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Geachte heer Slagman,, 

Datum 

08.07.2015 Op 30 september 2014 ontvingen wij de aanvraag voor een vergunning 
Natuurbeschermingswet 1998. 

Kenmerk 

2015/0203729 U vraagt namens V.O.F. Landbouwbedrijf Veurink een vergunning Natuurbeschermingswet 
1998 aan voor de locatie Peppeiweg ong in Rheeze. In deze brief geef ik u onze reactie. 
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Uw brief 
Ons besluit 
Wij hebben besloten de vergunning Natuurbeschermingswet 1998 te verlenen. In het besluit 
leest u de verdere procedure. 

Uw kenmerk 

Zaaknummer Inzien 

Z-HZ_NB-2014- Van 10 juli 2015 tot 21 augustus 2015 kan iedereen ons besluit inzien op onze website 

007152 http;//www.overijssel .ni/ioi<et/kennisgeving 

2870569 De bezwarentermijn loopt tot 21 augustus 2015. 

Vragen 
Heeft u vragen over ons besluit of de verdere procedure? Belt u dan met Nicole Schuurmans, 

te bereiken tijdens kantooruren op nummer 038 499 84 36. 

Met vriendelijke groet, 
namen Gedeputeerde Staten van Overijssel,  

Lars  Wuijster, 
teamleider Vergun mrlenïng 

Wilt u in uw correspondentie met de provincie Overijssel: 
• één onderwerp per brief hanteren; 
• het in deze brief opgenomen kenmerk en zaaknummer vermelden. 

Bijlagen 

Datumverzendin 	Q, 
.IUL.1 25 

provincie )verîjsseI 



V.O.F. Landbouwbedrijf Veurink 
heer/mevrouw Veurink 
Rheezerweg 56 A 
7794 RH RHEEZE 

Luttenbergstraat 2 

Postbus 10078 

8000  GB  Zwolle 

Telefoon 038 499 88 99 

Fax 038 425 48 88 

overijssel,nl 

postbus@overijssel.nl  

KvK 51048329 

MAN NL45RAB00397341121 

Inlichtingen bij 

Nicole Schuurmans 

tel 038 499 84 36 

N.Schuurmansoverijssel.nl  

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag vergunning 

Datum 

08.07.2015 

	

Kenmerk 	
Geachte meneer/mevrouw, 

2015/0202745 
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1 	U heeft een aanvraag om een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 

	

Uw brief 	
(verder Nbwet) bij ons ingediend. Deze hebben wij op 1 oktober 20141  ontvangen. De 

aanvraag heeft u tussentijds gewijzigd  2. Deze gewijzigde aanvraag is het uitgangspunt voor 

	

Uw kenmerk 	
deze vergunning. De aanvraag betreft het in werking hebben van een rundveehouderij aan de 
Rheezerweg 58 te Rheezerweg en het oprichten van een rundveehouderij aan de Peppelweg 

	

Zaaknummer 	ongenummerd te Rheeze. In deze brief geven wij onze beslissing weer. 
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007152 	Besluit 

2870569 
Wij verlenen u een vergunning3  voor het in werking hebben van een rundveehouderij aan de 
Rheezerweg 58 te Rheezerweg en het oprichten van een rundveehouderij aan de Peppelweg 
ongenummerd te Rheeze. De motivering hiervoor is in bijlage 1 weergegeven. 

De volgende stukken maken onderdeel uit van de vergunning: 
• 	technische tekening Rheezerweg 58 'milieu-situatietekening', kenmerk: 15-hwvel, d.d. 26 

juni 2015; 
• 	technische tekening Peppelweg ongenummerd 'milieu-situatietekening', kenmerk: 15-

hwveu, d.d. 26 juni 2015; 
• 	Factsheet dakisolatie (M-A-S20) van 11 november 2014. 

De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd. 

Wij verbinden aan deze vergunning de volgende voorschriften: 

1. Het bedrijf moet in werking zijn in overeenstemming met onderstaande tabellen: 

EDO-kenmerk 2014/0274376 
2 EDO-kenmerk 2015/0032231 

Op basis van art. 19d 

Bijlagen 	 provincie 	ve rij sse 
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Aancievraaade diersoorten en stalsvstemen Rheezerweq 58: 

Stalnr 1  Diersoort J Aantal dieren 1  Ray-code 

Rheezerweg 58 

Stierenstat Vleeskalveren tot Ca. 8 maanden 43 A 4.100 

Strostal Vleesstieren en overig vleesvee van Ca. 8 tot 24 maanden 110 A 6 

Aangevraagde diersoorten en stalsystemen Peppeiweg ongenummerd 

Stalnr 	1  Diersoort 	 1  Aantal dieren I Ray-code 

Peppeiweg ongenummerd 

Stierenstal 	Vleesstieren en overig vleesvee van Ca. 8 tot 24 maanden 	 255 	1  A 6 

2. Het stalsysteem van de stierenstal aan de Peppeiweg moet in werking zijn in 

overeenstemming met de factsheet Dakisolatie (M-A-S20) van 11 november 2014; 

	

Datum 	3. De toezichthouder moet in de gelegenheid worden gesteld om tijdens de bouw de 

	

08.07.2015 	 realisatie van stalsysteem van de stierenstal aan de Peppelweg te controleren, Daartoe 

	

Kenmerk 	 dient minimaal een week voor wordt gestart met het aanbrengen van de dakisolatie een 

	

2015/0202745 	 melding te worden gedaan bij het Meldpunt van provincie Overijssel (tel.nr. 038 425 24 

	

Pagina 	 23), onder vermelding van de naam van de vergunninghouder, de locatie en het kenmerk 

	

