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Geachte heer Van der Wekken, 

Op 12 april 2013 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor de 
nieuwbouw van een zeugen- en biggenstal en een bedrijfswoning met bijgebouw aan de Weteringdijk 
ongenummerd in Vaassen. Uw aanvraag hebben wij geregistreerd onder nummer Gen01636. Over de 
voortgang van de behandeling van de aanvraag delen wij u het volgende mee. 

Wij verlenen u vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de 
aangevraagde activiteiten aan de Weteringdijk ongenummerd in Vaassen. Die locatie is kadastraal 
bekend als gemeente Vaassen, sectie A, nummer 1639. De aangevraagde activiteiten zijn: 
1 het oprichten van een inrichting; 
2 het bouwen van bouwwerken; 
3 het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. 

De vergunning is verleend zoals u deze heeft aangevraagd en geldt onder voorbehoud van rechten 
van derden. 

De gewaarmerkte stukken en bijlagen maken deel uit van de vergunning. 

De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd. 
De voorschriften van deze vergunning zijn bijgevoegd. Ook is de door de raad verleende verklaring 
van geen bedenkingen bijgevoegd (2014-21806) Tevens is de provinciale vergunning op basis van de 
Natuurbeschermingswet 1998 bijgevoegd (Corsa 2012-25708). 

Overwegingen 
De aanvraag is getoetst aan de relevante artikelen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, 
het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht. Uw aanvraag voldoet daaraan 
en daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning. 
Voor de inhoudelijke overwegingen verwijzen wij u naar de bijlage. 

| 
s 

Bijlage: diverse 

Afschrift verzonden (incl. bijlage): Rombou, t.a.v. de heer AJ.H.M. IMnk, Postbus 240, 8000 AE ZWOLLE 
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Mogelijkheid intrekken omgevingsvergunninq 
Voor de volledigheid wijzen wij u erop dat deze vergunning kan worden ingetrokken als u geen 
gebruik maakt van deze vergunning. Meer informatie hierover kunt u vinden in onze beleidsregel 
intrekking omgevingsvergunning. Deze beleidsregel kunt u vinden via www.overheid.nl onder lokale 
regelingen. 

Zienswijzen 
Met ingang van 27 november 2013 heeft de ontwerp beschikking omgevingsvergunning, de ontwerp 
verklaring van geen bedenkingen en overige bijbehorende stukken gedurende zes weken in het kader 
van de zienswijzen ter inzage gelegen bij de Publiekswinkel in het gemeentehuis te Epe. Ook is het 
plan vanaf 27 november 2013 via www.ruimtelijkeplannen.nl in te zien geweest. 
Gedurende de bovengenoemde periode zijn er drie zienswijzen ingediend bij ons college. Van deze 
drie zienswijzen was er één zienswijze tevens aan de gemeenteraad gericht. Het college heeft de 
zienswijzen tevens aangemerkt als zienswijze tegen de ontwerp verklaring van geen bedenkingen. 
Het college heeft de zienswijzen doorgezonden naar de raad. 

* In de bijgevoegde "Nota zienswijzen en overleg ontwerp beschikking inzake aanvraag 
omgevingsvergunning Bokkerijweg ongenummerd" vindt u een samenvatting van de ingediende 
zienswijzen en de gemeentelijke reactie hier op. 
Naar aanleiding van een van de zienswijzen is er een wijziging/aanvulling opgenomen in deze 
vergunning, deze is gemarkeerd aangegeven. 

Beroep 
Als u zich met ons besluit niet kunt verenigen, kunt u daartegen binnen zes weken na dagtekening 
van deze brief bij de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem 
een beroepschrift indienen (zie bijgaand informatieblad). 

Het indienen van een beroepschrift schorst dit besluit niet. 
Naast dit beroepschrift kunt u, indien u een spoedeisend belang heeft, een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij de voorzieningenrechter te Arnhem. 

Nadere informatie 
Voor vragen over deze brief kunt u van maandag tot en met vrijdag van 8:00 uur tot 17:00 uur contact 
opnemen met de afdeling Publiekszaken op telefoonnummer 14 0578. Om uw vraag goed en snel te 
kunnen beantwoorden hebben wij het zaaknummer (Gen01636) nodig. Wilt u deze brief daarom bij de 
hand houden? 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Epe, 
de burgemeester, de secretaris, 

Ir. H. van der Hoeve MP, 



Bijlage 

Inhoudsopgave 

De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de beschikking omgevingsvergunning voor 
de nieuwbouw van een zeugen- en biggenstal en een bedrijfswoning met bijgebouw aan de 
Weteringdijk ongenummerd in Vaassen. 

Procedureel 
Overwegingen 
Voorschriften 
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Procedureel 

Gegevens aanvrager 
Op 12 april 2013 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van V.O.F. G. en M. van der Wekken, 
Hoorneweg 6 in Putten. 

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: 
1. het oprichten van een inrichting (varkenshouderij); 
2. het bouwen van een zeugen- en biggenstal en een woning met bijgebouw; 
3. het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. 

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om de omgevingsvergunning. 

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo 
omschreven omgevingsaspecten: 
1. het oprichten van een inrichting (milieu); 
2. het bouwen van bouwwerken; 
3. het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (bouwen zonder agrarisch bouwvlak). 

De vergunning wordt gevraagd voor het realiseren van een varkenshouderij. De inrichting wordt 
gerealiseerd aan de Weteringdijk ongenummerd in Vaassen. Die locatie is kadastraal bekend als 
gemeente Vaassen, sectie A, nummer 1639. 

Procedure 
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht en paragraaf 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. 

Bevoegd gezag 
Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit 
omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale 
omgevingsvergunning te verlenen. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk 
dat in ons besluit alle relevante aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke 
leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en 
brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning 
verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd. 

Ontvankelijkheid 
Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de 
indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een 
omgevingsvergunning moeten worden gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De 
regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële 
regeling omgevingsrecht (Mor). 

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid 
Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak of niet correct waren. De aanvrager is hierop in 
de gelegenheid gesteld om aanvullende of gecorrigeerde gegevens aan te leveren. Op 21 mei 2013, 
24 juni 2013 en 4 juli 2013 hebben wij aanvullende gegevens ontvangen. De aanvullende gegevens 
hebben betrekking op de aspecten milieu, bouwen en ruimtelijke onderbouwing. 

