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1.  Inleiding 

Dit plan is opgesteld in het kader van de partiële herziening van het bestemmingsplan 
buitengebied gemeente Hardenberg betreffende de locatie Luttergreppel 4 te Slagharen. Op 
onderhavige locatie is een varkensbedrijf gevestigd. Om de gewenste uitbreiding van het 
bedrijf te kunnen realiseren is vergroting van het bouwblok noodzakelijk. In voorliggend 
rapport wordt duidelijk hoe het bedrijf landschappelijk zal worden ingepast, hoe de 
erfinrichting er uit komt te zien en welke kwaliteits impuls er gegeven wordt aan de groene 
omgeving. Dit alles in het kader van behoud en versterking van het streekeigen karakter. 



2. Topografische ligging 

Het bedrijf is gelegen aan de Luttergreppel 4 te Slagharen, kadastraal bekend als gemeente 
Hardenberg, sectie V, nr. 830-120. De locatie ligt precies op de grens van de provincie 
Drenthe en Overijssel, tussen de dorpen Slagharen en Drogteropslagen/ Dedemsvaart. 
 

 
 
Figuur 1: Topografische ligging Luttergreppel 4 te Slagharen, bron: https://kadata.kadaster.nl/ 
 
 Provinciale grens 
 Projectlocatie 
 
 

 
Figuur 2: Satellietfoto plangebied, bron: google-earth 

Drenthe 

Overijssel 



3. Omgevingsvisie provincie Overijssel en gemeente Hardenberg 

3.1. Omgevingsvisie provincie Overijssel 

 
De Omgevingsvisie Overijssel beschrijft wat er met de ruimte in de provincie mag gebeuren. 
Zo staat er in de Omgevingsvisie Overijssel onder meer waar steden en dorpen kunnen 
groeien en waar ruimte is voor landbouw, natuur en recreatie. De algemene ambitie van de 
omgevingsvisie voor Overijssel wordt als volgt geformuleerd: 
 

 
 
 
Betreffende de landbouw staan in de Omgevingsvisie onder meer het volgende beschreven: 
 

 
 
In figuur 4 is te zien dat het ontwikkelingsperspectief voor de locatie aangewezen is als 
‘buitengebied accent productie – schoonheid van de moderne landbouw’. Dit betekent dat 
hier voor de intensieve veehouderij ontwikkelingsruimte is, mits behoud en versterking van 
de ruimtelijke kwaliteit onderdeel van de gebiedsontwikkeling is. 
 
 
3.1.1 Gebiedskenmerken 
 
De provincie Overijssel realiseert de ruimtelijke kwaliteit 
door, naast bescherming, vooral in te zetten op het 
verbinden van bestaande kwaliteiten en nieuwe 
ontwikkelingen. De gebiedskenmerken van provinciaal 
belang die hierbij als uitgangspunt dienen, zijn onder te 
verdelen in 4 lagen: 
 

▪ Natuurlijke laag (in en op de bodem); 
▪ Laag van het agrarische cultuurlandschap 

(grootschalig gebruik en inrichting van de bodem); 
▪ Stedelijke laag (bebouwing en infrastructuur); 
▪ Lust & Leisurelaag (beleving, toerisme, cultuurhistorie en 

landgoederen). 
 

Figuur 3: Overzicht 4 lagen benadering  
(bron: Omgevingsvisie Overijssel) 

‘Zowel gespecialiseerde als verbrede landbouwbedrijven hebben in de toekomst grotere 

bouwpercelen nodig voor een toekomstvaste continuering van de bedrijfsvoering. Met de 

Kwaliteitsimpuls Groene omgeving maken we dit in combinatie met versterking van de 

ruimtelijke kwaliteit mogelijk.  

Op deze wijze maken wij een omslag van ‘sturen op kwantiteit’ naar ‘sturen op kwaliteit’. 

Niet de oppervlakte van een bouwperceel is maatgevend, maar de kwaliteit in relatie tot de 

omgeving.’ 

 

‘Een vitale samenleving tot ontplooiing te laten komen in een mooi en vitaal landschap. Een 

samenleving waarin alle Overijsselaars zich thuis voelen en participeren. Met bloeiende 

steden en dorpen als motoren voor cultuur en werkgelegenheid, ingebed in een landschap 

waarin wonen, natuur, landbouw en water elkaar versterken’. 

 



Ontwikkelingsperspectief locatie Luttergreppel 4, Slagharen 
 
 

 
 
Figuur 4.: Ontwikkelingsperspectieven volgens de Omgevingsvisie 
Overijssel (bron: http://gisopenbaar.overijssel.nl/website/ 
omgevingsvisie/omgevingsvisie.html) 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Buitengebied accent productie 

     

schoonheid van de moderne landbouw 
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Natuurlijke laag 
 
De locatie is op de gebiedskenmerkenkaart ‘natuurlijke laag’ 
aangeduid met het gebiedstype ‘Hoogveengebieden, in cultuur 
gebracht’. 
 
De ambitie van de provincie is het instant houden van de 
hoogveenrestanten en op een aantal plekken het hoogveen opnieuw 
tot groei te brengen. De inzet van de provincie richt zich op de 
randen tussen de hoogveenrestanten (zie afbeelding) en de 
hoogveenontginningsgebieden. De wens is om langs de rand de 
hoogveenontginningsgebieden landschappelijk leesbaar te maken 
als ontgonnen deel van het oorspronkelijke veenlandschap. Om zo 
een overgang te creëren naar de heide en schraalgraslanden 
eromheen. 
 
De geplande ontwikkeling aan de Luttergreppel 4 te Slagharen staat deze ambitie niet in de weg. 
De onderhavige locatie ligt niet nabij een (half-natuurlijk) hoogveenrestant, wat betekent dat de 
provincie niet voornemend is om ter plaatse het hoogveen weer in cultuur te brengen. 
 
 
Laag van het agrarische cultuurlandschap 
 
De locatie is op de gebiedskenmerkenkaart ‘laag van het agrarische cultuurlandschap’ aangeduid 
met het gebiedstype ‘veenkoloniaal landschap’. 
 
De ambitie is de aantrekkelijkheid, de leefbaarheid en de kwaliteit van de veenkoloniale 
landschappen te versterken. Daarbij zijn de instandhouding van de grote open ruimten, de 
vergezichten en het contrast tussen deze ruimtes en bestaande verdichte zones (bebouwing en 
beplanting) speerpunten. Het bestaande stelsel van kanalen, waterlopen, wegen en 
bebouwingslinten is daarbij gezichtsbepalend. 
 
 
Stedelijke laag: niet nader omschreven 
 
Onderhavige locatie valt buiten de stedelijke laag. Het meest nabij gelegen stedelijk aspect betreft 
de autoweg van Slagharen naar Dedemsvaart.  
 
 
Lust- en leisurelaag: donkerte 
 
Donkerte wordt een te koesteren kwaliteit. De ambitie van de provincie is de huidige ‘donkere’ 
gebieden ten minste zo donker te houden, maar bij ontwikkelingen ze liever nog wat donkerder te 
maken. In de huidige situatie wordt de verlichting van het terrein enkel ingeschakeld op basis van 
bewegingsmelders en ook in de nieuwe situatie zal dat het geval zijn. De uitbreiding van het bedrijf 
zal daarmee de kwaliteit ‘donkerte’ niet schaden. 
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3.1.2 Kwaliteitsimpuls groene omgeving 
 
In de Omgevingsverordening van provincie Overijssel is bepaald dat bij grootschalige 
ontwikkelingen (nieuw of uitbreiding van bestaand), naast een investering in de ontwikkeling zelf, 
tegelijkertijd geïnvesteerd dient te worden in de omgevingskwaliteit. Het verlies aan ecologische of 
landschappelijke waarden dient gecompenseerd te worden. 
 
Omdat er (nog) geen gemeentelijk kader is waarin het beoogde evenwicht tussen ontwikkeling van 
bebouwing en de investering van ruimtelijke kwaliteit is vastgelegd, zal dit evenwicht per geval 
bekeken moeten worden. De vraag daarbij is in hoeverre de ecologische en landschappelijke 
waarden met onderliggend plan worden aangetast.  
 
Bij elke ontwikkeling hoort een basisinspanning in de vorm van een goede ruimtelijke inpassing 
(vorm en situering van gebouwen en erfbeplanting), zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik en rekening 
houden met de gebiedskenmerken zoals beschreven in de voorliggende paragraaf. Voor het 
bepalen van de hoogte van de aanvullende kwaliteitsprestaties zijn een drietal aspecten van belang: 
 
▪ is de ontwikkeling gebiedseigen of gebiedsvreemd; 
▪ wat is de schaal van de ontwikkeling en de impact op de omgeving; 
▪ vervult het initiatief een eigen belang of ook maatschappelijke belangen. 
 
 

3.2. Visienota Gemeente Hardenberg 

Het plangebied maakt volgens de Visienota Buitengebied Gemeente Hardenberg (d.d. 18 juli 2006) 
deel uit van het deelgebied 'Dedemsvaart-Zuid, Colenbranderbos, Slagharen-Oost/West, De Krim, 
Bergentheim-Zuid'. Dit gebied wordt getypeerd als veenontginningslandschap, met de volgende 
kenmerken:  
 

• openheid/ regelmatigheid; 
• vlakke ligging; 
• openstrekkende strokenverkaveling; 
• herkenbare wijkenstructuur; 
• bebouwing langs ontginningsassen. 

 
De ontwikkelingsrichting van het gebied rondom 
onderhavige bedrijfslocatie is daarbij 
aangewezen als landbouwontwikkelingsgebied. 
Uitbreiding van het bedrijf op de huidige locatie 
is dan ook mogelijk, mits onder meer 
bovengenoemde kenmerken van het landschap 
worden behouden, zo mogelijk versterkt. 
 
 

Figuur 10: Visienota Gemeente Hardenberg 
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4. Uitgangspunten 

Wanneer we de locatie nader bekijken zien we inderdaad de in hoofdstuk 3 genoemde 
gebiedskenmerken van het veenontginningslandschap terug (zie ook figuur 11). Het gebied kenmerkt 
zich door openheid naar het achterland, wijkenstructuur en een rechtlijnige verkaveling met 
bebouwing en bomen langs ontginningsassen.  
 
 

 
 

 
 
Figuur 11 Structuur van het landschap 
  

Projectlocatie, Luttergreppel 4 te Slagharen 
 
 
Naast behoud en zo mogelijk versterking van het streekeigen karakter, zijn vanuit de projectlocatie 
een drietal aanvullende aspecten van belang bij de positionering van de gebouwen en de inpassing 
in het landschap (zie ook figuur 12 en bijlage I).  
 

•  Hoogspanningskabels 
De hoogspanningskabels lopen dwars over het bedrijf en nemen een aanmerkelijk deel van 
het perceel in beslag waar niet gebouwd mag worden (gebouwen en bomen); 

• Gasleiding 
Aan de achterzijde van het perceel loopt de gasleiding die ook zijn deel op eist van het 
perceel (woning); 

• Gronden in eigendom 
De initiatiefnemer heeft geen grond direct om zijn bebouwde perceel heen. De meest 
nabijgelegen gronden die hij in het bezit heeft liggen aan de overkant van de weg in de 
gemeente De Wolden, provincie Drenthe. Deze percelen liggen ruimtelijk niet dicht bij het 
bedrijf. 

 

Open 

Open 

Open 
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Figuur 12 Locatie nader bekeken 
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Tot slot zijn er een aantal bedrijfsmatige aspecten die een rol hebben gespeeld om te komen tot het 
definitieve planontwerp; de positionering en omvang van de bedrijfsgebouwen: 
 

• korte looplijnen voor zowel mens als dier; 
• brandcompartimentering (voldoende ruimte tussen twee stallen); 
• dierwelzijn (oppervlakte); 
• diergezondheid (vuile en schone weg - principe, scheiding van diergroepen); 
• bedrijfsomvang (tweede bedrijfswoning is erg wenselijk, denk bijvoorbeeld aan de controles in 

de avonduren (geboortehulp)). 
 

