ammoniakemissic mocto[r i¡ vcrband mct de omgcving
mogcJijk tcchnickcn wo¡den toogcpast dic ve¡der gaan dan BBT. Hiewoor wordcn twce
drcmpclwaarden gchantccrd:

- Indicn bij tocpassing BBT dc cmissie groûcr is dan 5.000 kg moct voor dc uitbrciding ccn cxtra
¡cductic tcn opzichte van BBT wordcn gcrcaliseerd (BBT-).

- Indicn bij toçassing EBT dc cmissic grotcr is dan 10.000 kg moct voor dc uitbrciding bovcnop
de extra roductic ccn nog grotcrc reductic wordcn gcrcaliseerd (BBf)-

Dc drcmpelwaardcn zijn gerclateerd aan het voldoeu aan BBT pcr 1 januari 20 10.

Dc fcitclijkc enissic van de 159.255 tc houdcn lcghcmcn bcdraag 5.554,0 kg NHr. Hct plan voldoct
aan dc IPPC beleidslijn.

2.5 Nqtuurbcschcrmíngswct

Beoordeling
Ondcrhavige Íorichtíng is gelcgen op ccn afst¿nd 'yan circa 1.300 mctcr van hot Natura 2000 gcbicd 'De
Bakkevccnscduinen'. Hct gebicd is dcels cvcncons aangcwczËn als ccologischc hoofdstrucürr.

Op grotc zccr grotc eßtand van dc inrichting z[in het Fochtcloërvcen" Norgcrholt cn hct
læclstcrmcergcbicd gclegen.

Ten aenzicn van dezc gebiedcn is in dc bcoordclingsnotitic ocn toctsÍng uitgcvoerd mct toepæsing van
hct ümoniak dcpositiemodel Aagro-stacks. Dit modcl is opgcsteld in opdracht van hct ministcrie vao
LNV. Gcblckcn is dat dc ingwoerde paramotcrs op juiste wljzc hecft plaats gcvondm..

Uit de bcrekcning hlüIrf dat dc kritischc dcpositicwaardc maximael 0,96yo bcdraagt. Een ovcrzicht van
dc uitkomstcn van dc bcrekeningcn is hierondcr weorgcgcve!.

Uit dc handrciking dic bij hct dopositicrnodcl is verschaft blijkt dat wannccr dc lcritischc
dcpositicwaardc van 5o/o nict wordt ovench¡eden kan wordcn aartgenoncn dat dc invlocd van dc
bctrcffcndc inrichting nihil zal zijn. Uit de jurispnrdcntie is inmiddels gcblcken dat dczc 57o nict altijd
kan worden gehandbaafd. Nu ochter dc kritischc dcpositicwaardcn zelfs onde¡ de lo/o ligt is in
rcdclijl:heid aan üs ncmcn dat dc invloed van dc imicbting op de omliggcndc natuurgcbicden nihil zal
øj'd.

ven:
.t Krocsborgcn, Dwarehaepcl l 5 tc Zcvoohuízon

kenmork 12-08
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Ten slotte wordt opgemcrkt dat de inrichting bcschikt over vcrgundc rechtcn waarbinne,lr gcbruik mag
wordcn gcmaakt. Nu dc ammoniakdcpositie van dc inrichting ten opzichtc van vergunde rechten
añrccmt, cn tcvcûs uit dc bcrekcning blijkt dat dc invtocd van dc inrichting klcin ie, hocfr gccn nader
ondcrzock hicrtoe plaats tc vindcn.

Oorncrking
lloor de inríchting dienr mogelìjk een vcrgunníng op grond van de Natuurbeschermìngswet le worden
aangatraagd, himoe ß de Gemeente Leek vand I oúober 2010 het banegd gezøg. WeI moet de
gemeente een verklaring wn geen bedenkíngen ontvangen van de Provincie.
Gelet op de aanmeldingsnotitie hebben wij (ttod geen verklaring wn geen bedenkingen aangaraagd-
Dit laat onverlet dal de Provincie Fríeslmd, Provi¡cie GronÍngen dan n'el Provincie Drenthe een
vergunning op grond van de Nøtwrbesclprmìngswet nodíg kan vinden. Mocht blijlæn døt op grond van
de Natuurbeschermings'wet toch een vergtmnìng nodíg is en dat deze nìet ksn worden verleand, dan kan
geen gebruikwordcn gemaaktyan de tug aan tewagcn omgevingswrgunnlng

2.6 Luchtvcronteinigíng

firet Luchtkwaliteít
Shds 15 novcmber 2007 zijn dc bclangrälctc bcpalingcn over luchtkwalítcitsoiscn opgenomcn in dc lVct
milieubehoer (hoofdstuk 5, ti?cl 5.2, Wm). Hicrmcc is hst Bestuit luchthralitcit 2005 vcrvallcn. Artikcl
5.16 Wm (ccrste lid) gccft aan hoe en ondcr welkc voorwaarden besttlrsorganar bcpaaldo bcvocgdhcden
(opgcsond in hct twcedc lid) larnncn uitocførcn in relatie tot luchthvalitcitsoiscn. Voor dc inrichting moct
aanncmclijk wo¡den gemaakt dat aan één of åan ccn combinatic van de volgcndc voorwaardcn wordt
voldaan:

cr is goen sprakc van een fcitclijkc ofdrcigendc ovcrscbrliding van ocn grcnswaardc;
ccn projcct lcidt - al dan nict per saldo - niet tot ccn vcrslechte,ring van dc luchthvaliteit;
een project draagt'niet in bctekenendc mate'bü aan do conccnhatic van ecn sûof.

Het Besluìt nlet in beæk¿nende mdte bijdragm (uchtÉwaliteitseiseù
Dcze AÙfvB-vcrder tc nocrncn hct Bcsluit NIBM, Iegt vast wannccr ccn projcot nict in betekenendc mate
büdr¡¡gt a¿n de concenhatie vatr osn bepaaldc stof. Dat is het gcval wanncer aânrcmclük is dåt hct
eanvråâg om verguûning ccn tocn¡me va¡ dc conccntratic van ñjn stof @M¡¡) of stikstofdioxide (NO2)
vcroorzaah dic nict mccr bcdraagt dan 3% van ds jaargemiddclde conccntratic van dic süof. Dit komt
ovcrocn mct e€n tocnanc van maximaal 1,2 rnicrogram/m' voor zowel PM¡e als NO2,

Bij dc NIBM tocts gsåt het om dc tocnâmc van dc luchtverontreíniging als gevolg van de inrichting,
afge,ú, tegen dc aúonome ontwilckcling.

Er zijn twec mogclijkhcdcn om aannemelijk tc makcn dat dc activitoitcn binnon dc NIBM-greos blijft:
- motivc¡en dat côn projcct binucn dc gctalsnatige guyzên van Gcn catcgoric uit de Regeling NIBM

valt. Er is dan gocn vcrdorc toctsitrg nodig, hct projccl is in icdcr gcval NIBM. Dit vol6 uit artikel
4, eersûe lid, van ha Bcsluit NIBM;

- op ccn and¡re manier aanncmeli¡jk maken dat ccn projcct de 1o/o of 3% grens niet ovcrschrijdt.
Hicrvoor kunnen bcrckcningcn nodig zijn. Ook als cen projcct nict past binncn dc gøalsmatigc
grenzen van de Rcgcling NIBM, is hct mogclük om alsnog vía berekariagen aannernclíjk te
mekcn, dat de lo/o of 3% grcns nict wordt ovcrsch¡cden.

