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1. Vestiging pluimveebedrijf

Mts. Huisman sticht aan de Westerveldweg (ong.) te Dalfsen een legkippenbedrijf voor het
houden van 175.000 legkippen in volièrehuisvesting. In 2008-2009 is hiervoor een MER-
procedure doorlopen waarbij in het milieueffectrapport ook uitgebreid is ingegaan op de
eventuele effecten vanuit de inrichting op de omliggende te beschermen natuurgebieden.

Natura 2000-gebieden in Overijssel

In de door Hoeve Advies t.b.v. de MER gemaakte Natuurtoets van 10 februari 2009 is het
initiatief beoordeeld op grond van de toenmalige kennis t.a.v. het initiatief, de activiteit, de
depositie en de instandhoudingsdoelstellingen van de betreffende gebieden.
De conclusie was dat de voorgenomen activiteit geen negatieve invloed had in de vorm van
oppervlakteverlies, versnippering, verzoeting, verzilting, verontreiniging, verdroging,
vernatting, verandering van stroomsnelheid of overstromingsfrequentie, verandering
dynamiek substraat, of verstoring door geluid, licht of trilling, optische verstoring of
verstoring door mechanische effecten, populatie dynamiek of bewuste verandering van
soortensamenstelling.
Een (in)directe invloed op omliggende Natura 2000-gebieden door stikstofdepositie als
gevolg van ammoniakemissie vanuit de stallen is echter niet uit te sluiten. Dit kan invloed
hebben op verzuring of vermesting van het gebied. De bijdrage is echter zo gering dat men
daar geen wezenlijk effect van mag verwachten, zo stelde het rapport.

Pluimveebedrijf
Huisman
Westerveldweg
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Nadat de MER-procedure was afgerond is in september 2010 de bouw- en milieuvergunning
voor het voorkeursalternatief aangevraagd.
Dit betreft de bouw van 2 pluimveestallen voor elk 87.500 legkippen, zonder luchtwassers,
waarvan een deel binnen is gehuisvest (scharrelkippen) en een deel beschikking krijgt over
vrije uitloop (freiland). Of de kippen straks ook daadwerkelijk naar buiten kunnen hangt af
van de buren, of ze de grond voor dit doel aan Huisman willen verhuren. Willen ze dat niet
dan worden alle kippen binnen gehuisvest. Het al of niet buiten lopen van kippen heeft geen
invloed op de ammoniakemissie of stikstofdepositie. In beide gevallen is de stalemissie
leidend, en die verschilt niet van elkaar.
De milieuvergunning is in 2011 verleend en na bezwaar en beroep door de Raad van State
op 27-12-2012 bekrachtigd.

Voortschrijdend inzicht heeft Huisman er toe doen besluiten de beide stallen alsnog met
luchtwassers uit ter rusten. De op 24 april 2013 door de Provincie Overijssel verleende Nb-
wetvergunning betreft het houden van 175.000 hennen in 2 stallen voorzien van chemische
luchtwassers met een totale emissie van 1.653,8 kg NH3 per jaar.
Ter compensatie van deze toename zijn elders in de provincie vergunningen ingetrokken,
waarbij ammoniak is verplaatst (extern salderen) conform de spelregels van het provinciale
‘Beleidskader Natura 2000 en stikstof voor veehouderijen’.
De milieu- en de bouwvergunning zullen nadat het bestemmingsplan is goedgekeurd hiertoe
nog worden bijgesteld.

Vanaf 1 juni tot en met 12 juli 2011 heeft het ontwerp wijzigingsplan voor de 16e wijziging
van het Bestemmingsplan buitengebied Dalfsen, Westerveldweg (Mts. Huisman) door de
gemeente ter inzage gelegen. Dit om een bouwblok mogelijk te maken. De geldende
bestemming ‘agrarisch cultuurgebied’ wordt gewijzigd in de aanduiding ‘agrarisch bedrijf
categorie 1’.
Hierop is door omstanders bezwaar gemaakt. Op 9 maart 2012 heeft de voorzitter van de
Raad van State in een voorlopige voorziening de planwijziging geschorst.
De bezwaarde voerde aan dat de stikstofgevoelige planten in de 3 dichtstbijgelegen Natura
2000-gebieden al te veel stikstof krijgen en dat door dit wijzigingsplan er nog meer stikstof
bij komt. Volgens artikel 19j Nbw had voor vaststelling van het plan een passende
beoordeling gemaakt moeten worden, omdat er volgens hen significante negatieve gevolgen
te verwachten zijn voor deze Natura 2000-gebieden. De voorzitter onderschrijft dit.
Op 27 december 2012 heeft de Raad van State in haar einduitspraak het plan vernietigd
omdat het voldoet aan art. 2.1.6 van de provinciale Omgevingsverordening. Overige
beroepsgronden zijn niet meer besproken.

1.1 Te wijzigen bestemmingsplan
Er dient een bouwvlak te worden toegekend van 1,5 ha. Met de voorgenomen bedrijfs-
ontwikkeling wordt het aangevraagde bouwblok maximaal ingevuld.
Er is een passende beoordeling nodig voor het wijzigingsplan op basis van artikel 19j van de
Nbw. Een passende beoordeling gaat na of er significante gevolgen of negatieve effecten
zijn. En zo ja, of ze met mitigerende maatregelen kunnen worden gecompenseerd.
In dit rapport wordt aangegeven hoe de locatie is gelegen t.o.v. natuur- en kwetsbare
gebieden en wat de te verwachten stikstofdepositie is vanuit de inrichting i.r.t. de
achtergronddepositie en de mitigerende maatregelen door het extern salderen.
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1.2 Plangebied
Mts. Huisman sticht een legkippenbedrijf op een onbebouwd perceel aan de Westerveldweg
te Dalfsen (kadastraal: sectie W nr. 83) met 175.000 legkippen, waarvan 89.000 binnen zijn
gehuisvest en 86.000 met vrije uitloop in de weide.
De stallen worden uitgerust met volièrehuisvesting en zijn voorzien van luchtwassers. Er
komen 2 stallen. Per stal worden in de ene helft scharrelkippen gehuisvest, in de andere
helft scharrelkippen met overdekte koude uitloop (wintergarten) en vrije uitloop (freiland).
De kippen met uitloop bevinden zich aan de buitenzijde van het bedrijf, de kippen zonder
uitloop aan de binnenzijde van het bedrijf.

Locatie nevenvestiging Mts. Huisman Westerveldweg (ong.)

1.3 Ingreep
In het milieueffectrapport is het voorkeursalternatief van 175.000 leghennen in 2 stallen
zonder luchtwassers uitgewerkt, naast een 4-tal andere alternatieven met legkippen en v
leeskuikenouderdieren. Op grond van voortschrijdend inzicht rust Huisman beide stallen
alsnog uit met luchtwassers. Dit plan valt binnen de m.e.r. verkende randvoorwaarden.
Het bedrijf zal worden opgericht en voor onbepaalde tijd in gebruik zijn. Het oprichten van
de stal zal ca. 4 à 5 maand per stal in beslag nemen. Zoals nu is voorzien worden de stallen
na elkaar gebouwd met een tussentijd van ca. 2 à 3 jaar. De eerste stal wordt nadat de
bestemmingsplanwijziging is afgerond opgericht, naar alle waarschijnlijkheid medio 2015.

1.4 Beoordelingskader
De aanvraag betreft het houden van 175.000 legkippen in 2 stallen. Per stal zitten er

Locatie bedrijf Huisman
Westerveldweg (ong.) in
buitengebied Dalfsen
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43.000 legkippen in volièrehuisvesting Rav E.2.11.2.1 en 44.500 legkippen in
volièrehuisvesting E.2.11.4 i.c.m. een chemische luchtwasser met 90% reductie.

Rekening houdend met de gestapelde techniek door het gebruik van emissiearme
huisvesting in de stal i.c.m. een luchtwasser als nageschakelde techniek, geldt t.a.v. de
ammoniakemissie een gecorrigeerde emissiefactor zoals voorgeschreven in voetnoot 3 in de
bijlage met emissiefactoren in de Regeling Ammoniak en veehouderij (Rav).
Op grond van deze factor emitteert de inrichting 1.653,8 kg NH3 per jaar.

Optie Aantal dieren Reductie
lucht-

wasser

Rav code
huisvesting

NH3

emissie per
dier kg

Totaal NH3

emissie kg

Referentie Geen bedrijf gevestigd n.v.t. n.v.t n.v.t 0

Voorkeurs-
alternatief
in m.e.r.

175.000 legkippen
volière deels met en
zonder uitloop

n.v.t. E.2.11.2.1 86.000
E.2.11.4 89.000

0,055
0,037

8.023,0

Feitelijke
aanvraag
nu (plan)

175.000 legkippen
volière deels met en
zonder uitloop
met luchtwassers

90% E.2.11.2.1 86.000
E.2.11.4 89.000
i.c.m. luchtwasser
BWL 2007.05.V4

0,00945* 1.653,8

*Berekende emissiefactor zoals voorgeschreven in voetnoot 3 Rav lijst van emissiefactoren omdat het een
stapeling van reductie betreft: een emissiearm stalsysteem in de stal met een luchtwasser achter de stal.

Mitigerende maatregelen
Het provinciale beleidskader gaf de mogelijkheid om extern te salderen door emissierecht te
verplaatsen van een stopper of gedeeltelijk stopper naar iemand die uitbreidt. Beide locaties
moeten in Overijssel liggen en een aanzienlijk deel van de te verplaatsen ammoniak wordt
afgeroomd.

Saldering als mitigerende maatregel in een passende beoordeling is toegestaan mits tussen
aangevraagde uitbereiding en salderingsbedrijf een directe samenhang bestaat. Zie uitspraak
van 16 maart 2011 zaaknr. 200909282/1/R2.
Ter compensatie van de toename van depositie vanuit de op te richten locatie
Westerveldweg (ong.) is op een 4-tal andere veehouderijbedrijven op initiatief van Huisman
een deel of het geheel van een milieuvergunning (ammoniak) ingetrokken, waardoor per
saldo de depositie op kwetsbare natuurgebieden rond de nieuwe locatie niet toe neemt.

De volgende mitigerende maatregelen zijn genomen:
 Ingetrokken milieuvergunning Gerrits, Keizersteeg 6 te Ane: 1.785,0 kg NH3

 Ingetrokken milieuvergunning Grootens, Emslandweg 6 te Ommen: 2.194,4 kg NH3

 Ingetrokken milieuvergunning Koers, Holtrustweg 189 te Rouveen: 343,0 kg NH3

 Ingetrokken milieuvergunning V.d. Riet, Agnietenbergweg 4 te Zwolle: 300,0 kg NH3
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2. Stap 1: Bepaling mogelijke effecten

2.1 Mogelijke effecten van het project

In hoeverre heeft de vestiging van het pluimveebedrijf effect op de beschermde habitat of
beschermde vogels in de omliggende Natura 2000-gebieden?
In onderstaande tabel zijn de kritieke factoren weergegeven en is aangegeven of er invloed
vanuit de locatie op het Natura terrein is te verwachten.

Indeling Nr. Factor Invloed op
Natura 2000
gebieden vanuit
te vestigen
pluimveebedrijf:

Ruimtelijke
effecten

1 Oppervlakteverlies Nee

2 Versnippering Nee

Chemische
effecten

3 Verzuring Mogelijk

4 Vermesting Mogelijk

5 Verzoeting Nee

6 Verzilting Nee

7 Verontreiniging Nee

Fysische
effecten

8 Verdroging Nee

9 Vernatting Nee

10 Verandering stroomsnelheid Nee

11 Verandering overstromingsfrequentie Nee

12 Verandering dynamiek substraat Nee

Mechanische
effecten

13 Verstoring door geluid Nee

14 Verstoring door licht Nee

15 Verstoring door trilling Nee

16 Optische verstoring (beweging, optiek) Nee

17 Verstoring door mechanische effecten
(luchtwerveling, betreding, golfslag)

Nee

Direct
menselijke
effecten

18 Verandering door populatie dynamiek (sterfte,
exploitatie, vangst)

Nee

19 Bewuste verandering soortensamensteling Nee

Indeling conform Effectenindicator LNV en Aanvulling Alterra rapport 1375. Voor nadere verklaring van de diverse
factoren zie bijlage.

Wanneer is een soort of habitattype gevoelig voor een storende factor?
Een soort of habitattype is gevoelig voor een storende factor als ‘in zijn algemeenheid’ het
voorkomen van de storende factor leidt tot negatieve effecten op een soort of habitattype.
Negatieve effecten kunnen weer de gunstige staat van instandhouding beïnvloeden.
Voor de habitattypen en plantensoorten is bij de toekenning van de gevoeligheid uitgegaan
van het optimaal voorkomen van het type of de soort op basis van een kwantitatieve analyse
van beschikbare kwantitatieve gegevens, waarbij de abiotische randvoorwaarden voor
habitattypen en soorten oorspronkelijk afkomstig zijn van deskundigenkennis.
Voor diersoorten is waar beschikbaar ook uitgegaan van kwantitatieve ruimtelijke gegevens.
In overige gevallen is de gevoeligheid toegekend via deskundigenkennis op basis van de
ecologische kenmerken van de soort.
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Wanneer is een factor ‘storend’
Een storende factor is de dosis als gevolg van de activiteit, bijvoorbeeld verlies van
leefgebied, verzuring of geluidsbelasting. Storende factoren leiden naast verlies van
leefgebied/habitattype altijd tot verandering van de abiotische omstandigheden of het
biotische milieu, veelal in de vorm verstoring van soorten. Er is zo sprake van een
afname in de kwantiteit en/of de kwaliteit van het leefgebied of het habitattype.
Een storende factor kan tijdelijk of permanent optreden.
Op soorten en habitattypen hebben storende factoren uiteindelijk gevolgen in termen
van verandering in de populatiesamenstelling van soorten en voor habitattypen in
termen van verandering in de structuur en functie. Op termijn kan dit leiden tot een
verandering in de biodiversiteit.

