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1. Aanleiding 
 
Pluimveebedrijf Wilting is voornemens een mesthal op te richten om de af te voeren mest in 
een overdekte hal te kunnen overslaan.  
 
Op dit moment wordt de mest meermalen per week met transportbanden uit de stallen 
gedraaid en met kiepers afgevoerd naar de achter op het perceel gelegen mestloods. Het 
afdraaien bij de stallen gebeurt in de open lucht. Onder invloed van wind- en weersinvloeden 
verwaait het stof uit de mest waardoor het terrein en de zonnepanelen op het dak worden 
vervuild. Ook wordt de mest nat als het regent. Dit is te vermijden door de mest af te 
draaien in een overdekte hal. 
De hal wordt grotendeels gebruik voor het overslaan van mest maar krijgt ook een aanbouw 
die gebruikt wordt als werktuigenberging.  
De mest wordt in de hal verzameld en met kiepers naar de achter op het perceel gelegen 
loods gebracht voor langdurige opslag, en vandaar periodiek aangewend op het land of 
afgevoerd naar derden. In de mesthal naast de stallen vindt geen opslag plaats, de hal 
wordt enkel gebruik voor het verzamelen voorafgaand aan transport (mestoverslag). 
 
De nieuwe hal is niet van invloed op het aantal te houden dieren. Dat blijft gelijk aan wat is 
vergund. Ook de uitstoot van ammoniak, geur en fijnstof verandert niet. De uitbreiding 
wordt aangemerkt als een milieuneutrale wijziging binnen de inrichting.  
Het planvoornemen omvat het oprichten van een mesthal van 400 m2 met daaraan een luifel 
van 188 m2 als werktuigenberging. 
 
Bestemmingsplan 
Het project is gelegen in een gebied waarvoor het bestemmingsplan "Landelijk gebied 2009" 
geldt. De gronden hebben de bestemming "agrarisch" met de nadere aanduiding "intensieve 
veehouderij". De aanvraag is in strijd met de regels van dit bestemmingsplan.  
 
Er is strijdigheid met artikel 3.2.1 lid 1 onder b van de regels van het bestemmingsplan. 
Ingevolge dit artikel van de bestemmingsplanregels mag ten behoeve van de uitoefening van 
een agrarisch bedrijf uitsluitend worden gebouwd binnen een denkbeeldig vierhoekig 
bouwperceel, dat is gelegen binnen een op de plankaart aangegeven bouwvlak met een 
maximale oppervlakte van 1 hectare. De aanvraag voorziet in het oprichten van een mesthal 
die, gelet op de positionering, wordt gebouwd in een denkbeeldig vierhoekig bouwperceel 
binnen het bouwvlak groter dan 1 hectare.  
 
Artikel 3.2.1 sub 4 van de regels van het bestemmingsplan bepaalt dat de 
bedrijfsvloeroppervlakte van gebouwen voor intensieve veehouderijen en neventakken van 
intensieve veehouderijen, per bedrijf niet meer mag bedragen dan de bestaande 
oppervlakte. Uw project voorziet in het oprichten van een mesthal waardoor de 
bedrijfsvloeroppervlakte toeneemt.  
 
Er is strijdigheid met artikel 3.2.1 lid 5 van de regels van het bestemmingsplan. Ingevolge dit 
artikel mag de goothoogte van gebouwen, niet zijnde dienstwoningen, ten hoogste 4,5 
meter bedragen. De aanvraag voorziet in het oprichten van een mesthal waarbij de 
goothoogte aan de noordwest zijde 4,75 meter bedraagt. 
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2. Planbeschrijving 
 
In de huidige situatie wordt de mest in het midden van de stallen afgedraaid in de kiepers 
die gepositioneerd staan naast beide stallen. De kiepers staan buiten op het terrein, in de 
open lucht. De mest wordt op de kiepers gedraaid en afgevoerd naar de achter op de kavel 
gelegen mestloods.  
In de beoogde situatie wordt de mest afgedraaid onder de overkapping van de mesthal, 
waarmee het verstuiven van mest wordt tegengegaan en de kwaliteit van de mest en de 
hygiënestatus van het bedrijf beter zijn gewaarborgd. De mest wordt vervolgens op dezelfde 
manier als nu met kiepers naar de mestloods gebracht voor langdurige opslag. De mesthal is 
enkel een overslagplaats t.b.v. transport naar de verder weg gelegen mestloods. 
 
