
 
 
 
 
BESLUIT inzake beoordelingsplicht milieueffectrapportage(artikel 7.2 lid 1 onder sub b van de 
Wet milieubeheer jo. artikel 2, tweede lid, van het Besluit milieueffectrapportage) met 
betrekking tot het uitbreiden van het melkrundveebedrijf van: 
Landbouwbedrijf Pot V.O.F.  
Elfde Wijk 42a 
7796 HP  Heemserveen  
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg: 
 
Het volgende overwegende; 
 
Inleiding 
Op 1 april 2015 is door DLV Bouw, Milieu en Techniek BV, namens Landbouwbedrijf Pot V.O.F., 
Elfde Wijk 42a in Heemserveen, een aanmeldingsnotitie in het kader van de m.e.r.-
beoordelingsplicht, art 7.8b Wet milieubeheer ingediend. Dit is noodzakelijk, omdat voorafgaand 
aan een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het wijzigen en uitbreiden van het 
melkrundveebedrijf, bekend moet zijn of er een mer-rapport opgesteld moet worden of dat kan 
worden volstaan met een mer-beoordeling. Op 23 april 2015 is verzocht om aanvullende informatie. 
Op 26 mei 2015 is een aangepaste MER-beoordelingsnotitie ingediend. Deze notitie is beoordeeld 
en in orde bevonden. 
Het voorliggende plan betreft een wijziging en uitbreiding van de op 18 augustus 2010 vergunde 
dierbezetting.  
Er is vergunning voor het houden van: 

Dier-categorie 
Rav-code 

Huisvestings-systeem Aantal 
dieren 

NH3 Odeur PM10 NH3 / 
jaar 

Totaal 
odeur 

Totaal 
PM10 

A1.100.1 Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 
jaar, beweiden 

372 9,5 - 118 3.534,00 - 43.896 

A3 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 139 3,9 - 38 542,10 - 5.282 

Totaal 4.076,10 - 49.178 

 
Op basis van artikel 7.2, eerste lid onder b van de Wet milieubeheer, in samenhang met artikel 2, 
tweede lid, van het Besluit milieueffectrapportage, is de oprichting, wijziging of uitbreiding met een 
installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren met meer dan 200 stuks melk-, kalf- of 
zoogkoeien ouder dan 2 jaar (Rav cat. A.1 en A.2) onderworpen aan de beoordelingsplicht 
milieueffectrapportage.  
 
Het plan van Landbouwbedrijf Pot V.O.F.  
Er wordt vergunning gevraagd voor het houden van: 

Dier-categorie 
(Rav-code) 

Huisvestingssysteem Aantal 
dieren 

NH3 Odeur PM10 NH3 / jaar Totaal 
odeur 

Totaal 
PM10 

A1.17.2 Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 
jaar, mechanisch geventileerde stal 
met een chemisch luchtwas-
systeem (BWL2012.02.V1), 
permanent opstallen 

420 4,0 - 96 1.680,00 - 40.320 

A1.100.1 Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 
jaar, beweiden 

230 9,5 - 118 2.185,00  27.140 

A3 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 315 3,9 - 38 1.228,50 - 11.970 

Totaal 5.093,50  79.430 

 



Doordat er een nieuwe stal wordt opgericht voor het houden van meer dan 200 stuks melk- en 
kalfkoeien moet er een beoordeling van de mer-plicht plaatsvinden. 
 
De milieueffectrapportage beoordeling 
Bij de beoordeling of het noodzakelijk is een milieueffectrapport op te stellen gaat het bevoegd 
gezag na of de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben (artikel 7.17 
eerste lid, van de Wet milieubeheer). Het bevoegd gezag houdt bij zijn beslissing rekening met de in 
bijlage III bij de EEG-richtlijn milieu-effectbeoordeling aangegeven criteria (artikel 7.17 derde lid, van 
de Wet milieubeheer). Deze criteria hebben betrekking op: 
1. de kenmerken van de activiteit én de samenhang met de andere activiteiten ter plaatse; 
2. de plaats waar de activiteit plaatsvindt; 
3. de kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben. 
 
Toetsing.  
De volgende factoren spelen een rol bij de beoordeling aan de genoemde criteria: 
- De inrichting ligt op een afstand van ongeveer 3,5 kilometer van een kwetsbaar natuurgebied (de 

staatsbossen nabij de Oldemeijer) en op ongeveer 6,8 kilometer van een Natura 2000-gebied 
(Vecht en Benedenregge). Op 19 maart 2015 is door Gedeputeerde Staten van Overijssel het 
besluit genomen een vergunning ex artikel 19d Natuurbeschermingswet 1998 te verlenen voor 
het houden van de gevraagde dierbezetting; 

- Als toetsingskader voor het aspect stankhinder gelden de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) 
en de daarbij behorende Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv).  

 De Wgv schrijft voor op welke wijze geurhinder vanwege tot de veehouderij behorende 
dierenverblijven in een vergunning moet worden beoordeeld. Daartoe moet onder meer de 
geurbelasting op nabijgelegen geurgevoelige objecten (zoals woningen) worden bepaald.  

 Op grond van artikel 6 Wgv is de “Verordening geurhinder en veehouderij gemeente 
Hardenberg” (hierna: geurverordening) op 17 november 2009 vastgesteld en op 26 november 
2009 in werking getreden. 