De effecten of gevolgen van storende factoren op natuurwaarden zijn afhankelijk van
de aard, de intensiteit, de duur en de reikwijdte van de storende factoren. De storende
factor verdroging door het onderbemalen gedurende een week van een akker of het
jaarrond winnen van grondwater voor waterwinning zal evident tot verschillende
effecten op natuur leiden.
Het effect op natuur is naast de kenmerken van de storende factoren ook afhankelijk
van de kenmerken van de natuurwaarden zelf: de veerkracht en de hersteltijd van een
habitattype of populatie. Dit bepaalt mede of de effecten omkeerbaar zijn of niet.

Effectbepaling
Niet alle effecten uit de keten zijn even gemakkelijk waarneembaar, laat staan
meetbaar. Bovendien zijn relaties lang niet altijd eenduidig. Reacties kunnen
vertraagd optreden, effecten kunnen elkaar versterken en effecten kunnen zich ook
voordoen ten gevolge van andere storende factoren. Vooral door de interactie van
storende factoren is het moeilijk om effecten te meten of voorspellen.
Bij effectbepalingen moet altijd rekening worden gehouden met de volgende zaken:
- natuurlijke variatie van de soort of het habitattype.
- onzekerheid in metingen en tellingen in het veld;
- onzekerheid in de effectberekening
- ontbreken van veldgegevens of ecologische kennis.
Uiteindelijk werkt verstoring of verandering door op de reproductie en overleving van
soorten. Dit heeft gevolgen op de populatieopbouw en omvang en dus uiteindelijk op
de biodiversiteit.

2.2 Relevante effecten

Onder niet-grondgebonden landbouw vallen kassen en de intensieve veehouderij van
varkens en kippen. Ook melk- en vleesveebedrijven zonder weidegang kunnen als zodanig
gekenmerkt worden.
De effecten van deze vorm van landbouw zijn emissie (verzuring, vermesting), bij aanleg
verdroging, verlies oppervlakte, versnippering. Bij kassen is de verstoring door licht evident.

Verzuring van bodem of water is een gevolg van de uitstoot (emissie) van vervuilende
gassen door bijvoorbeeld fabrieken en (vracht-)auto's. De uitstoot bevat onder andere
zwaveldioxide (SO2), stikstofoxide (NOx), ammoniak (NH3) en vluchtige organische stoffen
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(VOS). Deze verzurende stoffen komen via lucht of water in de grond terecht en leiden aldus
tot het zuurder worden van het biotische milieu. De belangrijkste bronnen van verzurende
stoffen zijn de landbouw, het verkeer en de industrie.
Verzuring leidt tot een directe of indirecte afname van de buffercapaciteit (het
neutralisatievermogen) van bodem of water. Op termijn resulteert dit proces in een daling
van de zuurgraad. Hierdoor zullen voor verzuring gevoelige soorten verdwijnen, wat kan
resulteren in een verandering van het habitattype en daarmee mogelijk het verdwijnen van
typische (dier)soorten.

Vermesting is de 'verrijking' van ecosystemen door met name stikstof en fosfaat. Het kan
gaan om aanvoer door de lucht (droge en natte neerslag van ammoniak en stikstofoxiden) of
nitraat- en fosfaataanvoer door het oppervlaktewater.
De groei in veel natuurlijke landecosystemen zoals bossen, vennen en heidevelden wordt
gelimiteerd door de beschikbaarheid van stikstof. Het gevolg van stikstof depositie is dat
deze extra stikstof extra groei geeft. Daarbij is de beschikbaarheid van stikstof bepalend voor
de concurrentieverhoudingen tussen de plantensoorten. Als de stikstofdepositie boven een
bepaald kritisch niveau komt, neemt een beperkt aantal plantensoorten sterk toe ten koste
van meerdere andere. Hierdoor neemt de biodiversiteit af.

2.2.1 Kwetsbare gebieden

De provincie Overijssel kent meer dan 30 Natura 2000-gebieden en Beschermde
Natuurmonumenten. De dichtstbijzijnde gebieden zijn:

Beschermd Natura 2000-gebied Status Afstand

Uiterwaarden Zwarte Water Habitat- en vogelrichtlijngebied 7,5 km

Oldematen en Veerslootslanden Habitatrichtlijngebied 10,9 km

Vecht en Beneden Regge Habitatrichtlijngebied 11,8 km

De dichtstbijzijnde rand van een beschermd habitatgebied bevindt zich op 7,5 km van de
locatie. Met het AAgro-Stacks verspreidingsmodel is de depositie vanuit het bedrijf berekend.
In de gebieden liggen o.a. beschermde natuurmonumenten. Deze zijn niet expliciet benoemd
omdat de voor Huisman relevante habitat dichter bij de locatie Westerveldweg ligt dan de
natuurmonumenten. De invloed op de natuurmonumenten is daarom lager dan nu berekend
op de dichtstbijzijnde habitat.

In de komende jaren wordt per natuurgebied een beheerplan opgesteld waarin wordt
vastgesteld welke belasting van ammoniak toelaatbaar is. Het uitgangspunt hierbij is dat de
natuur niet verslechtert en waar mogelijk wordt verbeterd. Het bevoegd gezag dat
verantwoordelijk is voor het desbetreffende Natura 2000-gebied krijgt de ruimte om te
beoordelen of een uitbreiding of oprichting van een veehouderijbedrijf leidt tot een
significante verslechtering.
De focus moet daarbij minder sterk komen te liggen op de verwachte toename van de
ammoniakdepositie van het desbetreffende bedrijf. Ook andere factoren, zoals de
waterhuishouding, de invloed van andere bedrijvigheid en de precieze locaties van gevoelige
habitattypes moeten bij de beoordeling meewegen, aldus de taskforce ammoniak van LNV.
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2.2.2 Stikstofdepositie

De huidige achtergronddepositie aan ammoniak is hoger dan de kritische depositiefactor die
volgens de publicatie “Teveel van het goede” van Stichting Natuur en Milieu (2004) op de
betreffende Natura 2000-gebieden toelaatbaar is.

De provincie Overijssel heeft in 2008 de N depositie door Alterra in kaart laten brengen
(Alterra rapport 1682). De N depositie in Overijssel bedraagt gemiddeld 2.416 mol N per ha
per jaar. Deze wordt overheerst (76%) door de bijdrage van de zogenaamde
achtergronddepositie. Deze achtergronddepositie bestaat uit NH3 depositie ten gevolge van
bronnen buiten Overijssel en de niet-landbouwbronnen binnen Overijssel (samen 1.222 mol
N per ha per jaar) en alle NOx bronnen binnen en buiten Overijssel (609 mol N per ha per
jaar). Het resterende deel (585 mol per ha per jaar) wordt bepaald door de
ammoniakemissie vanuit de Overijsselse landbouw. Vooral de grondgebonden landbouw met
emissies vanuit stallen, mestopslag, mestaanwending en beweiding is verantwoordelijk voor
het Overijsselse aandeel in de N depositie (ruim 90%).
De laatste jaren is de bijdrage vanuit de landbouw afgenomen door emissiebeperkende
maatregelen: verbeterde voersamenstelling, het gebruik van emissiearme stallen, het
afdekken van mestsilo’s en het direct onderwerken van mest bij aanwending.

Kritische depositiewaarde
Alterra geeft aan dat voor de natuur in Overijssel op verschillende manieren tegen een
kritische depositiewaarde kan worden aangekeken, te weten:

- Voor natuurdoeltypen (gewenste situatie)
- Voor habitattypen (huidige situatie)

In het geval van natuurdoeltypen gaat het om de natuurkwaliteit die Provincie Overijssel in
de natuurgebieden als streefdoel heeft vastgesteld. Voor de habitattypen heeft Alterra
gekeken naar de vegetaties en daar een habitattype en kritische depositiewaarde aan
toegekend.
De kritische depositiewaarden voor de natuurdoeltypen en habitattypen kunnen binnen de
natuurgebieden, afhankelijk van de ligging van de natuurtypen, verschillen. Een
natuurgebied bestaat bijna altijd uit meerdere natuurdoel- en habitattypen inclusief de
overgangen tussen die types. Er geldt dus niet één kritische depositiewaarde per gebied.

Overzicht van de kritische depositiewaarde per Natura 2000-gebied naar de verschillende
methodieken:

Kritische
depositiewaarde1 per
Natura 2000 gebied

Habitattypen Natuurdoeltypen

Min. Max. Min. Max.

Uiterwaarden Zwarte
Water en Vecht

714 2.428 1.000 2.400

Olde Maten en
Veerslootslanden

414 2.428 1.000 2.400

Vecht- en Beneden
Reggegebied

371 2.428 400 2.400

1 Bron: Alterra rapport 1682

In het gebruik van de kritische depositiewaarden zijn de onzekerheid in de waarde zelf en de
ernst van de overschrijding van de waarde belangrijk. De onzekerheid in kritische
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depositieniveaus op lokale schaal wordt ook sterk beïnvloed door natuurlijke variatie in de
plaatselijke omstandigheden van bodemeigenschappen, historisch bodemgebruik en
waterkwaliteit en -kwantiteit.

Autonome ontwikkeling
Het depositiepatroon in Overijssel heeft een duidelijke ruimtelijke differentiatie. In noordwest
Overijssel is de gemiddelde N depositie lager dan 2.000 mol N per ha per jaar terwijl deze
geleidelijk aan oploopt naar meer dan 2.500 mol N per ha per jaar in het zuidoosten van de
provincie.
Alterra heeft in 2005 de actuele situatie in kaart gebracht en op grond van autonome
ontwikkelingen doorgerekend hoe de situatie er in 2020 uit ziet.

Depositie mol N per ha per
jaar t.a.v. Nb-wet gebied1

Uiterwaarden
Zwarte Water

en Vecht

Olde Maten en
Veerslootslanden

Vecht- en
Beneden

Reggegebied

Gem. N depositie 2005 1.817 1.768 2.425

Afname depositie autonoom 32 29 87

Afname in % op het gebied 2% 2% 4%

Afname depositie binnen 3 km 2% 1% 25%
1 Bron: Alterra rapport 1682

De gebiedseigen depositie op de Natura 2000-gebieden vanuit agrarische bronnen binnen de
3 km zone neemt sterker af dan de algehele depositie. Alterra veronderstelt dat het aantal
dieren in de 3 km zone gelijk blijft, terwijl als gevolg van volledige marktwerking in de
landbouw in Europa de rundveestapel in Overijssel met 25% groeit en de varkens- en
pluimveestapel met 5% krimpt (Global Economy Scenario).

De gemiddelde reductie ten opzichte van de huidige emissie in de 3 km zone rond
Natura 2000-gebieden in Overijssel is 18% (2005-2020). De mate van reductie verschilt
sterk per habitatgebied, afhankelijk van het aantal stoppers en toekomstbedrijven en het
aantal intensieve veehouderijbedrijven, waarvan het effect van implementatie van het Besluit
huisvesting groot is (maximale emissiewaarden).
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3. Kwetsbare Natura 2000-gebieden

De provincie Overijssel kent meer dan 30 Natura 2000-gebieden en Beschermde
Natuurmonumenten. De dichtstbijzijnde gebieden voor het te vestigen pluimveebedrijf aan
de Westerveldweg zijn:

Beschermd Natura 2000-gebied Status Afstand

Uiterwaarden Zwarte Water Habitat- en vogelrichtlijngebied 7,5 km

Oldematen en Veerslootslanden Habitatrichtlijngebied 10,9 km

Vecht en Beneden Regge Habitatrichtlijngebied 11,8 km

De beschermde natuurmonumenten liggen verder weg en maken onderdeel uit van de
Natura 2000-gebieden. De impact op de monumenten zal altijd lager zijn dan die op de rand
van de dichtstbijzijnde gebieden waar ze onderdeel van uitmaken.

De stikstofdepositie op de diverse gebieden is uitgerekend met AAgro-stacks (zie bijlage).
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3.1 Uiterwaarden Zwartewater en Vecht

De dichtstbijzijnde uitloper is een habitatrichtlijngebied, verderop tevens vogelrichtlijngebied.

Afstand tot Uiterwaarden Zwartewater: 7,5 km (habitatrichtlijn, verderop ook vogelrichtlijn)

3.1.1 Gebiedsbeschrijving

De Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht betreffen het geheel aan uiterwaarden ten noorden
van Zwolle waar de Overijsselse Vecht samenstroomt met het Zwarte Water. De Vecht is een
regenrivier die in Duitsland ontspringt. Het gedeelte van de Vecht, dat in dit gebied is
opgenomen, kronkelt sterk door het landschap. Een deel van de uiterwaarden wordt soms
tot laat in het voorjaar onregelmatig overstroomd. Op de met steenslag beschermde oevers
van de zomerdijk groeit vaak riet, ruigte of wilgenstruweel. De uiterwaarden bestaan uit
buitendijkse graslanden, waarin strangen, kolken, rivierduinen en hakhoutbosjes voorkomen.
Langs het Zwarte Water komen nattere graslanden voor. Dit gebied herbergt veel
kievitsbloemgraslanden. Daarnaast komt in het gebied een aantal hardhoutooibosjes voor.
Ook komen relicten van blauwgraslanden voor. Op hoger liggende zandige ruggen en langs
en op de dijken komen lokaal goed ontwikkelde glanshaverhooilanden voor. Lokaal zijn
abelen-iepenbossen aanwezig.