De mesthal is 25,00 m lang en 16,00 m breed en wordt formeel opgericht op het perceel 
Noorderdiep 47a. Het oppervlak van de hal is 400 m2 en aan de hal is een luifel bevestigd 
van 25,00 m lang en 7,50 m breed (even lang als de hal zelf). De hal is dicht (afgesloten) en 
toegankelijk middels een sectionaaldeur (transport) en een loopdeur (personen).  
De borstweringen zijn van prefab beton en de gevels bestaan uit damwandprofielplaten 
(groen). Het dak wordt voorzien van eterniet golfplaten. De windveren zijn antracietkleurig. 
Op het zuidoostelijk gerichte dak (met luifel) worden zonnepanelen geplaatst. 
 

 
Huidige situatie  
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Nieuwe situatie 

 
De mesthal krijgt eenzelfde kleurstelling en materialisering als de pluimveestallen. De 
pluimveestallen bevinden zich op ruime afstand van de weg. De mesthal staat nog verder 
naar achteren.  
 
M.b.t. de landschappelijke inpasbaarheid is de bouw van de mesthal op de voorgenomen 
plek ruimtelijk aanvaardbaar. De bestaande bomenrij tussen de stal en de weg wordt 
doorgetrokken, zodat vanaf de weg gezien de mesthal wordt afgeschermd. 
 

Nieuw:  

mesthal t.b.v. 
laden mest 
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4. Beleidskader 

4.1 Provinciaal beleid 

 
Omgevingsverordening 
De provincie heeft haar beleid vastgelegd in de Omgevingsvisie Provincie Groningen  
2016-2020 en de bijbehorende Omgevingsverordening (vastgesteld op 1 juni 2016).  
 
Beleid intensieve veehouderij 
Deze omgevingsverordening bevat regels over de uitbreidingsmogelijkheden van intensieve 
veehouderijen en heeft betrekking op de uitbreiding van het stalvloeroppervlakte. De locatie 
Noorderdiep 47a en 51 ligt in een “wit gebied” waar ‘geen uitbreiding stalvloeroppervlakte 
intensieve veehouderij’ is toegestaan (art. 2.29.5), behalve als het: 

 noodzakelijk is om tegemoet te komen aan aangescherpte wettelijke eisen op het 
gebied van het milieu, 

 ertoe strekt om het welzijn van de te houden dieren te vergroten door de netto voor 
het dier beschikbare leefruimte te vergroten; en 

 het aantal te houden dieren zoals is vergund niet toeneemt. 
 
In dit geval gaat het om het realiseren van een mesthal en dus niet om de uitbreiding van 
stalvloeroppervlakte. Een mesthal is geen dierverblijf.  
Van strijdigheid met de regels over intensieve veehouderij in de Omgevingsverordening is 
daarom geen sprake. 
 

 
Locatie Noorderdiep 47a en 51 POV Groningen (in “wit gebied”) 
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Overigens staat de provincie op het standpunt dat legkippen met vrije uitloop geen 
intensieve veehouderij is maar grondgebonden; het gebruik van agrarische gronden is 
noodzakelijk voor het functioneren van het bedrijf. 
 