 
 

      Figuur 13 Bedrijfsmatige uitgangspunten 

tweede 
bedrijfswoning 

Schone weg (entree, 
aanvoer gelten) 

 
 
‘Vuile’ weg 
(afvoer) 

 
Bedrijfsingang 

 
Kraamzeugen 

Opfokzeugen 
(quarantaine) 

Gespeende 
biggen 

Guste- en 
dragende 

zeugen 

“tussenweg” 
(aanvoer voer en 

afvoer gespeende 
biggen) 

Centrale gang 

Looplijnen 



© DLV Bouw, Milieu en Techniek BV 5-1-2012 13 
   

5. Ruimtelijke onderbouwing 

5.1. Landschappelijke inpassing en erfinrichting 

 
Een belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp vormde de landschappelijke structuur met bebouwing 
langs ontginningsassen. De nieuwe bedrijfsgebouwen zijn naast de bestaande gebouwen 
gesitueerd, in dezelfde lengterichting, haaks op de Luttergreppel, om deze kernwaarde van het 
veenontginningslandschap te behouden. Op basis van diergezondheid (scheiding van diergroepen, 
principe van vuile- en schone weg), looplijnen en benodigde oppervlaktes, zijn vervolgens de 
gebouwen ontworpen zoals weergegeven in bijlage 3. Om een schaal te creëren die past in het 
landschap en goed aansluit bij de bestaande gebouwen, is er voor gekozen om de laatste nieuwe 
stal (kraamstal) te voorzien van een dubbele kap. Ook voor het kleur- en materiaalgebruik zal 
aansluiting gezocht worden met de bestaande stallen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 14 Kleur- en materiaalgebruik bestaande gebouwen  Figuur 15 Bebouwingsmogelijkheid  
tweede bedrijfswoning 

 
 
Aan de positionering van de tweede bedrijfswoning liggen ook weloverwogen keuzes ten grondslag 
(zie ook figuur 15). Normaal gesproken moet er een koppeling zijn met de bestaande 
bedrijfswoning, door ondermeer een geringe onderlinge afstand. Voor het onderhavige bedrijf is 
deze mogelijkheid er vanwege de hoogspanningskabels die over het bedrijf lopen er niet. De 
nieuwe woning zou onder deze kabels met bebouwingsvrije zone komen. Daarnaast eist ook de 
gasleiding die achter het bedrijf langs loopt een gedeelte van het bouwblok op, waar geen woning 
gebouwd mag worden (veiligheidszone). Blijft over een strook aan de noord- en westzijde. Gezien 
het feit dat de koppeling met de bestaande woning niet tot de mogelijkheden behoort, zijn met de 
stedenbouwkundige van de gemeente Hardenberg, diverse alternatieven bekeken (denk 
bijvoorbeeld aan het gebruik van water/ de vijver als verbindend element). Uiteindelijk is er voor 
gekozen om de tweede bedrijfswoning daadwerkelijk anders te gaan positioneren, dan normaal 
gesproken het uitgangspunt is. Onderhavige locatie ligt op de kruising van de Luttergreppel en de 
Staarmansweg. Door de tweede bedrijfswoning te richten op de Staarmansweg, evenals de nieuwe 
uitrit, wordt de bebouwing langs ontginningsassen (een van de belangrijke kenmerken van het 
veenontginningslandschap) extra versterkt. Om deze benadering nog verder te versterken wordt 
een bomenrij dwars op de lengte van het bouwperceel aangebracht, langs de nieuwe toegangsweg. 
Deze bomenrij creëert tevens een schaal die goed past in het landschap. Er is overwogen om de 
bomenrij halverwege het perceel tussen twee stallen te plaatsen, echter deze optie stuitte op een 
aantal bezwaren.  

Bebouwings-
mogelijkheden  
tweede 
bedrijfswoning 
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De belangrijkste reden betreft hier brandveiligheid. In dit kader wordt een afstand van 5 à 6 meter 
geëist tussen twee afzonderlijke brandcompartimenten. Voor een bomenrij is al snel een strook van 
3 meter nodig; aan weerszijden 6 meter betekent een ruimte van minstens 15 meter tussen twee 
stallen. Looplijnen voor zowel mens als dier worden langer, maar ook de concentratie van 
bebouwing wordt losgelaten, waardoor de impact op de omgeving eerder toe- als afneemt. Voorstel 
is daarom om de bomenrij te situeren voorbij de laatste stal (zie bijlage 2 en 3).  
 
 
Het bedrijf is met de gekozen opzet landschappelijk goed in te passen. Samen met de 
stedenbouwkundige van de gemeente en een landschapsarchitect zijn een landschappelijke 
inpassing en beplantingsplan ontworpen. Dit ontwerp is opgenomen in bijlage 3. 
 
Vanwege de omvang van het agrarisch bouwperceel is er voor gekozen om een robuuste 
randbeplanting aan te brengen aan de achterzijde van het perceel, het open landschap. Het 
aanbrengen van een singelbeplanting is kenmerkend voor het gebied. De stevige groensingel zal 
gecreëerd worden door aanplanting van bosschage bestaande uit eiken, hulst, sleedoorns, 
meidoorns, hazelaars, hondsrozen, vuilbomen, lijsterbessen en berken. 
 
Langs de Staarmansweg en de Luttergreppel zullen ook bomen (eiken) geplaatst worden, maar 
hierbij is geen sprake meer van robuuste beplanting. De bomenstructuur zoals langs deze wegen is 
aangebracht zal gehandhaafd blijven maar wordt versterkt, zodat zichtlijnen naar het open 
landschap wel blijven bestaan. Gedacht werd ook aan het opvullen van gaten in de laanbeplanting 
langs de Luttergreppel (tegenover het bedrijf), echter deze gaten zijn bewust gecreëerd vanwege de 
hoogspanningskabels.  
 
Voor de gevels van de nieuwe stallen zullen ook bomen geplaatst worden (zoals weergegeven op 
de tekening in bijlage 3) om wederom een optimale situatie te creëren die goed past in het 
landschap. Aandachtspunt bij het aanbrengen van de bomen blijven de hoogspanningskabels die 
dwars over het perceel lopen. Om ook de zone onder de hoogspanningskabels tussen de weg en 
de voorkant van de stallen natuurlijk in te passen, zal de vijver (ten behoeve van opvang 
hemelwater) natuurlijk worden aangekleed (denk aan rietbeplanting).  
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5.2. Kwaliteits impuls groene omgeving 

Naast een goede landschappelijke inpassing dient het bedrijf vanwege de omvang ook een 
kwaliteits impuls te geven aan de groene omgeving. De direct aanliggende gronden zijn zoals 
eerder vermeld niet in bezit.  Hierdoor wordt het lastig om bijvoorbeeld bomenrijen aan te planten 
die voorkomen in het gebied. Daarnaast spelen de hoogspanningskabels en de gasleiding wederom 
een rol. Gekozen is daarom om een sociaal - maatschappelijke impuls te geven aan het gebied. Er 
wordt ter plaatse veel gefietst en gewandeld. Doormiddel van het verstrekken van informatie over 
het bedrijf door een informatiebord en bijvoorbeeld een educatieve video, kan de toerist meer inzicht 
krijgen in de werkzaamheden op een varkensbedrijf. Daarbij kunnen ze ook via de vele ramen in de 
stal een indruk krijgen van de bedrijfsvoering. Uiteraard hoort daarbij een goede ruimtelijke 
inpasbaarheid (essen rondom het informatiepunt) en zal er een rustpunt komen voor de toerist/ 
passerende fietser. In de toekomst bestaat de mogelijkheid om e.e.a. verder uit te bouwen door 
bijvoorbeeld het geven van rondleidingen en presentaties. De kwaliteitsimpuls wordt op deze manier 
goed vertaald.  
 
 
 
 
Hieronder enkele impressiefoto’s 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Kieketon in Haren (bron: www.brabantsdagblad.nl) 

 

 
Informatieborden op veehouderijen (bron: www.boerenbusiness.nl) 
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Bijlagen  
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Bijlage 1 Huidige inpassing landschappelijk 

Bron: Microsoft 



© DLV Bouw, Milieu en Techniek BV 5-1-2012 18 
   

   
Aanzicht achterkant bedrijf vanaf de Staarmansweg 

 

   
Zijaanzicht bedrijf vanaf de kruising Luttergreppel-Staarmansweg 

 

   
Vooraanzicht bedrijf ter plaatse van de vijver 
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Aanzicht voorkant bedrijf ter plaatse van de bestaande woning 
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Bijlage 2 Ruimtelijke onderbouwing  

uur 4: Landschappelijke inpassing 
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Bijlage 3 Erfinrichting en beplantingsplan 
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Doel en intenties 
 
Een goede landschappelijke inpassing van de nieuw te bouwen stallen en bedrijfswoning. 
 
Huidige situatie 
Het huidige erf  ligt in een voormalige veenontginning  en is redelijk ingericht op de traditionele 
rechthoekige  wijze die we veel zien in dit landschap: een half open voorerf met enkele bomen. 
Het achtererf is daarentegen gedeeltelijk  goed aangezet met een passende stevige groensingel. 
 
Typisch voor dit landschap is de strakke maatvoering in verkavelingswegen en watergangen. 
Hier en daar verspreide clusters met bebouwing omgeven door het nodige groen, veelal langs 
bestaande landschapselementen als watergangen en wegen.  
 
Nieuwe situatie. 
De forse uitbreiding zal aan de noord-oost zijde plaatsvinden. Hier zal ook de nadruk liggen van de 
inpassing. De nieuwbouw heeft geen  invloed op de aanwezige open hoofdstructuur. Op lokaal 
niveau heeft het wel consequenties. De openheid tussen het huidige bedrijf en de Staarmansweg  
weg zal verdwijnen. 
De omvang van de nieuwbouw  en het totale grote erf vraagt om een gedegen inpassing. 
Ruimte voor grootschalige agrarische bedrijven met respect voor de verkavelingsstructuur. 
De typische rechthoekige vorm van het erf moet behouden blijven. Uitbreiden met  forse beplantings 
stroken op het voor- en achtererf. Daar waar het kan juist openheid naar het voor- en 
achterliggende landschap. 
“Openheid in nabijheid wonen , massa rond de grote gebouwen” 
Dit alles zal er toe bijdragen dat het bedrijf niet beeldbepalend in de omgeving zal zijn maar juist 
een onderdeel van het landschap. Tevens zal het zorgen voor een beter klimaat voor flora en fauna 
en voor de bewoners (nieuwe kansen). 
(bronnen: Provincie laag van het agrarische cultuurlandschap) 
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Bijlage 2 Natura 2000 en Stikstof onderzoek 
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1. NB-vergunning 

 
Bedrijven die mogelijk een negatief effect hebben op de beschermde natuur in een 
Natura2000-gebied, Beschermd Natuurmonument of Wetland én waarbij de veestapel en/of 
ammoniakemissie is/wordt gewijzigd ten opzichte van 1 oktober 2005, zijn NB-
vergunningplichtig. Bij vergunningverlening wordt beoordeeld wat de invloed is van plannen en 
projecten op de instandhoudingdoelstelling van de diverse gebieden. 
 
Tot voorheen was in Nederland het Toetsingskader Ammoniak rond Natura 2000-gebieden 
van toepassing op habitatrichtlijngebieden. Het ministerie van Landbouw heeft in mei 2007 dit 
Toetsingskader afgekondigd. Dit betekende dat in principe een uitbreiding van ammoniak 
mocht plaatsvinden tot 5% van de kritische depositiewaarde van het (habitatrichtlijn)gebied.  
 
Op 26 maart 2008 heeft de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State echter uitgesproken (uitspraak 200800289/1), dat naar zijn voorlopig oordeel het 
Toetsingskader ammoniak rond Natura 2000 gebieden in zoverre tekortschiet dat het niet, of 
onvoldoende uitsluit dat er cumulatie van deposities en piekbelastingen kunnen optreden met 
significante gevolgen voor de natuurgebieden. 
 
Op dit moment beraadt de minister zich (samen met onder meer de provincies) op hoe hierop 
dient te worden geanticipeerd. Er wordt een Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 
ontwikkeld, waarin afspraken worden gemaakt over de bijdrage van partijen aan de 
vermindering van stikstof en de ontwikkelruimte die binnen deze aanpak gevonden kan 
worden.  
 