- Als dc activitciten niet lcidcn tot c€n tocûaúc groter dan l% of 3% voor zowcl PM10 als NO2 ,
dan vindt gccn vcrdcrc toctsing aea grenswaardcn plaats.

Bcschikking MER bcoordcling vrn:
A. Kmcsbcrgan, Dwarshrspol l5 tc Zcvcnhuizcn
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Binnelr de inrichting vindcn activitoitcn ptaats waarbdj vcrontrsinigingsn aan PM¡s cn NOz naar dc lucht
kunnen ontstaan, namclijk bij venrocrsbewegrngcû van bedrijfsvoertuigcn cn hct houden van r¡arkens.

Vervoersbcweqingcn
In Nedcrland blijkt allecn langs zccr dn¡lkc wêgen cn in dc omgcving van grote industriêlc installaties ccn
ovcrechrijding tc zijn van PM¡¡ als NOr. De inrichting is niet gelegen in dircstc nabijhcid van dn¡lùc
vcrkccrswcgon of verkecrsknooppunten. Tcvcns ziju in de omgcving gecn grotê indu¡tidlc installatics
aanwezig. In ccn omgcving waår gccn ove,rschrijdíng drcigt van dc kwalitcitsnormon, zal dc voorgcnomon
activitciten nict ccn as¿/,enig bijdrage ¡an de luchtverontreiniging vcroorzalrcn dat alsnog dc
h¡¡alitcitsnormcn wordcn ovcrschl€dcn.
Tcn eindc tc toct¡e¡ of indcrda¿d aan de gcstelde normcn wordcn voldaan hcbbcn w[j ccn borckening
uitgcvocrd mct dc NIBM-tool 2011, zoals dcøc op www.infonil.nl is geplaatst. Dczc tool is ontwikkeld om
tc lunncn bcrekencn of ecn activitcit wcl of nict lcidt tot ecn significantc tocnamc aot' PMro als NO2 als
gcvolg van dc aangernaagdc vcrrrocrsbcwcgingen op wcga.
Afgezien van hct fcit dat hct ons gart om de cmissics op inrichtingeniveau, dus binnen dc
inrichtingsgrcnzcg kan middels deze tool wel wo¡dcn gcrckcnd-

Daårbtj opgemerkt dat de bcrckqringstool bcst¡andc vcrvocn¡bcwêglngcn op wegcD meenecmt, dczo
vindcn cchter nict binncn dc inrichting plaats. Hct bctskondc rcsultaat is dan ook gcbascerd op ccn vccl
hoger aantal vcr¡rocrsbcwcgingon dan dat is aangerrraagd- Dc uitkomst is daarbij:

\ilorst<ase berekcning voor dc bijdnge ven het e¡<tra verkecr als gcvolg vaa ecn plan op de luchtkrralitcit.

Wor¡t-casc bcrekcning voor dc bijdragc ven hot cxtra verkoôr als govolg
van ccn plan op dc luchtkwtlitcit

Extra verkeer als gcvolg van het plan

Maximale bijdrage extra
vgrkeer

ExFa vocrtuígbeuogingen
(uackclaggcmlddclde)
Aandcel vrachtverkccr

NO2 in pg/mg

PM1¡ in ¡rg/m3

10

100,0%

0,15

0,02

1,2Grens voor "Niet ln Belekenende Mate" in ¡lg/m3

Condusl¡

Uit dc bcrskcníng blüllt dat dc bijrhage van de inrichting nict in bctckcndc matc is, aanvr¡llcnd ondcrzoek
is nict nodig.

BeschiRing MER beoordolin¡ rran:

A. Krocsbcrgcn, Dworshrçcl 15 t¿ Zcvcnhuizcn
kcnmcrk 12-08
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Fijn stof ten aanzien van het houden van vleesva¡kcns

. Dc concontratie van f,jn stof (PMIO) op dc inrichtingsgrsns wordt bepaald door:
o dç achtcrgrondconcenfatic in dc lucht;
¡ dc cmissic vau fijn sùof afkomstig van dc inrichting;
¡ dc cmissie van fljn stof door hot wegvcrkccr.

De grenswaardør voor fijn stof zijn:
. 40 ¡rglm3 als jaargcmiddeldc conccnhatic;
o 50 pgln3 als vicrcntwiutig-uursgcmiddcldc concentratig wearbij gcldt d¿t deze aaximaal 35 kccr pcr
kalcndct'aar mag worden ovc¡schrcdcn-

Aan dc hand va¡ dc flinsùof cmissienormcn voor sùrlsystcmcn van hct Ministcric van VROM is dc totalc
cmissic van dc dicrcri bsckcnd" Daari¡it blijkt dat in dc aangcwaagdc situ¿tic dc dioen ecn cmissie
vcroorzakcn van 92.380,0 kgÅaar

Om tc bcpalcn welkc bijdrage dc rrcchoudcrij lcvcrt aan dc jaarganiddclde en vierøntwintþ
uursgcmiddcldc conccntratics van zwcvcndc dccllics (fijn stof), moct dc cmissicconccnhatic op locûtivcau
bcpaald worden Dc hoogstc eo.issíeconcentratie moat bcpaald wordcn vanaf dc crfgrcns van dc inricbting
(buiten de orfgcns). Op hct tcrrcin van de inrichtiag zclf hocft nict gctoctst tc wordcn. Voor nadcrc
toetsing van vechoudcrijcn aan dc grenswaardcn hcbbcn wij gcbmikt ganaakt van dc "Handrciking fijn
stof cn vechoudcrijcn" opgcstcld door Infmil, d.d. mci 20 I 0.

Gclet op dc ¿fstand tusscur inrichting cn hct mccst nabijgclcgcn gcvoclige objcct cn dc bcrokcnde uitstoot
van fÌjn sûofkan wordcn gcconcludceird d¡t dc uitbrciding nict in bctckcnde matc bijdraa6.

ToeMn g dire cle ammoníalachade
In het kader van de loepassirg van dc Wet milicubcheer kan mogclijke dirccte schade aan bossen en
andcre \¡egctatic door dc uitstoot van ammoniak van bclang zijø. Derc schadc blijkt in de pnktijk
vooral plaats tê vindÊn bd coniferco err fir¡itbomcn, maar ook a¡dcrc gcwasscrr zija ø cchtcr gevoclig
voor. Ofcr sprake is van onaanva¡rdba¡ç ammonia&¡chade k¡n bcoordccld word¡n aan dc hand van
rtpport uStallucht c¡r Plantcn" van hct IMAG in Wagcningcn uit juli 1981. Uit dit rapport blijkt dat
schadc door uitstoot van anmonial¡ uit stallc,lr zich kan voordocn bii intc,nsicvc kippen- cn
varkcnshouderijon. Tc¡r voorkoning van dcrgclijkc schade blijkt dat ccn ¿ßtand van miuimaal 50 mctcr
tussc¡r stallcn en zccr gcvocligc plantcn cn bome,n, zoals conifcren, cn sÊn af*¿¡rd van minimaal 25
mctcr tot minder gcvoclige plantcn en bomen moet worden aangchoudcn. Toetsing aan dit rapport is,
blijkcns de uitspraak in casus 803.98.0118, nog stecds conform de mccst rccento, algcmeen aanvaardc
milícutcchnische inzichtcn.

Er bcvinds¡ zich binnä bovcngcnoemde afstandcn gcen gevoclige rrcgetatics zoals bcdoeld.
Daardoor kan in tlc aangcvraagde situatic wordon gcwaarborgd dat er door dc ammoniake¡uissic r¡a¡ruit
de dicwerblijvcxl gêcu direcûe ammoniakscû a.de zal optrcdcn.

