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1. Projectgegevens 

 

 

 

Activiteit: 

Het oprichten van een varkenshouderij aan de Bokkerijweg ongenummerd te Vaassen, 

kadastraal bekend gemeente Vaassen, sectie A, nummer 1552.  

 

 

Initiatiefnemer: 

 V.o.f. G. en M. van der Wekken  

 Hoorneweg 6 ________________ ____________________   (handtekening) 

 3881 NK  Putten G. van der Wekken M. van der Wekken 

 

 

Bevoegd gezag: 

 Burgemeester en wethouders van de gemeente Epe 

 Postbus 600 

8160 AP  Epe 

 

 

Te nemen besluit: 

 Het verlenen van een omgevingsvergunning voor: 

 - het oprichten van een inrichting (milieu); 

 - het oprichten van meerdere bouwwerken ; 

 - de aanleg van een uitrit. 
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2.  Project 

 

 

2.1  Voorgenomen activiteit 

 

Initiatiefnemer heeft momenteel een varkenshouderij aan de Hoorneweg 6 te Putten. Aldaar worden 

265 fokzeugen gehouden in (deels) emissiearme huisvesting.  

 

Volgens het reconstructieplan Veluwe is de locatie in Putten gelegen in een zogenaamd 

extensiveringsgebied. Dit komt omdat het bedrijf slechts op 150 meter vanaf de veluwe is gelegen. 

Uitbreiding van het aantal dieren is hiermee niet of nauwelijks mogelijk. Hierom heeft initiatiefnemer 

zich opgegeven voor de Regeling verplaatsing intensieve veehouderijen (VIV Gelderland).  

 

Verplaatsers dienen zelf op zoek te gaan naar een nieuwe geschikte locatie. Niet elk perceel is 

geschikt en niet elk geschikt perceel is te koop. Uiteindelijk is initiatiefnemer uitgekomen bij een 

perceel gelegen aan de Weteringdijk te Vaassen, kadastraal bekend gemeente Vaassen, Sectie A, 

nummer 1552.  

 

 
Afbeelding: luchtfoto met projectlocatie rood omlijnd 
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Het streven is om aldaar een nieuwe varkenshouderij op te richten, waarna de bestaande 

varkenshouderij aan de Hoorneweg 6 te Putten zal verdwijnen. Er wordt een omvang nagestreefd 

van 746 fokzeugen, 72 opfokzeugen, 3024 gespeende biggen en 2 dekberen.  Het bedrijf zal 

ontsloten worden op de Bokkerijweg.  

 

 

2.2 Aanleiding en motivering 

 

Om een levensvatbaar bedrijf te behouden, is continue ontwikkeling noodzakelijk. Aangezien 

initiatiefnemer varkenshouder wil blijven, dient het bedrijf dus te groeien.  

Momenteel heeft initiatiefnemer een varkenshouderij aan de Hoorneweg 6 te Putten. Ontwikkeling 

van het bedrijf aldaar is uitgesloten vanwege het gegeven dat het bedrijf is gelegen in het 

extensiveringsgebied (door de ligging nabij de Veluwe).  

Feitelijk is er dus geen andere optie dan het bedrijf elders voort te zetten. Hierom heeft 

initiatiefnemer zich destijds aangemeld voor de ‘Regeling verplaatsing intensieve veehouderijen 

Gelderland’ (VIV Gelderland). Deze regeling biedt financiële ondersteuning waar de bouw van een 

nieuw bedrijf op een duurzame locatie en de sloop van de varkensstallen op de huidige locatie mee 

mogelijk wordt gemaakt.  

Initiatiefnemer ziet mogelijkheden om een nieuw bedrijf op te richten in het 

landbouwontwikkelingsgebied van de gemeente Epe. De “cultuur” van deze omgeving past bij de 

overtuigingen van initiatiefnemer en uiteraard biedt het ontwikkelingsmogelijkheden.  Dat aldaar 

sprake is van een duurzame locatie wordt onderschreven door de provincie Gelderland.  

 

2.3 Vergunningen 

 

Voor de gewenste situatie dient een omgevingsvergunning voor de onderdelen milieu en bouw 

verleend te worden (Wabo). Tevens is een vergunning nodig vanwege de aanleg van een uitrit voor 

het bedrijf op de Bokkerijweg.  

Aangezien er meer dan 750 (opfok)zeugen en meer dan 2700 gespeende biggen worden gehouden, 

dient, alvorens de aanvraag om omgevingsvergunning kan worden ingediend, eerst beoordeelt te 

worden of er bijzondere omstandigheden zijn zodat een milieueffectrapport moet worden opgesteld. 

Deze beoordeling wordt gedaan door Burgemeester en Wethouders aan de hand van een MER-

aanmeldingsnotitie (onderdeel D, categorie 14 van het Besluit Milieu Effect Rapportage 1994, 

gewijzigd in 1999, 2006, 2010 en 2011, categorie 14).  

Deze notitie kan worden gezien als MER-aanmeldingsnotitie. Pas nadat de besluitvorming omtrent de 

MER-noodzaak heeft plaats gevonden, zal een concrete aanvraag om vergunning worden ingediend.  
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2.4 Tijdspanne  

 

Zodra de omgevingsvergunning is verleend, kan worden gestart met de realisering van het nieuwe 

bedrijf. Aangezien ook de bestemming gewijzigd moet worden, is dit moment afhankelijk van de 

procedure rondom het bestemmingsplan. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan in juli 2012 

dit jaar vastgesteld door de gemeenteraad, waarna de aanvraag omgevingsvergunning kan worden 

ingediend. Ervan uitgaande dat de besluitvorming ongeveer een half jaar zal duren, zal 

initiatiefnemer eind 2012 kunnen starten met de bouw.  
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3. Kenmerk van het project 

 

 

3.1 Aard en omvang  

 

Op de projectlocatie worden naast de bedrijfswoning en een kleine berging twee stallen nagestreefd. 