 Voor melk- en kalfkoeien en vrouwelijk jongvee zijn in de Rgv geen geuremissiefactoren 
opgenomen. Dit houdt in dat voor melk- en kalfkoeien en vrouwelijk jongvee vaste afstanden 
gelden. 

 Het gaat om een aanvraag voor het houden van melk- en kalfkoeien en vrouwelijk jongvee. 
Doordat in de Rgv voor deze diersoorten geen geuremissiefactoren zijn vastgesteld gelden vaste 
afstanden. Aan de vereiste minimale afstanden tot geurgevoelige afstanden wordt voldaan; 

- De emissie van fijn stof (PM10) vanuit de dierenverblijven, als gevolg van de uitbreiding neemt 
toe (zie ‘inleiding’). Als er sprake is van een beperkte toename van de emissie van fijn stof is op 
grond van het Besluit Niet In Betekende Mate (NIBM) een toetsing aan het gestelde in hoofdstuk 
5 van de Wet milieubeheer niet nodig. Volgens het Besluit NIBM blijft de emissie van fijn stof 
beneden de 3%-grenswaarde. Er wordt voldaan aan het gestelde onder titel 5.2 en bijlage 2 van 
de Wet milieubeheer; 

- Door de aanstaande uitbreiding zal de geluidsemissie iets toenemen. De toename bestaat uit een 
geringe toename van het aantal verkeersbewegingen van en naar de inrichting en het aantal 
activiteiten binnen de inrichting. Gelet op de situering van de inrichting en de activiteiten die 
plaatsvinden kan aan de geluidsnormen worden voldaan; 

- Het voorgestelde plan moet worden getoetst aan de regels van het nieuwe bestemmingsplan. 
Uw college heeft op 8 juli 2014 besloten in principe bereid te zijn medewerking te verlenen aan 
een ruimtelijke procedure (verseon 1053002). 

 
Er is voldoende informatie bekend over de aard van de activiteiten en milieugevolgen. Deze 
milieugevolgen bestaan in hoofdzaak uit emissies via de lucht, zoals ammoniak, geur- en 
stofemissie. Deze emissies worden, door toepassing van Best Beschikbare Technieken (BBT), 
beperkt tot aanvaardbare en handhaafbare normen.  



Er zijn in de invloedssfeer van de inrichting ten opzichte van de andere gebiedstyperingen geen 
verdere bijzondere omstandigheden, die nadelige gevolgen hebben in het kader van het milieu. 

 
Voor nadere toelichting verwijzen wij u naar de op 1 april 2015 ingediende mer-beoordelingsnotitie, 
ontvangen 26 mei 2015 en ingeboekt onder nummer M2015-0097. 
 
Conclusie 
Op grond van het bovenstaande zijn wij, in onderlinge samenhang bezien, tot de conclusie gekomen 
dat de voorgenomen wijziging geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft en dat er 
geen aanzienlijke milieueffecten ontstaan. Wij zijn van mening dat, gelet op de omstandigheden 
waaronder de voorgenomen activiteiten worden ondernomen, het opstellen van een mer-rapport 
niet noodzakelijk is. 
 
Procedurele aspecten 
Tegen een besluit om af te zien van een milieueffectrapport staat in dit geval geen bezwaar en 
beroep open. De Raad van State heeft eerder uitgemaakt dat sprake is van een zogenaamde 
beslissing inzake de procedure ter voorbereiding van een besluit. Volgens artikel 6.3. van de 
Algemene wet bestuursrecht is een dergelijke beslissing niet vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij 
ze de belanghebbende – los van het voor te bereiden besluit tot vergunningverlening – rechtstreeks 
in zijn belang treft. In eerdere uitspraken heeft de Raad van State uitgemaakt dat omwonenden en 
bijvoorbeeld milieuverenigingen niet als direct belanghebbenden worden gezien.  
Indien zij van mening zijn dat de omstandigheden waaronder de activiteit wordt verricht wel leiden 
tot aanzienlijke milieueffecten, dan dienen zij dit aan de orde te stellen in de vergunningprocedure.  
 
Gelet op artikel 7.2.eerste lid sub b van de Wet milieubeheer in samenhang met artikel 2, tweede lid, van 
het Besluit milieueffectrapportage, en artikel 7.17, eerste en derde lid, van de Wet milieubeheer; 
 
Besluiten 
Dat voor de voorgenomen wijziging en uitbreiden van het melkrundveebedrijf aan de Elfde Wijk 42 a 
in Heemserveen waar in totaal 650 stuks melk- en kalfkoeien en 315 stuks vrouwelijk jongvee zullen 
worden gehuisvest, geen milieueffectrapport moet worden opgesteld. 
 
  
Hardenberg, 14 juli 2015 
 
 
Namens burgermeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, 
 
 
 
 
 
Arie Schuurman, 
Adviseur milieuzaken 

Team Ruimte en Vergunningen 
Afdeling Ruimtelijk Domein 
 
 
 
 
 
Bijlage: M.E.R-Aanmeldingsnotitie, met bijbehorende tekening, ontvangen 26 mei 2015, ingeboekt onder nummer M2015-0097. 