2 	 van de vergunning. Tevens dient te worden aangegeven op welke datum het betreffende 

onderdeel wordt uitgevoerd; 

Uw brief 

4. Vergunninghouder mag de vergunde dieraantallen daadwerkelijk houden in de betreffende 

	

Uw kenmerk 	 stallen, zodra de omgevingsvergunning ex artikel 2.1, eerste lid, onder i Wabo (ook wel 

Obm genoemd) van de heer E. Bosch aan de Rheezerbrink 7a te Rheeze is ingetrokken 

voor 360 stuks vleesvarkens (D 3.2.1.1), 90 stuks gespeende biggen (D 1.1.100.1), 28 

kraamzeugen (D 1.3.100), 47 guste- en dragende zeugen (D 1.2.100), 25 opfokvarkens 

(D3.100.1), 2 dekberen (D 2.100) en 18 stuks volwassen paarden, ouder dan 3 jaar (Kl), 

en het besluit tot gedeeltelijke intrekking van deze omgevingsvergunning onherroepelijk is 

geworden. Vergunninghouder moet ervoor zorgen dat een afschrift van het besluit tot 

gedeeltelijke intrekking van de omgevingsvergunning zo spoedig mogelijk overlegd wordt 

aan Gedeputeerde Staten van Overijssel, eenheid  PD,  team Vergunningverlening. 

Leges 

U bent voor het in behandeling nemen van uw aanvraag leges verschuldigd  4. De verschuldigde 

leges voor dit besluit bedragen €2.069,00. 

Voor betaling van dit bedrag ontvangt u een factuur, Op deze factuur staat tevens vermeld 

hoe u eventueel bezwaar kunt aantekenen tegen de hoogte van het legesbedrag en de 

gehanteerde grondslagen. 

Tot slot  

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze beslissing, dan kunt u bellen met Nicole 

Schuurmans op telefoonnummer 038 499 8436. 

Belastingverordening Overijssel 
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Afschriften 
Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan Burgemeester en Wethouders van 
Hardenberg en het ministerie van Economische Zaken. 

Met vriendelijke groet, 
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel, 

nv  
 Lars Wuijs

teamleider
, 

 Vergun ng 

Datum 

	

08.07.2015 	Bijlagen 

	

Kenmerk 	Bijlage 1 	Overwegingen bij het besluit 

201510202745 
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Niet mee eens? 
Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum van verzending 
van dit besluit bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Overijssel. Hoe u dat moet doen 
kunt u hieronder lezen. 

Rechtsmiddel 
Binnen zes weken, ingaand op de dag na de datum van verzending van dit besluit, kan een 
belanghebbende een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, team 

Juridische Zaken, postbus 10078, 8000  GB  Zwolle (telefoon 038 - 499 93 05). 

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat in ieder geval: 

a. de naam en het adres van de indiener; 

b. de dagtekening; 
C. 	een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; 

d, de gronden van het bezwaar. 

U kunt het bezwaarschrift ook per elektronisch formulier verzenden. Dit formulier kunt u 

	

Datum 	vinden op www.overijssel.nl/ioi<et/bezwaar-klachten 
08.07.2015 

	

Kenmerk 	Voor de behandeling van een bezwaarschrift bij de provincie Overijssel is geen griffierecht 

	

2015/0202745 	verschuldigd. 

	

Pagina 	Voor inlichtingen over de bezwaarprocedure kunt u zich wenden tot de provinciaal 

	

4 	medewerker die bij het besluit is vermeld. 

	

Uw brief 	Indien spoed dat vereist is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter 
van de Afdeling Bestuursrechtspraak. In dat geval is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is 

	

Uw kenmerk 	dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. 
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Overwegingen bij het besluit 	 Bijlage 1 

Deze vergunning bestaat uit het besluit en de overwegingen. In deze bijlage zijn de 
overwegingen opgenomen. Het besluit en de overwegingen zijn onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. 
De overwegingen zijn als volgt opgebouwd: 

A 	WEERGAVE VAN DE FEITEN 

Al Vergunningaanvraag 

A1.1 Projectomschrijving 
A1.2 Periode 
A1.3 Onderliggende documenten 
A1.4 Aanvullende gegevens 
A1.5 Aanvraag en Natura 2000 

Datum A1.6 Overgangsrecht 
08.07.2015 

A2 Bevoegdheid 
Kenmerk 

2015/0202745 A2.1 Gedeputeerde Staten van Overijssel bevoegd 
Pagina 

A3 Procedure 

A3.1 Relevante overige besluiten 
Uw brief 

A4 Vergunningplicht 

Uw kenmerk 
B TOETSING 

Bi 	Inhoudelijke beoordeling 

Bl,l Vaststellen effecten op Natura 2000-gebieden 
Bl.2 Beoordeling maatregelen 

Innovatieve emissiereducerende maatregel 
Externe saldering 

Bl.3 Toets aan artikel 19e 
Bl.4 Eindconclusie toetsing 

82 Zienswijzen 

B2.1 Bespreking van ingediende zienswijzen 

C 	SLOTCONCLUSIE 

provincie 've rij sse  I 
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A 	WEERGAVE VAN DE FEITEN 

Al 	Vergunningaanvraag 

U vraagt een vergunning aan voor het houden van 110 vleesstieren (A 6) en 43 Vleeskalveren 

(A 4.100) op de locatie Rheezerweg 58 te Rheeze en 255 vleesstieren (A 6) op de locatie 

Peppelweg ongenummerd te Rheeze. De stallen zijn al aanwezig op de Rheezerweg 58 te 

Rheeze. De stallen op de Peppelweg ongenummerd worden gerealiseerd door nieuwbouw. Het 

stalsysteem van de stierenstal aan de Peppelweg moet in werking zijn in overeenstemming 

met de factsheet M-A-S20; Dakisolatie. Voor de stallen wordt gebruik gemaakt van natuurlijke 

ventilatie. Tevens wordt er emissie aangekocht van het bedrijf gelegen aan de Rheezerbrink 

7a te Rheeze. 