In één stal worden 180 kraamzeugen, 566 guste en dragende zeugen, 2 dekberen en 72 opfokzeugen 

gehouden. In de andere stal worden 3024 gespeende biggen gehouden.  

Een plattegrondtekening van de gewenste bedrijfsopzet is toegevoegd als losse bijlage. Hieronder is 

de situatietekening weergegeven.  

 

Afbeelding: situatietekening van beoogde bedrijf 
 

 

3.2 Huisvesting 

 

Op 1 april 2008 is het ‘Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij’ in werking getreden. Op 

grond van het besluit mogen geen huisvestingssystemen worden toegepast met een emissiefactor 

die hoger is dan de maximale emissiewaarde. Voor de dieren aanwezig op het beoogde bedrijf zijn de 

volgende waarden van toepassing: 
 

Diercategorie Maximale EW 

Volgens besluit  

Toegepast systeem (RAV) Emissiewaarde   

Toegepast systeem 

Gespeende biggen 0,23 kg D 1.1.12.2 0,21 kg 

Kraamzeugen 2,9 kg D 1.2.16 2,9 kg 

Guste/dragende zeugen 2,6 kg D 1.3.9.2 2,5 kg 

Dekberen N.v.t. D 2.100 5,5 kg 

Opfokzeugen 1,4 kg D 3.2.7.2.1 1,2 kg 
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Geconcludeerd kan worden dat in de gewenste opzet de Beste Beschikbare Technieken worden 

toegepast.  

De beschrijvingen van de toegepaste stalsystemen zijn toegevoegd als bijlage A.  

 

 

3.3 Grond-, hulp- en afvalstoffen 

 

 Voer 

Aan de dieren wordt 100% krachtvoer verstrekt. Alle voeders die worden gebruikt, zijn afkomstig van 

gecertificeerde GMP-waardige veevoederbedrijven en voldoen daarmee aan de hoogste eisen.  

 

 Water 

Op het bedrijf wordt grondwater gebruikt als drinkwater voor de dieren en voor de reiniging van 

de stallen. Dit water wordt terplekke onttrokken op grote diepte. Door de te reinigen stallen 

vooraf in te weken, wordt efficiënt omgesprongen met het ge-/verbruik van water. Naar schatting 

wordt jaarlijks in totaal circa 4400 kuub grondwater gebruikt.  

Er wordt leidingwater gebruikt in de hygiënesluis en voor persoonlijke doeleinden. Naar schatting 

bedraagt de jaarlijkse hoeveelheid circa 300 kuub.  

 

 Aardgas 

Aardgas wordt gebruikt voor de verwarming van de stallen met behulp van Hoog Rendement 

ketels (HR). Uiteraard wordt ook gas gebruikt in de bedrijfswoning. Naar schatting wordt in totaal 

circa 48.000 kuub aardgas gebruikt.  

 

 Elektriciteit 

De aspecten / apparatuur waarvoor elektriciteit benodigd is, zijn met name de navolgende: 

- Ventilatie stallen 

- Verlichting (TL) 

- Voederinstallatie 

- Hogedrukreiniger 

- Elektrische gereedschappen 

- (Klimaat)computers 

 

Alle benodigde installaties en voorzieningen dienen nieuw te worden aangeschaft. Het ligt voor 

de hand dat er toepassing wordt gegeven aan moderne technieken en materialen, waarmee het 

energieverbruik per dierplaats lager zal zijn dan gemiddeld in Nederland.  

De grootste energiebehoefte ligt bij de ventilatie van de stallen. Bewust wordt gekozen voor 

centrale luchtafzuiging. Daardoor is het energieverbruik minder.  

Naar schatting wordt in de gewenste opzet jaarlijks circa 185.000 kWh verbruikt.  
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 Afvalwater 

Het afvalwater welk vrijkomt op het bedrijf is schrob- en spoelwater wat ontstaat bij de reiniging 

van de stal. Dit komt in de mestputten terecht en wordt beschouwd als zijnde organische mest. 

Ook het spoelwater welk vrijkomt met het reinigen van veetransportwagens op de spoelplaats 

komt in de mestkelder terecht.  

 

 Kadavers 

Kleine kadavers worden tijdelijk opgeslagen in een ton welke is geplaatst in een koeling. Met 

regelmaat (minimaal eens per week) worden deze opgehaald door een erkend destructiebedrijf. 

Kadavers die te groot zijn voor de ton in de koeling worden aan het destructiebedrijf aangeboden 

op een vloeistofdichte betonplaat en worden afgedekt. Normaal gesproken worden deze 

kadavers binnen 24 uur opgehaald.   

 

 Drijfmest 

In de beoogde bedrijfsopzet wordt jaarlijks circa 4200 kuub organische mest geproduceerd. Deze 

wordt opgeslagen in de kelders onder de stallen. Aangezien deze putten voldoen aan de eisen van 

een mestbassin conform RM 92, is er geen risico voor de bodem en/of grondwater. Op de afvoer 

van de organische mest is de ‘Meststoffenwet’ van toepassing. Deze zal uiteraard worden 

nageleefd.  
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4. Ligging van de locatie 

 

 

4.1 Bestemmingsplan 

 

Voor de locatie is het bestemmingsplan ‘Agrarisch gebied 16e partiële herziening’ van toepassing 

(onherroepelijk 21 november 1986). Het perceel heeft de bestemming agrarisch gebied klasse C.  