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag alsmede de latere aanvullingen daarop voldoende informatie 
bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De 
aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen. 

Advies 
In de Wabo en het Bor worden voor bepaalde zaken andere bestuursorganen of instanties vanwege 
hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Voor deze aanvraag zijn 
geen adviseurs aangewezen. 
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Verklaring van geen bedenkingen 
Op grond van artikel 2.27 Wabo wijst het Bor of een bijzondere wet categorieën van gevallen aan 
waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat een daarbij aangewezen 
bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft. Voor deze aanvraag gaat 
het om de volgende aangewezen gevallen: 

mogelijke negatieve effecten voor de natuur (Natuurbeschermingswet 1998); 
bouwen zonder agrarisch bouwvlak (afwijking van het bestemmingsplan (Bor)). 

Natuurbeschermingswet 1998 
Met het in werking treden van de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) op 1 oktober 2005 is 
er een Nederlands wettelijk kader ontstaan voor de bescherming van ecologisch waardevolle 
gebieden. De bedoeling van de Nbw is dat alle verplichtingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn 
ten aanzien van gebiedsbescherming omgezet worden in een uitputtend natuurbeschermingsrechtelijk 
kader voor gebiedsbescherming. 

Artikel 19d Nbw bepaalt dat het verboden is om zonder vergunning van de provincie, of in strijd met 
aan die vergunning verbonden voorschriften of beperkingen projecten of andere handelingen te 
realiseren onderscheidenlijk te verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstelling de kwaliteit van 
de op grond van artikel 10a Nbw aangewezen gebieden (Natura 2000 gebieden) kunnen 
verslechteren of een verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is 
aangewezen. 

Op 23 november 2011 heeft aanvrager bij de provincie Gelderland een vergunning ingevolge de Nbw 
aangevraagd. De vergunning ingevolge de Nbw is aangevraagd voor dezelfde veebezetting als die in 
de onderhavige aanvraag voor de omgevingsvergunning. 

In de Nbw is het volgende bepaald. 

Artikel 47 (Nbw) 
Deze titel is van toepassing op handelingen: 
waarvoor een omgevingsvergunning is vereist en die tevens zijn aan te merken als projecten of 
andere handelingen waarvoor het verbod, bedoeld in artikel 19d, eerste lid, geldt. 

Deze titel is niet van toepassing op projecten of andere handelingen die zijn toegestaan krachtens een 
vergunning als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, of waarvoor een zodanige vergunning is 
aangevraagd. 

Op grond van artikel 47 lid 2 van de Nbw is titel 2 uit hoofdstuk 6 van de Natuurbeschermingswet niet 
van toepassing op handelingen waarvoor een omgevingsvergunning is vereist en die tevens zijn aan 
te merken als projecten of andere handelingen waarvoor het verbod, bedoeld in artikel 19d, eerste lid 
Nbw, geldt. 

De provincie Gelderland heeft op 31 juli 2012 de Natuurbeschermingswetvergunning verleend. Die 
vergunning is verleend voor dezelfde veebezetting als die in deze omgevingsvergunning. 

pmdat de Natuurbeschermingswetvergunning eerder is aangevraagd en verleend dan de 
Omgevingsvergunning en er geen afwijkende veebezettingen zijn verleend, is geen verklaring van 
geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2.27 lid 1 van de Wabo ingevolge de Nbw 1998 noodzakelijk. 

Afwijking van het bestemmingsplan 
Het perceel kadastraal bekend gemeente Vaassen, sectie A, nr. 1639 ligt aan de Bokkerijweg 
(Weteringdijk) ongenummerd. Het perceel ligt in het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Beemte-
Vaassen. De gemeenteraad heeft een bestemmingsplan vastgesteld voor dit gebied op 5 juli 2012. In 
dit bestemmingsplan is voorzien in de geplande nieuwvestiging van dit bedrijf. Er is een bouwvlak van 
3 hectare opgenomen met een bebouwingspercentage van 60 0/). Ook is er een zone met de 
aanduiding "wonen" opgenomen, waarvoor geldt dat uitsluitend in dit gebied gewoond mag worden. Er 
is beroep ingesteld en een voorlopige voorziening aangevraagd. De Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State heeft de beroepen gegrond verklaard het besluit van de raad vernietigd (uitspraak 
201209306/1/R2 d.d. 21 augustus 2013). 
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Voor de betreffende locatie geldt nu het bestemmingsplan Agrarisch Gebied, 16 e p.h. De locatie heeft 
in dit bestemmingsplan de bestemming "agrarische doeleinden" klasse C zonder bouwperceel. De 
aanvraag past niet binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan. De omgevingsvergunning kan 
verleend worden op basis van artikel 2.12 Wabo (planologisch strijdig gebruik). De aanvraag mag niet 
in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit dient een goede 
ruimtelijke onderbouwing te bevatten. De aanvrager heeft in de ruimtelijke onderbouwing aandacht 
besteed aan de relevante aspecten, inclusief de milieueffecten. 
De raad heeft op 25 november 2010 categorieën van gevallen aangewezen waarvoor geen verklaring 
van geen bedenkingen van de gemeenteraad is vereist tegen de afgifte van de omgevìngsvergunning 
(afwijkingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)). Het oprichten van een 
intensieve veehouderij valt echter niet onder deze gevallen. Dit betekent dat er op basis van artikel 
2.27 lid 1 Wabo jo artikel 6.5 lid 1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bor) een verklaring van 
geen bedenkingen van de raad nodig is om de vergunning te kunnen verlenen. 
Op 19 november 2013 is de ontwerp verklaring van geen bedenkingen in de gemeenteraad 
behandeld. De gemeenteraad heeft besloten om de ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te 
geven. 

Zienswijze 
Met ingang van 27 november 2013 heeft de ontwerp beschikking omgevingsvergunning, de ontwerp 
verklaring van geen bedenkingen en overige bijbehorende stukken gedurende zes weken in het kader 
van de zienswijzen ter inzage gelegen bij de Publiekswinkel in het gemeentehuis te Epe. Ook is het 
plan vanaf 27 november 2013 via www.ruimtelijkeplannen.nl in te zien geweest. 
Tijdens de termijn van ter inzage legging zijn er drie zienswijzen ingediend. De beschikking is 
gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking. De beschikking is tekstueel aangevuld, de 
aanvulling is gemarkeerd. De verklaring van geen bedenkingen is niet gewijzigd ten opzichte van de 
ontwerp verklaring van geen bedenkingen. 