Het aangevraagde aantal dieren op de locatie Rheezerweg 58 te Rheeze is gewijzigd bij de 

aanvullende gegevens van 9 februari 2015 van 125 vleesstieren (A 6) naar 110 vleesstieren 

(A 6) en 43 vleeskalveren (A 4.100). 

Een overzicht van het aangevraagde veebestand is in tabel 1 weergegeven. 

ThI I 	iinniwrnrh ifiiAtip PhP47PrwPn SR 

Stalnr Diersoort 

_________ _____________________________ ________ _________ 

Aantal 

dieren 

Ravcode Emissie- 

factor 
kg NH/jr  

Emissie in 

kg NH3/jr 

Rheezerweg 58  

Stierenstal Vleeskalveren tot ca. 8 maanden 43 A 4.100 2,5 107,5 

Strostal Vleesstieren 	en 	overig 	vleesvee 	van 

ca. 8 tot 24 maanden  

110 A 6 7,2 792,0 

Totaal 899,5 

TihiI 	 nrn&'I itiiatip PAnn1IwPn nnn. mmrd 

Stalnr Diersoort Aantal Ravcode Emissie- Emissie in 

dieren factor kg NH3/jr 

kg NH3/jr  

Peppelweg ongenummerd  

Stierenstal Vleesstieren 	en 	overig 	vleesvee 	van 255 1  A6 6,84 1.744,2 

Ca. 8 tot 24 maanden _ 

Totaal 1.744,2 

A1.2 Periode 
De vergunning wordt aangevraagd voor onbepaalde tijd. 

A1.3 Onderliggende documenten 
Voor de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende documenten toegezonden: 

• 	projectomschrijving; 

• 	aanvraagformulier vergunning Natuurbeschermingswet 1998; 

• 	vergunningenoverzicht; 

• 	depositieoverzicht; 
0 	overzicht ligging bedrijven en omgeving; 

Datum 

08.07.2015 

Kenmerk 

2015/0202745 

Pagina 
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• 	situatieschets bedrijf Rheezerweg met informatie over emissiepunten; 
• 	tekening aanvraag Natu urbeschermingswetvergunning Rheezerweg; 

• 	situatieschets bedrijf Peppelweg met informatie over emissiepunten 
• tekening aanvraag Natuurbeschermingswetvergunning Peppelweg; 
• 	kaarten Natura 2000-gebieden inclusief gebruikte coördinaten; 
• 	mail provincie Overijssel m.b.t. 1 Nbw aanvraag voor 2 locaties; 
o 	situatieschets bedrijf Rheezerbrink met informatie over emissiepunten; 
• 	AAgro-Stacksberekening op basis milieuvergunde situatie 20 juli 2006; 
• AAgro-Stacksberekening te salderen rechten Rheezerbrink7a; 
• AAgro-Stacksberekening gewenste situatie Rheezerweg 58; 
• AAgro-Stacksberekening gewenste situatie Peppelweg ongenummerd; 
• machtiging; 
• advies Commissie van Deskundigen dakisolatie Peppelweg ongenummerd; 
• beschikking Hinderwet Rheezerweg 56a van 18 oktober 1983; 
• beschikking Wet milieubeheer Rheezerweg 56a van 9 september 1997; 
• beschikking Wet milieubeheer Rheezerweg 56a/58 van 20 juli 2006; 

Datum 	0 beschikking Wet milieubeheer Rheezerweg 58 van 9 augustus 2007; 
08.07.2015 	• beschikking Hinderwet Rheezerbrink 7a van 7 mei 1985; 

Kenmerk 	• beschikking Wet milieubeheer Rheezerbrink 7a van 12 februari 2001; 
2015/0202745 	• verzoek intrekking OBM Rheezerweg 7a van 24 mei 2014; 

Pagina 	• koopovereenkomst ammoniak van 18 maart 2014. 
7 

A1.4 	Aanvullende gegevens 
Uw brief 

Op 14 oktober 2014 zijn er aanvullende gegevens ontvangen en ingeboekt onder nummer 
2014/0285069. 

Uw kenmerk 
• toelichting aanvullende gegevens; 
• aangepaste AAgro-Stacksberekening gewenste situatie Peppelweg ongenummerd; 
• overzicht ligging bedrijf en omgeving. 

Op 19 november 2014 zijn aanvullende gegevens gevraagd. Deze gegevens zijn op 15 
december 2014, ontvangen en ingeboekt onder nummer 2014/0350456. 
• 	toelichting aanvullende gegevens; 
• 	aangepaste AAgro-Stacksberekening gewenste situatie Peppelweg ongenummerd; 
• 	aangepaste AAgro-Stacksberekening op basis milieuvergunde situatie 20 juli 2006; 
• 	aangepaste AAgro-Stacksberekening te salderen rechten Rheezerbrink7a; 
• 	aangepaste AAgro-Stacksberekening gewenste situatie Rheezerweg 58; 
• 	beschikking Wet milieubeheer Rheezerbrink 7a van 25 juni 2001, tot wijziging van de 

voorschriften behorende bij de beschikking van 7 mei 1985, 
• 	melding Activiteitenbesluit Rheezerbrink 7a van 21 januari 2015; 
• 	acceptatie melding Activiteitenbesluit Rheezerbrink 7a van 2 februari 2015; 
• 	aangepast verzoek intrekking OBM Rheezerbrink 7a van 12 december 2014. 