Beleid omvang agrarische bouwpercelen 
Op grond van de regels in de omgevingsverordening mag de omvang van een agrarisch 
bouwperceel niet meer bedragen dan 2 ha. In dit geval is sprake van een agrarisch bedrijf 
dat gebruik maakt van twee bouwpercelen. Het bouwperceel dat t.b.v. de bouw van de 
mesthal wordt uitgebreid, wordt niet groter dan 2 ha. Beide bouwpercelen gezamenlijk 
hebben een omvang groter dan 2 ha. Dat is naar de letter niet in strijd met de 
omgevingsverordening, maar wel naar de geest. Het gaat in dit geval echter om een 
bestaande planologische situatie. Bij het verlenen van de omgevingsvergunning voor de 
mesthal moet de gemeente met het provinciaal beleid rekening houden, maar is hieraan niet 
gebonden. 
 
Inpassingsplan agrarische bouwpercelen 
De Provincie Groningen heeft na het voorbereidingsbesluit d.d. 19 november 2016 op  
28 augustus 2017 een inpassingsplan als ontwerp ter inzage gelegd met het oog op het 
toepassen van het Groninger Verdienmodel bij uitbreiding van een agrarisch bedrijf op een 
aangrenzend agrarisch bouwperceel.  
 
Het inpassingsplan heeft tot gevolg dat aanvragen om een omgevingsvergunning voor het 
oprichten of vergroten van bedrijfsbebouwing binnen agrarische bouwpercelen die op een 
afstand van 50 meter of minder van elkaar zijn gelegen en die gelet op de organisatorische, 
functionele of technische verbondenheid van de bedrijfsactiviteiten tot hetzelfde bedrijf 
behoren en waarvan het gezamenlijke oppervlak groter is dan 2 hectare aan voorwaarden is 
verbonden.  
 
Het oprichten of vergroten van bedrijfsbebouwing op gronden die voorafgaand aan het 
voorbereidingsbesluit d.d. 19 november 2016 aantoonbaar in eigendom waren bij het 
agrarisch bedrijf is niet strijdig met dit besluit. 

4.2 Gemeentelijk beleid 

Het beleid voor het projectgebied is vastgesteld in het bestemmingsplan Landelijk gebied 
van de gemeente Stadskanaal, vastgesteld op 23 maart 2009.  
 
Bouwperceel binnen bouwvlak 
De inrichting maakt gebruik van twee naast elkaar gelegen bestemmingsvlakken. Beide 
bouwvlakken zijn iets groter dan 2 ha. De locatie ligt binnnen de gronden die op de 
plankaart zijn aangeduid als “geel gebied”; art. 3.2.1 geeft aan dat hierin uitsluitend 
gebouwd mag worden binnen een denkbeeldig vierhoek met een maximale oppervlakte van 
ten hoogste 1 ha. Het planvoornemen is in strijd met deze bepaling. 
 
In beginsel bestaat de mogelijkheid om het bouwperceel uit te breiden van 1 naar 2 ha. Dit 
kan binnenplans, met een landschappelijk inpassingsplan goedgekeurd door de provincie, de 
zogenaamde ‘maatwerkmethode’.  
De bouw van de mesthal leidt tot een groter bebouwd oppervlak, maar zonder toename van 
dieren en binnen de denkbeeldige rechthoek van 2 ha, en is in dat opzicht niet stijdig met 
het bestemmingsplan. De uitbreiding dient landschappelijk te worden ingepast.  
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Plankaart met bouwvlakken (bron: ruimtelijkeplannen.nl) 

 

 
Denkbeeldig vierhoekig bouwperceel 

 

Perceel 
Noorderdiep 47a 

Perceel 
Noorderdiep 51 
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De uitbreiding gaat niet gepaard met meer dierruimte of een groter dierenverblijf of een 
toename van dieren. De mesthal is een overslagruimte en de aangebouwde luifel wordt 
gebruikt als werktuigenberging. 

4.3 Toets 

Van het bestemmingsplan kan enkel worden afgeweken als de activiteit niet in strijd is met 
een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke 
onderbouwing bevat (artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3 Wabo).  
 

Het planvoornemen voldoet aan het provinciaal beleid en past in het gemeentelijk beleid 
middels een maatwerkmethode onder voorwaarde dat het perceel landschappelijk goed 
wordt ingepast. 
 