Berchikking MER bcoordcling rnn:
A. Krccsborgør, Dwarshaspcl 15 tc Zcvcnhuizcn

kcnmerk 12-08
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2.7 Bodem
De NRB is bedoeld oln, voor zover dat nict cldcrs is bcpaald, na tc gaân mct wclke bodombcschcrmcnde
voorzieningen ccn venyaa¡loosbaar bodcm¡isíco (A) of aanvaardbaar bodcmrisico (A*) bcrcikt kunnen

worde,lr. Niveau A is gewenst, maar als dat leidt tot onredclijkc ciscm,, is At ccn aanvaardbaar alærnaticf
(voor bestaandc situaties).

Dc volgcndc activitciten bi¡ncn de inrichting lerrncn worden aangcmcrlf als potenticcl bodcmbcdrcigcndc
activiteitcn:
o Dc opslag van spoelwatc,r in ccn spoclwatcrput.
o De (tijttclÍikc) opslag van mcst.
o Dc vcrlading van diercn, mcnßyocr cn úêst.

Uit de bcoordclingsnotitíc blijh d¿t dic voorzicningcu wordcn tocgcpalt waarmcc c€tr vcrqtaarloosbaar
bodanrisico wordt bcwerkstelligd. Nedcrc toctsing \ran dc voorzicningcn a¡llcn it ecn

vcrgunninglrrocedure verder worden uitgcwcrkt.

2.8 Åfvalwatcr
Uit de bcoo¡dclingsnotitic blijkt, dat bedrijßaftralwatcr ontstaat tijdcns:
a. hct schoonmakcn van dc stallcq
b. proccsafvalwater a&omstig v¿n dc luchtrn asscr
Naast bovengenoerndc afualwatorsEomcn is sprakc van hcmclwatcr afkomstig ran d¡lcen en verhardingcn-

Het ¿fvalwater, zoals gcnoemd onder punt a cn b wondt qpgc\¡angcn in daartoe bcstcmde
spoelwateropslag/mestkelder en nadcrhard uitgcrcdcn op hst land. Hemelwatcr wordt geloosd op dc
bodcm cn watergangcn. Dit is in overee, stenming mct dc ¡anbcvelingør zoals opgcnomên in dc circulairc

"Voorlopigc riohtlljncn voor hct bevoegd gczåg tcn aâûzien van agrarischc afralwatcrlozitgcnrt.

2.9 Gelaid
De inrichting is gclcgcn in hct landelijkc gcbicd- IIçt t€ñËin is nict-gcluidsgezonød (artikcl 41 Wet
gchidhind66¡. Hierrdoor is hct toctsingskadcr zosls opg€nomcn in dc Wet geluidshindcr niot van
tocpassing. De gcmcartc Lcek hccfr gecn geraoc,ntetijk bclcid inzakc industrielawa¡i, hicrdoor bctreft hct
toctsingskadcr voor geluidshindcr de Handreiking Industriclawaai cn vcrgunningvcrlcning, oktobcr 1998
(verdcr: dc lland¡ciking).

Volgcns de bcoordclingsnotitic zijn de bclangrijkstc geluidsbronnen op hct bcdrijf: de vcntilatoren cn dc

aan- en afvocrbewcgingcnt.b.v. hct mcngvoeç vedadcn dicrcn en dc mcst.

Gelct op crvaringen mct soortgelijke bcdrijvon on stalsystcmcn ligt hct niet in dc $n dcr vcrn achting
dat cr gcluidsovcrlast zal gaan plaatsvindcn. Nader ondcrzock op het aspcct gcluid en evcntucel hiertoe
tÊ ncmen nâategclen a¡llcn wordcn gaoctst bd cen aanwaag om omgevingsvergunning.

Beschi[*.ing MER beoordaling van:

A. Krocsbcrgør, Dwarshespcl 15 tcZwclthvízcn
kcnmcrk I2-08
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2.10 Energle- cn Wûerbespaüng
Op 4 uovcmbcr 2003 hcefr de raed van de gcmcentc Leek dc belcidsnota cn hct uitvocringsprogråmma
I'Energicprogramma gcmeentc Lcek" vastgcstcld. Dic hcbben ondcr meor tot doel het tcnrgdringan van
cncrgicverbruik door bcdrijven In de inrichting urordt aardgas gcbruikt tcn behocr¡e vm
ruimtcvcrwamring; clektricitcit wordt voor hct ovcrgrote dcel gcbruikt tcn bchoeve val' vcntil¿torcn cn
vcrlichting.

Bij de beslissing op dc aanwaag betrckkc,n wij ook de milieugcvolgcn die vcrband houdcn mct hst gcbruik
van encrgic. Met industriëlc cu ande¡c sactorcn heefr hæ rninistcric van Economische Zaken
mccrjarenafsprakcn (MJA'Ð gcrraakt. De ondcrhavigo inric,hting kan niot wordcn aangcracrlú als ccn
MJA-bcdrijf. Conform dc circulairc "Euergie in de miliarvcrgunning" (augrstus 1999) is energic ecn
rclcvant aspcct als hctjaarvcrbruikmccris dan 50.000 kWh ctcktricitcit of 25.000 m3 aardgas.

Voor watcr is gccn ondergrars gcstcld in dc handrcik'rng "Wcgcn naarprcvcntic bíg bedrijven" omdat de
relevantis van waterbcsparing sterk afhankeläk is van de lokalc situatic.

Geschat wo¡dt dat dc inríchting dc volgendc hoeveelhcden cncrgic €n watcÍ zal gaan voúruikcn:
¡ Elc&fricitoit ls0.000kWUjaår(gerchar}
r Gas: 30.000 m3daar (gcschat);
. Water: nb.

Gclct op het gsschat vcrbruikwordt dc inrichting wat bchcft olcküavcrbnrikgczicn als groowcrb'ruiker
Voor gas als kleinvcrbruikcr.

Uit dÊ bcoordelingsnotitic blijtc dat,ct de nícuqibouw ma¡Esgclø getroffen a¡llcn wordcn om hct
encrgicvcrbruik zo vcr als redclijkc,m'ijs ha¿lbaar is te beperken. De best bcscbilcbsrc tcchnicken a¡llcn
wordcn ûocgepast.

Vcnder ùoctsing cu bcoordcling vao dit aspcct vindt plaats in de aanwaag om omgcvingsvcrgunning.

2.11 Aitvi¿æn
Hct bcsluit diont ovcreenkomstig artikcl 7.8b, lid 5 van dc Wct nilicubchoor bckcnd te wordeo gemaakt.
Bclanghcbbcndcn kunneu kcnnis n€mcn van dc terinzagclcgging middels publioatic van dc zokclijkc
itthoud rran het ontwcrp in hct huis¿an-huis bl¡d nMidwcek". Tcv€ûs is hicruan kcnnisgcgcvør middcls hct
publicaticbord aan de voorkant van hct gcm€errtchuis cn op dc wcbsitc r¡an de gemecntc Leck
(www.I¡ck.nl).

Daarnaast z¡l dc mcdcdeling van hct bcsluit ín de Staatscouant Eoctcn wordcn gcpublicccrd. lcgcn dc
bcsliseing dat geen MER noodzakelijk is staat g€on bczvr¡aar en berocp open bij dc Raad van Statc. Tijdcns
dc proccdurc voor dc tc vcrlcnen milicuvcrgunning kunncn betanghcbbendør zienswijzc,n of bcrocp
indicnen tegcn hct (ontwcrp)bcsluit cn daarmcc ook indirca tcgcn het bcsluit op dc MER-bcoordcliug.