5,5 km

Pluimveebedrijf
Huisman
Westerveldweg

Uiterwaarden
Zwartewater

7,5 km
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3.1.2 Doelstelling en staat van instandhouding

De doelstelling t.a.v. de Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht is gericht op het behoud van
habitat, broedvogels en niet-broedvogels. Wat broedvogels betreft wil men de
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omstandigheden en kwaliteit van het gebied bevorderen zodat de populatie aan roerdomp,
zwarte stern en grote karekiet toeneemt. Dit is vooral een kwestie van kwaliteitsverbetering
en uitbreiding van rietmoeras, en behoud en uitbreiding van meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden. Het is vooral een beheeropgave, en dan m.n. op het gebied van
watercondities.
T.a.v. de habitat is de doelstelling gericht op behoud van ruigten, zomen en hooilanden, en
uitbreiding van meren met krabbenscheer en droge houtooibossen.

Kiwa Waterresearch/EGG-consult concludeert in haar kansen en knelpuntenanalyse
(oktober 2007): Voor uitbreiding oppervlakte van habitattype H6510B glanshaver- en
vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart) is aanpassing van de interne waterhuishouding
en ontwikkeling van dit habitattype op nieuwe locaties nodig (kleine inspanning). De
potenties voor uitbreiding van dit habitattype zijn groot en zijn te realiseren door omvorming
van landbouwgronden naar natuur (kleine inspanning). In hoeverre polderpeilverhoging
buiten het Natura 2000 gebied noodzakelijk is, is onduidelijk (grote tot zeer grote
inspanning). Voor uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit van habitattype H3150
meren met krabbenscheer en fonteinkruiden is verbetering van de rivierwaterkwaliteit
noodzakelijk: dat vergt zeer grote inspanningen in het stroomgebied van de Vecht.

3.1.3 Effectenindicator

De effectenindicator informatie over de gevoeligheid van soorten en habitattypen voor de
meest voorkomende storende factoren, gebaseerd op absolute getallen voor biotische
randvoorwaarden en kennis van ruimtelijke randvoorwaarden.

Storingsfactor 1 2 3 4 7 8 13 14 19

Meren met krabbenscheer

Ruigten en zomen

Glanshaver- en vossenstaarthooilanden

Droge hardhoutooibossen

Bittervoorn

Kleine modderkruiper

Grote karekiet (broedvogel)

Grutto

Kleine Zwaan

Kolgans

Kwartelkoning (broedvogel)

Meerkoet

Pijlstaart

Porseleinhoen (broedvogel)

Roerdomp (broedvogel)

Slobeend

Smient

Zwarte Stern (broedvogel)

zeer gevoelig gevoelig niet gevoelig n.v.t. onbekend
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Toelichting op de storingsfactoren
1 Oppervlakteverlies 9 Vernatting 17 Verstoring door mechanische
2 Versnippering 10 Verandering stroomsnelheid effecten
3 Verzuring 11 Verandering overstromingsfrequentie 18 Verandering door populatie
4 Vermesting 12 Verandering dynamiek substraat dynamiek
5 Verzoeting 13 Verstoring door geluid 19 Bewuste verandering
6 Verzilting 14 Verstoring door licht soortensamenstelling
7 Verontreiniging 15 Verstoring door trilling
8 Verdroging 16 Optische verstoring

Het pluimveebedrijf zou enkel een negatieve invloed kunnen hebben op verzuring en
daarmee de ontwikkeling van meren met krabbenscheer en ruigten en zomen. Deze zijn
daarentegen weer niet gevoelig voor vermesting. Ook gevoelig voor verzuring is het droge
hardhoutooibos.

Krabbenscheer is zeer gevoelig voor sulfaat. Bij anaerobe afbraak van organisch materiaal
onder invloed van sulfaat wordt in ijzerarme omgeving waterstofsulfide gevormd. Dat is een
toxische stof waarvoor de soort zeer gevoelig is. Voor de instandhouding van krabben-
scheerbegroeiingen is toestroom van ijzerrijk water dan ook nodig (afhankelijk van het
ijzergehalte van de bodem).
Het habitattype is gevoelig voor stikstofdepositie, in de randmeren zijn de vegetaties met
krabbenscheer en fonteinkruiden vanwege waarschijnlijk voldoende buffercapaciteit niet
gevoelig voor stikstofdepositie.
Het habitattype heeft zowel in verspreiding als oppervlakte in de loop van de tweede helft
van de 20e eeuw een duidelijke achteruitgang gekend. Dit is vooral een gevolg van
watervervuiling (eutrofiëring, vertroebeling). In de laatste jaren tekent zich enig herstel af.

Droge hardhoutooibossen staan op oeverwallen en andere hoge en droge delen van het
rivierengebied waar enige aanvoer van basenrijk water optreedt en tot in de wortelzone
doordringt. Het zijn rivierbegeleidende bossen met een aspect van boomsoorten met hard
hout. De struiklaag en de kruidlaag zijn doorgaans soortenrijk met plaatselijk veel zeldzame
bolgewassen. Het habitattype is gevoelig voor stikstofdepositie.
Een mogelijke belemmering voor de uitbreiding van het habitattype is dat vanwege de
invloed op de rivierafvoer er maar weinig plaatsen zijn waar nieuwvorming van hoge
oeverwallen en rivierduinen wordt toegelaten en ook aan bosvorming duidelijke grenzen
worden gesteld. Dit is te meer een probleem aangezien de ontwikkeling van een goed
ontwikkeld bos van dit type een zeer traag proces is.
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3.2 Oldematen en Veerslootslanden

Afstand tot Oldematen : 11,1 km (habitatrichtlijn)
Afstand tot Veerslootslanden : 10,9 km (habitatrichtlijn)

3.2.1 Gebiedsbeschrijving

De Olde Maten & Veerslootslanden omvatten thans een van de laatst bewaard gebleven
restanten van onbemeste blauwgraslanden in het Nederlandse laagveengebied. De
bodemkundige en hydrologische situatie zijn gunstig voor herstel waar de kwaliteit achteruit
gegaan is. Het uitgebreide slotenpatroon in het gebied is een van de belangrijkste
leefgebieden van de grote modderkruiper in ons land.

Pluimvee-
bedrijf
Huisman

Oldematen
Veerslootlanden

11,1 km

10,9 km
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3.2.2 Doelstelling en staat van instandhouding

De doelstelling t.a.v. de Olde Maten en Veerslootslanden is gericht op behoud van
habitatsoorten als de bittervoorn, de grote en kleine modderkruiper en de platte schijfhoren.
Habitattypen als blauwgrasland en overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) wil men
stimuleren. De prioriteit ligt daartoe bij beheer van het gebied en de watercondities.
Inundatie, behoud en vernieuwing van graslanden en het nastreven van een meer
evenwichtig systeem (waterkwaliteit, waterkwantiteit, hydromorfologie).

Kiwa Waterresearch/EGG-consult concludeert in haar kansen en knelpuntenanalyse
(juni 2007): Deelgebied de Veerslootslanden is binnen het Meren & moerassenlandschap
belangrijk voor habitattype H6410 blauwgraslanden. Om verdere achteruitgang van dit
habitattype tegen te gaan zijn interne maatregelen in de waterhuishouding en
herstelbeheermaatregelen urgent. Zonder deze maatregelen en inklink van de polders zal het
habitattype verder achteruitgaan. Uitgezocht moet worden of naast vernatting in de
polderdelen binnen het Natura 2000 gebied ook een hydrologische bufferzone buiten de
begrenzing (grote tot zeer grote inspanning) noodzakelijk is voor herstel van kwel.
Door de ligging in een kwelzone van een pleistoceen grondwatersysteem zijn de potenties
voor herstel relatief groot. Voor behoud en herstel van H7140B overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden) in Olde Maten zijn interne en mogelijk ook externe maatregelen in de
waterhuishouding en interne beheer maatregelen noodzakelijk. Door deze maatregelen
nemen ook de mogelijkheden toe voor habitattype H3150 meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden zodat duurzaam behoud hiervan goed mogelijk is.
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3.2.3 Effectenindicator

De effectenindicator geeft u informatie over de gevoeligheid van soorten en habitattypen
voor de meest voorkomende storende factoren.

Storingsfactor 1 2 3 4 7 8 13 14 19

Meren met krabbenscheer

Blauwgraslanden

Overgangs- en trilvenen

Bittervoorn

Grote modderkruiper

Kleine modderkruiper

Platte schijfhoren

zeer gevoelig gevoelig niet gevoelig n.v.t. onbekend

Toelichting op de storingsfactoren

1 Oppervlakteverlies 9 Vernatting 17 Verstoring door mechanische
2 Versnippering 10 Verandering stroomsnelheid effecten
3 Verzuring 11 Verandering overstromingsfrequentie 18 Verandering door populatie
4 Vermesting 12 Verandering dynamiek substraat dynamiek
5 Verzoeting 13 Verstoring door geluid 19 Bewuste verandering
6 Verzilting 14 Verstoring door licht soortensamenstelling
7 Verontreiniging 15 Verstoring door trilling
8 Verdroging 16 Optische verstoring

Het pluimveebedrijf zou enkel een negatieve invloed kunnen hebben op verzuring en
daarmee de ontwikkeling van meren met krabbenscheer. Deze zijn daarentegen weer niet
gevoelig voor vermesting. Blauwgraslanden zijn gevoelig voor verzuring.

Blauwgraslanden zijn soortenrijke hooilanden op voedselarme, basenhoudende bodems die ’s
winters plasdras staan en ’s zomers oppervlakkig uitdrogen. De naam blauwgrasland is
afgeleid van de zwak blauwgroene kleur van de soorten die het aanzien bepalen.
In het landschapstype meren en moerassen kwamen aan het begin van de 20e eeuw nog de
grootste oppervlakten blauwgrasland voor. Door gebrekkige bemaling stonden veel polders
in de winter langdurig onder water, waardoor aanvoer van basen optrad. Door de verbeterde
bemaling is deze aanvoer verdwenen. In boezemlanden en zomerpolders treden nog wel
winterinundaties op. Hier komen plaatselijk nog goed ontwikkelde blauwgraslanden voor.
Het type is zeer gevoelig voor stikstofdepositie en verlangt dus een goede luchtkwaliteit.
In de periode 1994-2004 zijn op verschillende locaties met succes maatregelen uitgevoerd
om het habitattype uit te breiden of te herstellen. Een aansprekend voorbeeld is de
uitbreiding van blauwgrasland in Punthuizen (Dinkelland). Daar zag het habitattype kans zich
vanuit belendende percelen te vestigen op afgegraven maisakkers. In veel gebieden zijn de
vooruitzichten voor behoud op langere termijn echter nog steeds ongunstig doordat de
hydrologische condities niet optimaal zijn en de meeste plantensoorten van dit type geen
langlevende zaden hebben.



Hoeve Advies 20

3.3 Vecht en Beneden Reggegebied

Afstand tot Vecht en Beneden Regge : 11,8 km (habitatrichtlijn)

3.3.1 Gebiedsbeschrijving

Het gebied Vecht en Beneden-Regge ligt in twee zeer verschillende landschappen: in het
rivierengebied (uiterwaarden van de Vecht en de Beneden-Regge) en in de hogere
zandgronden (Boswachterij Ommen, Beerze, het landgoed Eerde en de Archemer- en
Lemelerberg). De bodem van de hogere zandgronden is van oorsprong zuur en voedselarm,
langs Vecht en Regge komen voedselrijkere bodemtypes voor. De Overijsselse Vecht is een
kleine rivier waarin veel transport van zand plaatsvindt door erosie en sedimentatie. De rivier
is hier niet bedijkt en er zijn reliëfrijke rivierduinen, hoge oeverwallen en oude meanders. De
rivier is, onder andere bij de koelanden van Junne en Arriën, rechtgetrokken, er zijn stuwen
in aangebracht en het zomerbed is verbreed. Inundaties met rivierwater zijn daardoor
afgenomen evenals nieuwe zandafzettingen. De Regge is een kleine laaglandrivier in het
oostelijk zandgebied. Langs de Vecht bevinden zich oude meanders in verschillende stadia
van verlanding, rivierduinen, natte en droge schraalgraslanden (waaronder
stroomdalgraslanden), ruigten, struwelen gedomineerd door sleedoorn, heiderestanten met
jeneverbesstruweel en loofbos. In de ongestoorde kronkelwaarden is een grote
verscheidenheid aan milieuomstandigheden die worden bepaald door hoogteligging,
vochtigheid, voedselrijkdom, kalkgehalte, expositie en microklimaat. Het dekzandgebied is
een groot complex van naald- en loofbossen, heiden, stuifzanden en vennen. Het grootste
deel van de heiden bestaat uit droge struikheibegroeiingen. In laagten komen natte heiden

Pluimvee-
bedrijf
Huisman

Vecht en
Beneden Regge

11,8 km
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met dophei en soms veenmossen voor. Plaatselijk komen vochtige, schrale graslanden voor
waarin klokjesgentiaan en borstelgras kenmerkend zijn. In Beerze liggen daarnaast een mooi
kamduin en uitgebreide veenputtencomplexen. Op de hogere gronden ten oosten van de
Regge komen goede voorbeelden van zure vennen voor. Landgoed Eerde bestaat uit oud
kampenlandschap en jongere heideontginningen met heiderestanten en jeneverbessen. De
Archemer en Lemelerberg bestaan uit gestuwde rivierzanden en dekzanden. Hier komt droge
heiden, jeneverbesstruweel, een hellingveentje en stuifzand voor.