De vestiging van een nieuw bedrijf is niet zondermeer mogelijk. Wel kent het plan een 

wijzigingsbevoegdheid waarmee onder voorwaarden een nieuw bouwperceel kan worden 

opgenomen.  

 

Hier is niet voor gekozen. De locatie van initiatiefnemer is gelegen in het 

landbouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen (grondgebied van de gemeenten Epe en Apeldoorn).  

In het gebied zijn meerdere nieuwvestigingen gepland. Hierom hebben de gemeenten Epe en 

Apeldoorn besloten om beide een nieuw bestemmingsplan te maken. Zij trekken gezamenlijk op in 

de procedure. Naar verwachting worden de plannen medio 2012 vastgesteld door beide 

gemeenteraden.  

 

Voor initiatiefnemer wordt in het nieuwe bestemmingsplan een bouwperceel opgenomen, 

waarbinnen de varkenshouderij kan worden opgericht.  

  

 

4.2 Streekplan 

 

Hoe de provincie de ruimte wil verdelen en gebruiken, staat in het Streekplan Gelderland 2005 

(thans:  algemene structuurvisie ruimtelijke ordening). Op 29 juni 2005 hebben Provinciale Staten 

van Gelderland het ‘Streekplan Gelderland 2005’ vastgesteld. Ten aanzien van de intensieve 

veehouderij wordt vanuit het Streekplan verwezen naar de Reconstructieplannen. Hierin staat het 

provinciaal beleid voor deze groep verwoord.  

 

Voor de locatie van initiatiefnemer geldt het ‘Reconstructieplan Veluwe’.  

 

 

4.3 Reconstructieplan 

 

De ‘Reconstructiewet concentratiegebieden’ vormt de wettelijke basis voor de reconstructie. De wet 

is op 1 april 2002 in werking getreden. De reconstructie is bedoeld voor de herinrichting en 

revitalisering van de concentratiegebieden Limburg, Brabant, Gelderland, Utrecht en Overijssel.  

 

Voor Gelderland zijn in 2005 drie reconstructieplannen opgesteld. Voor de projectlocatie is het 

‘Reconstructieplan Veluwe’ van toepassing (vastgesteld door Provinciale Staten op 30 maart 2005).  
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Een belangrijk onderdeel van het reconstructieplan is de zonering. Daarmee hebben de gebieden een 

bepaalde bestemming gekregen: 

 

1. gebieden waar landbouw voorrang krijgt: landbouwontwikkelingsgebieden; 

2. gebieden waar natuur voorrang krijgt: extensiveringsgebieden; 

3. gebieden waar verschillende functies naast elkaar bestaan: verwevingsgebieden.  

 

De projectlocatie is gelegen in het landbouwontwikkelingsgebied. Juist hierom is het mogelijk om 

aldaar een nieuw bedrijf op te richten.  

 

 
Afbeelding: uitsnede zoneringskaart reconstructieplan Veluwe 

 

 

4.4 Beschermde natuurgebieden  

 

De ‘Natuurbeschermingswet 1998’  beschermd gebieden die moeten worden beschermd op grond 

van de Europese vogel- en habitatrichtlijn, de zogenaamde Natura 2000-gebieden. Voor Nederland 

zijn dat in totaal 162 gebieden. Projecten die de kwaliteit van de gebieden kunnen verslechteren of 

die een verstorend effect hebben op de soorten mogen niet worden gerealiseerd of verricht, zonder 

of in strijd met een daartoe verleende vergunning (art. 19 d).  

 

Tevens beschermd de ‘Natuurbeschermingswet 1998’ de natuurmonumenten. Ook voor handelingen 

die schadelijk kunnen zijn voor een natuurmonument geldt een vergunningplicht (art. 16 Nbw).  

 

Bevoegd gezag in deze zijn Gedeputeerde Staten van de provincie.  
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De provincie Gelderland heeft beleid gemaakt waaraan initiatieven moeten worden getoetst. Dit is 

beschreven in de ‘Verordening Stikstof en Natura 2000 Gelderland’ (besluit van Provinciale Staten 

van Gelderland op 28 september 2011). Aan de hand van deze verordening kan geconcludeerd 

worden of er wel of geen vergunning nodig is en of de vergunning wel of niet kan worden verleend.   

 

Kort samengevat geldt voor de plannen van initiatiefnemer het volgende: 

 Binnen drie kilometer afstand bevindt zich geen beschermd natuurmonument.  

 Binnen 10 kilometer afstand bevinden zich twee Natura 2000-gebieden: de Veluwe en de 

Uiterwaarden IJssel.  

 De kortste afstand tussen de Veluwe en de projectlocatie bedraagt circa 4800 meter. Met AAgro-

Stacks is berekend dat het beoogde bedrijf op de rand van de Veluwe een depositie geeft van 

minder dan 0,5% van de kritische depositie (zie bijlage B). Hierom acht de provincie de beoogde 

opzet toelaatbaar en vergunbaar.  

 De kortste afstand tussen de Uiterwaarden IJssel en de projectlocatie bedraagt circa 5600 meter. 