Met de uitbreiding wordt geen afbreuk gedaan aan landschappelijke waarden, omdat de 
uitbreiding binnen het bestaand bouwvlak plaatsvindt. 
 
Door het gebruik van een overkapte mestoverslag (mesthal) wordt voorkomen dat de mest 
tijdens het afdraaien in de kiepers verwaait en de omgeving vervuilt. Het draagt bij aan 
behoud van mestkwaliteit en een betere hygiënestatus van het bedrijf, waarmee eventueel 
risico op de uitbraak van ziekten en/of risico’s t.a.v. volksgezondheid wordt ingeperkt. 
 
Gelet op het bovenstaande is er vanuit beleidsoogpunt geen bezwaar tegen het 
planvoornemen. 
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5. Milieu- en omgevingsaspecten 
 
De inrichting is een bestaand agrarisch bedrijf gelegen aan Noorderdiep 47a en 51 te 
Stadskanaal. Tot voor kort waren het 2 aparte inrichtingen, met elk een eigen 
milieuvergunning. Beide inrichtingen maken echter onderdeel uit van hetzelfde bedrijf: 
Pluimveebedrijf Wilting. In de op 12 augustus 2015 verleende omgevingsvergunning milieu 
maken beide stallen c.q. beide adressen deel uit van één gezamenlijke milieuvergunning. 
 
De milieuvergunde situatie betreft het houden van 134.100 legkippen in volièrehuisvesting 
met vrije uitloop, 2 paarden en 1 pony. De mest van de 134.100 legkippen wordt langdurig 
opgeslagen in een mestloods achter op het perceel. 
 
Deze ruimtelijke onderbouwing maakt onderdeel uit van de aanvraag omgevingsvergunning 
voor het oprichten van een mesthal voor het laden van pluimveemest. Deze mesthal wordt 
gesitueerd tussen de twee pluimveestallen in. 

5.1  Omgevingsvergunning bouw en milieu 

Voor het oprichten van de mesthal is een aanvraag Omgevingsvergunning voor het aspect 
bouw ingediend. Voor het aspect milieu is de verandering gemeld middels een AIM Melding 
Activiteitenbesluit. Dit op advies van de Omgevingsdienst, die de voorkeur had voor een AIM 
melding boven een Wabo milieuneutrale wijziging voor het veranderen van de inrichting. 

5.2  Bodem 

De nieuwbouw van de mesthal vindt plaats binnen het bestaand agrarisch bouwblok op 
gronden die nu in gebruik zijn als erf. De functie van het gebied verandert niet; het is en 
blijft agrarisch gebruik. Op het perceel zijn geen vervuilingen bekend. De mesthal en de 
luifel/werktuigenberging wordt voorzien van een betonvloer en is geen verblijfsruimte voor 
personen die hier een structureel deel van de dag in verblijven. Een bodemonderzoek kan 
daarmee achterwege blijven.  
In de vergunning zijn eisen opgenomen dat de vloer van een mestopslag mestdicht moet 
worden uitgevoerd. De vloer van de mesthal voldoet daaraan. Het bodemrisico zoals bedoeld 
in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) is dan ook verwaarloosbaar. 

5.3  Geluid 

In de huidige milieuvergunning zijn voorschriften voor geluid opgenomen op basis van de in 
2015 ingediende aanvraag; het geluidsaspect is getoetst. Geconcludeerd is dat voldaan 
wordt aan de streefwaarden en er geen extra geluidbeperkende maatregelen nodig zijn.  
Het laden van de pluimveemest in de kieper is een activiteit die momenteel buiten 
plaatsvindt. In de toekomst worden de kiepers in de mesthal gevuld (afgeschermd).   
Het aantal kiepers dat gevuld wordt en daaraan verbonden het aantal vervoersbewegingen 
blijft hetzelfde. Ook alle andere geluidsbronnen blijven zoals reeds vergund is.  
 