Boschikkin¡ MER bcoordelin¡ van:
A. Kroæbagcn, Dwarshaspol l5 tc Zovcnbuizcn

kcnrnck l2-08
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3 Conclusíe

Uit dc bcoordoling is gcblckæ dat voor dc wijziging cn uitbrciding van hot vcchoudcrijbcdrüf gccn
MBR-rapport hoeft te wordcu opgcmaakt.

Uit dc bcoordcling van dc gcgcvcns uit dc bcoordclingsnotític is voldocndc gcblckcn dat de iruichting
inpasbar is in haar ongcving. Het aanvrrllcnd latco uitvocrcn vaa ccn MER-npport hoclt dan ook gccn
nocnr¡¡¡dc-

In dc oog tc rrç¡lcncn milicuvcrgunning arllclr voorscbrifrcn wordco. opgcqon¡c[ on æ waarborgcn dat
do inrichtíng zijn vcrplichtingcn tor boschcrniug van dc ourgwing nakomt.

Eoschikking MER booorilcllng van:
A. Iftocsbcrga, Dwanhrçol l5 b Zcvc¡rhuizcn

kcnmøk 12-08
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BESLUITEN:

Dat de milicuomstandígbede,n díc een rol spelen bij het wijzigen cn uitbrcidcn van varkenshoud€rij A-
I(roosbcrgcn, Dwarshaspcl 15 te Zcvcnhuizcn cn dc afwczighcid van "belangrijkc nadcligc govolgcn die dc
voorgcnomcn activitcit voor hst milicu kan hcbbcn", hct uitvocrcn van cçn MER gccn ùocgevocgde waardo
hccff. Hct bevocgd gcngoordcclt dat voor dc bcoogdc uitbrciding rran dc inrichting gccn
milicucffcctrapportegc noodzakclijk is.

2. æ.n afschrifr vü dit bcsluit tc zcûdcn san:
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1. INLEIDING

1.r Aanleiding
Men ie voornemens om minimaal een drietal rrarkensstallen te sþen ten behoeve vðn een
uitbreiding van de nrkenshouderij op het erf van Dwarshaspel r5 te Zevenhuizen (zie figuur
Lr).

Ffguur r,r. Plen ven de voorgcnomcn urtbrcidln¡

Omdat dit een ruimteliike ingreep betreft dient een toetsing te worden uitgerroerd in het kader
r¡an de Wet natuurbescherming (Wnb). Deze toeæing vindt eerst plaats in de vorm van een
quickscan. In het kader daanran is door Bureau FaunaX een analyse gemaakt van de (mogeliik)
binnen de invloedssfeèr aanwezige beschermde natuurwaarden. Hierbii ligt de focus op flora
en alle diergroepen waanan redeliikerwiize kan worden verr¡acht dat beschermde soorten
voor kunnen komen in het plangebied. Teræns is een inschatting gemaakt rran de er¡entuele
effecten van de voorgenomen plannen op in de omgeving liggende beschermde
natuurgebieden (Natura-zooo en EHS).
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r.z, Doel
Deze ecologische beoordeling geeft, voor zover mogeliiþ antwoord op de rolgende wagen:

r. Komen binnen het plangebied (biotopen van) beschermde soorten in het kader ran de

Wet natuurbescherming voor?
2. Komen binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden beschermde natuurgebieden

voor?

3. Wat zijn de mogeliike eftcten ran de realisatie ran de initiatieven en het in gebruik
hebben erva.n op deze beschermde natuurwaarden?

4. Voor welke soorten en hun leeftebied wordt de wet mogelijk overtreden en in hoeverre
kunnen overtredingen vermeden, dan wel verzacht worden?

5. Wat zijn de te ondernemen vervolgstappen met betrekking tot het voorkómen van
schade aan beschermde soorten binnen de invloedssfeer ran de werkzaamheden?

Voor het beantwoorden van deze vragen ziin, naast de verzamelde gegevens tijdens het
veldonderzoek, ook andere bronnen geraadpleegd. Zie hiervoor de bronnenlijst in hoofdstuk 5.

r.3 Geschiedenis van het project
Op ro december 2or4 heeft het college besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor
het oprichten van een nieuwe rrarkensstal op het perceel Dr,uarshaspel 15 te Zevenhuizen.
Tegen de verleende vergunning is beroep ingediend bii de Rechtbank Noord-Nederland en
uiteindelijk hoger beroep bij de Raad van State. De Raad nan State heeft, in haar uitspraak van
zo oktober zo16, het hoger beroep gegrond verklaard en het college opgedragen opnieuw te
beslissen op de aanwaag omgevingsvergunning.

Omdat de aanvrager nog steeds de wens heeft om ziin varkensstal voor z98o varkens te
realiseren is de op 15 iuli zor3 ingediende a.ìnvraag omgevingsvergunning opnieuwbeoordeeld.
Onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing is de ecologische toetsing. In maart zor4 is de
eerste quickscan uitgevoerd en opgeleverd, waarop een nader onderzoek in de zomer van 2015

heeft plaatsgevonden. Daan¡an is de rapportage in november zor5 opgeleverd.

Uit het Besluit ruimteliike ordening (Bro) volgt dat het ber¡oegd gezag zich in ieder geval mag
baseren op gegevens en onderzoeken die niet ouder ziin dan twee iaar. Onderzoek naar
beschermde soorten (zoals vleermuizen) is in principe 3 jaar geldig, mits de bestaande situatie
niet is veranderd. Daarnaast is de Flora en åunawet en de Natuurbeschermingswet 1998 per I
januari zov opgegaan in de nieuwe Wet natuurbescherming.

Op basis van het voorgaande heeft de gemeente l.eek aan Bureau FaunaX verzocht de
quickscan opnieuw uit te voeren en naar aanleiding daanran aanvullend een omgevingscheck
uit te voeren om inzicht te verkriigen in de effecten op de Gunstige Staat van Instandhouding
van een aantal aanwezige en potentieel aanwezþ beschermde soorten, indien de
voorgenomen plannen gerealiseerd worden.
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t.+ Onderzoeksopzet

In opdracht v.rn gemeente Leek zijn de beoogde werkzaamheden op basis r¡an een veldbezoeþ
bureaustudie en ecologisch inzicht in de vorm rran een quickscan getoetst aan de
natuurwetgeving. Een ecologische quickscan ofbeoordeling is rneestal de eerste stap ìrdn
ecologisch onderzoek, bedoeld om een inschatting te maken van de mogelijke effecten op
eventueel aanwezige beschermde flora en fauna en/of gebíeden binnen de invloedssfeer van de
werkz¿amheden. Het veldonderzoek voor deze quickscan is uitgevoerd op 9 december uor6.
Dit onderzoek bestond uit een visuele inspectie van het plangebied uraarbii is gelet op de
aanwezigheid of sporen van beschermde soorten en op de eventuele aanwezigheid rran
geschilt leefgebied van deze soorten.

r.5 Ligging en karakteristiek
Het plangebied (figuur r.z) betreft het erfvan de Dwarshaspel 15 te Zevenhuizen. Op dit erf
ziin een woonhuis en vier stallen (ûguur r.3) aanwezig. Tevens zijn een aangebouwde schuur
en een kleine garage aanwezig. Van de aanwezige stallen worden er minimaal drie gesloopt. De
te slopen stallen ziin oud en bestaan uit balcsteen en dakbedekking die bestaat uit golþlaten.
De mu¡en van de schuren bestaan deels uit spouwmuren en bevatten veel gaten, welke deels
zijn opgevuld met plastic, kit en purschuim.