Met AAgro-Stacks is berekend dat het beoogde bedrijf op de rand van de Uiterwaarden IJssel een 

depositie geeft van minder dan 1% van de kritische depositie (zie bijlage B). Hierom acht de 

provincie de beoogde opzet toelaatbaar en vergunbaar.  

 

Een concrete aanvraag om vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet is eind 2011 

ingediend bij de provincie Gelderland.  

 
Afbeelding: ligging projectlocatie t.o.v. de Veluwe 
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Afbeelding: ligging projectlocatie t.o.v. de uiterwaarden IJssel 

 

 

4.5 Ecologische hoofdstructuur 

 

De natuur in Nederland is behoorlijk versnipperd. Om daar verandering in aan te brengen, leggen het 

Rijk en de provincies sinds 1990 een samenhangend netwerk van grote en kleine natuurgebieden en 

natuurlijke cultuurlandschappen aan: de ecologische hoofdstructuur (EHS).  

 

Door het vergroten van natuurgebieden, het ontwikkelen van nieuwe natuurgebieden en het 

aanleggen van ecologische verbindingszones en robuuste verbindingen ontstaat een samenhangend 

netwerk. Het doel van de ecologische hoofdstructuur is om te komen tot duurzame populaties van 

kwetsbare planten en diersoorten.  

 

De begrenzing en ruimtelijke bescherming van de ecologische hoofdstructuur binnen de provincie 

Gelderland is geregeld in het Streekplan Gelderland 2005. De begrenzing is op 1 juli 2009 door 

Provinciale Staten voor het laatst gewijzigd. Binnen de ecologische hoofdstructuur geldt de ‘nee, 

tenzij’- benadering. Dit houdt in dat bestemmingswijziging niet mogelijk is, als daarmee de wezenlijke 

kenmerken of waarden van het gebied worden aangetast. Gronden buiten de ecologische 

hoofdstructuur worden niet beperkt.  
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Uit onderstaande afbeelding volgt dat de projectlocatie niet binnen de ecologische hoofdstructuur ligt. 

 

  
Afbeelding: uitsnede kaart EHS 

 

 

4.6 Zeer kwetsbare gebieden 

 

Bij de beslissing inzake de omgevingsvergunning voor het oprichten of veranderen van een 

veehouderij betrekt het bevoegd gezag de gevolgen van de ammoniakemissie uit de tot de 

veehouderij behorende dierenverblijven uitsluitend op de wijze die is aangegeven in de ‘Wet 

ammoniak en veehouderij’.  

 

Oprichting van een nieuw bedrijf binnen een zeer kwetsbaar gebied of in een zone van 250 meter 

daaromheen is niet toegestaan. Uitbreiding van bestaande bedrijven binnen een zeer kwetsbaar 

gebied of in een zone van 250 meter daaromheen is aan beperkingen onderhevig (er geldt een 

maximaal emissieplafond). Nieuwvestiging en uitbreiding  buiten de zeer kwetsbare gebieden en de 

zones rondom de zeer kwetsbare gebieden is toegestaan.  

 

De zeer kwetsbare gebieden in Gelderland zijn op 1 juli 2009 aangewezen door Provinciale Staten 

van Gelderland.  Op 23 november 2009 heeft de minister van LNV het besluit goedgekeurd. Het is op 

9 december 2009 in werking getreden.  
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Uit onderstaande kaart volgt dat de projectlocatie NIET is gelegen binnen een zeer kwetsbaar gebied 

of in een zone van 250 meter daar rondom heen. Het dichtst bijgelegen gebied ligt ten westen van de 

projectlocatie op circa 4535 meter.  Ten aanzien van de Wet ammoniak en veehouderij is de vestiging 

van het bedrijf mogelijk.  

 

Afbeelding 
Afbeelding: uitsnede kaart met zeer kwetsbare gebieden 

 

 

4.7 Overige aspecten 

 

De locatie is niet gelegen in een waterwingebied. Ook is er geen sprake van bodem- of 

grondwaterbeschermingsgebieden.  

De locatie is niet gelegen in een stiltegebied.   
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5. Gevolgen van het project 

 

 

5.1 Gevolgen voor bodem en (grond)water 

 

Het milieuthema eutrofiëring (vermesting) behandelt de verrijking van ecosystemen met stikstof en 

fosfor, voornamelijk via het op het land brengen van dierlijke mest en kunstmest. Daarnaast leveren 

lozingen op oppervlaktewater een bijdrage aan de vermesting. Het gevolg van vermesting is een 

verandering in de samenstelling van leefgemeenschappen, veelal gekenmerkt door de overheersing 

van één of enkele planten- en dierensoorten.  

 

Voor wat betreft de mestproductie en de mestafzet is de meststoffenwet van toepassing. Middels 

gebruiksnormen voor dierlijke meststoffen en een streng nalevingregiem wordt overbemesting 

voorkomen.  

 

Lozingen op oppervlaktewater of in de bodem vinden niet plaats.  

 

Door de bouw van de stallen worden de mogelijke effecten naar de bodem en het grondwater 

gevormd door mest en urine van de dieren. In een te verlenen vergunning zullen voorschriften 

worden gesteld aan de uitvoering van de stallen, zodat bodem en grondwater niet verontreinigd 

kunnen worden.  