Door het planvoornemen zal de geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai en/of 
vervoersbewegingen niet toenemen. 
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5.4  Geur 

De vergunde situatie voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Wet geurhinder en veehouderij 
(Wgv). Het aantal dieren neemt niet toe en het dierenverblijf wijzigt niet. Alle factoren die 
van invloed zijn op de geurbelasting, zoals het aantal dieren, de geuremissie per dier en de 
uitvoering van de emissiepunten wijzigen niet.  
Het bouwen en het gebruik van een mesthal ten behoeve van de overslag van mest heeft 
geen gevolgen voor de geurbelasting. De geurbelasting t.o.v. geurgevoelige objecten wijzigt 
niet. 

5.5  Externe veiligheid 

In en nabij het projectgebied liggen geen risicovolle objecten (inrichtingen, wegen en/of 
buisleidingen waar sprake is van gevaarlijke stoffen). Het aspect externe veiligheid 
belemmert daarmee de uitvoering van het planvoornemen niet.  

5.6  Water 

Door de bouw van de mesthal neemt het bebouwd oppervlakte toe met 588 m2. De 
‘rondweg’ voor kiepers om mest op te halen bij de stallen wordt vervangen door één toerit 
naar de mesthal waardoor het aandeel erfverharding met ca. 550 m2 af neemt. Per saldo is 
er een geringe toename van bebouwd oppervlak. Watercompensatie kan achterwege blijven. 
 
Gelet op het bovenstaande zijn vanuit waterhuishoudkundig gebruik geen belemmeringen 
aanwezig. 

5.7  Archeologie, cultuurhistotie en landschap 

Op basis van de AMK en IKAM is voor deze locatie geen extra onderzoek nodig.  
Ten aanzien van de aspecten archeologie, cultuurhistorie en landschap zijn daarmee geen 
bezwaren tegen de uitvoering van het planvoornemen.  

5.8  Ecologie 

 
Gebiedsbescherming 
De milieuvergunde situatie voor het houden van 134.100 legkippen volièrehuisvesting  
E 2.11.1 i.c.m. langdurige mestopslag E 6.8 is door het bevoegd gezag getoetst in het kader 
van de Natuurbeschermingswet. Op 24 mei 2016 heeft de Provincie Drenthe vergunning 
verleend met kenmerk 201501987-00635595. Drenthe was destijds bevoegd gezag omdat 
het meest kritische gebied destijds op haar grondgebied lag. 
De mesthal die wordt gebouwd voor het laden en de overslag van mest heeft geen directe 
invloed op omliggende natuurgebieden; het dichtstbijgelegen Natura 2000-gebied 
Drouwenerzand ligt op 8,5 km van de inrichting. Omdat de hal niet gebruikt wordt voor 
langdurige mestopslag is er ook geen indirecte invloed in de vorm van stikstofdepositie. 
 
Soortenbescherming 
In het kader van de Wet Natuurbescherming (voorheen Natuurbeschermingswet) dient te 
worden nagegaan of vaste rust- en verblijfplaatsen voor beschermde fauna door de ingreep 
worden aangetast (verwijderd, ongeschikt gemaakt) of dieren opzettelijk worden verontrust.  
De realisatie van de mesthal vindt plaats op het erf waar nu de legkippen buiten lopen.  
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De ondergrond is daar kaalgekrabt en -gepikt en niet geschikt voor andere diersoorten als 
verblijf- en rustplaats. Eventuele verstoring is dan ook niet aannemelijk. Een verder 
onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. 
 
Flora fauna 
Het perceel is niet van enige betekenis voor vleermuizen. De ontwikkeling is niet van invloed 
op het voorkomen van lokale populaties vleermuizen. De pluimveestallen en de mesthal zijn 
ongeschikt als verblijfplaats voor vleermuizen. 
Er groeit op het terrein en ter plekke waar de mesthal komt te staan geen bijzondere flora.  
 
Gelet op het voorgaande zijn er vanuit ecologisch oogpunt geen bezwaren tegen het 
planvoornemen. 