3.3.2 Doelstelling en staat van instandhouding
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De doelstelling t.a.v. het Vecht- en Beneden Reggegebied is gericht op behoud van
habitatsoorten als de bittervoorn, de grote en kleine modderkruiper, de rivierdonderpad, de
kamsalamander en de meervleermuis. De populatie aan kamsalamanders en grote
modderkruipers moet groeien. De oppervlakte aan stuifheide, zandverstuivingen, droge
heide, stroomdalgraslanden, oude eikenbossen en beekbegeleidende bossen dient toe te
nemen. Dat is een beheeropgave van het gebied. Ook de kwaliteit van de vochtige heiden,
jeneverbesstruwelen dient zich te verbeteren, wat ook vooral een kwestie is van
wateropgave. De sense of urgency ligt vooral op het vlak van watercondities.

Kiwa Waterresearch/EGG-consult concludeert in haar kansen en knelpuntenanalyse
(juni 2007): Voor kwaliteitsverbetering van habitattype H6120 stroomdalgraslanden is op
korte termijn het optimaliseren van de begrazing binnen de bestaande natuurkernen (urgent,
kleine inspanning) noodzakelijk. Deze natuurkernen kunnen door middel van
natuurontwikkeling worden uitgebreid (kleine inspanning). Op een langere termijn is voor
uitbreiding van dit habitattype herstel van jonge stadia hermeandering in combinatie met
verondieping van de rivieren en een afname van de nutriëntenlast in de rivieren noodzakelijk
(zeer grote inspanning). Voor herstel van stroomdalgraslanden van kalkarme bodems op
landschapsschaal, liggen grote potenties in het dal van de Overijsselse Vecht. Voor
verbetering van de kwaliteit van de habitattypen H3160 zure vennen, H4010A vochtige
heiden (hogere zandgronden) en H91E0C vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende
bossen) zijn mogelijk maatregelen in de waterhuishouding nodig. De noodzaak hiervan dient
verder te worden uitgezocht.

3.3.3 Effectenindicator

Storingsfactor 1 2 3 4 7 8 13 14 19

Stuifzandheiden met struikhei

Zandverstuivingen

Zure vennen

Vochtige heiden

Droge heiden

Jeneverbesstruwelen

*Stroomdalgraslanden

*Heischrale graslanden

Ruigten en zomen

Overgangs- en trilvenen

Pioniervegetaties met snavelbiezen

Oude eikenbossen

*Vochtige alluviale bossen

Bittervoorn

Grote modderkruiper

Kamsalamander

Kleine modderkruiper

Meervleermuis

Rivierdonderpad
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zeer gevoelig gevoelig niet gevoelig n.v.t. onbekend

Toelichting op de storingsfactoren
1 Oppervlakteverlies 9 Vernatting 17 Verstoring door mechanische
2 Versnippering 10 Verandering stroomsnelheid effecten
3 Verzuring 11 Verandering overstromingsfrequentie 18 Verandering door populatie
4 Vermesting 12 Verandering dynamiek substraat dynamiek
5 Verzoeting 13 Verstoring door geluid 19 Bewuste verandering
6 Verzilting 14 Verstoring door licht soortensamenstelling
7 Verontreiniging 15 Verstoring door trilling
8 Verdroging 16 Optische verstoring

Het pluimveebedrijf zou enkel een negatieve invloed kunnen hebben op verzuring en
daarmee de ontwikkeling van stroomdalgraslanden en ruigten en zomen. De laatste zijn
daarentegen weer niet gevoelig voor vermesting.
Allerlei soorten heide, zandverstuivingen en oude eikenbossen zijn gevoelig voor vermesting.
Ze zijn daarentegen weer niet gevoelig voor verzuring.
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4. Stap 2: Passende beoordeling mogelijke effecten

Het voornaamste effect op de Natura gebieden betreft de stikstofdepositie vanuit de
inrichting, welke een bijdrage geeft aan de totale depositie op de Natura gebieden. De
achtergronddepositie is af te lezen van de GCN- en GDN-kaarten van het RIVM.

Bron: http://geodata.rivm.nl/gcn/

5.1 Stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden
De vestiging aan de Westerveldweg in Dalfsen draagt bij aan depositie van N op omliggende
Natura 2000-gebieden. Het effect aan depositie per Natura 2000-gebied:

Depositie mol N per ha per jaar
Op de rand van het Naturagebied

Uiterwaarden
Zwarte Water

en Vecht

Olde Maten
en Veer-

slootslanden

Vecht- en
Beneden

Reggegebied

N-totaal depositie in 20151 (mol N/ha/jaar) 1.460 1.410 2.100

Bijdrage vanuit pluimveebedrijf 0,30 0,17 0,14

Aandeel achtergrond depositie (%) 0,02% 0,01% 0,01%

Kritische depositiewaarde2 1571 714 714

Aandeel in % KDW 0,02% 0,02% 0,02%
1 Bron: GCN- en GDN-kaart RIVM
2 Bron: Beleidskader Natura 2000 en stikstof veehouderijen, Provincie Overijssel (2013)

Rand
Oldematen

Locatie
Westerveldweg

Rand Vecht- en
Ben.Reggegeb.Rand

Uiterwaarden
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5.2 Aandeel kritische depositiewaarde
De stikstofdepositie op de rand van het dichtstbijgelegen Natura 2000 gebied is 0,30 mol N
en die op de dichtstbijzijnde kwetsbare habitat is niet hoger dan 0,29 mol N per ha per jaar
en doorgaans lager. De bijdrage op de meest kritische habitat beperkt zich tot 0,02% KDW.

De vestiging aan de Westerveldweg betekent dat de depositie op de omliggende
Natura 2000-gebieden met 0,01% tot 0,02% toeneemt. Dit is een geringe toename en leidt
hoogstwaarschijnlijk niet tot een causale verslechtering (niet significant).
Uitgedrukt in % van de kritische depositiewaarde valt het in de categorie ‘niet in
betekenende mate’.
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5. ADC-toets

Als op grond van de passende beoordeling geen zekerheid is verkregen dat de activiteit de
natuurlijke kenmerken van een gebied niet aantast, kan het bevoegd gezag alleen
toestemming verlenen indien is voldaan aan de zogenaamde ADC-voorwaarden. Deze
voorwaarden bestaan uit de vereisten van artikel 6 lid 4 Habitatrichtlijn, die in de Nb-wet zijn
terug te vinden in de artikelen 19g, 19h en 19k.

De ADC-criteria geven aan dat bij mogelijk significante gevolgen alleen vergunning kan
worden verleend:

 (A) Bij het ontbreken van alternatieve oplossingen voor het project of handeling
 (D) om dwingende redenen van groot openbaar belang (artikel 19g, lid 2) en
 (C) met het voorschrift verbonden aan de vergunning dat de initiatiefnemer

compenserende maatregelen vooraf en tijdig treft (artikel 19h, lid 1).
De compenserende maatregel moet hierbij worden gezien als een uiterste redmiddel, omdat
dit niet altijd tot volledig herstel van de natuur leidt.

A alternatieve oplossingen
Het oorspronkelijke plan betrof een situatie zonder luchtwassers. Door de pluimveestallen uit
te rusten met chemische luchtwassers welke 90% reduceren neemt Huisman een vergaande
alternatieve maatregel. Er wordt 6.369,2 kg NH3 aan emissie vermeden.

Optie Aantal dieren Reductie
lucht-

wasser

Rav code
huisvesting

NH3

emissie per
dier kg

Totaal NH3

emissie kg

Oorspron-
kelijk plan

175.000 legkippen
volièrehuisvesting

n.v.t. E.2.11.2 86.000
E.2.11.4 89.000

0,055
0,037

8.023,0

Huidig plan 175.000 legkippen
volièrehuisvesting
met luchtwassers

90% E.2.11.2 86.000
E.2.11.4 89.000
i.c.m. luchtwasser
BWL 2007.05.V4

0,00945* 1.653,8

Verschil is vermeden emissie NH3 6.369,2
*Berekende emissiefactor zoals voorgeschreven in voetnoot Rav lijst van emissiefactoren omdat het een stapeling
van reductie betreft: een emissiearm stalsysteem in de stal met een luchtwasser achter de stal.

D dwingende reden van groot openbaar belang
Niet van toepassing.

C compenserende maatregelen
Tegenover de toename van emissie door het vestigen van het pluimveebedrijf aan de
Westerveldweg staat een afname van emissie elders. Vier veehouders trekken een deel of de
gehele milieuvergunning in met een overeenkomstige emissie van 4.622,4 kg NH3. Per saldo
neemt de stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden daardoor niet toe, en neemt ze zelfs
overwegend af. De impact van de mitigerende maatregelen staat verderop in dit rapport
beschreven.

De A-D-C-criteria geven aan dat er 6.369,2 kg NH3 wordt vermeden door het gebruik van
chemische luchtwassers en er 4.622,4 kg NH3 aan milieuruimte vervalt als gevolg van
mitigerende maatregelen (extern salderen).
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6. Stap 3: mitigerende maatregelen

Saldering als mitigerende maatregel in een passende beoordeling is toegestaan mits tussen
aangevraagde uitbereiding en salderingsbedrijf een directe samenhang bestaat. Dat is wat
betreft de verplaatsing van (een deel van de) ammoniak van stoppende bedrijven naar de
Westerveldweg het geval, middels koop- en salderingsovereenkomsten.

De volgende veehouders hebben een deel of hun gehele vergunning ingetrokken om
depositie te verplaatsen (extern salderen) als mitigerende maatregelen t.b.v. het te vestigen
pluimveebedrijf aan de Westerveldweg:

Ingetrokken milieuvergunningen t.b.v. extern salderen Nbw Kg NH3

Gerrits, Keizersteeg 6 te Ane 1.785,0
Grootens, Emslandweg 6 te Ommen 2.194,4
Koers, Holtrustweg 18 te Rouveen 343,0
V.d. Riet, Agnietenbergweg 4 te Zwolle 300,0

Totaal 4.622,4

Locaties t.o.v. Natura 2000-gebieden in Overijssel

Pluimveebedrijf
Huisman
Westerveldweg
Dalfsen

Varkenshouderij
Grootens
Emslandweg 6
Ommen

Varkenshouderij
Gerrits
Keizerssteeg 6
Ane

Veehouderij
Koers
Holtrustweg 18
Rouveen

Varkenshouderij
V.d. Riet
Agnietenbergweg 4
Zwolle
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6.2 Ingetrokken vergunningen

Met Gerrits en Grootens is in augustus 2012 een afspraak gemaakt om onder het Provinciale
Beleidskader van Overijssel emissie te verplaatsen t.b.v. de aanvraag van de Nb-
wetvergunning. In het beleidskader werd op basis van het feitelijk aantal aanwezige dieren
op 1 februari 2009 een deel van de ammoniak afgeroomd zodat niet alle kilogrammen
verplaatst konden worden. In de salderings- en aankoopovereenkomst staan de netto te
leveren kilogrammen omdat hier de financiële vergoeding op gebaseerd is. De impact van
het intrekken van het daarbij behorende (deel van de) vergunning had doorgaans betrekking
op meer ammoniak (het vergunde deel). De door het intrekken van de vergunning
gereduceerde depositie rekenen we op grond van de samenhang toe aan het
pluimveeproject als mitigerende maatregel (compensatie).
Het Provinciale beleidskader wordt inmiddels niet meer toegepast. Met Koers en Van de Riet
is daarom in augustus 2013 een afspraak gemaakt op basis van het wettelijk kader, om de
depositie van een deel van hun veestapel te verplaatsen. De achterliggende hoeveelheid
ammoniak is in de salderings- c.q. koopovereenkomst vastgelegd. De door het intrekken van
de vergunning gereduceerde depositie rekenen we op grond van de samenhang toe aan het
pluimveeproject als mitigerende maatregel (compensatie).

1. Extern salderen depositie varkenshouderij Gerrits, Ane

Locatie Gerrits, Keizersteeg 6 te Ane

Het bedrijf had vergunning voor 16 st. melkvee A.1.100.1 x 9,5 kg NH3 en 510 vleesvarkens
D.3.100.2 x 3,5 kg NH3 per dierplaats per jaar is 1.937,0 kg NH3. Hiervan zijn
510 vleesvarkens ingetrokken en volledig vervallen als gevolg van de met Huisman gemaakte
afspraak t.b.v. het verplaatsen van ammoniak (emissie).
De vergunde situatie is van 23-5-1995 en betrof het houden van 16 st. melkvee en
510 vleesvarkens met een totale emissie van 1.937,0 kg NH3. De voorliggende vergunning is
van 14-8-1979 en had betrekking had op 16 st. melkvee en 1.230 vleesvarkens met een
emissie van 4.457,0 kg NH3. Hiervan is een stal met 720 vleesvarkens niet binnen 3 jaar
opgericht en van rechtswege vervallen, zodat de vergunning in stand bleef voor 16 st.
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melkvee en 510 vleesvarkens met 1.937,0 kg NH3. De ingetrokken ammoniak (depositie)
geldt dus voor alle referentiejaren die voor Natura 2000 in Overijssel van belang zijn.

2. Extern salderen ammoniak varkenshouderij Grootens, Ommen

Locatie Grootens, Emslandweg 6 te Ommen

Het bedrijf had vergunning voor 24 kraamzeugen D.1.2.100, 71 guste en dragende zeugen
D.1.3.101, 1 dekbeer D.2.100, 342 biggen D.1.1.100.2 en 410 vleesvarkens D.3.100.2 met
een totale emissie van 2.194,4 kg NH3. Deze zijn ingetrokken en volledig vervallen als gevolg
van de met Huisman gemaakte afspraak t.b.v. het verplaatsen van ammoniak (emissie).
Consequentie van deze emissie-verplaatsing is dat de gehele vergunning voor
24 kraamzeugen, 71 guste en dragende zeugen, 1 dekbeer, 342 biggen en 410 vleesvarkens
is ingetrokken met álle daarbij vergunde depositie, die daarom als mitigerende maatregel is
toe te rekenen t.b.v. het pluimveebedrijf van Huisman aan de Westerveldweg.
De vergunde situatie is van 17-09-1985. De ingetrokken ammoniak (depositie) geldt dus
voor alle referentiejaren die voor Natura 2000 in Overijssel van belang zijn.