Mogelijk worden ook de garage en de vierde stal gesloopt. Ook deze gebouwen zíin gebouwd
van bakstenen en hebben daken die bestaan uit golþlaten. Het woonhuis bliif gehandhaaftl, is
gebouwd van baksteen en heeft een dak met oudenr¡ets gegolfde dakpannen. De schuur die
aan het woonhuis vast zit, heeft weer een dak dat bestaat uit golþlaten. Op het erf bevinden
zich een gazon, dloge sloten en een tuin met gecultiveerde bomen (vooral coniferen) en een
aantal berken.

Het plangebied grenst aan de noordkant aan de Dwarshaspel en wordt omringd door intensief
behee¡de landbouwpercelen en verspreid gelegen bomenlanen en bosopstanden.
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Fi¡uur r.z. Ligging van hct plangebied

Flguur r.3, Impressie tc slolren varker¡st llen
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2. ECOLOGISCHE WET- EN REGETGEVING

De wettelijke bescherming vian natuurwaarden valt in grote lijnen uiteen in twee delen:
gebiedsbescherming en soortbescherming. Gebiedsbescherming houdt in dat gebieden met
belangrijke natuurwaarden wetteliik zijn beschermd. Het gaat hierbij om de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS), Natura zooo-gebieden natuurreservaten en andere in
bestemmingsplannen aangeduide natuurgebieden. De soortbescherming valt net als Natura-
zooo onder de Wet Natuurbescherming, welke per r januari zorT in werking is getreden.

Met het ran k¡acht worden van de Wet natuurbescherming komen vriiwel alle
verantwoordeliikheden bij de provincies te liggen. Onder de nieuwe Wet natuurbescherming
blijft de bescherming van Natura zooo-gebieden wijwel hetzelfde. Ook soorten blijven op een
vergeliikbare manier beschermd als onder de Flora- en åunawet, al is er wel sprake van
verschillen. Het meest opvallend is dat er veel planten en dieren aan de lijst nan beschermde
soorten worden toegevoegd, terwijl er ook tal \¡an soorten niet langer beschermd zijn.
Bovendien krijgen provincies de mogelijkheid zelf extra beschermde soorten toe te voegen of
iuist wiistelling te verlenen. De provincie Groningen heeft een checklist opgesteld om
antwoord te krijgen op de vraag of een ontheffing nodig is roor de uit te voeren
werkzaamheden gaat in een omgeving waar een of meerde¡e beschermde dieren en/of planten
aanwezig zijn. De checklist is te vinden op
https:/lwww.provincþgroningen.nl/loketlvergunningenontheffingen/wet-natuurbescherming-
vanaf-r-ianua ri-zor7/.

z.L Soortbescherming
De Wet natuurbescherming draagt onder andere zorgvoor de bescherming nan in het wild
voorkomende dier- en plantensoorten. De wet bevat een aantal verbodsbepalingen die zorgen
dat in het wild levende soorten zoveel mogelijk met rust worden gelaten. Het is niet toegestaan
planten te plukken en dieren te doden, te \angen of te verstoren die onder de Wet
natuurbescherming vallen.

De Wet natuurbescherming verdeelt beschermde soorten in twee groepen. De eerste groep
bestaat uit strikt beschermde soorten waaronder sooften uit de Vogel- en Habitatrichtliin (art.

3.r en 3.5). De Vogel- en Habitatrichtlijn zijn richtlijnen van de Europese Unie waarin wordt
aangegeven welke diersoorten en welke typen nanrurgebieden door de lidstaten dienen te
worden beschermd. In de tweede categorie staan de overige beschermde soorten (art. 3.ro),
bijvoorbeeld uit de Nederlandse Rode Liist. Binnen de Wet natuurhscherming vullen
Eunrpese en nationale wetçving elkaar aan.

Hoewel de Wet natuurbescherming een nationale wet is, kunnen de provincies (als de

bevoegde gezagen) soorten aanwiizen die wijgesteld kunnen worden r¡an de beschermde
status, als het gaat om ruimtelijke ontwikkelingen. De vrijgestelde soorten die provincie
Groningen via de verordening heeft aangewezen zijn de volgende:

Zoosdìeren Amfibieën
Aardmuis Bruine kikker
Bosmuis Gewone pad

Bunzinq Kleine watersalamander
Dwergmuis Meerkikker
Dwergspitsmuis Bastaardkikker
Esel
Gewone bosspitsmuis
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Haas
Hermeliin
Huisspitsmuis
Koniin
Ondergrondse woelmuis
Ree

Rosse woelmuis
Tweekleuriee bossoitsmuis
Veldmuis
Vos
Wezel
Woelrat

De verordening van de Provinciale Staten van Groningen met betrekking tot de nieuwe Wet
natuurbescherming is te vinden op: https:/lzoek.offìcielebekendmakingen,nl/prb-zor6-
69Sz.html

2.2, Gebiedsbescherming
De bescherming van de Natura z,ooo-gebieden (Vogel- en/of Habitatrichtlijngebieden) is in
eerste instantie vastgelegd in de Natuurbeschermingswet 1998 (NB-wet) en sinds r januari

iongstleden opgegaan in de nieuwe Wet natuurbescherming. Projecten ofactiviteiten die niet
noodzakelijk zijn voor- ofverband houden met het beheer van de natuurwaarden van Natura
zooo-gebieden en mogelijk negatieve effecten hebben op deze waarden, dienen getoetst te
worden. Deze toetsing vindt enkel plaats in het geval dat de uiwoering van een project
plaatsvindt binnen de invloedssfeer van een N2ooo-gebied en verwacht wordt dat deze
uiwoering mogelijk negatieve effecten heeft op soorten of habitattypen waarvoor het Nzooo-
gebied is aangewezen.

Het plangebied ligt in de directe nabijheid van Natura-zooo gebied de Bakkeveense Duinen
(figuur z.r). De aßtand tot dit gebied is ongeveer r,5 kilometer. De Bakkeveense Duinen is een
gevarieerd gebied bestaande uit bossen, heidevelden, graslanden, zandverstuivingen en enkele
landgoederen. Voor dit Nzooo-gebied zijn de volgende habitattypen aangewezen:

r, stuifrandheiden met struikhei,
2. binnenlandse kraaiheibegroeiingen,

3. zandverstuivingen,
4. Zurevennenen
5. vochtige heiden (hogere zandgronden)

Al deze habitattypen zijn zeer gevoelig voor N-depositie (zie figuur z.z.)

. Het plangebied liç in de nabijheid van het Natura-zooo gebied Bakkeveense Duinen.

. Op zo september zor3 is een Natuurbeschermingswet vergunning afgegeven. Als de
wijziging/uitbreiding past binnen de reeds verleende vergunning en daardoor geen
sprake is rnn een nieuwe activiteit, is geen vergunning nodig. Wel zal de aanwager een

moeten indienen de
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Figuur e,r. r.igglng plangebted (rode stip) tcn oprichtc van natura-¿ooo ¡cbicd Ballevêense Duiren (rode omltin¡ng)
(blon: Altcrra)
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numrner 4 (bron: Alterra)
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2.3 Natuurnetwerk Nederland/EHs
Het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur) maakt onderdeel uit
van het rijlsbeleid voor het creëren en vormgeven van een samenhangend netwerkvan
bestaande en nog te onrwikkelen natuurgebieden in Nederland. Indien een ruimteliike ingreep
binnen de begrenzing van de EHS plaatsvindt moet een 'nee, tenzij' procedure worden
doorlopen en zal bij doorgang van de ingreep in de regel compensatie en mitigatie
noodzakeliik zijn.