Daarnaast zijn er op 9 februari 2015 aanvullende gegevens ontvangen en ingeboekt onder 
nummer 2015/0032231. 

wijzigen dieraantallen aangevraagde situatie Rheezerweg 58; 
aangepaste AAgro-Stacksberekening gewenste situatie Rheezerweg 58. 

Op 26 juni 2015 zijn aanvullende gegevens ontvangen en ingeboekt onder nummer 
2015/0196396. 
• 	aangepaste AAgro-Stacksberekening gewenste situatie Peppelweg ongenummerd; 
• 	aangepaste AAgro-Stacksberekening op basis milieuvergunde situatie 20 juli 2006; 

provincie )verijssel 
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• 	aangepaste AAgro-Stacksberekening te salderen rechten Rheezerbrink7a; 
• 	aangepaste AAgro-Stacksberekening gewenste situatie Rheezerweg 58; 
• 	verzoek intrekking OBM Rheezerbrink7a van 18 juni 2015; 
• 	aangepaste tekening gewenst Rheezerweg 58; 
• 	aangepaste tekening gewenst peppeiweg ongenummerd. 

Daarnaast zijn er op 29 juni 2015 aanvullende gegevens ontvangen en ingeboekt onder 
nummer 2015/0197161. 
e 	verzoek intrekking OBM Rheezerbrink 7a van 18 juni 2015; 
• 	aangepaste AAgro-Stacksberekening gewenste situatie Peppeiweg ongenummerd; 
• 	aangepaste tekening gewenst peppelweg ongenummerd. 

A1.5 De aanvraag en het Natura 2000-gebied 
Uw bedrijf heeft door de uitstoot van ammoniak invloed op verschillende Natura 2000- 
gebieden, waarvan het Natura 2000-gebied 'Vecht- en Beneden-Reggegebied' het dichtst bij 

	

Datum 	
uw bedrijf ligt (ca. 3.500 m). Er is sprake van externe werking door de aard van het bedrijf en 

	

08.07.2015 	
de effecten die kunnen optreden. Voor de beoordeling of een vergunning kan worden 

	

Kenmerk 	
afgegeven zijn de aanwijzingsbesluiten van deze gebieden relevant. 

2015/0202745 
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8 	De Natuurbeschermingswet 1998 is op 1 juli 2015 gewijzigd. Deze wijziging heeft vooral 
betrekking op aanvragen, waarbij er sprake is van stikstofdepositie met effecten op 

	

Uw brief 	stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. 
Uw aanvraag is voor de inwerkingtreding van deze wetwijziging ingediend. Onder voorwaarden 

	

Uw kenmerk 	kan uw aanvraag onder het overgangsrecht vallen, zoals deze is weergegeven in de gewijzigde 
wet (art. 67a). 

Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de voorwaarden, zoals opgenomen in de gewijzigde 
wet. Uw aanvraag voldoet aan deze voorwaarden. Hierdoor zijn de nieuwe artikelen, die 
betrekking hebben op het toedelen en registreren van ontwikkelruimte, niet van toepassing 
(art. 19km, 19kn en 19ko), 
Op basis van het overgangsrecht kunnen we de aanvraag verder afhandelen in 
overeenstemming met de wettelijke regels die voor 1 juli 2015 geldend waren. 

A2 	Bevoegdheid 

A2.1 Gedeputeerde Staten van Overijssel bevoegd 
In de gewijzigde Nbwet is vastgelegd dat er altijd sprake is van één bevoegd gezag (art. 2, lid 
6). De depositie die uw activiteit veroorzaakt is op ons grondgebied het hoogste. In 
overeenstemming met de wet zijn wij bevoegd om te besluiten op uw aanvraag (art. 2a, lid 
2). Bij ons besluit nemen we tevens de gevolgen voor Natura 2000-gebieden mee die buiten 
onze provinciegrens liggen. 

A3 	Procedure 

De vergunningprocedure is uitgevoerd in overeenstemming met hoofdstuk  VIII  van de Nbwet 
en de relevante artikelen van de Algemene wet bestuursrecht. 

A3.1 Relevante overige besluiten 



Datum 

08.07.2015 
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Wij wijzen u erop, dat voor de door u te verrichten activiteit, voor zover ons bekend, ook de 

navolgende op aanvraag te nemen besluiten nodig zijn: 

Naam wet en van toepassing zijnde artikel Bevoegd bestuursorgaan en adres 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Gemeente Hardenberg, 

artikel 2.1 Postbus 500, 7770 BA Hardenberg 

Flora- en faunawet, artikel 75 Website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 

contactadres: Postbus 93144, 2509 AC Den Haag 

A4 	Vergunningplicht 

Op basis van de aanvraag en de daarbij behorende bijlagen en tekeningen hebben we 
beoordeeld of de aangevraagde bedrijfsveranderingen de kwaliteit van de natuurlijke  habitats  

en de  habitats  van soorten in een Natura 2000-gebied en/of beschermd natuurmonument 
kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten 
waarvoor een gebied is aangewezen. Wij hebben geconstateerd dat de activiteit negatieve 

effecten heeft op  habitats  in Natura 2000-gebieden die gevoelig zijn voor stikstof. De activiteit 

leidt mogelijk tot een verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke  habitats.  Significant 

negatieve effecten zijn op voorhand niet uit te sluiten. 

Er is geen sprake van een project of handeling conform een vastgesteld beheerplan. Door de 
kans op significant negatieve effecten is er geen sprake van bestaand gebruik (art. 1 Nbwet). 

Daarmee is deze activiteit vergunningplichtig in het kader van art. 19d Nbwet. Uit de nadere 
afweging moet voor het voorliggende project blijken of een vergunning kan worden 

afgegeven. 