3. Extern salderen ammoniak varkenshouderij V.d. Riet, Zwolle

Het bedrijf had vergunning (d.d. 10-1-2005) voor 40 jongvee en 160 vleesvarkens met een
totale emissie van 556,0 kg NH3. Hiervan zijn 120 vleesvarkens D.3.100.1 x 2,5 kg NH3 =
300,0 kg NH3 ingetrokken en vervallen als gevolg van de met Huisman gemaakte afspraak
t.b.v. het verplaatsen van ammoniak (depositie).
De ingetrokken depositie geldt daarom als mitigerende maatregel t.b.v. het pluimveebedrijf
van Huisman aan de Westerveldweg.
De vergunde situatie van V.d. Riet is van 10-1-2005 en betrof het houden van 40 st. jongvee
en 160 vleesvarkens met een totaal van 556,0 kg NH3. De voorliggende vergunning is van
16-5-1994 en had betrekking had op 15 st. melkvee, 5 st. jongvee en 160 vleesvarkens met
een totaal van 562,0 kg NH3. De ingetrokken ammoniak (depositie) geldt dus voor alle
referentiejaren die voor Natura 2000 in Overijssel van belang zijn.
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Locatie V.d. Riet, Agnietenbergweg 4 te Zwolle

4. Extern salderen ammoniak rundveehouderij Koers, Rouveen
Het bedrijf had vergunning voor 53 stuks melkvee A.1.100.1 met 32 stuks jongvee A.3 met
een totale emissie van 628,3 kg NH3. Hiervan zijn 32 stuks melkvee x 9,5 kg NH3 en 10 stuks
jongvee x 3,9 kg NH3 = 343,0 kg NH3 ingetrokken en vervallen als gevolg van de met
Huisman gemaakte afspraak t.b.v. het verplaatsen van ammoniak (depositie).
De ingetrokken depositie geldt daarom als mitigerende maatregel t.b.v. het pluimveebedrijf
van Huisman aan de Westerveldweg.
De vergunde situatie is van 10-12-1996 en betrof het houden van 53 st. melkvee en 32 st.
jongvee met een totaal van 628,3 kg NH3. De voorliggende vergunning is van 16-03-1982 en
had betrekking had op 38 st. melkvee en 27 st. jongvee met een totaal van 466,3 kg NH3.
De ingetrokken ammoniak (depositie) geldt dus voor alle referentiejaren die voor
Natura 2000 in Overijssel van belang zijn.

Locatie Koers, Holtrustweg 18 te Rouveen
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6.2 Effect extern salderen

Effect van extern salderen met beëindigde milieuvergunningen: de toename door het
vestigen van het pluimveebedrijf aan de Westerveldweg (ong.) wordt volledig teniet gedaan
door de ingetrokken milieuvergunningen elders. Per saldo neemt de depositie niet toe maar
neemt ze zelfs af, wat gelet op de instandhoudingsdoelstellingen gunstig is.
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7. Conclusie

Het initiatief heeft vanwege de grote afstand (> 7,5 km) geen directe invloed op de
omliggende Natura 2000-gebieden. Ruimtelijke, fysische, mechanische en direct-menselijke
effecten zijn uitgesloten. Chemische effecten in de vorm van verzuring of vermesting zijn
echter niet geheel uitgesloten, aangezien het uitoefenen van de veehouderij gepaard gaat
met de emissie van ammoniak.

De instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden Uiterwaarden Zwartewater
en Vecht, Olde Maten en Veerslootslanden en Vecht- en Beneden Reggegebied zijn gericht
op behoud van habitat. Bij alle drie de natuurgebieden ligt de eerste prioriteit bij het beheer;
het beheer van het landschap of het beheer van het water. Vernatten (Uiterwaarden Zwarte
Water, Oldematen en Veerslootslanden) of juist verdrogen (stuifzandgebied Vecht en
Beneden Regge) en kwaliteitsverbetering van het (grond- of rivier)water. De prioriteit t.a.v.
de instandhoudingsdoelstelling ligt dan ook vooral op het gebied van de waterhuishouding.

De bijdrage vanuit de inrichting beperkt zich tot hooguit 0,30 mol N per ha per jaar (op de
rand van het gebied). Uitgedrukt in %KDW is het 0,02% van de kritische depositiewaarde op
de meest kritische habitat in Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht, de Olde Maten en
Veerslootlanden en het Vecht- en Reggegebied. Dit is naar alle waarschijnlijkheid niet
causaal (het geeft geen significant negatieve effecten) en is niet in betekende mate.

Desondanks zijn mitigerende maatregelen genomen. Allereerst de keuze voor het gebruik
van chemische luchtwassers die de uitstoot met 90% reduceren (vermijdt de uitstoot van
6.369,2 kg NH3) en daarnaast het extern salderen van depositie met 4 veehouders die een
deel of hun gehele veestapel beëindigen en de vergunning ervan intrekken (4.622,4 kg NH3

ammoniak emissie verdwenen).
Door het extern salderen neemt per saldo de stikstofdepositie op de kwetsbare habitat in de
omliggende Natura 200-gebieden niet toe maar neemt ze af. En door 4.622,4 kg NH3 in te
trekken (extern salderen) en niet meer dan 1.653,8 kg NH3 te emitteren (Westerveldweg)
neemt de emissie in de achtergrondbelasting met bijna 3.000 kg af (2.968,6 kg NH3)
waardoor de ammoniakdeken in Overijssel wordt verdund. Dit leidt tot een significant lagere
stikstofdepositie en achtergrondbelasting.

Het wijzigingsplan voor een bouwblok van 1,2 ha voor het op te richten pluimveebedrijf
vergt een passende beoordeling in het kader van artikel 19j van de Nb-wet. Met de
voorgenomen bedrijfsontwikkeling wordt het aangevraagde bouwblok maximaal ingevuld.
Op de vraag ‘Is er kans op een significant effect op een Natura 2000-gebied?’ door verzuring
of vermesting a.g.v. stikstofdepositie, is het antwoord: ‘nee, per saldo niet’.
Door de toename aan de Westerveldweg te compenseren met een afname op 4 andere
veehouderijen ontstaat een significante afname die bijdraagt aan een lagere
achtergronddepositie en bijdraagt aan de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura-
gebieden in Overijssel.

Het vestigen van het pluimveebedrijf leidt niet tot een significant negatieve aantasting of
verslechtering van kwetsbare habitat in Natura 2000-gebieden en is daarom toelaatbaar.
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Bijlagen



Gegenereerd op: 24-07-2013 met AAgro-Stacks Versie 1.0

Naam van de berekening: Toekomstige situatie, stallen met chem.luchtwasser 90%, uitstroom in eindgevel
Gemaakt op: 29-08-2013 13:34:00
Zwaartepunt X: 216,300 Y: 507,100
Cluster naam: Huisman - Westerveldweg ong.
Berekende ruwheid: 0,17 m

Emissie Punten:
Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. snelheid Emissie
2 Wvldweg stal 1 214 677 507 958 6,0 6,6 7,6 0,40 827
3 Wvldweg stal 2 214 629 507 936 6,0 6,6 7,6 0,40 827

Gevoelige locaties:
Volgnummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie
1 Uiterw rand 208 053 504 173 0,30
2 Oldematen rand 205 246 513 879 0,17
3 Vecht-Regge rand 225 755 503 844 0,14
4 Uiterw H91F0 205 381 507 909 0,14
5 Uiterw H3150 207 418 504 637 0,24
6 Uiterw H6510_B 207 592 504 338 0,26
7 Uiterw 6430_A 208 029 503 991 0,29
8 Oldematen H6410 206 235 514 925 0,18
9 Oldematen H7140_B 205 780 514 939 0,17
10 Oldematen H7140_B 205 101 514 075 0,17
11 Vecht-Regge H7140_A 228 468 506 077 0,13
12 Vecht-Regge H6120 226 209 503 871 0,14
13 Vecht-Regge H6430_A 226 338 503 327 0,13
14 Vecht-Regge H91E0_C 225 669 503 438 0,13
15 Vecht-Regge H3160 226 973 501 678 0,11
16 Vecht-Regge H5130 228 463 506 060 0,13
17 Vecht-Regge H91E0_C 228 584 506 367 0,13
18 Vecht-Regge H2330 228 493 506 036 0,13
19 Vecht-Regge H6120 228 496 506 202 0,13
20 Vecht-Regge H2310 228 017 505 370 0,13
21 Vecht-Regge H4030 228 017 505 370 0,13
22 Vecht-Regge H4010_A 228 743 505 702 0,12
23 Vecht-Regge H9190 227 888 504 273 0,12
24 Vecht-Regge H5130 226 517 503 634 0,13
25 Vecht-Regge H4010_A 223 321 499 560 0,13
26 Vecht-Regge H5130 223 320 499 261 0,13
27 Vecht-Regge H2310 223 239 499 052 0,12
28 Vecht-Regge H4030 223 239 499 052 0,12
29 Vecht-Regge H9190 223 242 498 425 0,12
30 Vecht-Regge H2330 222 996 496 735 0,11
31 Vecht-Regge H2310 222 870 496 692 0,11

Details van Emissie Punt: Wvldweg stal 1 (1047)
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal
1 E.2.11.2 icm lwasser legkippen volierehuisvesting 1 406.35 406.35
2 E.2.11.4 icm lwasser legkippen volierehuisvesting 1 420.53 420.53

Details van Emissie Punt: Wvldweg stal 2 (1048)
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal
1 E.2.11.2 icm lwasser legkippen volierehuisvesting 1 406.35 406.35
2 E.2.11.4 icm lwasser legkippen volierehuisvesting 1 420.53 420.53
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Gegenereerd op: 12-06-2013 met AAgro-Stacks Versie 1.0

Naam van de berekening: Depositie vermindering door extern salderen (ingetrokken vergunningen)
Gemaakt op: 29-08-2013 13:31:34
Zwaartepunt X: 216,300 Y: 507,100
Cluster naam: Huisman - Westervldwg (ong.)
Berekende ruwheid: 0,17 m

Emissie Punten:
Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. snelheid Emissie
1 Varkens Gerrits 238 636 513 540 5,5 4,0 0,5 4,00 1 785
2 Varkens Grootens 223 593 505 764 5,5 4,0 0,5 4,00 2 194
3 Varkens V.d. Riet 204 781 506 046 1,8 3,0 0,5 0,40 300
4 Rundvee Koers 203 913 513 044 1,8 3,0 0,5 0,40 343

Gevoelige locaties:
Volgnummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie
1 Uiterw rand 208 053 504 173 0,30
2 Oldematen rand 205 246 513 879 1,19
3 Vecht-Regge rand 225 755 503 844 1,43
4 Uiterw H91F0 205 381 507 909 0,87
5 Uiterw H3150 207 418 504 637 0,34
6 Uiterw H6510_B 207 592 504 338 0,32
7 Uiterw 6430_A 208 029 503 991 0,30
8 Oldematen H6410 206 235 514 925 0,58
9 Oldematen H7140_B 205 780 514 939 0,67
10 Oldematen H7140_B 205 101 514 075 1,22
11 Vecht-Regge H7140_A 228 468 506 077 1,05
12 Vecht-Regge H6120 226 209 503 871 1,30
13 Vecht-Regge H6430_A 226 338 503 327 1,05
14 Vecht-Regge H91E0_C 225 669 503 438 1,30
15 Vecht-Regge H3160 226 973 501 678 0,68
16 Vecht-Regge H5130 228 463 506 060 1,05
17 Vecht-Regge H91E0_C 228 584 506 367 1,07
18 Vecht-Regge H2330 228 493 506 036 1,04
19 Vecht-Regge H6120 228 496 506 202 1,07
20 Vecht-Regge H2310 228 017 505 370 1,04
21 Vecht-Regge H4030 228 017 505 370 1,04
22 Vecht-Regge H4010_A 228 743 505 702 0,93
23 Vecht-Regge H9190 227 888 504 273 0,87
24 Vecht-Regge H5130 226 517 503 634 1,12
25 Vecht-Regge H4010_A 223 321 499 560 0,55
26 Vecht-Regge H5130 223 320 499 261 0,52
27 Vecht-Regge H2310 223 239 499 052 0,50
28 Vecht-Regge H4030 223 239 499 052 0,50
29 Vecht-Regge H9190 223 242 498 425 0,45
30 Vecht-Regge H2330 222 996 496 735 0,35
31 Vecht-Regge H2310 222 870 496 692 0,35

Details van Emissie Punt: Varkens Gerrits (1639)
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal
1 D varkens vleesvarkens 1 1785 1785

Details van Emissie Punt: Varkens Grootens (1640)
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal
1 D varkens vermeerderingsbedrijf 1 2194.4 2194.4
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Details van Emissie Punt: Varkens V.d. Riet (3671)
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal
1 D.3.100.1 vleesvarkens 120 2.5 300

Details van Emissie Punt: Rundvee Koers (3672)
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal
1 A.1.100.1 melkvee 32 9.5 304
2 A.3 jongvee 10 3.9 39