5.9 Nachtelijke lichtuitstraling 

De verlichting in de mesthal bevindt zich onder het dak, uit zicht, en straalt niet uit naar 
buiten. Overigens wordt er hoegenaamd geen gebruik gemaakt van kunstlicht (lampen) 
omdat de mest overdag wordt verzameld en wordt afgevoerd.  

5.10 Landschappelijke inpassing 

Libau heeft een landschappelijke inpassing gemaakt voor de locatie. Om de overgang van de 
bebouwing naar het omliggende landschap te verzachten is/wordt aan weerszijden van de 
inrichting een bomenrij aangeplant bestaande uit aan de ene kant linden en aan de andere 
kant abelen.   
In het middenterrein tussen de pluimstallen waar ook de mesthal wordt gerealiseerd worden 
essen aangeplant. Aan de voorzijde staan deze in rij, verder naar achteren worden ze 
willekeurig verspreid.  De tekening van Libau is als bijlage toegevoegd.  
 
M.b.t. de landschappelijke inpasbaarheid is de bouw van de mesthal op de voorgenomen 
plek ruimtelijk aanvaardbaar en wordt geadviseerd  om de bestaande bomenrij tussen de 
stal en de weg door te trekken, zodat vanaf de weg gezien ook de mesthal wordt 
afgeschermd. 



  
  

Hoeve Advies  13 

6. Uitvoerbaarheid 

6.1  Economische uitvoerbaarheid 

De kosten van de planologische procedure en (eventueel) hieruit voortvloeiende kosten zijn 
voor rekening van de initiatiefnemer. Hiervoor is een overeenkomst gesloten tussen de 
initiatiefnemer en de gemeente Stadskanaal. 

6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

De ontwerp omgevingsvergunning wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd. Tijdens 
deze periode kan een ieder zijn reactie op het plan kenbaar maken. 
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7. Conclusie 
 
In de voorgaande hoofdstukken zijn het relevante beleid en de ruimtelijke aspecten 
afgewogen. Op grond hiervan kan worden geconcludeerd dat de uitbreiding met de mesthal 
t.b.v. mestoverslag i.c.m. met een luifel als werktuigenberging mogelijk is. 
 
Het planvoornemen past binnen zowel het provinciaal als het gemeentelijk beleid, omdat de 
uitbreiding geen betrekking heeft op een uitbreiding van dierruimte. Het aantal stuks 
pluimvee neemt niet toe. 
 
De omgevingsverordening en het inpassingsplan over aangrenzende agrarische 
bouwpercelen staan de bouw van de mesthal niet in de weg. De bouw van de mesthal gaat 
weliswaar gepaard met een vergroting van het bouwperceel, maar na deze vergroting blijft 
de oppervlakte beneden 2 ha. Deze bouwperceeluitbreiding valt onder de 
verantwoordelijkheid van de gemeente als het gaat om het toepassen van de 
maatwerkmethode. Er is op basis van het provinciale beleid geen grond om de bouw van de 
mesthal tegen te houden. 
 
Aan medewerking aan de bouw van de mesthal zal de voorwaarde moeten worden 
verbonden dat de hal niet mag worden gebruikt voor het houden van dieren. Dit kan door 
een daartoe strekkend voorschrift of bepaling op te nemen in respectievelijk de 
omgevingsvergunning en het bestemmingsplan. 
 
De inrichting maakt gebruik van twee naast elkaar gelegen bestemmingsvlakken. Beide 
bouwvlakken zijn iets groter dan 2 ha. De locatie ligt binnnen de gronden die op de 
plankaart van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2009 zijn aangeduid als “geel gebied”; 
art. 3.2.1 geeft aan dat hierin uitsluitend gebouwd mag worden binnen een denkbeeldige 
vierhoek met een maximale oppervlakte van ten hoogste 1 ha. Het planvoornemen is in 
strijd met deze bepaling. 
 