Figuur 2.3 toont de ligging van het plangebied ten opzichte van de begrenzing van het
dichtstbijzijnde NNN-gebied. Het plangebied ligt niet in NNN-gebieden. Een toetsing aan de
EHS is naar onze mening dan ook niet nodig.

Figuur r.3, Ligging plengcbicd (rcde stip) ten opzichte van NNN/EHS þrocn) (bron: Alterra)

a Het plangebied liç niet binnm de begrenzing nn de NNN/EHS. Toetsing aan de EHS
ie derhalve na¡¡r onze mening niet aan de ornde.
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3. RESULTATEN ECOLOGISCHE QUICKSCAN

3.1 Flora
Het plangebied betreft een boerenerf met voedselriike bodem. Er staat een rii met berken en
een aantal gecultiveerde struiken zoals conifeer.
Sommige hoeken rnn het perceel waren ten tiide nn hetveldwerk al een tijd niet gemaaid en
redeliik aan het verruiçn met wild opgekomen vegetatie. Tijdens het veldwerk ziin soorten
waargenomen als speerdistel, ridderzuring, grote brandnetel en scherpe boterbloem. Er ziin
geen beschermde planten \ilir¡rrgenomen. Gezien de voedselrijke omstandigheden en de ligging
v¿n het plangebied is het zeer onuraarschiinliik dat dergeliike beschermde soorten in het
plangebied voorkomen.

a Op baels van de voedoelriike (hâb¡tåt)etgenodnppen van het plangebted io het
roorkomen rnn beælrermde plantensoortenuit te oluiten.

Fl¡uur 3"r. ccn Imprccclc ven
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3.2 Vogels

3.2.r Vogelsoorten met jaarrond beschermde nestplaatsen
Tijdens het veldwerk is het plangebied onderzocht op de aanwezigheid rnn jaarrond

beschermde nesten. Tevens is gekeken of het plangebied zich leent voor iaarrond beschermde
nesten die enerzijds tijdens het veldwerk niet zijn aangetroffen, maar andenijds zonder nader
onderzoek niet kunnen worden uitgesloten.

In één van de te slopen stallen is tiidens het veldwerk een braakbal (figuur 3.2) van een kerkuil
(a"t.¡.Ð aangetroffen. Ook is gebleken dat een deel van de te slopen schuren toegankelijk is
voor deze soort. In dit stadium van de toetsing kan dan ook niet worden uitgesloten dat er

is r¡an een broed-of vaste in het

liguur3.a. In Y¡N ECN

Tijdens het veldwerk is gekeken of het plangebied zích leent als broedplek roor huismussen.

Ook r¡an deze soort ziin de nesten namelijk þarrond beschermd. Binnen het plangebied liikt
het woonhuis de meest geschikte plek voor huismussen om te broeden. Dit vanwege het feit
dat dit gebouw een dak heeft met ouderwets gegolfde dakpannen. Er is echter gebleken dat de
te slopen stallen tevens dienen als broedplekvoor huismussen. Dit is vastçsteld doordat er
onder de golþlaten daadwerkelijk nesten ziin aangetroffen.
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Figuur 3.3. ßcn ln het plengebied aangetroffen ncst van cen p..¡tie hulsnus¡en

Op het erf, binnen het plangebied, staat een rii met berken. In deze berken ziin geen iaarrond
beschermde nesten aangetroftn. Ook worden de gebouwen in het plangebied niet geschikt
geacht als broedplek voor gierzwaluwen.

e Het is niet uit te sluiten dat kerkuilen een broedlocatie hebben in het plangebied.
o Vanwege het aantreftn van een gebruikt huismu$¡ennest is het aannemeliik dat

huismussen gebmik rnaken ran de te slopen stallen om te broeden. Nader ondenoek is
noodzakelijk om dit te bevestigm en/ofhet aantal nesten te kunnen vaststellen.

o Van ander vogelsoorten waanan de nesten iaar¡ond beschermd ziin, kan worden
uitgesloten dat deze broeden in het plangebied.

3.2.2 Overige broedvogels
Tiidens het veldbezoek ziin in het plangebied weinig vogels waargenomen. Er ziin alleen een
merel en een roodborst gezien. Gezien de vegetatie, alsmede de oude gebouwen in het
plangebied, kan echter niet worden uitgesloten dat er in het plangebied wordt gebroed door
vogelsoorten waaryan de nesten niet jaarrond beschermd ziin. Denk hierbij aan soorten als
huiszwaluwen merel.

o Het plangebied rprmt geschilct broedgebied voor diverse, meer algemene, rrogelsoorten

waawan de nesten niet iaarrond beschermd zijn.

3.3 Zoogdieren

3.3.1 Weermuízen

Er kan op voorhand worden uitgesloten dat er met de beoogde plannen belangrijke vliegrrcutes
verloren gaan, omdat dat er geen lijnvormige elementen worden verwijderd. De bomenlanen
(biivoorbeeld langs de Dwarshaspel) in de omgeving hebben in dit opzicht mogeliik een veel

belangrijkere functie.
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3.3.2 Weermuizen: nøder onderzoek zot5
Tijdens het nader onderzoek dat is uitgevoerd in zor5 is naar voren gekomen dat zich één
verblijþlaats vrn een gewone dwe¡gvleermuis binnen het plangebied voorkomt. Hieronder
ziin de resultaten en onderzoelsgegevens r¡an dat onderzoek weergegeven:
In het plangebied zijn twee vleermuissooften waargenomen. Het gaat om de gewone
dwergvleermuis (Pþistrelluspþistrellus) en laawlieger (Eptesicus serotinus).

v¡n hct voo¡ de vc¡¡chillcndc vlaemuisßoortcn Gn data v¡n

In de schuur is één paarverblijfvan gewone dwergvleermuis aangetroffen (zie figuur 3.4). Deze
bevindt zich in de spouwmuur. De verblijþlaats is niet geschikt als winterverblijf omdat de stal
in de winter relatiefwarm is door de aanwezige rnrkens. Vleermuizen hebben r¡oor de
overwintering een koele plek nodig.

In de groenelementen op het terrein ziin geen bomen met voor vleermuizen geschikte holten
aanwezig verblijþlaatsen van boombewonende vleermuissoorten zijn daarom uit te sluiten.

Binnen het plangebied is geen essentieel foerageergebied en zijn geen essentiële vliegroutes van
vleermuizen aanwezig. Er wordt in beperlte mate gefoerageerd. In de directe omgeving is ruim
voldoende alternatief foerageergebied aanwezig.

¡ Er is een paan'erblijf gewone dwergvleermuis aangetroftn
r E¡ kan op voorhand worden uitgesloten dat met de beoogde werkzaamheden essentiële

vliegroutes verloren zullen gaan.

gewone dwergvleermuis
gewone dwergvleermuis
laatvlieger
gewone dwergvleerrnuis
laawlieger

passerende dieren langs dwarshaspel 7-9
passerende dieren langs dwarshaspel j
overvliegend 2,

foeragerend j
foeragerend l

Max.Soorten

23 sept ¿or5

Datum
ogr juni aor5
or iuli zor5
27 augzotS
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Paarverblijf gewone
dwcrgvleermuis

Flguur 3,4. Iocade ven de paarverblíifrlaats van gewone dwcrgvleermuic in het plangcblcd,

j.3.3 Averíge zoogdíercoorten
De te slopen schuren zijn in potentie zeer geschikt als verblijþlaats voor de steenmarter (art.