B 	TOETSING 

Bi 	Inhoudelijke beoordeling 

B1.1 Vaststellen effecten op Natura 2000-gebieden 
De aangevraagde activiteiten hebben door stikstofemissie een (mogelijke) negatieve invloed 
op de aanwezige habitattypen en/of soorten in omliggende Natura 2000-gebieden voor wat 
betreft de factoren verzuring en vermesting. 

Op basis van de ministeriele regeling5  is het gebruik van AERIUS Calculator een verplicht 
rekenmodel voor het vaststellen van effecten op Natura 2000-gebieden door stikstofdepositie. 
In deze regeling is echter opgenomen dat deze verplichting niet geldt voor besluiten die onder 

het overgangsrecht vallen (art. 9, lid 2). 
In onze beoordeling zijn de resultaten van het rekenmodel AAgro-Stacks leidend. 

Toets aan artikel 19f 
Rondom uw bedrijf bevinden zich meerdere voor stikstof gevoelige Natura 2000-gebieden. 
Aangezien uw bedrijf stikstof uitstoot en de achtergronddepositie van stikstof hoger is dan de 
kritische depositiewaarden van de betrokken gebieden zijn significant negatieve effecten op 
voorhand niet uit te sluiten. In overeenstemming met art. 19f is een passende beoordeling 

dan aan de orde. 

Artikel 2, lid 1, Regeling programmatische aanpak stikstof 

provincie've rij sse I 

Uw brief 
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Uit jurisprudentie  blijkt dat er uitzonderingen zijn voor die gevallen, waarbij de 
stikstofdepositie niet toeneemt ten opzichte van de milieuvergunde situatie op het tijdstip van 
aanwijzing7  van een beschermd gebied. In die situatie is een passende beoordeling niet 
noodzakelijk. Recente jurisprudentie8  heeft verder duidelijk gemaakt dat er continuiteit in de 
bedrijfsvoering moet zitten vanaf de aanwijsdatum van de relevante Natura 2000-gebieden tot 
vandaag de dag. Dat wil zeggen dat het bedrijf feitelijk nog aanwezig is en nog over een 
geldende milieuvergunning beschikt. Ook is duidelijk geworden dat alleen op basis van de 
laagste milieuvergunde situatie vanaf de relevante aanwijsdata tot nu sprake is van 
'ammoniakrechten'. Dat geldt alleen als een bedrijf niet over een vergunning op basis van de 

Nbwet beschikt. 

Bij de referentiedatum geldt voor alle Habitatrichtlijngebieden in Overijssel de datum van 7 
december 2004. De aanwijzingen als Vogelrichtlijngebied zijn in Overijssel van eerdere datum. 
In overeenstemming met de uitspraak van de Raad van State van 7 september 2011e  geldt 

voor gebieden die voor 10 juni 199410  zijn aangewezen deze datum als toetsingsmoment. 
Datum Aangezien het om verschillende referentiedata gaat moeten we in de beoordeling de 

08.07.2015 verschillende stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden betrekken binnen de invloedsfeer van de 
Kenmerk bedrijfsactiviteit. 

2015/0202745 

Pagina Uw bedrijf heeft, naast de invloed op Habitatrichtlijngebieden, tevens invloed op één of 
10 meerdere Vogel richtlijngebieden, te weten 'Engbertsdijksvenen' en 'Sallandse Heuvelrug'. Het 

gebied 'Sallandse Heuvelrug' is op 24 maart 2000 door het toenmalige ministerie (nu 
Uw brief ministerie van EZ) aangewezen als Vogelrichtlijngebied. Het gebied 'Engbertsdijksvenen' is 

voor 10 juni 1994 door het toenmalige ministerie (nu ministerie van EZ) aangewezen als 
Uw kenmerk Vogelrichtlijngebied. 

Wij hebben vastgesteld dat het bedrijf al voor de relevante referentiedata beschikte over een 
milieuvergunning/-melding. Uit de vergunningenhistorie voor de Wet milieubeheer  (Wm)  en de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) blijkt, dat er na aanwijzing van dit gebied, 
een wijzigingsvergunning is verleend. In deze milieuvergunning van 20 juli 2006 is sprake van 
een lagere ammoniakemissie dan de milieuvergunde situatie ten tijde van aanwijzing. In 
overeenstemming met recente jurisprudentie11  vormt deze kleinere vergunning uw rechten op 

basis van de Nbwet. 

In tabel 2 is de milieuvergunde situatie weergegeven met de laagste ammoniakemissie na de 
relevante referentiedata. 

Tabel 2: Milieuvergunde situatie met de laagste ammoniakemissie 

Stalnr Diersoort Aantal Ravcode Emissie- Emissie in 

dieren factor kg NH3/jr 

kg NH3/jr 

6 ABRvS 31 maart 2010, zaaknummer 200903784/1 
Voor speciale beschermingszones in de zin van de Vogelrichtlijn, die zijn aangewezen voor afloop van 
de omzettingstermijn van de l-Iabitatrichtlijn gelden de bepalingen van artikel 6, tweede, derde en 
vierde lid, van de Habitatrichtlijn vanaf 10 juni 1994 
ABRvS 13 november 2013, zaaknummers 201303243/1/R2 en 201303324/1/R2 en 201303514/1/R2 
en 201303816/1/R2; Uitspraak 201211640/1/R2 
ABRvS zaaknummer 201003301/1 

'° In Overijssel betreft dit Weerribben en Engbertsdijksvenen 
ABRvS 13 november 2013, zaaknummers 201303243/1/R2 en 201303324/1/R2 en 201303514/1/R2 
en 201303816/1/R2; Uitspraak 201211640/1/R2 
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Stierenstall Vleeskalveren tot Ca. 8 maanden 63 A 4.100 2,5 157,5 

Stierenstal2 Vleesstieren en overige vleesvee 

van Ca. 8 tot 24 maanden  

90 A 6 7,2 648,0 

Strostal Vleesstieren en overige vleesvee 

van ca. 8 tot 24 maanden  

97 A 6 7,2 698,4 

totaal 1.503,9 

Om te beoordelen of de depositie in de nieuwe situatie op Vogelrichtlijngebieden dan wel 

Habitatrichtlijngebieden toe neemt ten opzichte van de referentiesituatie is een berekening 

uitgevoerd. De resultaten van deze berekening zijn in tabel 3 weergegeven. 