In beginsel bestaat de mogelijkheid om het bouwperceel uit te breiden van 1 naar 2 ha. Dit 
kan binnenplans met een landschappelijk inpassingsplan goedgekeurd door de provincie, de 
zogenaamde ‘maatwerkmethode’.  De bouw van de mesthal leidt tot een groter bebouwd 
oppervlak, maar zonder toename van dieren en binnen de denkbeeldige rechthoek van 2 ha, 
en is in dat opzicht niet stijdig met het bestemmingsplan.  
 
Ook vanuit milieuaspecten en ruimtelijke aspecten zijn geen bezwaren tegen het 
planvoornemen. Doordat sprake is van een milieuneutrale uitbreiding zonder toename van 
dieren is geen sprake van extra milieuhinder voor de omgeving. Daarnaast vindt de 
uitbreiding plaats op het eigen erf dat reeds agrarisch in gebruik is. 
 
M.b.t. de landschappelijke inpasbaarheid is de bouw van de mesthal op de voorgenomen 
plek ruimtelijk aanvaardbaar en wordt geadviseerd om de bestaande bomenrij tussen de stal 
en de weg door te trekken, zodat vanaf de weg gezien ook de mesthal wordt afgeschermd. 

 



  
  

Hoeve Advies  15 

Bijlagen 
 

1. Emissieoverzicht huidige en beoogde situatie 

2. Aangepast inpassingsplan, oorspronkelijk opgesteld door Libau, met doorgetrokken 

bomenrij tussen stal en weg 



Overzicht geur ammoniak fijnstof
d.d. 27-01-2017

Pluimveebedrijf Wilting
Noorderdiep 51
9501 XB Stadskanaal

Vergunde situatie
Besluit Omgevingsvergunning 12-08-2015 en Nb-wetvergunning 24-05-2016

Stal Rav cat. Diersoort Aantal

dieren

geur
OUE/dier/s

Totaal geur ammoniak
kg NH3/dier

Totaal kg

ammoniak

PM10

g/dier/jr

Totaal kg

fijnstof

6 (47a) E 2.11.1 legkippen BWL 2004.09.V1 65.000 0,34 22.100,0 0,090 5.850,0 65 4.225,0
5 (51) E 2.11.1 legkippen BWL 2004.09.V1 69.100 0,34 23.494,0 0,090 6.219,0 65 4.491,5
7 (add.5-6) E 6.100 langdurige mestopslag in loods 134.100 0,0 0,050 6.705,0 0,0
4 K 1.100 paarden > 3 jaar 2 0,0 5,0 10,0 0,0
4 K 3.100 pony > 3 jaar 1 0,0 3,1 3,1 0,0

Totaal 45.594,0 18.787,1 8.716,5

Beoogde situatie (aanvraag)
Realisatie mesthal/werktuigenberging; niet van invloed op de emissie van geur, ammoniak en fijnstof

Stal Rav cat. Diersoort Aantal

dieren

geur
OUE/dier/s

Totaal geur ammoniak
kg NH3/dier

Totaal kg

ammoniak

PM10

g/dier/jr

Totaal kg

fijnstof

6 (47a) E 2.11.1 legkippen BWL 2004.09.V1 65.000 0,34 22.100,0 0,090 5.850,0 65 4.225,0
5 (51) E 2.11.1 legkippen BWL 2004.09.V1 69.100 0,34 23.494,0 0,090 6.219,0 65 4.491,5
7 (add.5-6) E 6.8 langdurige mestopslag in loods 134.100 0,0 0,050 6.705,0 0,0
4 K 1.100 paarden > 3 jaar 2 0,0 5,0 10,0 0,0
4 K 3.100 pony > 3 jaar 1 0,0 3,1 3,1 0,0

Totaal 45.594,0 18.787,1 8.716,5



  

Landschappelijke inpassing t.b.v. mesthal/werktuigenberging 1-2-2017 

Te plaatsen mesthal/ 
werktuigenberging 

Bestaande 
bomenrij 

doortrekken 
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