3.ro). Echter, er werden geen fecaliën, noch andere sporen die kunnen duiden op de
aanwezigheid, aangetroffen.

Het is zeer aannemeliik dat zoogdiersoorten als bosmuis, veldmuis, huisspitsmuis ofandere
binnen het plangebied voorkomen. Voor schade aan deze soorten geldt voor ruimteliike
ontwikkelingen geldt een wiistelling in de provÍncie Groningen.

a Het is aannemeliik dat er in het plangebied zoogdiermorten zoals bosmuie e.a.
rnorkomen Voor schade aan deze soorten door nrimteliike ingrcpen geldt een
rniistellíng.
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3.4 Vissen, amfìbieën, reptielen & ongewervelden

3.4.1 Vissen
In het plangebied is zeer weinig water aanwezig. De sloten die om het erf heen liggen stonden
ten tijde r¡¿n hetveldwerk deels droog en kunnen het best worden omschreven als greppels.
Deze sloten zijn niet geschikt voor beschermde soorten als grote modderkruiper, omdat het
intensief beheerde roedselrijke sloten beueft .

a Op bacis rr¿n de bevindingen die zijn opgedaan tijdens het r¡eldwerk, is het roorkomen
nan beschermde vissoorten in het uit te sluiten.

3.4.2 Reptielen & ømfibieën
Uit de omgeving van het plangebied ziin waarnemingen \¡an reptielen als de adder en de
levendbarende hagedis bekend. Deze waarnemingen ziin echter allemaal gedaan in de
Bakkeveense Duinen (y¡Ms.tslmec.ql). Het plangebied wordt omringd door intensief beheerd
agrarisch gebied. Het plangebied en de directe omgeving hierran bestaan daardoor uit habiat
dat ongeschikt is r¡oor reptielen. Het voorkomen rân reptielen in het plangebied kan dan ook
op voorhand worden uitgesloten.

Voor amfibieën geldt dat op basis van de habitat kan worden uitgesloten dat het plangebied
essentieel leefgebied is voor beschermde als heikikker en rugstreeppad. Dit v¡rnwege het feit
dat deze soorten weinig tot geen gebruik maken van intensief beheerde voedselrijke sloten.
Vanwege het gebrek aan geschikt voortplantingshabitat voor deze soorten, kan worden
uitgesloten dat het plangebied fungeert als landhabitat. Het voorkomen v¿n soorten als
gewone pad, kleine watersalamander en bruine kilker in het plangebied kan niet worden
uitgesloten. Voor schade aan deze soorten geldt voor ruimteliike ontr'r,ikkelingen geldt een
vrijstelling in de provincie Groningen.

a

a

Op basie van de ongeschiktheid r¡an de in het plangebied aanweziç habiat, alsmede
de voorhanden zijnde rrcrspreidingsgegeveru¡, kan worden uitgesloten dat het
plangebied essentieel leeftebied vormt voor zwaar beschermde reptielen of amfibieën.
De aanwezigheid van vriigestelde amfibieën in het plangebied kan niet worden
uitgesloten.

3.4.3 Ong*revelden
De aanwezigheid van beschermde ongewervelden in het plangebied kan op voorhand worden
uitgesloten. Er komen hier noch waardplanten van beschermde vlinders voor, noch geschikt
habitat voor zwaar beschermde libellen (bijvoorbeeld groene glazenmaker), landkevers of
aquatische soorten ongewewelden (bijvoorbeeld gestreepte waterroofkever).

a Het voorkomen van zwaar beschermde soorten ongewervelden in het plangebied kan
op voorhand worden uitgesloten.
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4. OMGEVINGSCHECK

Om enig inzicht te verkriigen in de Gunstige Staat van Instandhouding (GSVI) van de
aangetroffen en potentieel aanwezige beschermde soorten, respectieveliik te weten; Gewone
dwergvleermuis, huismus en kerkuil, is aanvullend onderzoek verricht in de directe omgeving
(straal5oo meter) rondom het plangebied (zie figuur 4.r.).

Fþuur 4.1, Onderzoelisgebied omgevingscheck plangebied. Kleine rode cirket plangebied. Grote rode
cirket ondetz oeksgebied omgevingscheck

Op 8 februari is een omgevingscheck uitgevoerd, waarbii het onderzoeksgebied (straal 5oo
meter rondom plangebied) is onderzocht op aanwezigheid van alternatieve verblijþlaatsen
voor gewone dwergvleermuis, kerkuil en huismus. Hierbii is geconstateerd dat er voor deze
soorten voldoende alternatieven in de vorm van geschikte gebouwen aanwezig is. Voor de
aangetroffen paarverblijþlaats van de gewone dwergvleermuis zijn voldoende alternatieve
mogelijkheden, onder daken en andere kleine openingen, zoals stootvoegen, in diverse
gebouwen en boerderijen aan de dwarshaspel. Dit geldt evenzeer v<x)r potentiele broedplekken
voor de huismus, die alternatieve nestmogelijkheden hebben onder de dakpannen v¿n diverse
gebouwen aan de Dwarshaspel.

Wat betreft de kerkuil; het vermoeden bestaat dat de schuur in het plangebied, vanwege de
vondsten van braakballen, in elk geval in gebruik is als roestplaats voor deze soort. Nader
onderzoek in de broedtiid (maart-mei) zal uitsluitsel bieden of de schuur tevens in gebruik is
als nestplaats. Voor de kerkuil zijn alternatieve broedgelegenheden aanwezig aan de
Veldstreek 47 (oudere schuur met verdwenen planken), Dwarshaspel 13 (oude schuur) en
mogelijk tevens aan de Dwarshaspel rz (schuur met uilenbord, aan voorzijde geen ingang,
achterzijde geen zicht)
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5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

5.1 Overzicht beschermde soorten
In onderstaand overzicht worden de aangetroffen en potentieel aanwezige beschermde soorten
en hun beschermingsstatus (voor betekenis zie bijlage I) binnen de invloedssfeer van de
werkzaamheden samengevat. In de Wet natuurbescherming zijn vooral vaste verbliißplaatsen
(voortplantingslocaties zoals nesten, holen, kraamkolonies etc.) van belang, maar ook de
functionele leefomgeving die vaste verblijþlaatsen in stand houdt. In dit overzicht zijn dan
ook alleen de soorten opgenomen, waarvoor het plangebied onderdeel vormt van hun
leefgebied en/of levenscyclus en de geplande ontwikkeling mogelijkvan negatieve invloed is.

Bcscå€rrningstdtus

j.z Effectbesprekingenaanbevelingen

5.2.r Onderdeel gebiedsbescherming
Het plangebied ligt in de nabijheid van het Natura-zooo gebied De Bakkeveense Duinen. Op
zo september zor3 is een Natuurbeschermingswet velgunning afgegeven. Als de
wiiziging/uitbreiding past binnen de reeds verleende vergunning en daardoor geen sprake is
\ãn een nieuwe activiteit, is geen vergunning nodig. Wel zal de aanwager een melding moeten
indienen bii de provincie.

5.2.2 Kerkuil
In één van de te slopen stallen is tijdens het veldwerk een braakbal van een kerkuil
aangetroffen. Ook is gebleken dat een deel van de te slopen schuren toegankelijk is voor deze
soort. In dit stadium v¿n de toetsing kan dan ook niet worden uitgesloten dat er sprake is van
een broedplek in het plangebied. We raden in deze dan ook nader onderzoek aan om vast te
stellen er in het plangebied een broedplek van de kerkuil aanwezig is.