Tabel 3: N-denositie van het bedrijf in mol/ha/ir 

Grens Vogelrichtlijn- en/of habitattypen 

in Habitatrichtlijngebied 

Coördinaten grens 

VR-gebied en/of 

habitattypen  

N-depositie 

X 

___________________________________  

V 20-07-'06 gewenst 

Rheezer- 

gewenst 

Peppel-

weg 

'Vecht-  en Beneden-Reggegebied': 

Rand Vecht- en Beneden-Reggegebied 233 360 504 920 0,74 0,44 1,17 

H6430A 233 156 505 017 0,72 0,42 1,14 

H91E0C 233119 504971 0,76 0,45 1,20 

H6120 233 199 504 844 0,69 0,41 1,07 

H9120 232 862 504 922 0,66 0,39 1,03 

H5130 232 794 504 984 0,73 0,43 1 	1,16 

H4030 232 749 504 924 0,65 0,38 0,96 

H4010A 232 714 505 058 0,75 0,44 1,21 

H2310 232 563 504 897 0,69 0,40 1,08 

'Engbertsdijksvenen':  

Rand Engbertsdijksvenen 241 266 500 975 0,21 0,12 0,23 

H4030 241 372 500 298 0,19 0,11 0,21 

H7120 241 228 498 509 0,15 0,09 0,18 

H7110A 241 691 496 957 0,12 0,07 0,14 

'Wierdense Veld':  

Rand Wierdense Veld 232 811 489 563 0,06 0,04 0,07 

H91D0 232 811 489S63 0,06 0,04 0,07 

H4030 233 114 489 500 0,06 0,04 0,07 

H4010A 233 060 489 393 0,06 0,04 0,07 

H7120 232 882 489 100 0,06 0,04 0,07 

'Sallandse Heuvelrug':  

Rand Sallandse Heuvelrug 225 003 487 188 0,05 0,03 0,06 

H4030 225 279 486 552 0,05 0,03 0,06 

H5130 226 868 485 644 0,05 0,03 06 

H3160 227 718 484 208 0,04 0,02 

0

A0,03 

'Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht':

Rand Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht 208 198 504036 0,03 0,02 

'Springendal & Dal van de Mosbeek':  

Rand Springendal & Dat van de Mosbeek 	1 252 556 	1  497 865 0,05 0,03 	1  0,06 

H4030 	 1  252 553 	1 497 849 	1  0,05 0,03 	1 0,06 

provincie 
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H5130 252 940 1 	497 828 0,05 0,03 0,06 

H9120 253 366 497 645 0,05 0,03 0,06 

H91EOC 253 547 497 265 0,05 0,03 0,05  

Uit de depositieberekeningen blijkt dat er sprake is van een toename van stikstofdepositie ten 
opzichte van de later verleende milieuvergunning met een lagere ammoniakemissie. Er zijn 
aanvullende maatregelen nodig om deze verslechtering van de kwaliteit van het gebied te 
voorkomen. 

Conclusie 
Uit de gegevens die u heeft aangeleverd (zie tabel 2 en 3) blijkt dat de depositie ten opzichte 
van de later verleende lagere milieuvergunning toeneemt. Indien er sprake is van een 
toename van stikstofdepositie zijn significant negatieve effecten op de 
instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden niet uit te sluiten en is een 
passende beoordeling noodzakelijk. 

Datum 

08.07.2015 fl1,2 	Beoordeling mitigerende maatregelen 

Kenmerk Beoordeling afwijkende  em  issiefactor 

2015/0202745 De aanvrager vraagt vergunning voor een rundveehouderij aan de Peppelweg ongenummerd, 

Pagina gecombineerd met verschillende technische emissiebeperkende maatregelen. Het gaat daarbij 

12 om dakisolatie. Hierdoor wijkt de emissiefactor af van de stalsystemen in bijlage I van de 
Regeling Ammoniak en Veehouderij. 

Uw brief 

De emissiebeperkende maatregelen komen overeen met de maatregel uit de factsheet  

Ow  kenmerk Dakisolatie (M-A-520) en datum 11 november 2014. Deze maatregel hebben we beoordeeld 
als toepasbaar en handhaafbaar. We kunnen instemmen met de berekende emissiefactor van 
6,84 kg ammoniak per dierplaats per jaar voor vleesstieren en overig vleesvee van ca. 8 tot 
24 maanden (A 6). De factsheet vormt onderdeel van de vergunning. In een voorschrift 
leggen we vast dat de maatregel moet worden uitgevoerd overeenkomstig de 
randvoorwaarden in deze factsheet. 

In de verder inhoudelijke beoordeling gaan we in de nieuwe situatie uit van bovenstaand 
emissiefactor voor vleesstieren en overig vleesvee van Ca. 8 tot 24 maanden (A 6). 

Aangezien de betreffende emissiebeperkende maatregelen bepalend zijn voor onze. 
beoordeling is de aanvrager verplicht deze ook daadwerkelijk uit te voeren. Daarom leggen we 
dit vast in voorschriften in de vergunning. 