Overzicht AAgro stacks berekeningen stikstofdepositie

Overzicht depositie t.o.v. KDW van kwetsbare habitat in Natura 2000-gebied

Mts. Huisman Depositie Depositie

Westerveldweg (ong.) Westerveldweg aandeel

te Dalfsen pluimveebedrijf %KDW

met lwasser

Natura 2000 gebied

Nr Naam Kenmerk KDW X Y Depositie %KDW

1 Uiterw rand Rand 1 plangebied 208 053 504 173 0,30

2 Oldematen rand Rand 2 plangebied 205 246 513 879 0,17

3 Vecht-Regge rand Rand 3 plangebied 225 755 503 844 0,14

4 Uiterw H91F0 Droge hardhoutooibossen 2.071 205 381 507 909 0,14 0,01

5 Uiterw H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 2.143 207 418 504 637 0,24 0,01

6 Uiterw H6510_B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden 1.571 207 592 504 338 0,26 0,02

7 Uiterw 6430_A Ruigten en zomen (moerasspirea) 2.400 208 029 503 991 0,29 0,01

8 Oldematen H6410 Blauwgraslanden 1.071 206 235 514 925 0,18 0,02

9 Oldematen H7140_B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 714 205 780 514 939 0,17 0,02

10 Oldematen H7140_B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 714 205 101 514 075 0,17 0,02

11 Vecht-Regge H7140_A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 1.214 228 468 506 077 0,13 0,01

12 Vecht-Regge H6120 Stroomdalgraslanden 1.286 226 209 503 871 0,14 0,01

13 Vecht-Regge H6430_A Ruigten en zomen (moerasspirea) 2.400 226 338 503 327 0,13 0,01

14 Vecht-Regge H91E0_C Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) 1.857 225 669 503 438 0,13 0,01

15 Vecht-Regge H3160 Zure vennen 714 226 973 501 678 0,11 0,02

16 Vecht-Regge H5130 Jeneverbesstruwelen 1.071 228 463 506 060 0,13 0,01

17 Vecht-Regge H91E0_C Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) 1.857 228 584 506 367 0,13 0,01

18 Vecht-Regge H2330 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 1.071 228 493 506 036 0,13 0,01

19 Vecht-Regge H6120 Stroomdalgraslanden 1.286 228 496 506 202 0,13 0,01

20 Vecht-Regge H2310 Stuifzandheiden met struikhei 1.071 228 017 505 370 0,13 0,01

21 Vecht-Regge H4030 Droge heiden 1.071 228 017 505 370 0,13 0,01

22 Vecht-Regge H4010_A Vochtige heiden ( hogere zandgronden) 1.214 228 743 505 702 0,12 0,01

23 Vecht-Regge H9190 Oude eikenbossen 1.071 227 888 504 273 0,12 0,01

24 Vecht-Regge H5130 Jeneverbesstruwelen 1.071 226 517 503 634 0,13 0,01

25 Vecht-Regge H4010_A Vochtige heiden ( hogere zandgronden) 1.214 223 321 499 560 0,13 0,01

26 Vecht-Regge H5130 Jeneverbesstruwelen 1.071 223 320 499 261 0,13 0,01

27 Vecht-Regge H2310 Stuifzandheiden met struikhei 1.071 223 239 499 052 0,12 0,01

28 Vecht-Regge H4030 Droge heiden 1.071 223 239 499 052 0,12 0,01

29 Vecht-Regge H9190 Oude eikenbossen 1.071 223 242 498 425 0,12 0,01

30 Vecht-Regge H2330 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 1.071 222 996 496 735 0,11 0,01

31 Vecht-Regge H2310 Stuifzandheiden met struikhei 1.071 222 870 496 692 0,11 0,01

KDW = kritische depositiewaarde mol N per ha per jaar. Bron: Alterra rapport 2397 (2012)



Overzicht AAgro stacks berekeningen stikstofdepositie

Extern salderen als mitigerende maatregel t.a.v. depositie t.b.v. nieuwvestiging Westerveldweg

Mts. Huisman Toename Afname Netto

Westerveldweg (ong.) Westerveldweg extern salderen verandering

te Dalfsen pluimveebedrijf 4 locaties depositie

met lwasser minder op N2000

Natura 2000 gebied

Nr Naam X Y Depositie Depositie Depositie

1 Uiterw rand 208 053 504 173 0,30 0,30 0,00

2 Oldematen rand 205 246 513 879 0,17 1,19 -1,02

3 Vecht-Regge rand 225 755 503 844 0,14 1,43 -1,29

4 Uiterw H91F0 205 381 507 909 0,14 0,87 -0,73

5 Uiterw H3150 207 418 504 637 0,24 0,34 -0,10

6 Uiterw H6510_B 207 592 504 338 0,26 0,32 -0,06

7 Uiterw 6430_A 208 029 503 991 0,29 0,30 -0,01

8 Oldematen H6410 206 235 514 925 0,18 0,58 -0,40

9 Oldematen H7140_B 205 780 514 939 0,17 0,67 -0,50

10 Oldematen H7140_B 205 101 514 075 0,17 1,22 -1,05

11 Vecht-Regge H7140_A 228 468 506 077 0,13 1,05 -0,92

12 Vecht-Regge H6120 226 209 503 871 0,14 1,30 -1,16

13 Vecht-Regge H6430_A 226 338 503 327 0,13 1,05 -0,92

14 Vecht-Regge H91E0_C 225 669 503 438 0,13 1,30 -1,17

15 Vecht-Regge H3160 226 973 501 678 0,11 0,68 -0,57

16 Vecht-Regge H5130 228 463 506 060 0,13 1,05 -0,92

17 Vecht-Regge H91E0_C 228 584 506 367 0,13 1,07 -0,94

18 Vecht-Regge H2330 228 493 506 036 0,13 1,04 -0,91

19 Vecht-Regge H6120 228 496 506 202 0,13 1,07 -0,94

20 Vecht-Regge H2310 228 017 505 370 0,13 1,04 -0,91

21 Vecht-Regge H4030 228 017 505 370 0,13 1,04 -0,91

22 Vecht-Regge H4010_A 228 743 505 702 0,12 0,93 -0,81

23 Vecht-Regge H9190 227 888 504 273 0,12 0,87 -0,75

24 Vecht-Regge H5130 226 517 503 634 0,13 1,12 -0,99

25 Vecht-Regge H4010_A 223 321 499 560 0,13 0,55 -0,42

26 Vecht-Regge H5130 223 320 499 261 0,13 0,52 -0,39

27 Vecht-Regge H2310 223 239 499 052 0,12 0,50 -0,38

28 Vecht-Regge H4030 223 239 499 052 0,12 0,50 -0,38

29 Vecht-Regge H9190 223 242 498 425 0,12 0,45 -0,33

30 Vecht-Regge H2330 222 996 496 735 0,11 0,35 -0,24

31 Vecht-Regge H2310 222 870 496 692 0,11 0,35 -0,24



Locatie Westerveldweg (ong.) te Dalfsen t.o.v. Natura 2000-gebieden

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht 7,5

Locatie
Westerveldweg (ong) Dalfsen

Oldematen 11,1 km

Vecht- en Beneden-Reggegebied 11,8 km

Veerslootslanden 10,9 km



XY-coördinaten kwetsbare habitat Uiterwaarden Zwartewater en Vecht



XY-coördinaten kwetsbare habitat Oldematen en Veerslootslanden



XY-coördinaten kwetsbare habitat Vecht- en Beneden-Reggegebied (1)



XY-coördinaten kwetsbare habitat Vecht- en Beneden-Reggegebied (2)



Overzicht ammoniak extern salderen op depositie

G.J. Gerrits
Keizersteeg 6
7784 CL Ane

Vergunde situatie (beschikking 14 augustus 1979)

Stal Rav cat. Diersoort Aantal dieren ammoniak
emissie kg

NH3/dier

Totaal kg

ammoniak

emissie
1 A.1.100.1 Melkvee 16 9,5 152,0
2 D.3.100.2 Vleesvarkens 30 3,5 105,0
3 D.3.100.2 Vleesvarkens 480 3,5 1.680,0
4* D.3.100.2 Vleesvarkens 720 3,5 2.520,0

Totaal 4.457,0

*De stal met 720 vleesvarkens in de uitbreidingsvergunning van 14-8-1979 is niet binnen 3 jaar geraaliseerd
waardoor dit deel van de vergunning van rechtswege is vervallen.
Op 23 mei 1995 is een actualisatie doorgevoerd en zijn een aantal voorschriften ambsthalve aangevuld.

Vergunde situatie (actualisatie 23 mei 1995)

Stal Rav cat. Diersoort Aantal dieren ammoniak
emissie kg

NH3/dier

Totaal kg

ammoniak

emissie
1 A.1.100.1 Melkvee 16 9,5 152,0
2 D.3.100.2 Vleesvarkens 30 3,5 105,0
3 D.3.100.2 Vleesvarkens 480 3,5 1.680,0

Totaal 1.937,0

Vergunning deel ingetrokken
Op 27 juni 2012 is een melding Besluit landbouw milieubeheer ingediend waarmee de vleesvarkenstak
is beëindigd en de bijbehorende ammoniak in het kader van het provinciaal beleidskader is overgedragen.

Ingetrokken emissierecht vleesvarkensstak (beschikking/besluit 30 augustus 2012)

Stal Rav cat. Diersoort Aantal dieren ammoniak
emissie kg

NH3/dier

Totaal kg

ammoniak

emissie
D.3.100.2 Vleesvarkens 510 3,5 1.785,0

Totaal 1.785,0
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Salderingsovereenkomst Ammoniak 
 
De ondergetekenden: 
 
naam en voorletters  : Pluimveebedrijf Maatschap A. Huisman 
 
adres     : Veldhoeveweg 1 
 
postcode/woonplaats  : 7722 SM  DALFSEN 
 
hierna te noemen Koper; 
 
en 
 
naam en voorletters  : G.J. Gerrits 
 
adres     : Keizersteeg 6 
 
postcode/woonplaats  : 7784 CL  Ane 
 
hierna te noemen Verkoper;  
 
verklaren te zijn overeengekomen: 
 

1. Ammoniak te verplaatsen van het bedrijf van Verkoper naar het nieuw op 

te richten pluimveebedrijf aan de Westerveldweg (ong.), 7722 PR  

Dalfsen, kadastraal bekend gemeente Dalfsen, sectie W, nr. 83 van Koper 

met gebruikmaking van het provinciale ‘Beleidskader Natura 2000 en 

stikstof voor veehouderijen’ in Overijssel. 

2. De overdracht omvat de ammoniakrechten van 432 vleesvarkens met 

1502 bruto kg ammoniak emissierecht en na afroming 1.048,4 netto kg 

ammoniak emissierecht. 

3. Verkoper zal voor 3 augustus 2012 bij het college van B&W van de 

gemeente Hardenberg een verzoek indienen voor het intrekken van de 

rechtsgeldige vergunning daterend van 14 augustus 1979 en 23 mei 1995 

voor 510 mestvarkens. 

4. Koper zal voor 3 augustus 2012 een aanvraag voor de 

Natuurbeschermingswet-vergunning indienen voor de nieuwvestiging aan 

de Westerveldweg (ong.) waar deze ammoniak deel van uitmaakt. 
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Met het ondertekenen van deze overeenkomst besluit Verkoper de genoemde 

hoeveelheid ammoniak aan Koper beschikbaar te stellen. 

 
Verkoper     Koper 

 
Naam : G.J. Gerrits    Naam : Mts. A. Huisman 
 
Plaats : Ane      Plaats: Dalfsen  
 
Datum: 3 augustus 2012    Datum: 3 augustus 2012 
 

       
________________________________  ________________________________ 
(handtekening)     (handtekening) 



Koopovereenkomst Ammoniakemissie rechten (koper) 
 
De ondergetekenden: 
 
Naam en voorletters : G.J. Gerrits 
Adres    : Keizersteeg 6 
Postcode en woonplaats : 7784 CL  Ane 
Telefoonnummer  : 0524 - 561466 
 
Hierna te noemen verkoper, en  
 
Naam en voorletters : Maatschap A. Huisman 
Adres    : Veldhoeveweg 1 
Postcode en woonplaats : 7722 SM  Dalfsen 
Telefoonnummer  : 0529 – 471509 
BTW-nummer  : 81.78.83.241.B01 
 
Hierna te noemen koper 
 
Verkoper verklaart aan koper te hebben verkocht, terwijl koper verklaart van 
verkoper te hebben gekocht: 1.048,4 netto kg ammoniakemissie rechten met een 
waarde in € 13,-- landbouwregeling per kg ammoniak. 
Hierna samen te noemen de verkochte rechten. 
 
Hierbij in aanmerking nemende dat: 

a. verkoper (eigenaar/pachter/zakelijk) gerechtigde is van het bedrijf 
gelegen aan de Keizersteeg 6 te Ane en dat dit bedrijf beschikt over 
rechtsgeldige milieuvergunningen daterend van 14 augustus 1979 
en 23 mei 1995. 

b. verkoper zich bereid heeft verklaard, door middel van de overdracht 
van de ammoniak productieruimte voortvloeiend uit het geheel 
intrekken van diens milieuvergunning, medewerking te verlenen 
aan de uitbreiding / gedeeltelijke totstandkoming van de 
natuurbeschermingswet vergunning het nieuw op te richten 
pluimveebedrijf aan de Westerveldweg (ong.) te Dalfsen van koper. 

 
 
Verkoper en koper (samen partijen) verklaren deze overeenkomst van verkoop 
en koop te zijn aangegaan onder de navolgende voorwaarden en bedingen:  
 
Artikel 1: Koopsom en omzetbelasting 



a. De koopsom bedraagt € 13,-- landbouwregeling per kg 
ammoniakemissie, wat leidt tot een totaal bedrag van 1.048,4 x € 
13,-- =  € 13.629,20 inclusief BTW. 