 

Van belang is tevens het aspect verdroging. Beïnvloeding van de grondwaterstand met eventuele 

verdroging tot gevolg, zou plaats kunnen vinden wanneer langdurig grote hoeveelheden water 

worden onttrokken uit de bodem. Op het gewenste bedrijf wordt een bronwaterinstallatie 

geïnstalleerd. Aangezien er op relatief grote diepte zal worden onttrokken (lees: niet uit het 

bovenste watervoerende pakket), de onttrekking gering is en gelijkmatig verdeelt over het jaar zal 

plaats vinden, is er geen sprake van beïnvloeding van de grondwaterstand met eventuele verdroging 

tot gevolg.  

 

Op de projectlocatie zal een infiltratievoorziening worden gemaakt waarin het (niet bevuilde) 

hemelwater afkomstig van daken en erf kan infiltreren. Zo wordt wateroverlast voor de omgeving 

voorkomen.   
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5.2 Gevolgen door ammoniakemissie 

 

Door de dieren wordt ammoniak geëmitteerd. In onderstaande tabel is deze weergegeven.  

 

Diercategorie RAV Stal(deel) Aantal NH3/dier 

(kg) 

NH3 totaal 

(kg) 

Gespeende biggen D 1.1.12.2 1 3024 0,21  635,0 

Kraamzeugen D 1.2.16 3 180 2,9 522,0 

Gust/dragend D 1.3.9.2 2 420 2,5 1050,0 

Gust/dragend D 1.3.9.2 3 146 2,5 365,0 

Beren D 2.100 3 2 5,5 11,0 

Opfokzeugen D 3.2.7.2.1 3 72 1,2 86,4 

 

Totaal 

     

2669,4 

 

Het aspect ammoniak dient getoetst te worden aan de Wet ammoniak en veehouderij. Aangezien de 

locatie niet is gelegen in of nabij (lees 250 meter) een zeer kwetsbaar gebied, is oprichting van het 

bedrijf toegestaan.  

 

Eventueel moet de vergunning geweigerd worden indien niet kan worden voldaan aan voorschriften  

die vanwege de technische kenmerken en de geografische ligging van de installatie of vanwege de 

plaatselijke milieuomstandigheden moeten worden gesteld, maar die niet met toepassing van de in 

aanmerking komende beste beschikbare technieken kunnen worden gerealiseerd. Door de minister van 

VROM is een ‘beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij’ vastgesteld om hieraan 

invulling te geven. Tot een emissie van 5000 kg volstaat de toepassing van BBT. Pas bij hogere emissies 

moeten technieken worden toegepast die de ammoniakemissie verdergaand reduceren.  

 

Ten aanzien van dit project: Aangezien de emissie lager is dan 5000 kg, volstaat de toepassing van 

BBT. Geconcludeerd kan worden dat de plannen zich verhouden met de Wet ammoniak en 

veehouderij.   

 

Naast schade aan natuurgebieden, kan ammoniak ook schadelijk zijn voor bepaalde gewassen: 

directe ammoniakschade. Uit onderzoek van het AB-DLO (thans ‘Plant Research International’) te 

Wageningen is gebleken dat met name kasgewassen, fruitteelt en coniferen gevoelig kunnen zijn 

voor directe ammoniakschade. Andere gewassen lopen een verwaarloosbare kans op schade.  

Directe ammoniakschade doet zich alleen op zeer korte afstand van een emissiepunt voor. Indien  

tot gevoelige soorten een afstand van 50 meter wordt aangehouden, zal geen merkbare schade 

optreden. Bij minder gevoelige soorten is een afstand van 25 meter al voldoende om schade te 

vermijden. Omdat er binnen genoemde afstanden geen gevoelige gewassen zijn gelegen, is het 

aspect directe ammoniakschade geen issue.  
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5.3 Gevolgen door geuremissie 

 

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het enige toetsingskader voor de geurhinder 

vanwege tot de veehouderij behorende dierenverblijven. De geuremissie uit de dierenverblijven 

wordt berekend op basis van vastgestelde geuremissiefactoren per diercategorie, die zijn 

opgenomen in de Regeling geurhinder en veehouderij. De geurbelasting van gevoelige objecten in de 

omgeving wordt berekend met het verspreidingsmodel  V-Stacks vergunning. De wet geeft maximale 

waarden voor de geurbelasting die de veehouderij op een gevoelig object mag veroorzaken. Indien 

het gevoelig object een woning bij een (voormalige) veehouderij in het buitengebied is, geldt een 

vaste afstand van minimaal 50 meter (tussen gevel woning en emissiepunt stal). Tevens gelden 

minimale afstanden tussen gevel stal en gevel geurgevoelig object (25 meter).  

 

In onderstaande tabel is de geuremissie veroorzaakt in de gewenste bedrijfsopzet weergegeven.  

 

Diercategorie RAV Stal(deel) Aantal Geuremissie 

Per dier (ouE/s) 

Geuremissie  

Totaal (ouE/s) 

Gespeende biggen D 1.1.12.2 1 3024 5,4 16.329,6 

Kraamzeugen D 1.2.16 3 180 27,9 5.022,0 

Gust/dragend D 1.3.9.2 2 420 18,7 7.854,0 

Gust/dragend D 1.3.9.2 3 146 18,7 2.730,2 

Beren D 2.100 3 2 18,7 37,4 

Opfokzeugen D 3.2.7.2.1 3 72 17,9 1.288,8 

 

Totaal 

     

33.261,8 

 

De gemaakte berekeningen met V-stacks Vergunning zijn toegevoegd als bijlage C.  