Coördinatie en aanhouding 
In de Wabo zijn bepalingen over coördinatie en aanhouding opgenomen. De aanvraag heeft geen 
betrekking op zaken waardoor coördinatie of aanhouding aan de orde is. 
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Overwegingen 

Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag: 

Het (ver)bouwen van een bouwwerk 
De welstandscommissie heeft d.d. 25 juni 2013 medegedeeld dat het bouwplan voldoet aan redelijke 
eisen van welstand. Het advies is zorgvuldig tot stand gekomen. Wij zijn het eens met dit advies en wij 
hebben dit advies dan ook overgenomen. 

Het bouwplan is in overeenstemming met de voorschriften van het Bouwbesluit en die van de 
Bouwverordening. 

Aan de volgende voorwaarden moet nog worden voldaan: 
Van de gewapend beton-, staal- en houtconstructies en de prefab-vloeren moeten berekeningen en 
tekeningen in tweevoud worden ingediend. Deze gegevens moeten ten minste drie weken voor 
aanvang van de bouwwerkzaamheden ter toetsing bij ons worden ingediend. 

Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag 
De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een 
brandcompartiment naar een ander brandcompartiment, naar een besloten ruimte waardoor 
een extra beschermde vluchtroute voert, naar een niet besloten veiligheidsvluchtroute en 
naar een 
liftschacht van een brandweerlift is ten minste 60 minuten. 
Bouwbesluit artikel 2.84 lid 1 
Toelichting; 
De principe details van de brandscheiding op as D zijn beoordeeld. Bij de aansluiting 
met het dak dient de opening tussen de kalkzandsteenwand en het golfplaten dak 
dicht gemaakt te worden met steenwol. 
De staalconstructie van de wand op as D dient onafhankelijk te zijn of bekleed te 
worden. Dit was nog niet duidelijk uit de tekening te halen. 
ADVIES: 
De brandwerendheid tussen de stallen onderling is nu opgelost door de gevel en een 
gedeelte van het dak van de biggenstal brandwerend te maken. De brandwerendheid 
van de gevel is voldoende met uitzondering van de aansluiting met de gang. Bij de 
gang lijkt nu een dubbele brandwerendheid aanwezig te zijn: zowel in de gevel van 
de biggenstal als de inwendige hoek. Beiden is niet noodzakelijk. 

Bluswatervoorziening 
Een bouwwerk heeft een toereikende bluswatervoorziening welke onbeperkt toegankelijk is 
voor bluswerkzaamheden. De voorziening geldt niet indien de aard, ligging of het gebruik 
van het bouwwerk dat naar het oordeel van het bevoegd gezag niet vereist. 
Bouwbesluit artikel 6.30 lid 1 en 4 
Toelichting; 
Er is geen toereikende bluswatervoorziening voorhanden. De aan te brengen geboorde put 
dient ter goedkeuring aan de dienst brandweer, cluster Epe-Voorst-Apeldoorn afdeling 
Risicobeheersing, te worden overlegd. Overleg met het Waterschap door de aanvrager is 
noodzakelijk i.v.m. een mogelijke vergunning of ontheffing. 
- geboorde put, capaciteit 90 mVu -120 mVu. 

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 

Reconstructieplan Veluwe 
Het gebied tussen Beemte en Vaassen is door de provincie Gelderland aangewezen als 
landbouwontwikkelingsgebied. In het LOG kunnen intensieve veehouderijen zich verder ontwikkelen. 
Bestaande bedrijven kunnen uitbreiden en nieuwe bedrijven kunnen zich hier vestigen. Het LOG is zo 
gekozen dat er ruimte is voor de ontwikkeling van grootschalige intensieve veehouderijen, waarbij 
nieuwvestiging, hervestiging en uitbreiding van en omschakeling naar intensieve veehouderij in 
beginsel is toegestaan. Het Reconstructieplan is in 2005 door de provincie vastgesteld. Het bouwplan 
voldoet aan de uitgangspunten van het Reconstructieplan. 
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Bestemmingsplan Landbouw/ontwikkelingsgebied (LOG) Beemte Vaassen. 
De gemeenteraad heeft een bestemmingsplan vastgesteld voor dit gebied op 5 juli 2012. In dit 
bestemmingsplan is voorzien in de geplande nieuwvestiging van dit bedrijf. Er is een bouwvlak van 
3 hectare opgenomen met een bebouwingspercentage van 6007o. Ook is er een zone met de 
aanduiding "wonen" opgenomen, waarvoor geldt dat uitsluitend in dit gebied gewoond mag worden. 
Met de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 21 augustus 2013 
is het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan vernietigd. 
Het bouwplan voldoet wel aan de uitgangspunten van dit bestemmingsplan. 

Gebiedsplan Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Beemte Vaassen. 
Het gebiedsplan is een nadere uitwerking van provinciaal beleid (Reconstructieplan Veluwe) en geeft 
de gemeenten concrete ruimtelijke kaders mee om de ontwikkelingen in het LOG te sturen. Het plan is 
integraal en gebiedsgericht en geeft een beeld van de gewenste ontwikkeling en inrichting van het 
gebied. Oog voor ruimtelijke kwaliteit is hierbij essentieel. 
Het Gebiedsplan is opgesteld door de provincie Gelderland en de gemeenten Apeldoorn en Epe. Het 
gebiedsplan is door de raad van de gemeente Epe vastgesteld op 10 oktober 2009 (2009-54022). In 
het gebiedsplan is onder andere bepaald dat acht bedrijven kunnen uitgroeien tot 3 hectare, vijf 
bedrijven in Epe en drie bedrijven in Apeldoorn. Het betreft hier zowel nieuwvestiging op maagdelijke 
grond als hervestiging op bestaande locaties. Het onderhavige bedrijf betreft één van de vijf beoogde 
3 hectare bedrijven in Epe. De bouwplan past binnen de uitgangspunten van het gebiedsplan. 