Crisis- en herstelwet 
Op 17 maart 2010 ging de Eerste Kamer akkoord met de Crisis en Herstelwet, welke op 31 
maart 2010 in werking is getreden. Voor wat betreft de Natuurbeschermingswet bepaalt artikel 
19kd dat bij de beoordeling van een NB-vergunningaanvraag of een besluit tot het treffen van 
passende maatregelen, de stikstofdepositie op voor stikstof gevoelige habitats in een N2000-
gebied buiten beschouwing wordt gelaten wanneer er geen depositietoename is ten opzichte 
van 7 december 2004 (aanwijzing habitatrichtlijngebieden).  
 
Daarnaast stelt artikel 19ke van de Natuurbeschermingswet dat het bevoegd gezag 
(Gedeputeerde Staten) passende maatregelen dient te nemen om de duurzame 
instandhouding van de Natura 2000 gebieden te garanderen. Dit door voorwaarden te stellen 
middels individuele beschikkingen of een provinciale verordening. 
 
Op 7 september 2011 heeft een uitspraak van de raad van state duidelijk gemaakt dat niet 
alleen gekeken moet worden naar de aanwijzing van de habitatrichtlijngebieden, maar dat ook 
de vogelrichtlijngebieden in ogenschouw genomen moeten worden. De aanwijzingsdata van 
deze gebieden liggen veelal vóór de peildatum 7 december 2004. Tevens maakt de uispaak 
duidelijk dat de vergunde situaties het uitgangspunt moeten zijn en dus niet de daadwerkelijke 
situaties.  
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Beleidskader Natura 2000 en stikstof provincie Over ijssel 
Wanneer er sprake is van een depositie-toename ten opzichte van 7 december 2004 en/of de 
datum van aanwijzing vogelrichtlijngebied, kan een NB-vergunning verleend worden op basis 
van het beleidskader van de provincie Overijssel. Om te bepalen aan welke voorwaarden het 
bedrijf moet voldoen hanteert deze provincie een drempelwaarde van 1% van de kritische 
depositiewaarde van het meest kritische habitattype binnen datzelfde Natura2000-gebied. 
Voor bedrijven onder de drempelwaarde gelden andere voorwaarden dan voor bedrijven met 
een depositie boven de drempelwaarde. Daarnaast is sprake van een gecorrigeerd 
emissieplafond op basis van het daadwerkelijk gebruik op 1 februari 2009.  

 
Voorwaarden Natuurbeschermingswet 
Voor onderhavig bedrijf zijn er dus twee manieren om te voldoen aan de eisen in het kader 
van de natuurbeschermingswet: 
- geen toename van depositie ten opzichte van de vergunde situaties op datum aanwijzing 
vogel- en habitatrichtlijngebieden; 
- voldoen aan de voorwaarden uit het beleidskader ‘Natura 2000 en stikstof’ van de provincie 
Overijssel. 
 

Veehouderij Beschermd 
Natuurgebied 

Emissie  
(kg NH3/jaar) 

Depositie  
(mol/ha/jaar) 
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2. Aanwijzing v ogel- en habitatrichtlijngebieden  
 
Zoals weergegeven in bijlage IV heeft het bedrijf invloed op de volgende Natura2000-
gebieden: 
 
Engbertsdijkvenen 
- Afstand t.o.v. de projectlocatie: circa 17,3 km 
- Aanwijzing vogelrichtlijngebied: 2 mei 1989 ( voor de vergunningaanvraag de datum 10 juni 
1994 gebruiken) 
- Aanwijzing habitatrichtlijngebied: 7 december 2004 
 
Vecht en Beneden Reggegebied 
- Afstand t.o.v. de projectlocatie: circa 9,3 km 
- Aanwijzing habitatrichtlijngebied: 7 december 2004 
 
 
Zoals in hoofdstuk 1 staat beschreven moeten de vergunde situaties op datum aanwijzing 
vogel- en habitarichtlijngebied in ogenschouw worden genomen. Op 10 juni 1994 beschikte 
het bedrijf aan de Luttergreppel 4 te Slagharen over de volgende vergunde rechten conform 
de milieuvergunning van 30 augustus 1991 (zie ook bijlage VII): 
72 kraamzeugen á 8,3 kg NH3, 228 guste en dragende zeugen á 4,2 kg NH3 en 100 
opfokzeugen á 2,5 kg NH3/dierpl/jr; een totale emissie op jaarbasis van 1805,2 kg NH3. 
 
In onderstaande tabel is te zien dat er voor de gewenste situatie met een emissie van 2822,24 
kg NH3 (zie ook bijlage V) een toename is van depositie op de rand van het gebied 
Engbertsdijkvenen. Dit betekent dat het bedrijf onder het beleidskader Natura2000- en stikstof 
voor veehouderijen van de provincie Overijssel valt. 
 
Gevoelige locaties:  

Volgnummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 
vergunde 
situatie 10 
juni 1994 

Depositie 
gewenste 
situatie 

Toe-/ 
afname 
mol/ha/jr 

2 Engbertsdijkv (rand) 241 534 501 179    0,08 0,13 + 0,05 
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3. Categorie-indeling en voorwaarden beleidskader 
 
De uitbreiding van het bedrijf gaat gepaard met een toename van ammoniakdepositie ten 
opzichte van de vergunde situatie op datum aanwijzing vogelrichtlijngebied. Dit betekent dat er 
in het kader van de Natuurbeschermingswet voorwaarden aan het bedrijf gesteld zullen 
worden op basis van de daadwerkelijke situatie op 1 februari 2009. 
 
 
Categorie-indeling 
Om te bepalen aan welke voorwaarden het bedrijf moet voldoen, moet eerst worden bepaald 
of het bedrijf onder of boven de drempelwaarde valt (1% t.o.v. de meest kritische 
depositiewaarde). Op basis van de gewenste situatie is de depositie van het  bedrijf berekend 
op de rand van de nabij gelegen natuurgebieden (zie ook bijlage III en V):   
 
Natura 2000 gebieden 

 
 

- Vecht – en beneden Regge gebied 
meest kritische depositiewaarde: 410 mol/ha/jr  
(bron:Beleidskader Natura 2000 en stikstof voor veehouderijen april 2010 versie 0.2) 

depositie vanuit de gewenste bedrijfssituatie:  0,30 mol/ha/jr  
0,07 % t.o.v. de kdw 

- Engbertsdijkvenen 
meest kritische depositiewaarde: 400 mol/ha/jr  
(bron:Beleidskader Natura 2000 en stikstof voor veehouderijen april 2010 versie 0.2) 

depositie vanuit de gewenste bedrijfssituatie:  0,13 mol/ha/jr  
0,03 % t.o.v. de kdw 

Vecht – en Beneden 
Reggegebied 

Engbertsdijkvenen 
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Beschermde Natuurmonumenten 
 

 
 
De Beschermde Natuurmonumenten Stekkenkamp, Junner/Arrierland en Karshoek, maken 
deel uit van het Natura2000-gebied Vecht en Beneden Reggegebied. Het Beshermde 
Natuurmonument Engbertsdijkvenen maakt deel uit van het gelijknamige Natura2000 gebied. 
Deze gebieden worden daarom verderop in dit rapport als zijnde Beschermd Natuurmonument 
buiten beschouwing gelaten. De instandhoudingsdoelstelling van het desbetreffende 
Natura2000 gebied heeft ook betrekking op de waarden die beschermd worden door het 
Natuurmonument. 
 
Op basis van bovenstaande gegevens valt het onderhavige bedrijf in de volgende categorie: 
 

  veehouderij met een depositie onder de drempelwaard e 
 veehouderij met een depositie boven de drempelwaarde en onder de grenswaarde 
 veehouderij met een depositie boven de grenswaarde 

 
 

Engbertsdijkvenen  

Karshoek  

Junner/ Arrierland 

Stekkenkamp 
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Voorwaarden 
Hieronder staan de voorwaarden die voor het bedrijf van toepassing zijn: 
 
Veehouderij met een depositie onder de drempelwaarde 

a. bij toetsing van een bedrijf aan de Natuurbeschermingswet wordt het emissieplafond 
per bedrijf verlaagd tot het gecorrigeerde emissieplafond (feitelijk aantal gehouden 
dieren op 1 februari 2009 op AMvB Huisvesting) 
 
� gecorrigeerd emissieplafond voor het onderhavige bedrijf = 3104,7 kg NH3/jaar 

 
b. om de ontwikkeling naar de nieuwe situatie te borgen, mag eenmalig tot maximaal 

50% van de emissiereductie ten gevolge van het gecorrigeerde emissieplafond worden 
benut voor bedrijfsontwikkeling 
 
� het nieuwe plafond mag (zonder salderen) maximaal 3104,7 kg NH3/jaar worden  
 

c. bij plannen en project waarbij uitbreiding van het aantal dieren aan de orde is – een 
uitbreiding van een stal of bouw van een nieuwe stal – dienen verdere toenames van 
emissie ten opzichte van het gecorrigeerde emissieplafond met inachtneming van de 
hierboven beschreven regeling door techniek en/of externe en/of interne saldering 
teniet worden gedaan 
 
� de ammoniakemissie vanuit de gewenste situatie bedraagt 2822,24 kg NH3/jaar en 

valt ruim binnen het plafond zoals beschreven onder b. Dit betekent dat het 
bedrijf voldoet aan de eisen. 
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4. Conclusie 
 
Het bedrijf aan de Luttergreppel 4 te Slagharen wenst uit te breiden. De gewenste 
aanpassingen binnen het bedrijf leiden tot een toename van ammoniakdepositie ten opzichte 
van de vergunde situatie op datum aanwijzing Engbertsdijkvenen als vogelrichtlijngebied 
(gehanteerde uitgangsdatum is 10 juni 1994). Dit betekent dat het bedrijf onder de 
werkingssfeer van het beleidskader Natura 2000 en stikstof voor veehouderijen van de 
provincie Overijssel valt. Omdat de ammoniakemissie vanuit het bedrijf ruim onder het 
gecorrigeerde emissieplafond komt te liggen (daadwerkelijke situatie op 1 februari 2009 o.b.v. 
AmvB Huisvesting) voldoet het bedrijf aan de gestelde voorwaarden en kan een NB-
vergunning worden verleend. 
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Bijlagen 
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Bijlage I Omschrijving van de plannen  
 
De initiatiefnemer wenst de bedrijfslocatie aan de Luttergreppel 4 te Slagharen uit te breiden. 
De uitbreiding gaat gepaard met de bouw van twee nieuwe stallen. Daarnaast is de bestaande 
kraamstal aan vervanging toe en zal plaats maken voor een nieuwe stal voor gespeende 
biggen. Om de gewenste situatie mogelijk te maken is vergroting van het bouwblok 
noodzakelijk. Een belangrijk onderdeel vormt daarbij de Natuurbeschermingswet. Het bedrijf 
voldoet aan de eisen in het kader van het beleidskader Natura2000 en stikstof voor 
veehouderijen van de provincie Overijssel.  
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Tekening gewenste situatie 
 
Tekening B100880-61 MI, d.d. 26-07-2011 
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Bijlage II  Topografische ligging 
 
Het bedrijf is gelegen aan de Luttergreppel 4 te Slagharen, kadastraal bekend als gemeente Hardenberg, sectie V, nr. 830-120. De locatie ligt 
precies op de grens van de provincie Drenthe en Overijssel, tussen de dorpen Slagharen en Drogteropslagen/ Dedemsvaart. 
 