 

Ten aanzien van het aspect geur is het volgende te concluderen: 

 

 Nergens is de geurbelasting op geurgevoelige objecten hoger dan 14 ouE/m3. Dit is het niveau dat 

maximaal toelaatbaar is in het buitengebied.  

 Bebouwde kom is niet gelegen in de nabijheid van de projectlocatie. Aan de geldende norm van  

3 ouE/m3 zal zeker worden voldaan.  

 De afstanden tot woningen behorende bij andere (voormalige) veehouderijen zijn groter dan  

50 meter. 

 

Geconcludeerd kan worden dat het initiatief toelaatbaar is ten aanzien van het aspect geur.   
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5.4 Gevolgen voor luchtkwaliteit 

 

Op 15 november 2007 is de Titel 5.2 van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) in werking 

getreden. Ten aanzien van de kwaliteit van de buitenlucht gelden uitsluitend de bepalingen uit deze 

Titel.  

 

In bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn grenswaarden opgenomen voor zwaveldioxide, 

stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof (PM10), lood, benzeen en koolmonoxide. Bestuursorganen 

moeten er bij het uitoefenen of toepassen van hun bevoegdheden, waaronder het vaststellen van 

een bestemmingsplan of het verlenen van een omgevingsvergunning, voor zorgen dat deze 

grenswaarden niet (verder) worden overschreden.  

 

Bij varkenshouderijen verdient vooral het aspect fijn stof (PM10) aandacht. De volgende 

grenswaarden zijn van toepassing: 
 

 Grenswaarde jaargemiddelde concentratie:     max 40 µg per m3 

 Grenswaarde 24-uursgemiddelde concentratie:    max 50 µg per m3 

 Aantal toegestane overschrijdingen 24-uursgemiddelde:  max 35 keer per jaar 

 

Voor de verschillende diercategorieën zijn emissiewaarden opgenomen in een lijst. Deze dienen te 

worden gehanteerd in de berekeningen die moeten worden gemaakt met het verspreidingsmodel 

ISL3A. 

 

In onderstaande tabel is de emissie van fijnstof in de gewenste opzet weergegeven.  

   

Diercategorie RAV Stal(deel) Aantal PM10-Emissie 

Per dier (gram/jaar) 

Emissie totaal 

(gram/jaar) 

Gespeende biggen D 1.1.12.2 1 3024 74 223.776 

Kraamzeugen D 1.2.16 3 180 160 28.800 

Gust/dragend D 1.3.9.2 2 420 175 73.500 

Gust/dragend D 1.3.9.2 3 146 175 25.550 

Beren D 2.100 3 2 180 360 

Opfokzeugen D 3.2.7.2.1 3 72 153 11.016 

 

Totaal 

     

363.002 
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De gemaakte berekeningen met ISL3A zijn toegevoegd als bijlage D. Het volgende kan worden 

geconcludeerd: 
 

 De berekende jaargemiddelde concentratie bedraagt maximaal 24,89 µg/m3 

 Dit is exclusief de zeezoutcorrectie (-/- 4 µg/m3) .  

 Het aantal overschrijdingen van de 24-uursgemiddelde concentratie bedraagt max 15,5 keer.  

 Dit is exclusief de zeezoutcorrectie (-/- 6 dagen).  

 

Geconcludeerd kan worden dat het initiatief zich verhoudt ten aanzien van de luchtkwaliteit.  

 

 

5.5 Gevolgen door geluidsemissie 

 

Geluidsemissie vanuit het agrarisch bedrijf wordt veroorzaakt door transportbewegingen, door 

activiteiten op het buitenterrein, door activiteiten binnen de gebouwen en door installaties aanwezig 

op het bedrijf.  

 

Globaal zijn de volgende transportbewegingen te onderscheiden: 
 

Vullen voersilo’s Eens per week,  gedurende 1 uur (tussen 7 en 19 uur) 

Aanvoer dieren Eens per 6 weken, gedurende een half uur (tussen 7 en 19 uur) 

Afvoer biggen Eens per week, gedurende 1 uur (tussen 7 en 19 uur) 

Afvoer overige dieren Eens per maand, gedurende een half uur (tussen 7 en 19 uur) 

Afvoer mest 120 vrachtwagens per jaar, gedurende een half uur per vracht  

(overwegend tussen 7 en 19 uur) 

Afvoer kadavers Twee keer per week, gedurende 5 minuten (tussen 7 en 19 uur) 

 
Bij activiteiten op het buitenterrein moet vooral gedacht worden aan het laden en lossen van dieren, 

de afvoer van mest en het lossen van voer.  

De activiteiten binnen de gebouwen zullen niet of nauwelijks waarneembaar zijn, dit vanwege de 

toepassing van goede isolatiematerialen.  

Installaties die in de omgeving waarneembaar zijn, betreffen voornamelijk de ventilatoren. Echter de 

ventilatoren van deze tijd zijn ten aanzien van geluid positief ontwikkeld.  

Concluderend: Aangezien de transportbewegingen enkel overdag plaatsvinden, er moderne 

technieken worden toegepast en de gevoelige objecten op relatief grote afstand zijn gelegen, is de 

verwachting dat er ten aanzien van geluid geen ontoelaatbare situatie ontstaat. Bij de uiteindelijke 

aanvraag om omgevingsvergunning zal een akoestisch onderzoek worden overlegd, waaruit  blijkt in 

hoeverre genoemde stelling juist is.  
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5.6 Gevolgen voor flora en fauna 

 

Ten aanzien van flora en fauna is de volgende redenatie te maken: 

 

 De projectlocatie is momenteel in gebruik als akkerland. Dit betekent dat het jaarlijks intensief 

wordt bewerkt.  