Ruimtelijke onderbouwing. 
De initiatiefnemer heeft een ruimtelijke onderbouwing. In de ruimtelijke onderbouwing zijn relevante 
aspecten met betrekking tot de gewenste ontwikkeling opgenomen en onderbouwd. 
De gewenste ontwikkeling is in overeenstemming met de Structuurplan 2005 en de Ruimtelijke 
Verordening Gelderland van de provincie Gelderland. 
Het bouwplan voldoet aan het Beeldkwaliteitplan LOG Beemte Vaassen. 
De ruimtelijke onderbouwing maakt voldoende aannemelijk dat de gebruiksmogelijkheden en de 
verblijfskwaliteit van de nabij gelegen gronden niet onevenredig worden aangetast door deze 
ontwikkeling. 
De GGD Gelre IJssel heeft in het kader van het bestemmingsplan LOG Beemte Vaassen advies 
uitgebracht over het landbouwontwikkelingsgebied. In het advies wordt ook ingegaan op de locatie 
Bokkerijweg ongenummerd (2012-06425, pagina 11, nr. 5). 
Op 17 juli 2014 heeft de gemeenteraad van Epe een verklaring van geen bedenkingen afgegeven 
voor het bouwen van de bouw van een zeugen- en een biggenstal en een woning met bijgebouw op 
het perceel kadastraal bekend gemeente Vaassen, sectie A, nr. 1639. 

Milieu 

Inleiding 
De aanvraag heeft betrekking op een inrichting die valt onder categorie 8.1 van onderdeel C van 
bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht (Bor). De inrichting is op grond van artikel 2.1, lid 2, van de Bor 
(IPPC) vergunningplichtig. 

De inrichting ligt in het buitengebied ten oosten van de kern van Vaassen. De directe omgeving wordt 
gekenmerkt als overwegend agrarische omgeving door een enkele burgerwoning en meerdere 
agrarische bebouwingen. De snelweg A50 ligt op ca. 200 meter ten westen van de inrichting. 

De inrichting bevindt zich niet in een gebied waarin de kwaliteit van het milieu of van één of meer 
onderdelen daarvan bijzondere bescherming nodig heeft op grond van de Provinciale 
milieuverordening. 
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De aangevraagde vergunning 
De aanvraag houdt verband met het oprichten van een varkenshouderijhouderij. 
In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van het totaal aantal aangevraagde dieren. 

Stal Rav-
code 

Diersoort Aantal 
dieren 

NH 3-
factor 
kg/jr/dier 

NH 3 

totaal 
kg/jr 

Geur 
oug/sec 
per dier 

Geur 
totaal 
ouE/sec 

Fijn stof 
(PM10) 
gr/jr/dier 

Fijn 
stof 
totaal 
gr/jr 

1 D 
1.1.12.2 

Gespeende biggen, 
opfokhok met schuine 
putwand (BWL 
2004.06.V1) 

3.024 0,21 635,0 5,4 16.329,6 74 223.776 

2 D 1.3.9.2 

Guste/dragende 
zeugen, groepshuis-
vesting met schuine 
putwanden in mest-
kanaal (BWL 2006.09) 

420 2,5 1.050,0 18,7 7.854,0 175 73.500 

3 D 1.2.16 

Kraamzeugen, water
kanaal in combinatie 
met een afgescheiden 
mestkanaal of mestbak 
(BWL2004.07.V1) 

180 2,9 522,0 27,9 5.022,0 160 28.800 

3 D 1.3.9.2 

Guste/dragende 
zeugen, groepshuis-
vesting met schuine 
putwanden in mest
kanaal (BWL 2006.09) 

146 2,5 365,0 18,7 2.730,2 175 25.550 

3 D 2.100 Dekberen, overige 
huisvesting 2 5,5 11,0 18,7 37,4 180 360 

3 D 
3.2.7.2.1 

Opfokzeugen, mest-
kelders met (water- en) 
mestkanaal; mest
kanaal met schuine 
putwand (BWL 
2004.05.V1) 

72 1,2 86,4 17,9 1.288,8 153 11.016 

2.669,4 33.261,8 363.002 
Tabel 1. 
Toelichting tabel 1: 
Voor de diercategorieën en de omrekeningsfactoren is uitgegaan van de Regeling ammoniak en 
veehouderij (Staatscourant 2002, nr. 82 en de meest recent gewijzigde Staatscourant 2012, nr. 
21301) en de omrekeningsfactoren uit de Regeling geurhinder en veehouderij (Staatscourant 2006, 
nr. 246 en de meest recent gewijzigde Staatscourant 2011 nr. 18729). Voor fijn stof zijn de door het 
Ministerie vastgestelde emissiefactoren d.d. maart 2013 gehanteerd. 

Activiteitenbesluit milieubeheer 
Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) in werking getreden. 
Sinds de hiervoor genoemde datum vallen alle inrichtingen geheel of gedeeltelijk onder het 
Activiteitenbesluit. Op grond van dat Activiteitenbesluit wordt de inrichting in kwestie aangemerkt als 
een zogenaamde type C-inrichting. Dit houdt in dat de inrichting gedeeltelijk vergunningplichtig is. De 
(gedeeltelijke) vergunningplicht komt voort uit artikel 2.1, lid 2, van de Bor omdat het hier gaat om een 
zogenaamde IPPC-inrichting. 

In het Activiteitenbesluit is op basis van activiteiten bepaald welke voorschriften uit dat besluit en de 
Activiteitenregeling milieubeheer op type C-inrichtingen van toepassing zijn. Voor de activiteiten die 
onder de vergunningplicht vallen, kunnen voorschriften in de vergunning worden opgenomen. 

Op de inrichting waarover het gaat zijn van het Activiteitenbesluit de artikelen (voorschriften) van 
afdeling 2.1 (zorgplicht), afdeling 2.2 (lozen) en afdeling 2.4 (bodem) van toepassing. Verder is van 
toepassing hoofdstuk 3, met uitzondering van de artikelen 3.113 tot en met 3.121, en hoofdstuk 6 
(overgangsrecht). Deze voorschriften en de uitwerking daarvan in de Activiteitenregeling milieubeheer 
hebben een rechtstreekse werking en zijn dus niet opgenomen in deze vergunning. Op de milieu
aspecten waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is, wordt in de beoordeling niet ingegaan. 
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Algemeen 
De vergunning kan voor zover deze betrekking heeft op een inrichting, op grond van artikel 2.14, 
derde lid van de Wabo, slechts in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd. 
Bij het nemen van het besluit moeten de in artikel 2.14 genoemde belangen en kaders worden 
betrokken. Op grond van artikel 2.22, het tweede lid van de Wabo moeten aan een vergunning 
voorschriften worden verbonden die nodig zijn ter bescherming van het milieu. 