 
 
Figuur 1: Topografische ligging Luttergreppel 4 te Slagharen, bron: https://kadata.kadaster.nl/ 
 
 Provinciale grens 
 Projectlocatie 

Drenthe  

Overijssel 
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Bijlage III Overzicht ammoniak-emissies 
 
Vergunning Wet Milieubeheer 30 augustus 1991 
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Vergunning Wet Milieubeheer 8 april 1999 
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Daadwerkelijke situatie 1 februari 2009 
 
De vleesvarkens uit de meitelling zijn buiten beschouwing gelaten aangezien deze op een andere bedrijfslocatie te Schuinesloot zijn 
gehuisvest. 
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Gewenste situatie 
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Bijlage IV Nabijgelegen Natura 2000 gebieden  
 
Vecht- en Beneden Regge gebied 
- Bevoegd gezag: Provincie Overijssel 
- Aanwijzing vogelrichtlijngebied: n.v.t. 
- Aanwijzing habitatrichtlijngebied: 7 december 2004 
- Meest kritische depositiewaarde: 410 mol NH3/ha/jr (bron: Beleidskader Natura2000 en stikstof voor 
veehouderijen, april 2010 versie 02) 
- Afstand t.o.v. de projectlocatie: circa 9,3 km 
- Terreinbeherende organisatie(s): Natuurmonumenten, Overijssels Landschap, Staatsbosbeheer, 
particulieren 

 

 
bron: www.minlnv.nl 
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Habitattypenkaart 
 

 
bron:http://gisopenbaar.overijssel.nl/website/atlasoverijssel/atlasoverijssel.html 

 

 

1, 8  Vochtige heide (hogere zandgronden)  
▪ kritische depositiewaarde = 1300 mol N/ha//jr (bron: Alterra-rapport 1654 ‘Overzicht van 

kritische depositiewaarden van stikstof, toegepast op habitattypen en natura2000 gebieden’, bijlage 1) 
▪ xy-coördinaten nummer 1: 232336, 505541 
▪ xy-coördinaten nummer 8: 229769, 506108 
 

2, 9  Stuifzandheiden met struikhei, droge heide 
▪ kritische depositiewaarde = 1100 mol N/ha//jr (bron: Alterra-rapport 1654 ‘Overzicht van 

kritische depositiewaarden van stikstof, toegepast op habitattypen en natura2000 gebieden’, bijlage 1) 
▪ xy-coördinaten nummer 2: 232646, 505470 
▪ xy-coördinaten nummer 9: 229953, 505818 
 

3, 10 Jeneverbesstruwelen 
▪ kritische depositiewaarde = 2180 mol N/ha//jr (bron: Alterra-rapport 1654 ‘Overzicht van 

kritische depositiewaarden van stikstof, toegepast op habitattypen en natura2000 gebieden’, bijlage 1) 
▪ xy-coördinaten nummer 3: 232739, 505080 
▪ xy-coördinaten nummer 10: 229882, 505738 
 

4 Vochtige alluviale (beekbegeleidende) bossen 
▪ kritische depositiewaarde = 1860 mol N/ha//jr (bron: Alterra-rapport 1654 ‘Overzicht van 

kritische depositiewaarden van stikstof, toegepast op habitattypen en natura2000 gebieden’, bijlage 1) 
▪ xy-coördinaten: 232843, 505193 

 

8,14 

12  9 
10 

11 

13 
1,15 2 

4 5,6 3 
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5 Stroomdalgraslanden 
▪ kritische depositiewaarde = 1250 mol N/ha//jr (bron: Alterra-rapport 1654 ‘Overzicht van 

kritische depositiewaarden van stikstof, toegepast op habitattypen en natura2000 gebieden’, bijlage 1) 
▪ xy-coördinaten: 232944, 505172 

 
6, 12 Ruigten en zomen (moerasspirea) 

▪ kritische depositiewaarde = > 2400 mol N/ha//jr (bron: Alterra-rapport 1654 ‘Overzicht van 

kritische depositiewaarden van stikstof, toegepast op habitattypen en natura2000 gebieden’, bijlage 1) 
▪ xy-coördinaten nummer 6: 232986, 505193 
▪ xy-coördinaten nummer 12: 229349. 505860 

 
7 Oude eikenbossen 

▪ kritische depositiewaarde = 1100 mol N/ha//jr (bron: Alterra-rapport 1654 ‘Overzicht van 

kritische depositiewaarden van stikstof, toegepast op habitattypen en natura2000 gebieden’, bijlage 1) 
▪ xy-coördinaten: 232382, 504765 

 
11 Heischrale graslanden 

▪ kritische depositiewaarde = 830 mol N/ha//jr (bron: Alterra-rapport 1654 ‘Overzicht van 

kritische depositiewaarden van stikstof, toegepast op habitattypen en natura2000 gebieden’, bijlage 1) 
▪ xy-coördinaten: 229572, 505860 

 
13 Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 

▪ kritische depositiewaarde = 1200 mol N/ha//jr (bron: Alterra-rapport 1654 ‘Overzicht van 

kritische depositiewaarden van stikstof, toegepast op habitattypen en natura2000 gebieden’, bijlage 1) 
▪ xy-coördinaten: 229303, 505516 

 
14,15 Rand van het Natura2000-gebied 

▪ xy-coördinaten nummer 14: 229769, 506108 
▪ xy-coördinaten nummer 15: 232185, 505529 
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Engbertsdijkvenen 
- Bevoegd gezag: Provincie Overijssel 
- Aanwijzing vogelrichtlijngebied: 2 mei 1989 (te hanteren voor vergunningaanvraag 10 juni 1994) 
- Aanwijzing habitatrichtlijngebied: 7 december 2004 
- Meest kritische depositiewaarde: 400 mol NH3/ha/jr (bron: Beleidskader Natura2000 en stikstof voor 
veehouderijen, april 2010 versie 02) 
- Afstand t.o.v. de projectlocatie: circa 17,3km 
- Terreinbeherende organisatie(s): Staatsbosbeheer , particulieren 

 

 
bron: www.minlnv.nl 
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Habitattypenkaart 
 

 
 
 

1. rand van het Natura2000-gebied 
▪ xy-coördinaten: 241534, 501179 
 

2. actief hoogveen,  
▪ kritische depositiewaarde = 400 mol N/ha//jr (bron: Alterra-rapport 1654 ‘Overzicht van 

kritische depositiewaarden van stikstof, toegepast op habitattypen en natura2000 gebieden’, bijlage 1) 
▪ xy-coördinaten: 241941, 500110 
 

3. droge heide 
▪ kritische depositiewaarde = 1100 mol N/ha//jr (bron: Alterra-rapport 1654 ‘Overzicht van 

kritische depositiewaarden van stikstof, toegepast op habitattypen en natura2000 gebieden’, bijlage 1) 
▪ xy-coördinaten: 241324, 500357 
 

4. herstellend hoogveen 
▪ kritische depositiewaarde = 400 mol N/ha//jr (bron: Alterra-rapport 1654 ‘Overzicht van 

kritische depositiewaarden van stikstof, toegepast op habitattypen en natura2000 gebieden’, bijlage 1) 
▪ xy-coördinaten: 241328, 501003 

 

1 
2 

3 
4 
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Bijlage V Aagro-stacksberekeningen  

 
Vergunning augustus 1991 
 
Naam van de berekening: vergunde situatie 1991 
Gemaakt op: 17-10-2011   9:15:01 
Zwaartepunt X:  231,600 Y:  515,600 
Cluster naam: Slagharen 
Berekende ruwheid: 0,18 m 
 

 
Emissie Punten:  

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. snelheid Emissie 

1 gebouw 2 231 607 515 537  5,8  3,9   0,5   4,00   1 805 
2 gebouw 3a 231 571 515 553  4,3  3,9   0,5   4,00       0 
3 gebouw 4 231 612 515 617  6,6  4,6   2,5   1,60       0 
4 gebouw 5 231 611 515 624  6,6  5,3   2,5   1,60       0 
5 combi lw stal 6 231 621 515 676  6,0  4,5   3,3   1,07       0 
6 gebouw 3b 231 615 515 560  5,5  3,9   0,5   4,00       0 
7 combi lw stal 7 231 612 515 704  6,0  4,5   3,1   1,10       0 
8 beren 231 604 515 658  4,0  3,5   0,5   4,00       0 
9 combi lw stal 2 231 641 515 546  5,0  4,0   2,6   1,73       0 
10 paarden 231 534 515 764  1,5  1,5   0,5   1,00       0 

 

 
Gevoelige locaties:  

Volgnummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 

1 Vecht Ben Reg rand 1 229 769 506 108    0,21 
2 Engbertsdijkv (rand) 241 534 501 179    0,08 
3 EV actief hoogveen 241 941 500 110    0,07 
4 EV droge heide 241 324 500 357    0,08 
5 EV herst. hoogveen 241 328 501 003    0,08 
6 Vecht Ben Reg rand 2 232 185 505 529    0,19 
7 VBR vochtige heide 1 232 336 505 541    0,19 
8 VBR vochtige heide 2 229 769 506 108    0,21 
9 VBR stuifzandheide 1 232 646 505 470    0,19 
10 VBR stuifzandheide 2 229 953 505 818    0,20 
11 VBR jeneverbesstr. 1 232 739 505 080    0,18 
12 VBR jeneverbesstr. 2 229 882 505 738    0,20 
13 VBR alluviale bossen 232 843 505 193    0,18 
14 VBR stroomdalgrasl. 232 944 505 172    0,18 
15 VBR ruigten zomen 1 232 986 505 193    0,18 
16 VBR ruigten zomen 2 229 349 505 860    0,20 
17 VBR heischrale grasl 229 572 505 860    0,20 
18 VBR overg trilvenen 229 303 505 516    0,19 
19 VBR oude eikenbossen 232 382 504 765    0,18 
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Details van Emissie Punt: gebouw 2 (198) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1  kraamzeugen 72 8.3 597.6 
2  guste- en dragende zeugen 228 4.2 957.6 
3  opfokzeugen 100 2.5 250 

 

 
Details van Emissie Punt: gebouw 3a (199) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D1.1.100.2 gesp biggen 0 0.6 0 
2  opfokzeugen 0 2.5 0 

 

 
Details van Emissie Punt: gebouw 4 (200) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D1.1.14.2 gesp biggen 0 0.04 0 

 

 
Details van Emissie Punt: gebouw 5 (201) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D1.3.11 gu + dr zeugen 0 0.21 0 
2  dekberen 0 0.28 0 
3  opfokzeugen 0 1.4 0 

 

 
Details van Emissie Punt: combi lw stal 6 (202) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D3.2.15.4.2 opfokzeugen 0 0.53 0 
2 D1.3.12.4 gu- en dr zeugen 0 0.63 0 

 

 
Details van Emissie Punt: gebouw 3b (1118) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D1.1.100.2 gesp biggen 0 0.6 0 
2  gu en dr zeugen 0 4.2 0 
3  dekberen 0 5.5 0 

 

 
Details van Emissie Punt: combi lw stal 7 (1119) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D1.2.17.4 kraamzeugen 0 1.25 0 

 

 
Details van Emissie Punt: beren (1120) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D2.100 dekberen 0 5.5 0 
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Details van Emissie Punt: combi lw stal 2 (1121) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D1.1.15.4.2 gespeende biggen 0 0.11 0 

 

 
Details van Emissie Punt: paarden (1122) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 K1 paarden 0 5 0 
2 K3 ponys 0 3.1 0 
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Vergunde situatie 7 december 2004 
 
Aangezien de nieuwe stallen (conform milieuvergunning 19 augustus 2004) zijn gerealiseerd 
in 2005, waren de genoemde stallen en dieraantallen nog niet aanwezig op 7 december 2004. 
Wanneer we terugvallen op de voorliggende vergunning, is dit de vergunning uit 1999. Omdat 
de vergunning uit 1999 minder ammoniakemissie betreft dan de vergunning uit 2004, hanteren 
we deze als uitgangssituatie. Duidelijk is dat de gewenste situatie een depositie heeft kleiner 
dan vanuit de vergunning uit 1999. Vanuit de vergunning uit 2004 (met een hogere emissie) 
zal er dus ook een afname zijn van depositie. 
  