Artikel 2: Betaling 
a. De koopsom zal door koper worden gestort op bankrekeningnr. 

324939310 ten name van G.J.Gerrits te Ane, 14 dagen nadat 
duidelijk is dat de provincie Overijssel hiermee akkoord gaat en 
de aangevraagde natuurbeschermingswetvergunning voor het 
nieuw op te richten pluimveebedrijf aan de Westerveldweg 
(ong.) te Dalfsen kan worden verleend. 

b. De koopsom wordt door koper aan verkoper uitbetaald zodra 
intrekkingsverzoek van milieuvergunning bij verkoper definitief 
is ingediend en door gemeente Hardenberg is bevestigd en 
provincie Overijssel heeft bevestigd dat Nbw-vergunning kan en 
zal worden verleend. 

 
Artikel 3: Garantieverklaring verkoper 

 
Verkoper verklaart: 
a. dat de verkochte ammoniakrechten voort komen uit een geldige 

milieuvergunning die is vastgesteld conform het beleidskader 
van de provincie Overijssel. 

b. hij deze milieuvergunning als gevolg van het verkopen van 
ammoniak productieruimte, geheel of gedeeltelijk intrekt 
waardoor te verkopen rechten, zoals opgenomen in artikel 1, vrij 
overdraagbaar zijn. 

c. de rechten niet heeft afgegeven of overgedragen aan andere 
instanties of een desbetreffende salderingsbank, en deze van 
rechtswege ook geen aanspraak kunnen maken op deze rechten. 

d. dat hij hiermee maximale medewerking verleent aan de 
uitbreiding / totstandkoming van de natuurbeschermingswet 
vergunning van de koper. 

e. dat hij overigens zonder enig voorbehoud de beschikking heeft 
over de verkochte rechten. 

 
Artikel 4: Garantieverklaring koper 
 
  Koper verklaart: 

a. bekend te zijn met de wet- en regelgeving wat betreft de 
natuurbeschermingswet en de hiermee samenhangende 
vergunningen en betreffende rechten en plichten, opgenomen in 
het gepubliceerde beleidskader door de provincie in 2010. 

 



Artikel 5: Risico’s 
   

De ammoniakrechten komen vanaf de datum dat de overeenkomst 
is getekend, voor rekening en/of risico van de koper. Toekomstige 
wijzigingen in regelgeving en voorwaarden, kortingen en/of 
toeslagen en/of het toepassen van de rechten, permanent of tijdelijk 
met betrekking tot alle over te dragen rechten, komen ten laste dan 
wel ten gunste van de koper. 

 
Artikel 6: Verrekening 
 

a. Wanneer verkoper blijkt te beschikken over minder rechten dan 
partijen in deze overeenkomst zijn overeengekomen zal er 
mindering worden toegepast op het aantal te leveren rechten en 
zal de koopsom naar rato worden aangepast.  

b. Indien de levering en betaling al hebben plaatsgevonden zal 
verkoper aan koper het aantal minder te leveren rechten keer de 
in deze overeenkomst overeengekomen prijs vergoeden en 
terugbetalen. 

c. Kortingen en toeslagen, opgelegd door de overheid die 
betrekking hebben op de over te dragen rechten zijn volledig 
voor rekening van koper en zullen derhalve niet leiden tot een  
wijziging van de overeengekomen prijs. 

 
Artikel 7: Medewerking koper/verkoper 
 

a. Verkoper en koper zijn verplicht betreffende de levering en 
registratie van de ammoniakrechten alle daartoe benodigde 
handelingen te verrichten en de nodige bewijsstukken en/of 
documenten aan te leveren, dan wel voor inzage ter beschikking 
te stellen. 
Volgende stukken zijn nodig voor en bij het proces: 

- een geldige milieuvergunning op 7 december 2004 
- een geldige milieuvergunning op 1 februari 2009 
- daadwerkelijke dieraantallen op 1 februari 2009 
- meitellinggegevens over 2008, 2009 en 2010 en evt. 2011 
- of vergelijkbare bewijsstukken. 

b. Verkoper en koper hebben ten opzichte van elkaar en ten 
opzichte van een bemiddelaar een informatieplicht over de 
procedure en de gang van zaken omtrent de overdracht van 
desbetreffende rechten, de procedure intrekking 
milieuvergunning en de procedure verlening 
natuurbeschermingswet vergunning. 



 
Artikel 8: Aanvragen/intrekken vergunningen 

a. Verkoper zal, na het inwerking treden van deze overeenkomst, 
het proces van de intrekking van de geldende milieuvergunning 
bij de gemeente Hardenberg in werking stellen. Dit in overleg 
met adviseur dan wel bemiddelaar en de kopende partij, en in 
verband met de aanvraag van de nieuwe natuurbeschermingswet 
vergunning bij de koper. 

b. Koper zal aan het proces maximale medewerking verlenen door 
het aanvragen van een natuurbeschermingswet vergunning dan 
wel een uitbreiding hiervan, bij de daarvoor bestemde 
overheidsinstanties, i.c. provincie Overijssel. Bij dit proces zal 
duidelijk worden of de betreffende rechten toe te passen zijn. 

 
Artikel 9: Kosten 
 

Eventuele kosten die na de overdracht plaatsvinden met betrekking 
tot registratie of toepassing van de ammoniakrechten zijn voor 
rekening van  koper. 

 
Artikel 10: Ingebrekestelling, ontbinding overeenkomst 
 

a. Indien één der partijen, na in gebreke te zijn gesteld, gedurende 
14 dagen nalatig blijft in de nakoming van diens uit deze 
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, zal deze 
overeenkomst van rechtswege zonder rechtelijke tussenkomst 
ontbonden zijn, tenzij de wederpartij alsnog uitvoering van de 
overeenkomst verlangt. 

b. Bij ontbinding van deze overeenkomst zal de nalatige partij ten 
behoeve van de wederpartij een terstond opeisbare boete van 
25% van de koopsom verbeuren, onverminderd het recht op 
verdere schadevergoeding en vergoeding van de kosten van 
verhaal. 

 



 
Bekendheid inhoud koopakte: 
 
Verkoper en koper verklaren dat zij, voordat zij deze koopakte ondertekenden, 
zorgvuldig kennis hebben genomen van alle bepalingen en voldoende informatie 
hebben ontvangen, om de inhoud en de gevolgen van deze overeenkomst te 
overzien. 
 
Datum 3 augustus 2012    Datum 3 augustus 2012 
 

     
…………………………………..   …………………………… 
 
Handtekening verkoper     Handtekening koper 
 
  
 
 
    

































Overzicht ammoniak extern salderen op depositie (2)

J.D. Grootens
Emslandweg 6
7731 RP Ommen

Vergunde situatie (beschikking 17 september 1985)

Stal Rav cat. Diersoort Aantal dieren ammoniak
emissie kg

NH3/dier

Totaal kg

ammoniak

emissie
1 D.1.1.100.2 Gespeende biggen 342 0,75 256,5
1 D.1.2.100 Kraamzeugen, incl.biggen tot 25 kg 24 8,3 199,2
1 D.1.3.101 Guste en dragende zeugen 71 4,2 298,2
1 D.2.100 Dekbeer 1 5,5 5,5
2 D.3.100.2 Vleesvarkens 410 3,5 1.435,0

Totaal 2.194,4

Op 29 augustus 1995 heeft een ambtshalve aanvulling op de voorschriften plaatsgevonden, het aantal dieren
en de diercategorieën zijn daarbij niet veranderd.

Vergunning geheel ingetrokken
Op het verzoek om de vergunning in te trekken vanwege bedrijfsbeëindiging en het verplaatsen van ammoniak
in het kader van het provinciale beleidskader t.a.v. de Natuurbeschermingswet heeft de gemeente Ommen
op 24 oktober 2012 een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Omdat het bedrijf onder de nieuwe regels ondet
het Actviteitenbesluit valt geldt niet langer de omgevingsvergunningplicht voor milieu.
Aangezien er vanaf 1 januari 2013 geen bedrijfsmatige activiteiten meer worden uitgevoerd is ook het
Acitviteitenbesluit milieubeheer niet meer van toepassing en is er dan ook niets meer in te trekken.
Het bedrijf is beëindigd en de intrekkingsprocedure wordt daarom niet voortgezet, aldus de gemeente
in haar brief van 25 januari 2013, naar aanleiding van het verzoek van de heer Wösten om de vergunning in te
trekken zonder verwijzing naar het proviciale beleidskader.































































Overzicht ammoniak extern salderen op depositie (3)

J. Koers
Holtrustweg 18
7954 PB Rouveen

Vergunde situatie (besluit 16 maart 1982)

Stal Rav cat. Diersoort Aantal dieren ammoniak
emissie kg

NH3/dier

Totaal kg

ammoniak

emissie
1 A.1.100.1 Melkvee 38 9,5 361,0
2 A.3 Jongvee 27 3,9 105,3

Totaal 466,3

Vergund op 16-3-1982 zijn 50 melkkoeien incl. pinken en vaarzen. In die tijd werd nog geen onderscheid gemaakt
tussen melkvee en bijbehorend jongvee.
Gelet op de normale verhouding met 70% jongvee had de vergunning betrekking op 38 melkvee en 27 jongvee.

Melding Besluit melkrundveehouderijen Hinderwet 10 december 1996

Stal Rav cat. Diersoort Aantal dieren ammoniak
emissie kg

NH3/dier

Totaal kg

ammoniak

emissie
1 A.1.100.1 Melkvee 53 9,5 503,5
2 A.3 Jongvee 32 3,9 124,8

Totaal 628,3

Vergunning deel ingetrokken
De bedrijfsvoering wodt beëindigd en de depositierechten worden in het kader van de Nbwet overgedragen.
Voor Mts. Huisman is ingetrokken:

Ingetrokken emissie t.b.v. extern salderen met Mts. Huisman (verplaatsen depositierecht):

Stal Rav cat. Diersoort Aantal dieren ammoniak
emissie kg

NH3/dier

Totaal kg

ammoniak

emissie
1 A.1.100.1 Melkvee 32 9,5 304,0
2 A.3 Jongvee 10 3,9 39,0

Totaal 343,0
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Wim Hoeve

Van: Slot-Poortman en Co <jan@bix.nl>

Verzonden: donderdag 22 augustus 2013 8:04

Aan: Wim Hoeve

Onderwerp: FW: Holtrustweg

Bijlagen: Situering + aantallen op tekening tbv Mts Huisman Dalfsen.pdf; Hinderwet 

16031982.pdf; Melding AmvB melkrundveehouderij .pdf; 

Milieuvergunningstekening Holttrustweg 18 Rouveen.pdf

 

 

 

 
Wim, 
 
Hierbij de gevraagde gegevens. 
 
 

Met vriendelijke groet, 
Slot-Poortman & Co 
 
Jan Steenhagen 
06-13593325 

 

  

Vestiging De Wijk 
Dorpsstraat 37 
7957 AS De Wijk 
T:   0522-442810 
F:   0522-442876 
E:   dewijk@bix.nl 

 

  
 

De informatie verzonden met dit E-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de 
geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet 
toegestaan. Slot-Poortman & Co en/of de aan haar gelieerde ondernemingen staan niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de 
inhoud van een verzonden E-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. 

 

 

 

Van: Gerrit Caspers [mailto:Gerrit.Caspers@gantvoort.nl]  

Verzonden: woensdag 21 augustus 2013 20:37 

Aan: Slot-Poortman en Co 
Onderwerp: RE: Holtrustweg 

 

Hallo Jan, 

 

Hierbij gevraagde stukken: 
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16-03-1982: 50 melkkoeien incl pinken en vaarzen 

=       50/1,3 = 38 melkkoeien * 9,5 = 361,0 kg:  Jongvee x 70% want kalveren stonden er destijds 

nog niet bij op: 

=                    27 stuks         * 3,9 = 105,3 kg 

                            Totaal                 466,3 kg 

 

 

10-12-1996:   53 melkkoeien   * 9,5 = 503,5 kg 

                   32 st . jongvee  * 3,9 = 124,8 kg 

                  Totaal                          628,3 kg             

 

Verkocht t.b.v. van Mts Huisman: 32 stuks melkkoeien en 10 stuks jong = 343 kg NH3. 

 

Er is van 1982 geen tekening. 

 

Moet de mogelijk andere koper voor het restant terug naar 1994 of kunnen we gewoon van de 

resterende kg in 1996 uitgaan?! 

 

 

Zijn er nog vragen hoor ik het wel. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Gerrit Caspers  

 

 

 

Van: Slot-Poortman en Co [mailto:jan@bix.nl]  

Verzonden: woensdag 21 augustus 2013 12:17 
Aan: Gerrit Caspers 

Onderwerp: Holtrustweg 

 

 

 

 

Gerrit, 
 
Ik krijg zojuist de vraag van de eerste koper van de rechten van de Holtrustweg of ik de vergunning al heb. Heb jij die 
en kun/wil je me deze toesturen? 
 
 

Met vriendelijke groet, 
Slot-Poortman & Co 
 
Jan Steenhagen 
06-13593325 

 

  

Vestiging De Wijk 
Dorpsstraat 37 
7957 AS De Wijk 
T:   0522-442810 
F:   0522-442876 
E:   dewijk@bix.nl 

 

  
 

De informatie verzonden met dit E-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de 



Melding Activiteitenbesluit
Hierbij doe ik, de heer G. Caspers, melding van de verandering van de inrichting Erven Koers - Pullen. Het voor 
de melding gebruikte e-mail adres is gerrit.caspers@gantvoort.nl. 