Soms kunnen, door het verbinden van voorschriften aan de vergunning, de nadelige gevolgen die de 
inrichting voor het milieu kan veroorzaken niet worden voorkomen. In dat geval moeten aan de 
vergunning voorschriften worden verbonden die de grootst mogelijke bescherming bieden tegen die 
gevolgen, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd. 

Uit dit samenspel van bepalingen kan worden afgeleid dat de vergunning moet worden geweigerd, 
indien, door het stellen van beperkingen en voorschriften, de nadelige gevolgen die de inrichting voor 
het milieu kan veroorzaken niet in voldoende mate kunnen worden voorkomen. 

Aanvragen om vergunningen voor inrichtingen waarin op bedrijfsmatige wijze dieren worden 
gehouden, worden in dit verband specifiek getoetst op ammoniakbelasting en de van de inrichting te 
duchten geurhinder. 

Wet ammoniak en veehouderij (Wav) en Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) 
De beoordeling van de aanvaardbaarheid van de door een veehouderij veroorzaakte 
ammoniakemissie bij beslissingen inzake de vergunningverlening vindt plaats aan de hand van de 
Wav. De ammoniakberekening van de aangevraagde situatie is opgenomen in tabel 1 van deze 
beschikking. 

Op grond van artikel 2, lid 1 van de Wav dienen Provinciale Staten de gebieden aan te wijzen die als 
zeer kwetsbaar worden aangemerkt en hierover een besluit te nemen. Het besluit zoals hiervoor 
genoemd, moet de goedkeuring van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben. 
Op grond van artikel 2, eerste en tweede lid van de Wav stellen Gedeputeerde Staten bij besluit vast 
welke gebieden in hun provincie deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur. De gebieden 
moeten worden aangemerkt als zeer kwetsbaar gebied voor zover deze op grond van de Interim-wet 
ammoniak en veehouderij waren aangewezen als voor verzuring gevoelig. Deze gebieden moeten 
door Provinciale Staten op een kaart worden begrensd. Op 1 juli 2009 hebben Provinciale Staten het 
besluit tot aanwijzing van de zeer kwetsbare gebieden vastgesteld. Op 23 november 2009 heeft de 
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het besluit goedgekeurd. Het besluit van 
Provinciale Staten is op 8 december 2009 gepubliceerd en is op 9 december 2009 in werking 
getreden. 

Artikel 3, eerste lid, van de Wav bepaalt dat bij beslissingen inzake de vergunning voor de verandering 
van een veehouderij de gevolgen van ammoniakemissie uit de tot de veehouderij behorende 
dierenverblijven uitsluitend worden betrokken op de wijze die is aangegeven bij of op grond van de 
artikelen 6 en 7. Op 1 februari 2006 is het gewijzigde derde lid van artikel 3 in werking getreden. Door 
deze aanpassing van de Wav geldt de Wav niet meer als het exclusieve toetsingskader voor gevallen 
dat een vergunning geweigerd wordt met toepassing van artikel 2.14 van de Wabo (voorheen artikel 
8.10 van de Wet milieubeheer) 
Dat artikel gaat onder meer over de best beschikbare techniek (BBT). Hieronder wordt deze aanvraag 
aan het gestelde in deze alinea getoetst. 

De artikelen 4 en 5 gaan over vergunningen voor het oprichten van een veehouderij. De artikelen 6 en 
7 gaan over vergunningen voor het veranderen van een veehouderij. 

Artikel 6 van de Wav bepaalt dat de vergunning moet worden geweigerd als de verandering 
betrekking heeft op het uitbreiden van het aantal dieren van één of meer diercategorieën en een tot de 
veehouderij behorende dierenverblijf zich geheel of gedeeltelijk bevindt in een zeer kwetsbaar gebied, 
dan wel in een zone van 250 meter rond een zodanig gebied. 

De gevels van de dierverblijven van de inrichting waarvoor deze vergunning wordt gevraagd liggen 
niet in een zeer kwetsbaar gebied, dan wel binnen een zone van 250 meter daarom heen. Het 
berekenen van een emissieplafond is daarom niet nodig. 
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De vergunning kan op basis van de Wav worden verleend. 

Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) en Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) 
Algemeen 
Op 1 januari 2007 zijn de Wgv en de Rgv in werking getreden. De Wgv en Rgv vormen samen het 
exclusieve toetsingskader voor het beoordelen van geur uit dierenverblijven en stellen geen regels 
aan andere geurbronnen binnen een veehouderij, zoals mestbewerking/'Verwerking. 

De Wgv bevat één landsdekkend toetsingskader, met twee typen waarden. Voor diercategorieën 
waarvan de geuremissie per dier is vastgesteld, wordt de waarde uitgedrukt in een ten hoogste 
toegestane geurbelasting op een geurgevoelig object. Voor de andere diercategorieën is de waarde 
een wettelijk vastgestelde afstand die tenminste moet worden aangehouden. 

De omvang van de geuremissie wordt bepaald door factoren als het aantal gehouden dieren, de 
diercategorie en het toegepaste huisvestingssysteem. De geuremissie wordt berekend door het aantal 
te houden dieren te vermenigvuldigen met hun geuremissiefactor. Een geuremissiefactor is een getal 
dat de geuremissie per dier weergeeft, rekening houdend met aspecten als diercategorie en toegepast 
huisvestingssysteem. De verschillende geuremissiefactoren zijn in bijlage 1 van de Rgv vastgelegd. 

Vervolgens wordt de geurbelasting op een geurgevoelig object bepaald. Daartoe wordt de 
geuremissie vanuit de dierenverblijven tezamen met andere variabelen ingevoerd in een 
verspreidingsmodel. 

De waarde die wordt uitgedrukt in een ten hoogste toegestane geurbelasting geeft het 
beschermingsniveau voor de omgeving van een veehouderij aan. De Wgv kent vier waarden, 
onderverdeeld naar vier soorten gebieden: 
- binnen een concentratiegebied, binnen de bebouwde kom; 
- binnen een concentratiegebied, buiten de bebouwde kom; 
- buiten een concentratiegebied, binnen de bebouwde kom; 
- buiten een concentratiegebied, buiten de bebouwde kom. 
De verdeling concentratiegebieden en niet-concentratiegebieden verwijst naar de indeling uit bijlage I 
bij de Meststoffenwet. 