 
Naam van de berekening: verguning 1999 
Gemaakt op: 17-10-2011  11:38:53 
Zwaartepunt X:  231,600 Y:  515,600 
Cluster naam: Slagharen 
Berekende ruwheid: 0,18 m 

 
Emissie Punten:  

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. snelheid Emissie 

1 gebouw 2 231 607 515 537  5,8  3,9   0,5   4,00   1 899 
2 gebouw 3a 231 571 515 553  4,3  3,9   0,5   4,00     942 
3 gebouw 4 231 612 515 617  6,6  4,6   2,5   1,60       0 
4 gebouw 5 231 611 515 624  6,6  5,3   2,5   1,60       0 
5 combi lw stal 6 231 621 515 676  6,0  4,5   3,3   1,07       0 
6 gebouw 3b 231 615 515 560  5,5  3,9   0,5   4,00     974 
7 combi lw stal 7 231 612 515 704  6,0  4,5   3,1   1,10       0 
8 beren 231 604 515 658  4,0  3,5   0,5   4,00       0 
9 combi lw stal 2 231 641 515 546  5,0  4,0   2,6   1,73       0 
10 paarden 231 534 515 764  1,5  1,5   0,5   1,00       0 

 

 
Gevoelige locaties:  

Volgnummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 

1 Vecht Ben Reg rand 1 229 769 506 108    0,44 
2 Engbertsdijkv (rand) 241 534 501 179    0,18 
3 EV actief hoogveen 241 941 500 110    0,16 
4 EV droge heide 241 324 500 357    0,16 
5 EV herst. hoogveen 241 328 501 003    0,18 
6 Vecht Ben Reg rand 2 232 185 505 529    0,41 
7 VBR vochtige heide 1 232 336 505 541    0,41 
8 VBR vochtige heide 2 229 769 506 108    0,44 
9 VBR stuifzandheide 1 232 646 505 470    0,39 
10 VBR stuifzandheide 2 229 953 505 818    0,43 
11 VBR jeneverbesstr. 1 232 739 505 080    0,37 
12 VBR jeneverbesstr. 2 229 882 505 738    0,43 
13 VBR alluviale bossen 232 843 505 193    0,38 
14 VBR stroomdalgrasl. 232 944 505 172    0,37 
15 VBR ruigten zomen 1 232 986 505 193    0,37 
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16 VBR ruigten zomen 2 229 349 505 860    0,42 
17 VBR heischrale grasl 229 572 505 860    0,42 
18 VBR overg trilvenen 229 303 505 516    0,40 
19 VBR oude eikenbossen 232 382 504 765    0,37 

 

 
Details van Emissie Punt: gebouw 2 (198) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1  kraamzeugen 101 8.3 838.3 
2  guste- en dragende zeugen 240 4.2 1008 
3  opfokzeugen 21 2.5 52.5 

 

 
Details van Emissie Punt: gebouw 3a (199) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D1.1.100.2 gesp biggen 1170 0.6 702 
2  opfokzeugen 96 2.5 240 

 

 
Details van Emissie Punt: gebouw 4 (200) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D1.1.14.2 gesp biggen 0 0.04 0 

 

 
Details van Emissie Punt: gebouw 5 (201) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D1.3.11 gu + dr zeugen 0 0.21 0 
2  dekberen 0 0.28 0 
3  opfokzeugen 0 1.4 0 

 

 
Details van Emissie Punt: combi lw stal 6 (202) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D3.2.15.4.2 opfokzeugen 0 0.53 0 
2 D1.3.12.4 gu- en dr zeugen 0 0.63 0 

 

 
Details van Emissie Punt: gebouw 3b (1118) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D1.1.100.2 gesp biggen 520 0.6 312 
2  gu en dr zeugen 155 4.2 651 
3  dekberen 2 5.5 11 

 

 
Details van Emissie Punt: combi lw stal 7 (1119) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D1.2.17.4 kraamzeugen 0 1.25 0 
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Details van Emissie Punt: beren (1120) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D2.100 dekberen 0 5.5 0 

 

 
Details van Emissie Punt: combi lw stal 2 (1121) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D1.1.15.4.2 gespeende biggen 0 0.11 0 

 

 
Details van Emissie Punt: paarden (1122) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 K1 paarden 0 5 0 
2 K3 ponys 0 3.1 0 
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Gewenste situatie 
 
Naam van de berekening: aangevraagde situatie juli 2011 
Gemaakt op: 25-07-2011  11:18:26 
Zwaartepunt X:  231,600 Y:  515,600 
Cluster naam: Slagharen 
Berekende ruwheid: 0,18 m 

 
Emissie Punten:  

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. snelheid Emissie 

1 gebouw 2 231 607 515 537  5,8  3,9   0,5   4,00       0 
2 gebouw 3a 231 571 515 553  4,3  3,9   0,5   4,00     660 
3 gebouw 4 231 612 515 617  6,6  4,6   2,5   1,60      95 
4 gebouw 5 231 611 515 624  6,6  5,3   2,5   1,60     163 
5 combi lw stal 6 231 621 515 676  6,0  4,5   3,3   1,07     398 
6 gebouw 3b 231 615 515 560  5,5  3,9   0,5   4,00     675 
7 combi lw stal 7 231 612 515 704  6,0  4,5   3,1   1,10     475 
8 beren 231 604 515 658  4,0  3,5   0,5   4,00      28 
9 combi lw stal 2 231 641 515 546  5,0  4,0   2,6   1,73     308 
10 paarden 231 534 515 764  1,5  1,5   0,5   1,00      21 

 
Gevoelige locaties:  

Volgnummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 

1 Vecht Ben Reg rand 1 229 769 506 108    0,33 
2 Engbertsdijkv (rand) 241 534 501 179    0,13 
3 EV actief hoogveen 241 941 500 110    0,12 
4 EV droge heide 241 324 500 357    0,12 
5 EV herst. hoogveen 241 328 501 003    0,13 
6 Vecht Ben Reg rand 2 232 185 505 529    0,30 
7 VBR vochtige heide 1 232 336 505 541    0,30 
8 VBR vochtige heide 2 229 769 506 108    0,33 
9 VBR stuifzandheide 1 232 646 505 470    0,29 
10 VBR stuifzandheide 2 229 953 505 818    0,32 
11 VBR jeneverbesstr. 1 232 739 505 080    0,28 
12 VBR jeneverbesstr. 2 229 882 505 738    0,31 
13 VBR alluviale bossen 232 843 505 193    0,28 
14 VBR stroomdalgrasl. 232 944 505 172    0,27 
15 VBR ruigten zomen 1 232 986 505 193    0,27 
16 VBR ruigten zomen 2 229 349 505 860    0,31 
17 VBR heischrale grasl 229 572 505 860    0,31 
18 VBR overg trilvenen 229 303 505 516    0,29 
19 VBR oude eikenbossen 232 382 504 765    0,27 

 
Details van Emissie Punt: gebouw 2 (198) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1  kraamzeugen 0 0 0 
2  guste- en dragende zeugen 0 0 0 
3  opfokzeugen 0 0 0 
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Details van Emissie Punt: gebouw 3a (199) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D1.1.100.2 gesp biggen 880 0.75 660 
2  opfokzeugen 0 0 0 

 
Details van Emissie Punt: gebouw 4 (200) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D1.1.14.2 gesp biggen 2380 0.04 95.2 

 
Details van Emissie Punt: gebouw 5 (201) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D1.3.11 gu + dr zeugen 774 0.21 162.54 
2  dekberen 0 0.28 0 
3  opfokzeugen 0 1.4 0 

 
Details van Emissie Punt: combi lw stal 6 (202) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D3.2.15.4.2 opfokzeugen 180 0.53 95.4 
2 D1.3.12.4 gu- en dr zeugen 480 0.63 302.4 

 
Details van Emissie Punt: gebouw 3b (1118) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D1.1.100.2 gesp biggen 900 0.75 675 
2  gu en dr zeugen 0 0 0 
3  dekberen 0 0 0 

 
Details van Emissie Punt: combi lw stal 7 (1119) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D1.2.17.4 kraamzeugen 380 1.25 475 

 
Details van Emissie Punt: beren (1120) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D2.100 dekberen 5 5.5 27.5 

 
Details van Emissie Punt: combi lw stal 2 (1121) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D1.1.15.4.2 gespeende biggen 2800 0.11 308 

 
Details van Emissie Punt: paarden (1122) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 K1 paarden 3 5 15 
2 K3 ponys 2 3.1 6.2 
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Bijlage VI Diertellingen 

 
Meitelling 2008 
Onderstaande meitelling is gebaseerd op zowel de bedrijfslocatie aan de Luttergreppel 4 te 
Slagharen (vermeerderingsbedrijf), als de bedrijfslocatie te Schuinesloot (vleesvarkensbedrijf).  
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Meitelling 2009 
 
Onderstaande meitelling is gebaseerd op zowel de bedrijfslocatie aan de Luttergreppel 4 te 
Slagharen (vermeerderingsbedrijf), als de bedrijfslocatie te Schuinesloot (vleesvarkensbedrijf).  
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Bijlage VII Vergunningen 

 
Vigerende vergunning op 10 juni 1994 
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Vigerende vergunning op 7 december 2004 en 1 februari 2009 
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Bijlage 3 Ecologisch onderzoek 
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1. Algemeen 

1.1 Opdracht 

De gemeente heeft verzocht een omgevingstoets met betrekking tot de geurbelasting uit 
te voeren voor de uitbreiding van het varkensbedrijf aan de Luttergreppel 4 te Slagharen, 
kadastraal gelegen in de gemeente Hardenberg, sectie V, nr’s 830 en 120. De 
omgevingstoets wordt uitgevoerd om de verandering van de geurbelasting door de 
gewenste uitbreiding van het varkensbedrijf in kaart te brengen. Hiervoor zijn de 
geurverspreidingsmodellen “V-stacks vergunningen versie V2010.1” en “V-stacks gebied 
versie V2010.1” gebruikt. 

 

1.2 Gegevens en werkwijze 

1.2.1 Inleiding 
De huidige geurbelasting en de geurbelasting op basis van de aangevraagde situatie van 
het bedrijf gelegen aan de Luttergreppel 4 te Slagharen, moeten in beeld worden 
gebracht. De geurbelasting wordt berekend op de omliggende geurgevoelige objecten. 
Tevens wordt de geurbelasting in het gehele gebied om de veehouderij in beeld gebracht. 
Zowel de individuele geurbelasting (voorgrondbelasting) als de achtergrondbelasting zijn 
berekend. De voorgrondbelasting betreft de geurbelasting die wordt veroorzaakt door het 
individuele veehouderijbedrijf gelegen aan de Luttergreppel 4. De achtergrondbelasting 
wordt veroorzaakt door voornoemd bedrijf inclusief alle omliggende veehouderijen binnen 
een straal van 2 kilometer om het bedrijf. Er is een contour om de stallen getekend en 
daaromheen weer een bufferzone van 2 km. De bronnen en een groot aantal receptoren 
binnen dit gebied zijn geselecteerd. 
 

1.2.2 Berekening voorgrondbelasting 
De geurgevoelige objecten (receptoren) zijn geselecteerd vanaf de site van het kadaster.  
De dichtstbijzijnde geurgevoelige objecten om het bedrijf (zowel gelegen binnen als buiten 
de bebouwde kom) zijn ingevoerd als geurgevoelig object. 
 
De berekeningen zijn uitgevoerd in het programma V-stacks vergunningen.  
In het bestand zijn de bedrijfsspecifieke parameters: emissiepunthoogte (EP-hoogte), de 
gemiddelde gebouw-hoogte (gemgebhoogte), de diameter van het emissiepunt (EP-
diam), de uittreedsnelheid (EP-uittr.snelh) en de huidige/ aangevraagde geuremissie 
opgenomen.  
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V-stacks berekening huidige situatie  
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V-stacks berekening gewenste  situatie  
 

 
 
 
Uit de berekening blijkt dat op geen enkel geurgevoelig object de norm voor de individuele 
geurbelasting wordt overschreden. 
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1.2.3 Berekening achtergrondbelasting 
Receptorenbestand 
Er zijn voor deze berekening dezelfde geurgevoelige objecten (receptoren) gebruikt als bij 
de berekening van de voorgrondbelasting. Het receptorenbestand is als bijlage 3 
toegevoegd. 
 
Bronbestanden 
De berekeningen zijn uitgevoerd in het programma V-stacks gebied. Er zijn naast het 
bedrijf aan de Luttergreppel 4 te Slagharen binnen een straal van 2 kilometer 7 bedrijven 
in de gemeente De Wolden en 13 bedrijven in de gemeente Hardenberg die meetellen 
voor de bepaling van de achtergrondbelasting. Van het bedrijf zijn 2 bronbestanden 
aangemaakt, de huidige situatie (de situatie zonder uitbreiding van het bedrijf), en de 
gewenste situatie. In de bronbestanden zijn de bedrijfsspecifieke parameters 
schoorsteenhoogte (st-h), gebouwhoogte (gemgebh), diameter (st-diam), uittreedsnelheid 
(st-uittree) en de vergunde danwel aangevraagde geuremissie opgenomen. 
 
Voor de overige omliggende bedrijven zijn de gegevens gebruikt, zoals aangegeven door 
de gemeenten Hardenberg en De Wolden. Bij de invoer van de parameters is uitgegaan 
van defaultwaarden.  
 