Activiteiten
Op basis van uw antwoorden zijn de volgende activiteiten uit het Activiteitenbesluit van toepassing:

• Opslaan van drijfmest en digestaat
• Het houden van dieren bij een type B bedrijf

Gegevens melder
Naam melder: de heer G. Caspers
Adres: Postbus 38 

7120 AA AALTEN
Telefoon: 0653-263474
Fax:
E-mail: gerrit.caspers@gantvoort.nl

Gegevens inrichting
Naam inrichting: Erven Koers - Pullen
Adres inrichting: Holtrustweg 18 

7954 PB ROUVEEN
Toelichting locatie:
KvK nummer:
Type bedrijf: type B
Reden van melding: verandering

Correspondentieadres melding
Correspondentie sturen naar het adres van de melder.

Gegevens verandering inrichting
Datum verandering: 12-09-2013
Omschrijving: De Erven Koers -Pullen beschikt momenteel over een, destijds geheten, melding Besluit 

melkrundveehouderijen Milieubeheer van 10 december 1996 voor o.a. het houden van 53 
melkkoeien RAV code A.1.100.1 en 32 stuks vrouwelijk jongvee < 2jr. RAV code A 3. Zij 
meldt dat de agrarische activiteiten worden beëindigd en alle vergunde dierplaatsen intrekt 
en buitenwerking stelt. De bijbehorende totale ammoniakproductieruimte van totaal 628,3 kg 
NH3, zal worden betrokken bij 3 aanvragen voor een vergunning in het kader van de 
Natuurbeschermingswet bij de provincie Overijssel en wel als volgt: 1. De 
ammoniakproductieruimte van 32 melkkoeien en 10 stuks vrouwelijk jongvee < 2jr, totaal 343 
kg NH3 wordt aangewend voor een Natuurbeschermingsvergunningaanvraag van: Mts. 
Huisman, Veldhoeveweg 1, 7722 SM Dalfsen. 2. De ammoniakproductieruimte van 6 
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melkkoeien en 22 stuks vrouwelijk jongvee < 2jr, totaal 142,8 kg NH3 wordt aangewend voor 
een Natuurbeschermingsvergunningaanvraag van: Mts. J. Dunning en H. Nijboer-Dunnink en 
J. Dunnink, Klaas Kloosterweg 4A, 7954 PS Rouveen. 3. De ammoniakproductieruimte van 
15 melkkoeien, totaal 142,5 kg NH3 wordt aangewend voor een 
Natuurbeschermingsvergunningaanvraag van: Mts. Slager - Hofstede, Meeleweg 126,8026 
RR Nieuwleusen. 

Bijlage meezenden: Nee

Extra informatie bij de melding
U hebt geen extra informatie bij de melding gevoegd.

Bijlagen op papier
U moet de volgende bijlagen op papier toesturen aan het bevoegd gezag.

• Indeling inrichting (verandering):

• de grenzen van het terrein van de inrichting;
• de ligging en de indeling van de gebouwen;
• de functie van de te onderscheiden ruimten;
• de ligging van de bedrijfsriolering; 
• de plaats van de lozingspunten.

• Situatieschets van de inrichting en in de omgeving gelegen gebouwen (schaal minimaal 1:10.000 en een 
noordpijl)

Gegevens bevoegd gezag
Gemeente Staphorst
Afdeling Milieu
Postbus 2
7950 AA Staphorst

Bestanden met milieuregels en toelichtingen
Aan de hand van de door u ingevulde vragenboom van de AIM zijn pdf-bestanden gemaakt met daarin de 
milieuregels uit het Activiteitenbesluit en toelichtingen op deze milieuregels. Met de volgende link gaat u naar de 
downloadpagina (opent in een nieuw scherm), waar u deze bestanden kunt inzien of downloaden.

Correspondentienummer
Wilt u alstublieft, als u schriftelijk of mondeling contact zoekt, onderstaand nummer als correspondentienummer 
gebruiken?
 
Correspondentienummer: kt8lvjhbqx
 
Datum en tijdstip melding: 12-09-2013 10:20
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Melding Activiteitenbesluit
Hierbij doe ik, de heer G. Caspers, melding van de verandering van de inrichting Erven Koers - Pullen. Het voor 
de melding gebruikte e-mail adres is gerrit.caspers@gantvoort.nl. 

Vragenboom niet doorlopen
U hebt er voor gekozen om de verandering van uw bedrijf direct te melden en niet eerst de vragenboom te 
doorlopen. Daarom is het niet mogelijk om de milieuregels uit het Activiteitenbesluit die op uw bedrijf van 
toepassing zijn samen te stellen. 

Gegevens melder
Naam melder: de heer G. Caspers
Adres: Postbus 38 

7120 AA AALTEN
Telefoon: 0653-263474
Fax:
E-mail: gerrit.caspers@gantvoort.nl

Gegevens inrichting
Naam inrichting: Erven Koers - Pullen
Adres inrichting: Holtrustweg 18 

7954 PB ROUVEEN
Toelichting locatie:
KvK nummer:
Type bedrijf: onbekend
Reden van melding: verandering

Correspondentieadres melding
Correspondentie sturen naar het adres van de melder.

Gegevens verandering inrichting
Datum verandering: 12-09-2013
Omschrijving: Dit is een aanvulling op de melding van 12-09-2013 met nummer: kt8lvjhbqx. In deze 

melding is de postcode en woonplaats van 1 van de verkrijgers van ammoniakproductie 
ruimte foutief vermeld. Hieronder treft u voor de volledigheid de juiste omschrijving aan: De 
Erven Koers-Pullen beschikt momenteel over een, destijds geheten, melding Besluit 
melkrundveehouderijen Milieubeheer van 10 december 1996 voor o.a. het houden van 53 
melkkoeien RAV code A.1.100.1 en 32 stuks vrouwelijk jongvee < 2 jr. RAV code A 3. Zij 
meldt dat de agrarische activiteiten worden beëindigd en alle vergunde dierplaatsen intrekt 
en buitenwerking stelt. De bijbehorende totale ammoniakproductieruimte van totaal 628,3 kg 
NH3 , zal worden betrokken bij 3 aanvragen voor een vergunning in het kader van de 
Natuurbeschermingswet bij de provincie Overijssel en wel als volgt: 1. De 
ammoniakproductieruimte van 32 melkkoeien en 10 stuks vrouwelijk jongvee < 2 jr., zijnde 
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totaal 343 kg NH3, wordt aangewend voor een Natuurbeschermingsvergunningaanvraag 
van: Mts. Huisman, Veldhoeveweg 1, 7722 SM Dalfsen. 2. De ammoniakproductieruimte van 
6 melkkoeien en 22 stuks vrouwelijk jongvee < 2 jr., zijnde totaal 142,8 kg NH3, wordt 
aangewend voor een Natuurbeschermingsvergunningaanvraag van: Mts. J. Dunning en H. 
Nijboer-Dunnink en J. Dunnink, Klaas Kloosterweg 4A, 7954 PS Rouveen. 3. De 
ammoniakproductieruimte van 15 melkkoeien, zijnde totaal 142,5 kg NH3, wordt aangewend 
voor een Natuurbeschermingsvergunningaanvraag van: Mts. Slager - Hofstede, Meeleweg 
126, 8028 RR Zwolle. 

Bijlage meezenden: Nee

Extra informatie bij de melding
U hebt geen extra informatie bij de melding gevoegd.

Bijlagen op papier
U moet de volgende bijlagen op papier toesturen aan het bevoegd gezag.

• Indeling inrichting (verandering):

• de grenzen van het terrein van de inrichting;
• de ligging en de indeling van de gebouwen;
• de functie van de te onderscheiden ruimten;
• de ligging van de bedrijfsriolering; 
• de plaats van de lozingspunten.

• Situatieschets van de inrichting en in de omgeving gelegen gebouwen (schaal minimaal 1:10.000 en een 
noordpijl)

• Rapport akoestisch onderzoek (in overleg met bevoegd gezag)
• Rapport bodemkwaliteit (in overleg met bevoegd gezag)

Gegevens bevoegd gezag
Gemeente Staphorst
Afdeling Milieu
Postbus 2
7950 AA Staphorst

Correspondentienummer
Wilt u alstublieft, als u schriftelijk of mondeling contact zoekt, onderstaand nummer als correspondentienummer 
gebruiken?
 
Correspondentienummer: kugtvki7q5
 
Datum en tijdstip melding: 16-09-2013 10:11
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Overzicht ammoniak extern salderen op depositie (4)

A. v.d. Riet
Agnietenbergweg 4
8034 PH Zwolle

Vergunde situatie (besluit 16 mei 1994)

Stal Rav cat. Diersoort Aantal dieren ammoniak
emissie kg

NH3/dier

Totaal kg

ammoniak

emissie
1 A.1.100.1 Melkvee 15 9,5 142,5
2 A.3 Jongvee 5 3,9 19,5
3 D.3.100.1 Vleesvarkens 160 2,5 400,0

Totaal 562,0

Melding 10 januari 2005
In plaats van 15 st. melkvee wordt 35 st. jongvee gehouden; het andere blijft ongewijzigd.

Stal Rav cat. Diersoort Aantal dieren ammoniak
emissie kg

NH3/dier

Totaal kg

ammoniak

emissie
1 A.3 Jongvee 35 3,9 136,5
2 A.3 Jongvee 5 3,9 19,5
3 D.3.100.1 Vleesvarkens 160 2,5 400,0

Totaal 556,0

Vergunning deel ingetrokken
Op 13 juli 2013 is een melding Besluit landbouw milieubeheer ingediend waarmee de vleesvarkenstak
is beëindigd en de bijbehorende ammoniak in het kader van de Nbw is overgedragen naar Mts. Huisman.

Ingetrokken emissierecht vleesvarkensstak (melding AIM 13-7-2013)

Stal Rav cat. Diersoort Aantal dieren ammoniak
emissie kg

NH3/dier

Totaal kg

ammoniak

emissie
D.3.100.1 Vleesvarkens 120 2,5 300,0

Totaal 300,0

Blijft over binnen de inrichting Agnietenbergweg 4 het jongvee (melding AIM 13-07-2013)

Stal Rav cat. Diersoort Aantal dieren ammoniak
emissie kg

NH3/dier

Totaal kg

ammoniak

emissie
1 A.3 Jongvee 65 3,9 253,5

Totaal 253,5

Totale herbestemming NH3: 553,5



















Melding Activiteitenbesluit
Hierbij doe ik, de heer A. van de Riet, melding van de verandering van de inrichting Veehouderij A. van de Riet. 
Het voor de melding gebruikte e-mail adres is jan@bix.nl. 

Vragenboom niet doorlopen
U hebt er voor gekozen om de verandering van uw bedrijf direct te melden en niet eerst de vragenboom te 
doorlopen. Daarom is het niet mogelijk om de milieuregels uit het Activiteitenbesluit die op uw bedrijf van 
toepassing zijn samen te stellen. 

Gegevens melder
Naam melder: de heer A. van de Riet
Adres: Agnietenbergweg 4 

8034 PH ZWOLLE
Telefoon: 038-4532734
Fax:
E-mail: jan@bix.nl

Gegevens inrichting
Naam inrichting: Veehouderij A. van de Riet
Adres inrichting: Agnietenbergweg 4 

8034 PH ZWOLLE
Toelichting locatie:
KvK nummer: 11111111
Type bedrijf: onbekend
Reden van melding: verandering

Correspondentieadres melding
Correspondentie sturen naar het adres van de inrichting.

Gegevens verandering inrichting
Datum verandering: 13-07-2013
Omschrijving: Staken van de varkenshouderij- en melkveehouderijactiviteiten en uitbreiding van het houden 

van jongvee. Per besluit van 16 mei 1994 is vergunning verleend voor het houden van 15 
stuks melkvee (A1.100.1), 5 stuks jongvee (A3) en 160 stuks vleesvarkens (D 3.100.1). De 
totale ammoniakemissie van deze veestapel is 565 kg. Per melding van 3 febr 2005 is 
gemeld dat 40 stuks jongvee en 160 varkens gehouden worden met een emissie van 556 kg. 
Vanaf heden worden geen varkens meer gehouden maar enkel 65 stuks jongvee gehouden 
met een emissie van 253,5 kg. de rechten van 120 vleesvarkens, zijnde 300 kg worden 
verplaatst naar de locatie Westerveldweg te Dalfsen ten behoeve van de vestiging van een 
pluimveebedrijf van de heer B. Huisman, Veldhoeveweg 1, 7722 SM te Dalfsen.

Bijlage meezenden: Nee
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Extra informatie bij de melding
U hebt geen extra informatie bij de melding gevoegd.

Bijlagen geüpload
De volgende bestanden zijn toegevoegd aan de melding:
Situatieschets vanderriettekening.pdf

Bijlagen op papier
U moet de volgende bijlagen op papier toesturen aan het bevoegd gezag.

• Indeling inrichting (verandering):

• de grenzen van het terrein van de inrichting;
• de ligging en de indeling van de gebouwen;
• de functie van de te onderscheiden ruimten;
• de ligging van de bedrijfsriolering; 
• de plaats van de lozingspunten.

• Rapport akoestisch onderzoek (in overleg met bevoegd gezag)
• Rapport bodemkwaliteit (in overleg met bevoegd gezag)

Gegevens bevoegd gezag
Gemeente Zwolle
Afdeling Milieu
Postbus 10007
8000 GA Zwolle O

Correspondentienummer
Wilt u alstublieft, als u schriftelijk of mondeling contact zoekt, onderstaand nummer als correspondentienummer 
gebruiken?
 
Correspondentienummer: kam0y5fod6
 
Datum en tijdstip melding: 13-07-2013 14:08
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