De geurbelasting is uitgedrukt als geurconcentratie, in aantallen Europese odour units in een volume
eenheid (ouElm3). Voor de geurbelasting is uitgegaan van het gebruikelijke 98-percentiel 
geurconcentratie. Dat betekent dat de - met het verspreidingsmodel - berekende geurconcentratie 
gedurende 9807o van de tijdseenheid niet wordt overschreden (OUE/ITI3; P 9 8 ) . 

Geurgevoelig object 
De Wgv definieert een geurgevoelig object als volgt: een gebouw, bestemd voor en blijkens aard, 
indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die 
daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt. 

Ligging inrichting en geldende waarden 
De gemeente Epe is gelegen in het reconstructiegebied Veluwe waarvoor een reconstructieplan is 
vastgesteld, goedgekeurd en bekendgemaakt. Deze inrichting ligt op basis van dit plan in een 
verwevingsgebied. Op basis van bijlage I van de Meststoffenwet ligt de gehele gemeente Epe in 
concentratiegebied. 
Zowel deze inrichting als de in de directe omgeving van de inrichting gelegen voor geurgevoelige 
objecten bevinden zich buiten de bebouwde kom. 

Beoordeling 

De aanvraag heeft alleen betrekking op dieren waarvan de geuremissie per dier is vastgesteld. 

Dieren met geuremissiefactor 
Uit tabel 1 van deze beschikking volgt dat de aangevraagde dieren overeenkomen met 33.261,8 
oue/sec. 
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Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Wgv geldt dat de geurbelasting vanwege deze inrichting op 
een geurgevoelig object niet meer mag bedragen dan 14,0 oue/m 3 lucht. Deze norm geldt voor de 
woningen opgenomen in de berekening op grond van V-Stacks vergunning. 

Op grond van artikel 3, tweede lid, van de Wgv bedraagt de afstand tussen een veehouderij en een 
geurgevoelig object dat onderdeel uitmaakt van een andere veehouderij 50 meter. Aan de genoemde 
afstand wordt voldaan. 

Artikel 10 van de Wgv bepaalt dat bij regeling van de minister van VROM regels worden gesteld over 
de wijze waarop de geurbelasting, bedoeld in artikel 3, wordt bepaald. Deze regeling betreft de Rgv. 

Artikel 2, eerste lid, van de Rgv bepaalt dat de geurbelasting vanwege een veehouderij wordt 
berekend met inachtneming van het verspreidingsmodel V-Stacks vergunning. Dit model berekent de 
verspreiding van geur vanwege een veehouderij. Het rekenresultaat is de geurbelasting op in de 
nabijheid gelegen voor geurgevoelige objecten. 

Vervolgens wordt getoetst of de berekende geurbelasting voldoet aan de norm die van toepassing is. 
Deze norm moet vooraf in het model worden ingevoerd. Om de geurbelasting te berekenen, worden 
verder gegevens in het model ingevoerd over de onderhavige inrichting (bronnen) en de omliggende 
voor geurgevoelige objecten (receptoren). Het model houdt rekening met de meteorologische 
gegevens van een heel jaar en met de ruwheid van de omgeving. Als bijlage bij de aanvraag is het 
rekenresultaat van V-stacks vergunning gevoegd. Hieruit volgt dat de norm voor geurgevoelige 
objecten bij de omliggende woningen niet wordt overschreden. Welke geurgevoelige objecten bij de 
geurberekening zijn betrokken, is te vinden in voornoemde bijlage. 

Afstand van buitenzijde tot buitenzijde 
Verder geldt buiten de bebouwde kom op grond van artikel 5, eerste lid, van de Wgv een minimale 
afstand van 25 m van de buitenzijde van een dierenverblijf tot de buitenzijde van een voor 
geurgevoelig object. Deze eis is opgenomen omdat bij de 'normale' afstandsmeting wordt uitgegaan 
van het emissiepunt, waardoor het kan voorkomen dat de afstand tussen de gevel van de veehouderij 
en de gevel van het geurgevoelig object erg kort is. Om dat te voorkomen gelden er ook 
minimumafstanden van gevel tot gevel. 
De werkelijke afstand tot het dichtst bij gelegen voor geurgevoelig object bedraagt meer dan 
genoemde afstand. Dit betekent dat aan de vereiste afstand van buitenzijde tot buitenzijde wordt 
voldaan. 

De Wgv en Rgv staan de vergunningverlening toe. 

Beste Beschikbare Technieken (BBT) 
Getoetst moet worden of voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken 
(BBT) toegepast worden (onder andere artikel 2.14 lid 1 aanhef en onder c Wabo). Voor 
diercategorieën waarvoor het redelijk is om emissie-eisen te stellen zijn maximale emissiewaarden 
opgenomen in het Besluit ammoniak huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting). Het besluit geeft 
een goed beeld van de 'stand der techniek'. Dit is bevestigd in de 'Oplegnotitie bij de BREF voor de 
intensieve pluimvee- en varkenshouderij' d.d. 30 juli 2007 (een uitgave van het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu). 
Het Besluit huisvesting is op 1 april 2008 in werking getreden. Bijlage 1 van dat besluit bevat voor 
bepaalde diercategorieën maximale emissiewaarden. De maximale emissiewaarden uit het Besluit 
huisvesting beschouwen wij als BBT. Bijlage 2 van dat besluit bevat de data waarop het 
desbetreffende huisvestingssysteem aan de maximale emissiewaarde moet voldoen. Het Besluit 
huisvesting is een rechtstreeks werkend besluit. Dit houdt in, dat door de rechtstreekse werking geen 
normen in de voorschriften van de omgevingsvergunning worden vastgelegd. Daarom zullen wij 
hieronder aangeven of de huisvestingssystemen in de aanvraag voldoen aan de maximale 
emissiewaarde of niet. 
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Voor de volgende aangevraagde diercategorieën kent het Besluit huisvesting maximale 
emissiewaarden: 
Diercategorie Maximale emissiewaarde in kg NHs/jr/dier 
Gespeende biggen 0,23 
Kraamzeugen 2,9 
Guste/dragende zeugen 2,6 
Opfokzeugen 1,4 

De aangevraagde huisvestingssystemen van de genoemde diercategorieën voldoen aan de maximale 
emissiewaarden. De aanvraag voldoet daarom aan BBT voor de emissie van ammoniak. 