 
Berekeningen 
Er zijn voor de achtergrondbelasting 2 afzonderlijke berekeningen uitgevoerd: 
1. Referentie: huidige situatie zonder uitbreiding van het bedrijf  
2. Nieuwe situatie: huidige situatie met uitbreiding van het bedrijf aan de Luttergreppel 4 
 
In bijlage 4 is het bronbestand met de huidige situatie opgenomen. Bijlage 5 bevat het 
bronbestand met de nieuwe situatie.  
 
 

 
 
Overzicht bronnen en receptoren binnen een straal van 2 kilometer rondom  
het bedrijf aan de Luttergreppel 4 te Slagharen 
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2. Toetsing van de resultaten 
Met de berekeningen wordt de voor- en achtergrondbelasting op de omliggende objecten 
in beeld gebracht. De hoogte van de geurbelasting zal beoordeeld moeten worden. Is 
deze acceptabel voor het leefklimaat of niet?  
 

Achtergrondbelasting of voorgrondbelasting maatgeve nd ? 

Als vuistregel geldt dat de voorgrondbelasting maatgevend is indien die tenminste de helft 
bedraagt van de achtergrondbelasting. Dus als de achtergrondbelasting bijvoorbeeld 20 
ouE/m3 bedraagt, hoeft de voorgrondbelasting alleen te worden beschouwd als die 10 
ouE/m3 of meer bedraagt. Op grond hiervan zijn twee situaties te onderscheiden: 
1) Bedraagt de voorgrondbelasting minder dan de helft van de achtergrondbelasting, dan 
is de achtergrondbelasting bepalend voor de hinder. 
2) Als de voorgrondbelasting meer bedraagt dan de helft van de achtergrondbelasting, 
dan zal de voorgrondbelasting altijd tot het hoogste geurhinderpercentage leiden. 

2.1   Voorgrondbelasting 

In de Wet geurhinder en veehouderij is vastgesteld dat de norm van 8 ouE/m3 in het 
buitengebied en de norm van 2.0 ouE/m3 in de bebouwde kom niet mag worden 
overschreden (niet-concentratiegebied). De gemeenten Hardenberg en De Wolden 
hebben echter allebei aanvullend beleid vastgesteld, waarmee de normen zijn verhoogd 
naar 14,0 en respectievelijk 3,0 ouE/m3. 
 
Deze normen vormen de criteria voor het al dan niet vergunnen van een aanvraag van 
een veehouderij met betrekking tot geurhinder. Door bovenstaande norm af te lezen in 
bijlage 1 (relatie geurnorm voorgrondbelasting en geurhinderpercentage) volgt het 
bijbehorende wettelijk vastgelegde percentage geurgehinderden (artikel 3 en 6 van de 
Wet Geurhinder en Veehouderij). 
 

 Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom 
Niet- Concentratiegebied  Aanbevolen 

(artikel 3) 

Maximaal 

(artikel 6) 

Aanbevolen 

(artikel 3) 

Maximaal 

(artikel 6) 

Geurimmissie C98 [OUE/m3] berekend met V Stacks 2 8 8 20 

Hinder (“soms of vaak last van”) 11% 29% 29% 46% 

Geurverordening Hardenberg en De Wolden     

Geurimmissie C98 [OUE/m3] berekend met V Stacks 3 14 

Hinder (“soms of vaak last van”) 14% 37% / 38% 

Maximaal toegestane geurimmissies volgens de Wet Geurhinder en Veehouderij en de bijbehorende 
hinderpercentages (voorgrondbelasting) 

 

2.2 Achtergrondbelasting 

Om op basis van de achtergrondbelasting uitspraken te kunnen doen over het leefklimaat 
is een tabel nodig waarin een zogenaamde dosis-effectrelatie is weergegeven. In bijlage 2 
is deze relatie weergegeven. De tabel is gebaseerd op rapportages van PRA-Odournet 
BV. 
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De geurhinder is uitgedrukt als percentage. Het geurhinderpercentage geeft het 
percentage inwoners weer die in een telefonische enquête heeft aangegeven “soms of 
vaak last van geur van stallen van veehouderijen” te ondervinden.  
Als de achtergrondbelasting bepalend is (dat is het geval als de voorgrondbelasting 
uitgedrukt in C98 [OUE/m3] minder is dan de helft van de achtergrondbelasting), dan 
gelden onderstaande normen. Deze zijn afgeleid uit de combinatie van tabel 1 (maximaal 
toegestane geurimmissies volgens de Wet Geurhinder en Veehouderij en de bijbehorende 
hinderpercentages) en bijlage 2 (relatie achtergrondbelasting en percentage 
geurgehinderden). Er is vanuit gegaan dat de hinderpercentages bij voorgrondbelasting 
en achtergrondbelasting gelijk mogen zijn. 
 

 Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom 
 Aanbevolen 

(artikel 3) 

Maximaal 

(artikel 6) 

Aanbevolen 

(artikel 3) 

Maximaal 

(artikel 6) 

Niet-Concentratiegebied     

Geurimmissie C98 [OUE/m3] berekend met V Stacks 4 18 18 44 

Hinder (“soms of vaak last van”) 11% 29% 29% 46% 

Geurverordening Hardenberg en De Wolden     

Geurimmissie C98 [OUE/m3] berekend met V Stacks  6 30 

Hinder (“soms of vaak last van”) 15% 39% 

Maximaal toegestane hinderpercentages afgeleid uit de Wet Geurhinder en Veehouderij en de 
bijbehorende geurimmissie (achtergrondbelasting) 

 
Om ten behoeve van dit onderzoek de mate van aanvaardbaarheid in relatie tot de achter-
grondbelasting te kunnen bepalen, worden knelpunten indicatief als volgt gedefinieerd: 
- bebouwde kom: geurbelasting > 6 ouE/m3; 
- buitengebied: geurbelasting > 30 ouE/m3. 
 
Voorts wordt ook de relatie tussen geurhinder en de milieukwaliteit die ook wordt gebruikt 
door het RIVM betrokken bij de toetsing. Deze relatie is in onderstaande tabel 
beschreven. 
 

Milieukwaliteit Geurgehinderden [%]  
zeer goed <5 
goed 5-10 
redelijk goed 10-15 
matig 15-20 
tamelijk slecht 20-25 
slecht 25-30 
zeer slecht 30-35 
extreem slecht 35-40 

Relatie geurhinder en leefklimaat  

 

 Achtergrondbelasting 

ouE/m3 

Hinderpercentage Leefklimaat op basis van 
‘niet-concentratiegebied’ 

Binnen bebouwde kom 6 15% Matig 

Buitengebied 30 39% Extreem slecht 

Aanbevolen achtergrondbelasting, hinderpercentage en leefklimaat  
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Bij de beoordeling van het leefklimaat moeten zowel de voor- als de achtergrondbelasting 
worden beoordeeld. De voorgrondbelasting is maatgevend als deze meer is dan de helft 
van de achtergrondbelasting. 
  
 

Receptor (geurgevoelig 
object) 

ID Individuele 
Geurbelast. 
Nieuwe situatie 

ouE/m3 

Achtergrond 
belasting 
Nieuwe situatie 

½ achtergrond 
belasting 

Achtergrond of 
voorgrondbelasting 
maatgevend 

Luttergreppel 1 1000 13,8 13.756 6.88 
Voorgrondbelasting 

 

Luttergreppel 2 1001 6,1 6.356 3.18 
Voorgrondbelasting 

 

Luttergreppel 3 1002 6,2 4.562 2.28 
Voorgrondbelasting 

 

Staarmansweg 7i 1003 7,8 6.467 3.23 
Voorgrondbelasting 

 

Staarmansweg 8 1004 3,6 4.377 2.19 
Voorgrondbelasting 

 

Witmanweg 24 1005 0,6 1.192 0.60 
Voorgrondbelasting 

 

Drogteropslagen 81 1006 1,1 18.445 9.22 
Achtergrondbelasting 

 

Staarmansweg 1 1007 4,1 4.567 2.28 
Voorgrondbelasting 

 

Staarmansweg 3 1008 3,8 4.151 2.08 
Voorgrondbelasting 

 

Drogteropslagen 99 1009 4,4 6.487 3.24 
Voorgrondbelasting 

 

Drogteropslagen 101 1010 4,2 6.008 3.00 
Voorgrondbelasting 

 

Moeshoekweg 19 1011 1,8 3.049 1.52 
Voorgrondbelasting 

 

Luttergreppel 5 1012 3,1 3.533 1.77 
Voorgrondbelasting 

 

Moeshoekdwarsweg 2 1013 1,1 2.068 1.03 
Voorgrondbelasting 

 

Staarmansweg 6 1014 3,3 4.048 2.02 
Voorgrondbelasting 

 

Drogteropslagen 87 1015 1,7 11.716 5.86 
Achtergrondbelasting 

 

Moeshoekweg 29 1016 2,5 3.964 1.98 
Voorgrondbelasting 

 
Maatgevende belasting  
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3. Resultaat 

3.1 Voorgrondbelasting 

Alle objecten waarbij de voorgrondbelasting maatgevend is voldoen aan de streefwaarde 
van 14,0 en 3,0 ouE/m3. 
 

3.2 Achtergrondbelasting 

De geurbelasting op de ingevoerde receptorpunten en op de omgeving van de 
veehouderij is berekend volgens de huidige situatie (zonder het nieuwe initiatief ) en in de 
nieuwe situatie (met het nieuwe initiatief). 
In bijlage 3 is het gehele receptorenbestand te vinden. In bijlage 4 en 5 zijn de 
verschillende bronnenbestanden van de twee berekeningen weergegeven.  
 
In bijlage 7 is de achtergrondgeurbelasting op alle receptorpunten (= geurgevoelige 
objecten) in beide situaties weergeven. Tevens is het hinderpercentage en het leefklimaat 
benoemd. Uit de bijlage blijkt dat de geurbelasting op basis van de aanvraag op enkele 
objecten in zeer geringe mate toeneemt. Het hinderpercentage neemt toe bij 4 van de 17 
gekozen objecten. 
 

3.2.1    Objecten binnen de bebouwde kom  
Er zijn twee objecten binnen de bebouwde kom binnen 2 km van het bedrijf meegenomen 
in de berekeningen. Voor een van beide (Drogteropslagen 81) is de achtergrondbelasting 
maatgevend. De achtergrondbelasting bedraagt hier ruim 18,0 ouE/m3 waarmee de 
gestelde grenswaarde van 6 ouE/m3 ruim wordt overschreden. De oorzaak van de hoge 
achtergrondbelasting is gelegen in het feit dat dit object op korte afstand ligt van andere 
veehouderijbedrijven in Drogteropslagen. De gewenste uitbreiding van het bedrijf aan de 
Luttergreppel 4 draagt niet bij aan een toename van de achtergrondbelasting.  
 

3.2.2 Objecten in het buitengebied 
Ook in het buitengebied is één gekozen receptor aanwezig waarbij de 
achtergrondbelasting bepalend is. De achtergrondbelasting bedraagt in de nieuwe situatie 
bijna 12 ouE/m3 , waarmee de belasting lager is dan de gestelde streefwaarde van 30 
ouE/m3.   
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4. Conclusie 
 
Uit deze rapportage blijkt dat de geurbelasting op basis van de nieuwe situatie op enkele 
objecten in geringe mate toeneemt.  
 
Uit de berekeningen blijkt dat voor de twee van de gekozen receptoren de 
achtergrondbelasting bepalend is. Een van de objecten is gelegen binnen de bebouwde 
kom. Voor dit object geldt dat de geurbelasting hoger is dan de gestelde streefwaarde van 
6 ouE/m3. De oorzaak van de hoge achtergrondbelasting is gelegen in het feit dat dit 
object op korte afstand ligt van andere veehouderijbedrijven. In de nieuwe situatie 
verandert de achtergrondbelasting van dit object niet door de aanpassingen op het bedrijf 
aan de Luttergreppel 4 te Slagharen.  
Voor het tweede object (gelegen buiten de bebouwde kom) geldt dat de 
achtergrondbelasting ruimschoots voldoet aan de streefwaarde van 30 ouE/m3. 
 
Alle objecten waarbij de voorgrondbelasting maatgevend is voldoen aan de streefwaarden 
van 3,0 en 8,0 ouE/m3. 
 