Extern salderen 
U treft maatregelen om de stikstofdepositie op habitattypen binnen de omringende Natura 
2000-gebieden niet te laten toenemen. U kiest daarbij voor externe salderingsmaatregelen. 
Wij zien de beschrijving van de maatregelen, in combinatie met depositieberekeningen waarin 
duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de situaties met en zonder salderen, als een 
passende beoordeling. 

U wilt gebruik maken van de ammoniakemissie van het agrarisch bedrijf van E. Bosch aan de 
Rheezerbrink 7a te Rheeze. Op 21 januari 2015 is bij de gemeente Hardenberg een melding 
ingediend op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Daarin is aangegeven dat er geen 
vee wordt gehouden aan de Rheezerbrink 7a te Rheeze, waarbij de ammoniakrechten 
afkomstig van 360 stuks vleesvarkens (D 3.2.1.1), 90 stuks gespeende biggen (D 1.1.100,1), 
28 kraamzeugen (D 1.3.100), 47 guste- en dragende zeugen (D 1.2.100), 25 opfokvarkens 



Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag vergunning 

(D3.100.1), 2 dekberen (D 2.100) en 18 stuks volwassen paarden, ouder dan 3 jaar (Kl) 
worden overgedragen naar de veehouderij van Vof Landbouwbedrijf Veurink aan Rheezerweg 
58 en Peppelweg ongenummerd te Rheeze. De melding is op 2 februari 2015 door de 
gemeente voor kennisgeving aangenomen. Op 18 maart 2014 is een overeenkomst gesloten 
waarbij aanvrager alle ammoniakrechten van E. Bosch overneemt. 

Het bedrijf, waarvan u ammoniakemissie overneemt, beschikt niet over een vergunning op 
basis van de Nbwet. Hierdoor kan dit bedrijf alleen emissie verhandelen als er ten tijde van de 
aanwijzing van gebieden al een milieuvergunning voor dit bedrijf was. Bovendien moet het 
bedrijf feitelijk nog aanwezig zijn op het moment van intrekking van de milieuvergunning. 
Wij hebben vastgesteld dat het bedrijf al voor aanwijzing van gebieden beschikte over een 
milieuvergunning. Uit de geraadpleegde bronnen met recente informatie12 blijkt tevens dat 
het bedrijf feitelijk nog aanwezig is. Hierdoor kan dit bedrijf worden gebruikt voor het 
salderen. 
Door recente uitspraken van de Raad van State blijkt dat alleen emissie kan worden 
verhandeld die overeenkomt met de milieuvergunde situatie met de laagste 

	

Datum 	ammoniakemissie, Dat komt overeen met onze beoordeling van de milieuvergunde situaties 

	

08.07.2015 	van een aanvrager van een vergunning op basis van de Nbwet. 

	

Kenmerk 	Op basis van de milieuvergunningenhistorie hebben we vastgesteld welke stikstofemissie 

	

2015/0202745 	verhandelbaar is. In tabel 4 zijn de milieuvergunde aantallen dieren uit de milieuvergunning 

	

Pagina 	met de laagste emissie weergegeven (beschikking Hinderwet van 7 mei 1985 kenmerk: no. 

	

13 	3302). 

	

Uw brief 	Tabel 4: Milleuvergunde situatie met de laagste ammoniakemissie van de heer E. bosch 

Uw kenmerk 

Stalnr Diersoort Aantal 

dieren 

Ravcode Emissie- 

factor 

kg NH3/jr  

Emissie in 

kg NH3/jr 

Vleesvarkensstal Vleesvarkens, opfokberen van circa 25 

kg tot 7 maanden, opfokzeugen van 

circa 25 kg tot eerste dekking  

360 D 3.2.1.1 3,0 1,080,0 

Gespeende biggen (biggen opfok) 45 D 1.1.100.1 0,6 27,0 

Zeugenstal Gespeende biggen (biggen opfok) 45 D 1.1.100.1 0,6 27,0 

Kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) 28 D 1.2.100 813 232,4 

Guste en dragende zeugen 47 D 1.3.100 4,2 197,4 

Vleesvarkens, opfokberen van circa 25 

kg tot 7 maanden, opfokzeugen van 

circa 25 kg tot eerste dekking  

25 D3.100.1 2,5 62,5 

Dekberen, 7 maanden en ouder 2 D 2.100 	1 5,5 11,0 

Paardenstal 1 Volwassen paarden, ouder dan 3 jaar 14 K 1 5,0 70,0 

Paardenstal 1 Volwassen paarden, ouder dan 3 jaar 4 	1 K 1 5,0 20,0 

Totaal 1.727,3 

Uit bovenstaande gegevens komt naar voren dat maximaal 1.727,3 kg emissie kan worden 
verhandeld. Uit de melding Activiteitenbesluit blijkt dat alle ammoniakrechten worden 
overgedragen naar de locatie Rheezerweg 58 en Peppeiweg ongenummerd te Rheeze. Deze 
gegevens zijn gebruikt voor de berekening van stikstofdepositie op de relevante gebieden. 