Milieueffectrapportage (m.e.r.) 
In de Wet milieubeheer is geregeld dat voor een aantal activiteiten een m.e.r.-procedure of een m.e.r.-
beoordelingsprocedure moet worden gevolgd voordat een omgevingsvergunning kan worden 
afgegeven. De m.e.r.-beoordelingsplicht geldt voor activiteiten (oprichten of veranderen) inclusief 
drempelwaarden die in onderdeel D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage worden 
vermeld. De m.e.r.-plicht geldt voor activiteiten (oprichten of veranderen) inclusief drempelwaarden die 
in onderdeel C van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage worden vermeld. 
Binnen de inrichting worden varkens gehouden. 

M.e.r.-plicht 
Voor het houden van varkens zijn de volgende drempelwaarden (categorie C 14) gesteld: 
- meer dan 3.000 vleesvarkens; 
- meer dan 900 zeugen. 
Deze drempelwaarden worden niet overschreden. Dus op grond hiervan is het niet nodig om een 
Milieueffectrapport (MER) op te stellen. 

M.e.r.-beoordelingsplicht 
Voor het houden van varkens zijn de volgende drempelwaarden (categorie D 14) gesteld: 
- meer dan 2000 vleesvarkens: 
- meer dan 750 zeugen; 
- meer dan 3750 gespeende biggen. 
De drempelwaarde voor zeugen wordt overschreden. Aangevraagd worden namelijk samen 818 
kraamzeugen, guste/dragende zeugen en opfokzeugen. 

P e gemeente heeft dus een onderzoeksverrichting bij het opstellen van kaderstellende besluiten 
waarmee activiteiten mogelijk worden gemaakt welke een aanzienlijk milieugevolg kunnen hebben. 
Deze onderzoeksverplichting vloeit voort uit de Europese richtlijn 85/337/EG (hierna: Richtlijn) en is 
door Nederland verder uitgewerkt in het Besluit milieueffectrapportage (hierna: Besluit m.e.r.). In dit 
Besluit m.e.r. is vastgelegd wanneer voor welke activiteiten die opgenomen zijn in onderdeel C en D 
Van de bijlage het uitvoeren van een milieueffectrapportage en een m.e.r.beoordelingsplicht verplicht 
is. In die gevallen dat een gewenste activiteit wel genoemd wordt in onderdeel C of D van de bijlage, 
maar qua omvang beperkter is dan omschreven in de bijlage dient de gemeente zich te vergewissen 
of sprake is van een aanzienlijk milieugevolg zoals bedoeld in de Richtlijn. 

Op grond van de overschrijding heeft aanvrager op 10 mei 2012 bij ons een m.e.r.-aanmeldingsnotitie 
ingediend. Naar aanleiding daarvan en de aanvulling van 4 juli 2012 op de aanmeldingsnotitie hebben 
wij op 20 augustus 2012 geoordeeld dat er geen MER hoeft te worden gemaakt. Ons besluit hebben 
wij per brief van 22 augustus 2012 aan aanvrager meegedeeld. Zowel de aanmeldingsnotitie als een 
afschrift van onze brief zijn bij de aanvraag gevoegd. 
Het bijvoegen van een afschrift van onze beslissing dat geen MER hoeft te worden gemaakt, is nodig 
op grond van artikel 7.28 van de Wet milieubeheer. Anders wordt een aanvraag buiten behandeling 
gelaten. 

Ten aanzien van de "potentiële effecten" van het project in samenhang met de criteria zoals 
opgenomen in de Richtlijn blijkt uit de beoordeling en uit de onderbouwing in de m.e.r.-
aanmeldingsnotitie van alle onderscheidenlijke onderdelen dat er geen aanzienlijke gevolgen voor het 
milieu ontstaan ten gevolge van het projectbesluit. Alle onderdelen tezamen beschouwd leidt ook niet 
tot de conclusie dat sprake is van aanzienlijke gevolgen voor het milieu. 
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Er zijn geen ontwikkelingen geconstateerd op en nabij de genoemde ontwikkelingen die leiden tot 
cumulatieve aanzienlijke gevolgen voor het milieu. Toetsing aan de factoren als genoemd in bijlage III 
i/an de Richtlijn levert geen aanzienlijke gevolgen voor het milieu dat daarvoor het project dient te 
(worden onderworpen aan een milieueffectbeoordeļing als bedoeld in de Richtlijn. 

IPPC (gpbv-installatie) 
Veehouderijen welke meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee, meer dan 2.000 plaatsen voor 
mestvarkens (van meer dan 30 kg) of meer dan 750 plaatsen voor zeugen hebben of aanvragen, 
vallen onder de IPPC-Richtlijn (Richtlijn nr 96/61/EG van 24 september 1996 inzake geïntegreerde 
preventie en bestrijding van verontreiniging) en haar voorwaarden. De IPPC-richtlijn is 
geïmplementeerd in Nederlandse wetgeving. Voor veehouderijen is dat de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, de Wet milieubeheer, de Wet ammoniak en veehouderij en het Besluit huisvesting. 

De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd, heeft betrekking op de realisatie van een bedrijf 
met o.a. 818 dierplaatsen voor zeugen. Hiermee wordt de ondergrenswaarde van 750 plaatsen voor 
zeugen overschreden waardoor de installatie moet worden aangemerkt als een gpbv-installatie. De 
betekenis van gpbv is: geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging. Het toetsingskader 
wordt gevormd door de betreffende artikelen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
waarin de IPPC-richtlijn is geïmplementeerd. 

Dit toetsingskader houdt in dat alle dierenverblijven moeten voldoen aan de eis van het toepassen van 
de Beste Beschikbare Technieken (BBT). Rekening houdend met de technische kenmerken en de 
geografische ligging van de inrichting en de plaatselijke milieuomstandigheden kan het nodig zijn om 
voorschriften te stellen die niet met toepassing van de BBT kunnen worden gerealiseerd. Als dit het 
geval is moeten emissiereducerende technieken worden toegepast die verder gaan dan de BBT. 