 Het is niet noodzakelijk dat er met de komst van het bedrijf bomen of struweel moeten worden 

gekapt / verwijderd. 

 Het is niet noodzakelijk dat er met de komst van het bedrijf sloten moeten worden gedempt.  

 

Hierom is het niet aannemelijk dat met dit initiatief beschermde soorten flora en fauna worden 

gefrustreerd.  

 

 

5.7 Gevolgen voor landschappelijke waarden 

 

Voor het complete landbouwontwikkelingsgebied is het ‘Beeldkwaliteitsplan LOG Beemte-Vaassen’ 

gemaakt. Daaruit volgt onder meer hoe de nieuwe bedrijven moeten worden gesitueerd en worden 

ingericht. Ook eventuele voorwaarden ten aanzien van  welstand zijn daarin opgenomen, evenals de 

voorwaarden om te komen tot een goede landschappelijke inpassing.  

 

Contractueel zal worden vastgelegd dat initiatiefnemer zich zal houden aan genoemde in het 

beeldkwaliteitsplan. Hierom kan men ervan uitgaan dat er ten aanzien van de landschappelijke 

inpassing sprake zal zijn van een aanvaardbare situatie.  

 

 

5.8 Risico, ongevallen en abnormale (bedrijfs)omstandigheden 

 

 Stroomuitval 

Het grootste risico voor een varkenshouderij is het uitvallen van de stroom. Hierdoor zullen de 

ventilatoren stilvallen, waardoor onvoldoende luchtverversing bij de dieren plaats vindt. Sterfte 

zou het gevolg kunnen zijn. Om de gevolgen van stroomuitval zoveel mogelijk te beperken, zal er 

een alarmeringssysteem worden geïnstalleerd, die initiatiefnemer waarschuwt bij het wegvallen 

van de netspanning of het uitvallen van één of meerdere ventilatoren. Tevens kan opgemerkt 

worden dat een tractor-aangedreven noodstroomaggregaat aanwezig is welke op momenten van 

stroomuitval kan worden gebruikt.   
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 Veiligheidsaspecten 

Een gevaaraspect is het uitbreken van brand. Het ontstaan van brand levert gevaar op voor mens 

en dier. Om de risico’s van het uitbreken van brand zoveel mogelijk in te perken, dient te worden 

gebouwd conform het Bouwbesluit en dient uitsluitend met goedgekeurde installaties en 

voorzieningen gewerkt te worden. Om een beginnende brand zo effectief mogelijk te kunnen 

bestrijden, worden binnen de inrichting op diverse locaties brandblusmiddelen geplaatst.  

 

 Bedrijfsvorm 

Veehouderijbedrijven lopen het gevaar dat, vanuit rijkswege, vervoersverboden worden opgelegd 

na het uitbreken van een veewetziekte. Het gevolg hiervan is dat, gedurende een onbepaalde 

periode, geen dieren van het bedrijf kunnen worden afgevoerd. Hierdoor raken stallen overvol en 

komt het welzijn van de dieren in gevaar. Het uitbreken van ziekten op andere bedrijven is vanuit 

de inrichting niet te voorkomen. Het risico van besmetting op bedrijfsniveau kan worden 

verkleind door het aantal bezoekers in de stallen zoveel mogelijk te beperken. Noodzakelijke 

bezoekers worden voorzien van bedrijfskleding en kunnen het bedrijf slechts betreden via een 

hygiënesluis. Veetransportwagens die dieren hebben afgeleverd op het bedrijf (opfokzeugen) 

zullen, alvorens het terrein te verlaten, worden gereinigd en ontsmet op een hiervoor bestemde 

wasplaats. 

 

 Risico’s volksgezondheid  

Door de GGD wordt gewaarschuwd voor risico’s voor de volksgezondheid veroorzaakt door 

intensieve veehouderij. De GGD adviseert om geen nieuwe intensieve veehouderijbedrijven op te 

richten binnen 250 meter rondom gevoelige bestemmingen. Binnen genoemde afstand rondom 

de projectlocatie liggen momenteel geen objecten van derden. Wel is er een andere nieuwe 

veehouderij gepland binnen genoemde afstand, echter de woonzone ligt (ruim) buiten genoemde 

afstand.  
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6. Concluderend 

 

Op grond van onderdeel D van het Besluit MER moet de vraag worden beantwoord of voor het 

voorgenomen project een MER noodzakelijk is. Voor de beantwoording van deze vraag zijn in het 

voorgaande stuk een aantal aspecten beoordeelt waarbij de vraag centraal staat of en in welke mate 

de veranderingen gevolgen voor het milieu hebben.  