De nesten r¡an de kerkuil zijn het gehele jaar beschermd. Uit nader onderzoek zal moeten
bliiken of de kerkuil daadwerkelijk een nestelt in een te slopen schuur. Als uit het nader
onderzoek blijkt dat een kerkuil nestelt in een te slopen schuur zal een ontheffing wordt
aangewaagd door middel vàn een activiteitenplan waarin de mitigerende maatregelen worden
.nstgelegd. Een ontheffing wordt verleend als geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat
r¿an instandhouding. Als geen nest van een kerkuil wordt aangetroffen is ook geen ontheffing
nodig.

.r.2.3 Huismus
Tijdens het veldwerk is gekeken of het plangebied zich leent als broedplek r¡oor huismussen.
Binnen het plangebied lijkt het woonhuis de meest geschikte plek voor huismussen om te

Soonmc¡ foolt .l¡nvcd¡haid Alt lr ,{ü.t.t il,r,t ¡.ro vl¡þ&ld .âdvlc¡
Vooels N¡der onderzoekKerkuil Mo¡elilk x

Huismus Ä¡nwazi¡ x N¡dcr ondcnoek

werken buit€n b¡oedtiid
Algemene
broedvocels

Moseliik X

Zoogdieren
Gewone
dvenleermuis Aanwezig x Ontheffing aanwagcn

Zoogdie¡en
Amffbieën
Vìssen

Algemeen
voorkomende mo¡ten

Mogeliik X Zorgplicht
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broeden. Dit ranwege het feit dat dÍt gebouw een dak heeft met oudenrets gegolfrle
dakpannen. Er is echtergebleken dat de te slopen stallen dienen als broedplekvoor
huismussen. Dit is vastgesteld doordat onder de golþlaten daadwerkeliik nesten ziin
aangetroffen. Op basis hierran raden wij nader onderzoek aan om vðst te stellen ofen/of
hoeveel paarties huismussen broeden in het plangebied.

De nesten r¡an de huismus ziin het gehele iaar beschermd. In een nader onderzoek dient
vastgesteld te worden hoeveel nesten aanwezig zijn in de te slopen schuren. Omdat het
verboden is exemplaren ofvaste verblijþlaatsen van huismussen te verstoren, te beschadigen
of te vernielen is het nodig ontheffing aan te vragen. Een ontheffing wordt aangevraagd door
middel vln een activiteitenplan waarin de mitþrende maatregelen worden vastgelegd. Een
onthemng wordt verleend als geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van
instandhouding.

5.2.4 Weermuizen
Reeds in zor5 is onderzoek uitçvoerd naar het r¡oorkomen rran vleermuizen binnen het
plangebied. Tiidens dat onderzoek is één paarverbliifvan een gewone dwergvleerrnuis
aangetroffen. Alle vleermuizen ziin bescherrnd onder de Wet natuurbescherming (an.¡.S).
Omdat het verboden is exemplaren of rnste verbliifrlaatsen van vleermuizen te r¡erstoren, te
beschadigen of te vernielen is het nodig ontheffing aan te vragen. Een ontheffing wordt
aangevraagd door middel v¡¡n een activiteitenplan waarin de mitigerende maatregelen worden
vastçlegd. Een ontheffing wordt verleend als geen aftreuk wordt gedaan aan de gunstiç staat
van instandhouding.

Onderdeel van dergeliike mitigerende maatregelen is het tiidig aanbrengen van vervangende
voorzieningen, zodat de vleermuizen aan de nieuwe verblijþlaatsen kunnen wennen. Deze
maatregelen kunnen het best zo snel mogeliik in gang worden gezet.

Indien eerst met de nieuwbouw wordt gestart, zijn tiidelijke vervangende noorzieningen niet
nodig. Er kan dan direct gebruik worden gemaakt van de permanente voorzieningen, die in de
spouwmuur worden ingemetseld (bijvoorbeeld de inbouwsteen van Vivara, type IB VL or). In
de Soortenstandaard opgesteld door de RvO, welke leidend is bii het bepalen van de
mitigerende maatregelen, wordt beschreven dat voor elke verblijþlaats die verloren gaat
minstens vier verblijþlaatsen moeten worden teruggeplaatst.

5.2.5 Omgøtíngscheck GSW
Uit de omgevingscheck blijkt dat er voor geurone dwergvleermuis, huismus en kerkuil
altematieve verblijfolaatsen in de omgeving aanwezig zijn. de Gunstige Staat Van
Inst¿ndhouding (GSVÐ van deze soorten op lokaal niveau komt niet in het geding door, vóór
en tijdens uitvoering van de voorgenomen plannen, op voorhand voldoende mitigerende en
compenserende maahegelen te teffen in het plangebied" in de vorm van aanpassing planning
werkzaamheden en plaatsing van voorzieningen in de vonn v¿¡n vleermuiskasten, (en bij
constatering van aanwezige broedverblijven van huismus en kerkuil) nestvides en
kerkuilenkasten

5.2.6 Algemeen vootkomende broedvogels
Gezien de vegetatie, alsmede de oude gebouwen in het plangebied, kan niet worden
uitgesloten dat in het plangebied wordt gebroed door vogelsoorten waaryan de nesten niet
iaarrond beschermd zijn. Denk hierbij aan soorten als huiszwaluw en merel. Om deze reden,
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alsmede het feit dat er huismussen in het plangebied broeden, raden wij aan de
werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. Dit vanwege het feit dat alle inheemse
broedvogels in Nederland tijdens de broedperiode beschermd zijn. Hierbij geldt wel dat als
geen sprake is van wezenliike invloed, verstoring van dergeliike vogels wel is toegestaan. Of de
verstoring van wezenlijke invloed is, wordt bepaald door een ter zake kundige op het gebied
van vogels.

5.2.T Zorgplicht
Er kan een aantal soorten voorkomen in het plangebied, zoals bijvoorbeeld verschillende
soorten kleine zoogdieren waarvoor een wiistelling geldt bij schade door ruimtelijke
ontwikkelingen. Hierbii geldt wel dat deze wijstelling alleen mogeliik is als er geen andere
bewedigende oplossingen zijn. De zorgplicht schrijft echter voor dat men verplicht is om alles
wat redelijkerwijze mogeliik is, te doen ofjuist te laten om schade aan wilde planten en dieren
zo veel mogelijk te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld tot uiting worden gebracht door
voorafgaand aan de werkzaamheden dekking te verwijderen. Hierdoor worden eventueel
aanwezige dieren vooraf bewogen een andere verblijþlaats te zoeken.

5.j Overzichtvervolgstappen
Op basis van de hierboven genoemde effectbespreking volgt hier onder een overzicht rran de te
nemen vervolgstappen.

a

a

Gebiedebescherming: Activiteit melden bii de provincie Groningen
Kerkuil: Nader onderzoek naar de aanr,r¡ezigheid van een broedplek van de kerkuil.
Indien deze wordt aangetroffen: Aanvragen ontheffing en treffen mitigerende
nraatregelen
Huismuc: Nader onderzoek naar de aanwezigheid en aantallen rnn broedplekken van
huismus. Indien deze worden aangetroffen: Aanwagen ontheffing en treftn
mitigerende maatregelen
Algemeen voorkomendc broedvogels: Werken buiten de broedtijd.
Vleermuizen: ontheffing aanvragen voor vernielen van r¡aste verblijþlaats
(paarverblijþlaats gewone dwergvleermuis) en treffen mitiçrende maatregelen

en soortcn: Het naleven r¡an de

a

a

a

a
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