Tabel S: overzicht depositie aanvraag en overgenomen emissie 

12 	luchtfoto in Globespotter 

provincie'T) 	rijssel 
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Grens Vogelrichtlijn- en/of 

habitattypen in 

Habitatrichti ijngebied 

Coördinaten grens 

VR-gebied en/of 

habitattypen  

N-depositie 

X 

_________________________ 
 

V referentie gewenst 

Rheezer- 

weg 58 

gewenst 

Peppel- 

weg 

saldering 

Rheezer- 

brink 7a 

'Vecht- en Beneden- 

Reggegebied': 

Rand Vecht- en Beneden- 
233 360 

Reggegebied  

504 920 0,74 0,44 1,15 0,86 

H6430A 233 156 505 017 0,72 0,42 1,13 0,86 

H91E0C 233119 504 971 0,76 0,45 1,19 0,91 

H6120 233 199 504 844 0,69 0,41 1,06 0,81 

119120 232 862 504 922 0,66 0,39 1,02 0,80 

H5130 232794 504984 0,73 0,43 1,15 0,89 

H4030 232 749 504 924 0,65 0,36 0,95 0,79 

H4010A 232 714 505 058 0,75 0,44 1,20 0,92 

H2310 232 563 504 897 0,69 0,40 1,07 0,84 

Engbertsdijksvenen' 

Rand Engbertsdijksvenen 241 266 500 975 0,21 0,12 0,23 0,26 

H4030 241 372 500 298 0,19 0,11 0,21 0,23 

H7120 241 228 498 509 0,15 0,09 0,18 0,18 

H7110A 241691 496957 0,12 0,07 0,15 0,15 

'Wierdense Veld':  

Rand Wierdense Veld 232 811 489 563 0,06 0,04 0,08 0,07 

H9100 232 811 489 563 0,06 0,04 0,08 0,07 

114030 233 114 489 500 0,06 0,04 0,08 0,07 

H4010A 233 060 489 393 0,06 0,04 0,08 0,07 

H7120 232 882 489 100 0,06 0,04 0,07 0,07 

'Sallandse Heuvelrug':  

Rand Sallandse Heuvelrug 225 003 487 188 0,05 0,03 0,06 0,06 

H4030 225 279 486 552 0,05 0,03 0,06 0,06 

H5130 226 868 485 644 0,05 0,03 0,06 0,06 

H3160 227 718 484 208 0,04 0,02 0,05 0,05 

'Uiterwaarden Zwarte 

Water en Vecht': 

Rand Uiterwaarden Zwarte 
208 198 

Water en Vecht  

504 036 0,03 0,02 0,04 0,03 

'Springendal & Dal van de 

Mosbeek': 

Rand Springendal & Dal van 
252 556 

de Mosbeek  

497 865 0,05 0,03 0,06 0,06 

H4030 252 553 497 849 0,05 0,03 0,06 0,06 

H5130 252 940 497 828 0,05 0,03 0,06 0,06 

H9120 253 366 497 645 0,05 0,03 0,06 0,06 

H91E0C 	 1 253 547 	1  497 265 	1  0,05 	1 0,03 	1 0,06 0,06 

Uit bovenstaande gegevens (zie tabellen 4 en 5) komt naar voren dat emissie die wordt 

verhandeld past binnen de milieuvergunde rechten ten opzichte van de verschillende 
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referentiedata, Uit depositieberekeningen blijkt dat hiermee de toename van stikstofdepositie 
door de gewenste uitbreiding (zie tabel 5) te niet wordt gedaan. 

Conclusie 
Uit vorenstaande gegevens blijkt dat de stikstofdepositie door de te nemen maatregelen in de 
aangevraagde situatie lager of gelijk is aan het depositieniveau ten opzichte van de 
referentiesituatie, 

B1.3 Toetsing aan art. 19e 
Uit de toetsing van uw aangevraagde project blijkt dat er door de maatregelen geen sprake is 
van negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen. Wij zien geen aanleiding om 
de gevraagde vergunning te weigeren. Er zijn geen andere vereisten relevant die weigering 

rechtvaardigen. 

B1.4 Eindconclusie toetsing 

	

Datum 	Er zijn geen belemmeringen om de vergunning af te geven op basis van deze toetsing. 
08.07.2015 

Kenmerk 

	

2015/0202745 	
B2 	Zienswijzen 

	

Pagina 	
B2.i Bespreking van ingediende zienswijze 

	

is 	
Het college van burgemeester en wethouders van Hardenberg is acht weken  13  de gelegenheid 

geboden om over deze aanvraag hun zienswijze kenbaar te maken. 
Uw brief 

De gemeente heeft binnen de gestelde termijn hiervan geen gebruik gemaakt, 
Uw kenmerk 

C 	Slotconclusie 

Uit de beoordeling van de aanvraag van uw bedrijf aan de Rheezerweg 58 en Peppeiweg 
ongenummerd te Rheeze blijkt dat er, door het nemen van mitigerende maatregelen, geen 
sprake is van een verslechtering van de kwaliteit van gebieden ten opzichte van de relevante 
referentiedata. De aangevraagde situatie is passend beoordeeld. 

Vergunning in het kader van de Nbwet kan, onder voorwaarden, worden verleend. 

13  art. 44, lid 3 Nbwet  

provincie 
~7)verijssel 



Mededeling van het provinciaal bestuur van Overijssel 

Vergunning Natuurbeschermingswet 
Gedeputeerde Staten van Overijssel delen mee dat zij op 8 juli 2015 een vergunning ex artikel 19d van 
de Natuurbeschermingswet 1998 hebben verleend aan V.O.F. Landbouwbedrijf Veurink,Peppelweg 
ong, Rheeze, gemeente Hardenberg 
Gedeputeerde Staten hebben de vergunning in overeenstemming met de aanvraag verleend. 

Het besluit kunt u inzien op de website onder hitp:/Jwww.overijssel.ni/iaketJkemiscievinq.  
In het besluit kun u ook lezen over de mogelijkheid voor het indienen van bezwaar. 
Het besluit is verzonden op 9 juli 2015 en belanghebbenden kunnen bezwaar indienen tot 21 augustus 
2015. 

Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 7620. 

provincie ')verijssei 
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