Het plan van initiatiefnemer om de varkenshouderij te verplaatsen naar het perceel aan de 

Weteringdijk te Vaassen leidt niet tot een bijzondere omstandigheid die bepalend is voor het 

besluiten tot een MER-procedure.  
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Bijlage A Beschrijving toegepaste stalsystemen 
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Bijlage B Berekening AAgro-Stacksberekening  
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Naam van de berekening: Van der Wekken Totaal 

Gemaakt op: 27-03-2012  12:23:35 

Zwaartepunt X:  197,700 Y:  477,800 

Cluster naam: van der Wekken 

Berekende ruwheid: 0,15 m 

 

Emissie Punten:  

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

1 Stal 1 197 721 477 812  7,8  5,2   1,6   5,07     635 

2 Stal 2 197 663 477 792  9,6  6,1   0,9   3,40   1 050 

3 Stal 3 197 703 477 776  9,6  5,1   1,6   3,39     984 

 

Gevoelige locaties:  

Volgnummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 

1 IJssel 1 204 010 477 162    0,62 

2 IJssel 1a 204 050 477 168    0,62 

3 IJssel 2 203 446 478 559    0,85 

4 IJssel 2a 203 493 478 566    0,84 

5 IJssel 3 203 197 479 453    0,89 

6 IJssel 3a 203 251 479 480    0,88 

7 IJssel 4 203 029 479 924    0,92 

8 IJssel 4a 203 069 479 937    0,91 

9 Veluwe 1 192 094 477 021    0,49 

10 Veluwe 1a 192 044 477 054    0,48 

11 Veluwe 2 192 810 478 190    0,57 

12 Veluwe 2a 192 786 478 197    0,57 

13 Veluwe 3 192 927 479 558    0,66 

14 Veluwe 3a 192 894 479 581    0,65 

15 Veluwe 4 193 230 480 428    0,82 

16 Veluwe 4a 193 203 480 448    0,82 

 

 

Details van Emissie Punt: Stal 1 (55) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D 1.1.12.2 Gespeende biggen 3024 0.21 635.04 

 

 

Details van Emissie Punt: Stal 2 (154) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D 1.3.9.2 Gust/Dragend 420 2.5 1050 

 

 

Details van Emissie Punt: Stal 3 (155) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D 1.2.16 Kraamzeugen 180 2.9 522 

2 D 1.3.9.2 Gust/Dragend 146 2.5 365 

3 D 2.100 Beren 2 5.5 11 

4 D 3.2.7.2.1 Opfokzeugen 72 1.2 86.4 
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Bijlage C Berekeningen V-stacks Vergunning  
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Naam van de berekening: Van der Wekken 

Gemaakt op: 27-03-2012  11:59:10 

Rekentijd:  0:00:03 

Naam van het bedrijf: Van der Wekken 

 

Berekende ruwheid: 0,08 m 

Meteo station: Eindhoven 

 

Brongegevens:  

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP 

Hoogte 

Gem.geb. 

hoogte 

EP 

Diam. 

EP Uittr. 

snelh. 

E-

Aanvraag 

1 Stal 1 197 721 477 812   7,8   5,2  1,59   5,07  16 330 

2 Stal 2 197 663 477 792   9,6   6,1  0,92   3,40   9 057 

3 Stal 3 197 703 477 776   9,6   6,1  1,59   3,39   7 854 

 

 

Geur gevoelige locaties:  

Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

4 Bokkerijweg 6 198 178 477 450   14,0     1,6 

5 Weteringdijk 119 197 807 478 293   14,0     2,6 

 

 

 

 



  

 
 

Bijlagen bij MER aanmeldingsnotitie Bokkerijweg ong. te Vaassen 
 ha-ra/jv/686/B-51.596 
 

Bijlage D Berekeningen ISL3a 

 

 

 



(c) N.V. KemaGegenereerd met ISL3a Versie 2012-1 , Rekenhart Release 5 juli 2012

Naam van deze berekening: aangevraagde situatie

Gebiedsgegevens

Berekend op: 9:53:42

RD X coordinaat: 197 000 272000

RD Y coordinaat: 477 000 Breedte Y:2000 27

Project: VOF Van der Wekken Bokkerijweg Vaassen

Uitvoer directory: G:\Klanten Oost\1004 Rombou BV\Wekken\ISL3a

Rekenjaar:2012

Toets afstand:Soort Berekening: Contour n.v.t. n.v.t.Onderlinge afstand:

Berekende ruwheid: 0.08 Eigen ruwheid: 0.00Eigen ruwheid

PM10Type Berekening:

Aantal Gridpunten Y:

Aantal Gridpunten X:Lengte X:

2012/07/26

Te beschermen object

Naam:

RD X Coord.

[m]

RD Y Coord.

[m]

Concentratie

[microgram/m3] [dagen]

Overschrijding

Bokkerijweg 5 198 431 477 666 22.50 10.8

Bokkerijweg 6 198 178 477 450 22.50 10.8

Bokkerijweg 7 198 273 477 551 22.50 10.8

Weteringdijk 119 197 807 478 293 24.11 13.7

Weteringdijk 121 197 541 477 402 22.80 11.3

Hafkamperveldweg 3 197 206 477 819 22.80 11.3

Ganzenebbeweg 3 197 333 478 108 24.10 13.7

Brongegevens

RD X Coord.:

Ep1 Stal D

197 721

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:477 812

AB

0.00710

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 5.07

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 197 721

temperatuur van emisstroom:

1.59

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 477 812285.00

hoogte van gebouw: 5.2

7.80

26.10

lengte van gebouw: 49.00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 139.00

RD X Coord.:

Ep2 Stal C

197 663

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:477 792

AB

0.00233

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 3.40

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 197 689

temperatuur van emisstroom:

1.59

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 477 782285.00

hoogte van gebouw: 6.1

9.60

35.90

lengte van gebouw: 86.60

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 139.00

RD X Coord.:

Ep3 Stal C

197 703

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:477 776

AB

0.00208

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 3.39

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 197 689

temperatuur van emisstroom:

1.59

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 477 782285.00

hoogte van gebouw: 6.1

9.60

35.90

lengte van gebouw: 85.60

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 139.00
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