Concluderend kan worden gesteld dat de nieuwe situatie voldoet aan de streefwaarden. 
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Bijlage 1: Relatie voorgrondbelasting en geurhinder  
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Bijlage 2: Relatie achtergrondbelasting en geurhind er 
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Bijlage 3: Receptorenbestand (adressen geurgevoelig e objecten) 
ID                X         Y  norm     Adres 

1000 231498 515413 14 Luttergreppel 1 
1001 231573 515210 14 Luttergreppel 2 
1002 231433 516012 14 Luttergreppel 3 
1003 231870 515905 14 Staarmansweg 7i 
1004 232179 515882 14 Staarmansweg 8 
1005 233531 516268 3 Witmanweg 24 
1006 230574 515452 3 Drogteropslagen 81 
1007 232050 516038 14 Staarmansweg 1 
1008 231976 516163 14 Staarmansweg 3 
1009 231440 515132 14 Drogteropslagen 99 
1010 231503 515110 14 Drogteropslagen 101 
1011 232348 514983 14 Moeshoekweg 19 
1012 231405 516264 14 Luttergreppel 5 
1013 232949 515929 14 Moeshoekdwarsweg 2 
1014 232212 515938 14 Staarmansweg 6 
1015 230837 515509 14 Drogteropslagen 87 
1016 231758 514901 14 Moeshoekweg 29 
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Bijlage 4: Bronnenbestand huidige situatie  

(1001 = Luttergreppel 4) 
 
BRONNEN BINNEN 2 KM ZONE OM LUTTERGREPPEL 4 TE SLAG HAREN
BRONID X Y STH GEBH BINDIAM STUITTREEE_MAXVERGUNDE_VERGUNDIZ PCHNR

1001 231604 515571 6 6 0.5 4 42355 42355
1002 231351 516593 6 6 0.5 4 11560 11560
1003 231137 517173 6 6 0.5 4 23641 23641
1004 231157 514789 6 6 0.5 4 11277 11277
1005 230659 515297 6 6 0.5 4 47775 47775
1006 230706 515257 6 6 0.5 4 0 0
1007 230460 515532 6 6 0.5 4 907 907
1008 231158 515312 6 6 0.5 4 40157 40157
1009 233135 515954 6 6 0.5 4 651 651
1010 232553 514869 6 6 0.5 4 0 0
1011 233261 514959 6 6 0.5 4 60320 60320
1012 232241 514084 6 6 0.5 4 20230 20230
1013 232361 513881 6 6 0.5 4 45538 45538
1014 232571 513939 6 6 0.5 4 3702 3702
1015 231769 514037 6 6 0.5 4 1602 1602
1016 230058 514781 6 6 0.5 4 27448 27448
1017 231085 514214 6 6 0.5 4 335 335
1018 231941 515913 6 6 0.5 4 390 390
1019 232173 515880 6 6 0.5 4 214 214
1020 231887 515924 6 6 0.5 4 356 356
1021 231836 517555 6 6 0.5 4 29593 29593  

 

Bijlage 5: Bronnenbestand Nieuwe situatie  
BRONNEN BINNEN 2 KM ZONE OM LUTTERGREPPEL 4 TE SLAG HAREN
BRONID X Y STH GEBH BINDIAM STUITTREEE_MAXVERGUNDE_VERGUNDIZ PCHNR

1001 231604 515571 6 6 0.5 4 44137 44137
1002 231351 516593 6 6 0.5 4 11560 11560
1003 231137 517173 6 6 0.5 4 23641 23641
1004 231157 514789 6 6 0.5 4 11277 11277
1005 230659 515297 6 6 0.5 4 47775 47775
1006 230706 515257 6 6 0.5 4 0 0
1007 230460 515532 6 6 0.5 4 907 907
1008 231158 515312 6 6 0.5 4 40157 40157
1009 233135 515954 6 6 0.5 4 651 651
1010 232553 514869 6 6 0.5 4 0 0
1011 233261 514959 6 6 0.5 4 60320 60320
1012 232241 514084 6 6 0.5 4 20230 20230
1013 232361 513881 6 6 0.5 4 45538 45538
1014 232571 513939 6 6 0.5 4 3702 3702
1015 231769 514037 6 6 0.5 4 1602 1602
1016 230058 514781 6 6 0.5 4 27448 27448
1017 231085 514214 6 6 0.5 4 335 335
1018 231941 515913 6 6 0.5 4 390 390
1019 232173 515880 6 6 0.5 4 214 214
1020 231887 515924 6 6 0.5 4 356 356
1021 231836 517555 6 6 0.5 4 29593 29593  
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Bijlage 6: Overzicht bronnen en receptoren 

INTENSIEVE VEEHOUDERIJEN BINNEN EEN STRAAL VAN 2 KM
x-coördinaat y-coördinaat aantal soort RAV Totaal OU

GEMEENTE DE WOLDEN
Luttergreppel 7 te Linde 231351 516593 22.000 legkippen in volièrestal E 2.11.1

12.000 legkippen grondhuisvesting E 2.9 11.560,0
Luttergreppel 15 te Linde 231137 517173 84 kraamzeugen D 1.2.100

250 guste- en dr. zeugen D 1.3.100
16 guste- en dr. zeugen D 1.3.101

1040 gesp. biggen D 1.1.100.2
2 dekberen D 2.100

98 opfokzeugen D 3.100.2
80 vleesvarkens D 3.100.2 23.641,2

De Tippe 8/8a te Drogteropslagen 231157 514789 630 vleesvarkens D3.2.6.2.1 11.277,0
Drogteropslagen 62 te Drogteropslagen 230659 515297 1342 vleesstierkalveren tot 6 maanden A 4.100 47.775,2
Drogteropslagen 64 te Drogteropslagen 230706 515257 konijnen, geen geuremissiefactor 
Drogteropslagen 73 te Drogteropslagen 230460 515532 4 kraamzeugen D1.2.100

15 guste- en dr. zeugen D1.3.100
66 gesp. biggen D1.1.100.1 906,9

Drogteropslagen 95 te Drogteropslagen 231158 515312 1128 vleeskalveren tot 8 maanden A 4.100 40.156,8

GEMEENTE HARDENBERG
Moeshoekdwarsweg 6 233135 515954 15 schapen B1 651,0
Moeshoekweg 10 232553 514869 konijnen geen geuremissiefactor
Stobbeplasweg 2 en 4 233261 514959 onbekend, o.b.v. V-stacksberekening 60.320,0
Dedemsvaartseweg Noord 6 232241 514084 onbekend, o.b.v. V-stacksberekening 20.230,0
Dedemsvaartseweg Zuid 1 232361 513881 onbekend, o.b.v. V-stacksberekening 45.538,0
Dedemsvaartseweg Zuid 11 232571 513939 68 vleeskalveren tot 8 maanden A4.2

36 vleeskalveren tot 6 maanden A5.1 3.702,4
Tottenhamstraat 28 231769 514037 45 vleesstierkalveren tot 6 maanden A5.1 1.602,0
Langejacht 22 230058 514781 771 vleeskalveren tot 8 maanden 27.447,6
Rheezerend 186 231085 514214 11 schapen B1

4 vleeskalveren tot 8 maanden A4.2 335,0
Staarmansweg 5 231941 515913 50 schapen B1 390,0
Staarmansweg 10 232173 515880 vleeskalveren tot 8 maanden A 4.2 213,6
Staarmansweg 7 231887 515924 5 vleesstierkalveren tot 6 maanden A5.1 356,0
Geert Migchelsweg 43 231836 517555 onbekend, o.b.v. V-stacksberekening 29.593,0  
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Overzicht gekozen bronnen en receptoren  

 

  Overige bronnen (intensieve veehouderijen binnen een straal van 2 km)   Projectlocatie, Luttergreppel 4 te Slagharen 

   Gekozen receptoren (geurgevoelige objecten binnen een straal van 2 km) 
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Bijlage 7: Resultaten Berekening V-stacks gebied 
ID nummer   X-

coördinaat 
Y-

coördinaat 
Geurnorm 
voorgrond-
belasting 

Geurnorm 
achtergrond
-belasting 

Achtergrond
belasting 

bestaande 
situatie 

Achtergrond 
belasting 
nieuwe 
situatie  

Hinderper 
centage 

bestaande 
situatie 

Hinderper 
centage 
nieuwe 
situatie 

Leefklimaat bestaande 
situatie 

Leefklimaat nieuwe 
situatie 

1000 231498 515413 14 18 13.371 13.756 24 25 Tamelijk slecht Tamelijk slecht 
1001 231573 515210 14 18 6.253 6.356 14 14 Redelijk goed Redelijk goed 
1002 231433 516012 14 18 4.403 4.562 11 12 Redelijk goed Redelijk goed 
1003 231870 515905 14 18 6.296 6.467 14 14 Redelijk goed Redelijk goed 
1004 232179 515882 14 18 4.243 4.377 11 11 Redelijk goed Redelijk goed 
1005 233531 516268 3 4 1.192 1.192 4 4 goed goed 
1006 230574 515452 3 4 18.445 18.445 29 29 slecht slecht 
1007 232050 516038 14 18 4.456 4.567 11 12 Redelijk goed Redelijk goed 
1008 231976 516163 14 18 4.064 4.151 11 11 Redelijk goed Redelijk goed 
1009 231440 515132 14 18 6.414 6.487 14 14 Redelijk goed Redelijk goed 
1010 231503 515110 14 18 5.804 6.008 14 14 Redelijk goed Redelijk goed 
1011 232348 514983 14 18 3.017 3.049 9 9 goed goed 
1012 231405 516264 14 18 3.471 3.533 9 10 goed Redelijk goed 
1013 232949 515929 14 18 2.070 2.068 6 6 goed goed 
1014 232212 515938 14 18 3.954 4.048 11 11 Redelijk goed Redelijk goed 
1015 230837 515509 14 18 11.716 11.716 23 23 Tamelijk slecht Tamelijk slecht 
1016 231758 514901 14 18 3.916 3.964 11 11 Redelijk goed Redelijk goed 
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Bijlage 5 Onderzoek Luchtkwaliteit 
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Bijlage 6 Bodemonderzoek 
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Ter verkrijging van de benodigde informatie zijn onderstaande bronnen geraadpleegd: 

� locatie-inspectie (d.d. 27 april 2011); 

� informatie opdrachtgever; 

� gemeente Slagharen; 

� Luchtfoto Google Earth; 

� Grondwaterkaart van Nederland; 

� Topografische Atlas van Nederland (2002); 

� kadastralekaart. 

Voorafgaand aan de veldwerkzaamheden zijn de beschikbare gegevens opgevraagd bij de ge-

meente Slagharen. Tevens is door Klijn Bodemonderzoek een locatie-inspectie uitgevoerd 

waarbij onder andere is gelet op verdachte plekken (zoals verkleuringen, brandplekken, olieop-

slag etc.), asbest op of in de bodem, asbestbeschoeiingen, verzakkingen en ophogingen.  

2.2. Ligging en omgeving locatie 

De onderzoekslocatie bevindt zich in het buitengebied aan de westzijde van de dorpskern van 

Slagharen. In de nabijheid van de onderzoekslocatie aan de westzijde bevindt zich de provin-

ciegrens met Drenthe. De omgeving van de onderzoekslocatie betreft voornamelijk landbouw-

grond.  

De onderzoekslocatie ligt aan de Luttergreppel 4 te Slagharen en is kadastraal bekend als Ge-

meente Ambt-Hardenberg, sectie V, nr. 120 (ged.). Voor een topografisch overzicht van de 

locatie en omgeving verwijzen wij naar de tekening in bijlage 1, een tekening van de locatie is 

weergegeven in bijlage 2. 

2.3. Historisch en huidig gebruik 

De gehele locatie aan de Luttergreppel 4 te Slagharen heeft een oppervlakte van circa 3,4 hecta-

re en betreft twee kadastrale percelen. Op het perceel is het zeugenbedrijf van de maatschap 

gevestigd. Op het zuidelijke perceel (kadastraal sectie V, nr. 830, met een oppervlakte van circa 

0,9 hectare) bevinden zich een woning, een varkensstal en een silo. Ten noorden van dit kadas-

trale perceel bevindt zich kadastraal perceel sectie V, nr. 120 met een oppervlakte van circa 2,5 

hectare. Op dit perceel, aan de zuidzijde ervan, bevinden zich twee varkensstallen. Het overige 

terreindeel is onbebouwd en in gebruik als weiland (grasland). Het onderzoeksterrein heeft een 

oppervlakte van circa 11.000 m
2
 en bevindt zich ten noorden van de twee noordelijkste stallen. 

