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uw aanvraag om een vergunning voor de Natuurbeschermingswet

Geachte heer en mevrouw Raamsteeboers,

Op 2 januari 2013 hebben wij een aanvraag om vergunning op grond van artikel 19d van de
Natuurbeschermingswet 1998 (verder Nbwet) van u ontvangenl. Deze aanvraag heeft u
tussentijds gewijzigd2. Deze gewijzigde aanvraag is het uitgangspunt voor deze vergunning.
De aanvraag betreft het in werking hebben van een melkrundveehouderij na het verplaatsen
van de inrichting van Katenhorstweg 12 naar Katenhorstweg 10c in Hellendoorn. In deze brief
geven wij onze beslissing weer.

Besluit

Wij besluiten, zoals in bijlage 1 weergegeven, een vergunning op grond van aftikel 19d in het
kader van de Nbwet aan u te verlenen voor het in werking hebben van een
melkrundveehouderij na het verplaatsen van de inrichting van Katenhorstweg 12 naar
Katenhorstweg 10c.

De milieu-situatietekening d.d. 16 november 2012, laatst gewijzigd op 7 februari 2013, uit de
aanvullingen die wij onwingen op 12 februari 2013 met ons kenmerk 2013/0039505, is
onderdeel van de vergunning.

De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.

Ter bescherming van de aanwezige natuurwaarden en natuurschoon verbinden wij aan deze
vergunning de volgende voorschriften :

1. Het bedrijf van Maatschap Raamsteeboers-Poorterman mag maximaal de hier vermelde
depositie veroorzaken met de aangevraagde activiteiten. De depositie, afkomstig van de

1 EDO-k"nrn"rk 2013/0000894
2 EDO-k"nrn"rk 2013/0039505
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inrichting gelegen aan de Katenhorstweg 10c te Hellendoorn, op de Natura 2000-
gebieden'Sallandse Heuvelrug'en'Engbertsdijksvenen'is berekend op de volgende
aantallen dieren en stalsysteem:

Vergunninghouder dient door middel van een registratie, zoals bedoeld in 'Regeling
identificatie en registratie dieren 2003' en/of aanvulling dan wel de opvolger van
genoemde regeling, op verzoek van de toezichthouder aan te tonen dat de in de
bovenstaande voorwaarde genoemde emissies en depositie niet worden overschreden als
gevolg van toename van de dieraantallen.

De staÉ en de oplevering van de bouwwerkzaamheden moeten een week van te
voren worden gemeld bij het Meldpunt van provincie Overijssel (tel.nr. 038 425 24 23),
onder vermelding van de naam van het betrokken Natura 2000-gebied, de naam van de
locatie en het kenmerk van de vergunning.

Uiterlijk per 1 januari 2028 dient het bedrijf als geheel gemiddeld per dierplaats een
emissiewaarde bereikt te hebben in overeenstemming met de vereisten zoals verwoord in
het Beleidskader Natura 2000 en stikstof voor veehouderijen.

Wanneer de houder van de vergunning handelt in strijd met de voorschriften, kan deze
vergunning op grond van artikel 43 lid 2 van de Nbwet worden gewijzigd of ingetrokken,

4.

Diersoort Aantal
Dieren

RAV-code Emissiefactor
ko NH"/ir.

Totale emissie
in ks NHr/ir.

Stal 1 Melk- en kalfkoeien 156 A 1.100,1 9,5 L.4B2,O

Stal 2
Melk- en kalfkoeien 39 A 1.100.1 9,5 370,5

Vrouwelijk jongvee <2 jaar t20 A3 3,9 468,0

Totaal 2.320,5

En

Grens van N20oo-gebied
íVooelrichtliinl x-coórdinaat y-coórdinaat Depositiê mol

N/ha/ir.

Sallandse Heuvelrug 226 sto 486 068 o,57

Engbertsdijksvenen 24t 4r2 495 825 0,27
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Tot slot
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze beslissing, dan kunt u bellen met Bert van
Adrichem op telefoonnummer 038 499 76 65.

Afschriften
Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan Burgemeester en Wethouders van
Hellendoorn en het van Economische Zaken.

van Overijssel,
Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde

Vergunningverlening

Biilagen:
Bijlage 1 Overwegingen bU het besluit

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 cB 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
vinden op www.overiissel. nl/loket/bezwaar-klachten

Voor de behandeling van een bezwaarschrift bij de provincie Overijssel is geen griffierecht
verschuldigd.
Voor inlichtingen over de bezwaarprocedure kunt u zich wenden tot de provinciaal
medewerker die bij het besluit is vermeld.

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
dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.
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