Het perceel heeft voorzover bekend alleen een agrarische functie gehad. Op de locatie hebben, 

voor zover bekend, geen activiteiten plaatsgevonden die de milieuhygiënische kwaliteit van 

grond en grondwater nadelig kunnen hebben beïnvloed. Uit gegevens verkregen van de ge-

meente Slagharen is gebleken dat over de aanwezigheid van onder- of bovengrondse opslag-

tanks of in het verleden uitgevoerde dempingen op het onderhavige onderzoeksgebied geen 

gegevens bekend zijn. Wel was nabij de onderzoekslocatie, bebouwing van De Luttergreppel 

een bovengrondse opslagtank en opslagplaats van dieselolie en zwavelzuur aanwezig. Deze 

tanks zijn volgens gegevens verkregen van de gemeente verwijderd in 1999. Het is niet bekend 

of op de onderzoekslocatie in het verleden een bodemonderzoek is uitgevoerd. Verder is uit de 

gemeentelijke informatie gebleken dat op het perceel diverse bouwvergunningen zijn verstrekt 

voor het uitbreiden c.q bouwen van een woning/stal. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de 

op het perceel uitgevoerde activiteiten geen nadelige invloed heeft gehad op de bodemkwaliteit 

op onderhavig onderzoeksperceel. 

2.4. Toekomstig gebruik van het terrein 

De bestemming van de onderzoekslocatie zal worden gewijzigd. Het voornemen is om op het 

onbebouwde terreindeel van perceel met sectie V, nr. 120 twee nieuwe varkensstallen, een wo-

ning en een silo te realiseren. 
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2.5. Financieel/juridisch 

Op het perceel hebben, voorzover bekend, geen calamiteiten plaatsgevonden waarbij de bodem 

verontreinigd is geraakt. 

2.6. Regionale opbouw en geohydrologie 

De regionale bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie is weergegeven in tabel 1. 
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Bodemopbouw

Slagharen ligt ten zuidwesten van het Drentse Plateau. De deklaag bestaat uit een zandgrond. In 

het gebied zijn verscheidene watervoerende pakketten te onderscheiden, die waarschijnlijk niet 

volledig afgesloten zijn door scheidende lagen. Het maaiveld bevindt zich op ongeveer 9 

m+NAP. 

2.7. Onderzoekshypothese 

Conform de aanpak van de NEN 5740 dient, voorafgaand aan de uitvoering van het veld- en 

laboratoriumonderzoek, op basis van de verkregen informatie een hypothese te worden opge-

steld. Het betreft hierbij een aanname met betrekking tot het al dan niet aanwezig zijn van bo-

demverontreiniging op de te onderzoeken locatie. 

Op basis van de gestelde informatie met betrekking tot de historie en het huidige gebruik van de 

onderzoekslocatie, wordt de onderzoekslocatie beschouwd als “niet-verdacht” ten aanzien van 

bodemverontreiniging. Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese dat de bodem 

niet verontreinigd is met stoffen in concentraties boven de achtergrondwaarde (grond) en/of de 

streefwaarde (grondwater).  

Voor het toetsen van bovenstaande hypothese is de onderzoeksstrategie “onverdacht” uitge-

voerd. Deze strategie is verder uitgewerkt in hoofdstuk 3. 
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3. ONDERZOEKSPROGRAMMA 

Ten behoeve van dit onderzoek is een programma voor veld- en laboratoriumwerk opgesteld.  

De onderzoeksopzet is gebaseerd op de Nederlandse Eindnorm voor verkennend bodemonder-

zoek (NEN 5740) voor een onverdachte locatie (ONV). Volgens de NEN 5740 wordt de eer-

dergenoemde hypothese aanvaard indien in de grond en/of het freatisch grondwater geen con-

centraties van onderzochte parameters worden aangetroffen boven de achtergrond- of streef-

waarden. 

Het veldonderzoek is uitgevoerd volgens de SIKB Beoordelingsrichtlijn voor Veldwerk bij 

Milieuhygiënisch Bodemonderzoek (BRL SIKB 2000) en de Nederlandse Normen en Praktijk 

Richtlijnen (NEN en NPR) van het Nederlands Normalisatie-Instituut. 

De verrichte veldwerkzaamheden en chemische analyses zijn weergegeven in tabel 2. 
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�� m-mv = meter minus maaiveld�
�� NEN-grond =  zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn);  PCB’s;  minerale olie (GC);  PAK -VROM  
"� NEN-grondwater = zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn);  vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, 

   xylenen, naftaleen en styreen) ;  minerale olie (GC); vluchtige organische halogeenverbindingen   

�

De posities van de monsternamepunten zijn in bijlage 2 weergegeven. 

De chemische analyses zijn conform het AS3000 protocol uitgevoerd door het milieulaborato-

rium van AL-West B.V. te Deventer. AL-West B.V. beschikt over een accreditatie volgens 

NEN-EN-ISO 17025. 

4. BODEMGEGEVENS 

4.1. Bodemgesteldheid en zintuiglijke waarnemingen 

Ten behoeve van het onderzoek is op 27 april 2011 een veldonderzoek uitgevoerd door F. 

Bouma (erkend monsternemer volgens certificaat K44009/03) en A. Reit. Het opgeboorde ma-

teriaal is in het veld beoordeeld op textuur, (afwijkende) kleuren en zintuiglijk waarneembare 

verontreinigingen.  

Tijdens de boorwerkzaamheden is zintuiglijk geen asbestverdachtmateriaal waargenomen in de 

bodem. Naast een lichte bijmenging met puin in de opgeboorde bovengrond ter plaatse van de 

boringen 1, 3 en 8 zijn er geen andere bijzonderheden in de bodem geconstateerd die kunnen 

duiden op een verontreiniging in de grond en/of het grondwater. De boorprofielen met veld-

waarnemingen zijn opgenomen in bijlage 3. 
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4.2. Samenstelling grondmengmonsters 

Op basis van de bodemopbouw en de zintuiglijke waarnemingen zijn grondmonsters geselec-

teerd voor chemische analyse. Bij het samenstellen van de grondmengmonsters is als uitgangs-

punt gehanteerd dat een mengmonster kan worden samengesteld uit individuele grondmonsters, 

indien het bodemmateriaal min of meer dezelfde samenstelling heeft. 

De samenstelling van de grond(meng)monsters is vermeld in tabel 3. 
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5. RESULTATEN METINGEN EN CHEMISCHE ANALYSES 

5.1. Meetgegevens grondwater 

Voordat de peilbuizen zijn bemonsterd, is de waterstand in de peilbuizen gemeten. Tevens zijn 

het elektrisch geleidingsvermogen (EC) en de zuurgraad (pH) van het water bepaald. De 

grondwatermonsters zijn in het veld, voor zover noodzakelijk, gefiltreerd en geconserveerd. De 

resultaten van de metingen zijn weergegeven in tabel 4. De watermonstername is op 9 mei 2011 

uitgevoerd door R. Besamusca (erkend monsternemer volgens certificaat K44009/03). 
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De resultaten van deze metingen hebben geen aanleiding gegeven tot het bijstellen van het on-

derzoeksprogramma. 

5.2. Analyseresultaten 

De analyseresultaten zijn getoetst aan de toetsingscriteria zoals die door het Ministerie van 

VROM in het kader van de Wet Bodembescherming zijn vastgelegd in de circulaires “Regeling 

Bodemkwaliteit” en “Bodemsanering 2009”. Een toelichting op het toetsingskader is opgeno-

men in bijlage 5. De tabellen 5.1 en 5.2 geven een overzicht van de toetsingsresultaten van de 

grondmengmonsters. In tabel 6 zijn de toetsingsresultaten van het grondwater weergegeven. In 

bijlage 4 zijn de analyserapporten van de grond(water)monsters opgenomen. 
�

Door een aantal wijzigingen in de Regeling Bodemkwaliteit zijn per 1 april 2009 de normen 

voor barium tijdelijk buiten werking gesteld. Als blijkt dat verhoogde gehalten aan barium 

worden veroorzaakt door antropogene bronnen, kan het bevoegd gezag dit gehalte beoordelen 

aan de voormalige interventiewaarden. 
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5.3. Toelichting analyseresultaten 

Op basis van de veldwaarnemingen en de analyseresultaten kan de bodemkwaliteit als volgt 

worden toegelicht: 

Grond

Zintuiglijk is in de bovengrond ter plaatse van de boringen 1, 3 en 8 een lichte bijmenging met 

puin waargenomen. 

Analytisch zijn in de mengmonsters van de bovengrond (MM1, MM2 en MM3), ten opzichte 

van de achtergrondwaarde, geen verhoogde gehalten met de onderzochte componenten aange-

toond.  

Analytisch zijn in MM4 en MM5, mengmonsters van de ondergrond, ten opzichte van de ach-

tergrondwaarde, verhoogde gehalten aan PCB (som factor 0,7) aangetoond.  

Gezien het feit dat de rapportagegrens voor PCB (som factor 0,7) in het laboratorium hoger 

liggen dan de geldende achtergrondwaarden in de grond, wordt voor het gehalte aan PCB (som 

factor 0,7), gemeten in de ondergrond van MM4 en MM5, een waarde gerapporteerd die hoger 

is dan deze achtergrondwaarde. Omdat echter voor de onafhankelijke PCB’s (PCB 28 t/m PCB 

180) geen verhogingen zijn aangetroffen, mag er volgens het Ministerie van VROM vanuit 

worden gegaan dat het gehalte aan PCB (som factor 0,7) kleiner is dan de achtergrondwaarde. 

Voor de volledigheid dient te worden vermeld dat bij analyse van mengmonsters de gehalten bij 

separate analyse van individuele deelmonsters zowel hoger als lager kunnen uitvallen. 

Grondwater

Analytisch zijn in het grondwater ter plaatse van peilbuis 01, ten opzichte van de streefwaarde, 

verhoogde gehalten aan barium, nikkel, zink, xylenen (som factor 0,7), cis/trans-1,2-

dichloorethenen (som factor 0,7) en dichloorpropanen (1,1-, 1,2- en 1,3-dichloorpropaan) aan-

getoond. 

Analytisch zijn in het grondwater ter plaatse van peilbuis 02, ten opzichte van de streefwaarde, 

verhoogde gehalten aan barium, cobalt, nikkel, zink, xylenen (som factor 0,7) cis/trans-1,2-

dichloorethenen (som factor 0,7) en dichloorpropanen (1,1-, 1,2- en 1,3-dichloorpropaan)  aan-

getoond. 

De licht verhoogde gehalten aan barium, cobalt, nikkel en zink in het grondwater kunnen moge-

lijk worden toegeschreven aan de natuurlijke samenstelling van regionaal aanwezige sedimen-

ten. In de loop der tijd is het sedimentmateriaal verweerd waarbij het aanwezige barium, cobalt, 

nikkel en zink is uitgespoeld naar het grondwater, waar het momenteel als een van nature ver-

hoogde achtergrondconcentratie wordt aangetroffen. 

Gezien het feit dat de rapportagegrens voor xylenen (som factor 0,7), cis/trans-1,2-

dichloorethenen (som factor 0,7) en dichloorpropanen (som factor 0,7) in het laboratorium ho-

ger liggen dan de geldende streefwaarden in het grondwater, wordt voor het gehalte aan deze 

componenten een waarde gerapporteerd die hoger is dan deze streefwaarde. Omdat echter voor 

de onafhankelijke xylenen (m,p-xyleen en o-xyleen), dichloorethenen (cis 1,2 en trans 1,2) en 

dichloorpropanen (1,1-, 1,2- en 1,3-dichloorpropaan) geen verhogingen zijn aangetroffen, mag 

er volgens het Ministerie van VROM vanuit worden gegaan dat het gehalte aan deze compo-

nenten kleiner is dan de streefwaarde. 

De gemeten zuurgraad (pH) en geleidbaarheid (EC) zijn niet afwijkend voor het plaatselijke 

bodemtype. 
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Bijlage 7 Akoestisch Onderzoek 
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