In bijlage IV van de IPPC-richtlijn zijn 12 overwegingen opgenomen waarmee rekening moet worden 
gehouden voor het bepalen van de BBT. Als laatste punt wordt hierbij verwezen naar het opgestelde 
referentiedocument (BREF); Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing 
of Poultry and Pigs, waarin drie jaarlijks de BBT wordt beschreven. Voor de landbouwsector vertaalt 
zich dit weer in aspecten, die hieronder worden toegelicht: 

Goede landbouw/praktijken in de intensieve varkens- en pluimveehouderij 
Dit aspect vertaalt zich in de zin van een verplichte boekhouding, waarin onder meer water- en 
energieverbruik, hoeveelheid veevoer en de hoeveelheid afval en meststoffen worden bijgehouden, 
maar ook logboeken en noodplannen. Dit is, voor zover het in de milieuwetgeving van toepassing is, 
als zodanig in de voorschriften opgenomen. 

Voerstrategieën voor pluimvee en varkens 
De uitstoot van mineralen uit mest, waar dit aspect betrekking op heeft, is geïmplementeerd in het 
mestbeleid en behoeft in de omgevingsvergunning geen verdere toets. 

Huisvestingssystemen 
In de BREF zijn voor wat betreft de diercategorieën waarvoor voldoende bewezen technieken zijn 
ontwikkeld huisvestingssystemen beschreven welke voldoen aan het criterium BBT. De passende 
maatregelen tegen verontreiniging zijn voor de inrichtinghouder hierbij niet alleen op het gebruik van 
de stallen van toepassing, maar ook op de kosten, bouwwijze, ontwerp, onderhoud en ontmanteling 
ervan. Hierbij spelen de emissies van ammoniak, geur, stof en geluid een rol, maar ook het 
energieverbruik en het afvalwater zijn afwegingscriteria. 

In onderhavige situatie worden bij de varkens emissiearme huisvestingssystemen toegepast. Uit de 
beoordeling in de paragraaf ammoniak blijkt dat de toegepaste emissiearme huisvestingssystemen 
voldoen aan BBT. 

Water in de varkens- en pluimveehouderij 
In de BREF worden een aantal waterbesparende maatregelen beschreven. Het gaat hierbij om 
gebruik van hogedrukreinigers welke zuiniger zijn bij het schoonspuiten van stallen, het eiken, 
controleren en onderhouden van drinkwaterinstallatie en het bijhouden van het waterverbruik. Dit is 
ook opgenomen in de voorschriften. 
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Voor het uitrijden van afvalwater geldt het Activiteitenbesluit en het Besluit lozen buiten inrichtingen en 
voor het lozen van afvalwater met meststoffen geldt het Besluit gebruik meststoffen. 

Energie in de varkens- en pluimveehouderij 
In de BREF worden enkele aspecten als isolatiewaarden in stallen, ventilatiewijzen en verlichting 
beschreven. Voor het energieverbruik en de besparende maatregelen wordt verder verwezen naar de 
toetsing aan de circulaire energie in de milieuvergunning en toetsing aan de informatiebladen van 
Infomil zoals elders in de beoordeling van de aanvraag is opgenomen. 

Opslag van varkens- en pluimveemest op bedrijfsniveau 
Voor de opslag van mest wordt onderscheid gemaakt in vaste en vloeibare mest. Voor de vloeibare 
mest geldt dat deze in een afgedekte opslag moet worden bewaard (bijv. mestbassin of mestkelder). 
Voor de vaste mestopslagen geldt dat deze op een dichte vloer moet worden opgeslagen met 
afdekking dan wel percolatieopvang. Waar van toepassing zijn deze regels ook conform opgenomen 
in de voorschriften. 

Behandeling van varkens- en pluimveemest op bedrijfsniveau 
Het mestbe-A/erwerken is geen verplichting vanuit de BREF, maar wanneer deze op bedrijfsniveau 
worden toegepast kunnen hieraan eisen worden gesteld. Afhankelijk van de lokale omstandigheden 
en regelgeving kan mestvergisting of scheiding al dan niet met aërobe (nitrificatie) behandeling als 
BBT worden beschouwd bij varkens. Voor pluimvee zijn dit de nageschakelde mestdroogtechnieken. 

Het uitrijden van varkens- en pluimveemest 
Zoals bij de voerstrategieën is aangegeven, heeft dit aspect betrekking op het mestbeleid en behoeft 
in de omgevingsvergunning geen verdere toets. Het uitrijden van mest is een aspect dat buiten de 
inrichting plaatsvindt. 

Uit de aanvraag blijkt dat het voorgestelde voldoet aan de eisen uit de IPPC-richtlijn die is 
geïmplementeerd in de Wet milieubeheer en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Met de 
verstrekte gegevens en de beoogde passende maatregelen die de inrichtinghouder voorstelt tegen de 
verontreiniging kan worden overwogen dat de negatieve effecten op mens of milieu niet als significant 
zijn aan te merken. 

Beleidslijn IPPC-Omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij 
Het Ministerie van VROM heeft op 25 juni 2007 de Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing uitgebracht. 
De beleidslijn is opgesteld om te dienen als handreiking voor het uitvoeren van de omgevingstoets, 
zoals die op grond van de IPPC-richtlijn ten aanzien van de ammoniakemissie vanuit veehouderijen 
dient te worden uitgevoerd. De verplichting is sinds 2007 eveneens geïmplementeerd in de Wet 
ammoniak en veehouderij, artikel 3 lid 3. De beleidslijn fungeert als toetsingskader om te bepalen of 
vanwege lokale milieuomstandigheden voor veehouderij strengere eisen moeten worden opgenomen 
dan de eisen die gelden conform BBT. De beleidslijn is enkel van toepassing op IPPC-veehouderijen 
en alleen in gevallen waarin sprake is van uitbreiding in dierenaantallen, paragraaf 1 beleidslijn. 

Afhankelijk van de totaal aangevraagde ammoniakemissie moeten in verband met de omgeving 
mogelijk technieken worden toegepast die verder gaan dan BBT. Hiervoor worden twee 
drempelwaarden gehanteerd: 

indien bij toepassing BBT de emissie groter is dan 5.000 kg moet voor de uitbreiding een extra 
reductie ten opzichte van BBT worden gerealiseerd (BBT*). 
indien bij toepassing BBT de emissie groter is dan 10.000 kg moet voor de uitbreiding bovenop de 
extra reductie een nog grotere reductie worden gerealiseerd (BBT'"). 

De drempelwaarden zijn gerelateerd aan het voldoen aan BBT per 1 januari 2010. 

Omdat de oprichting bij toepassing van BBT plaats vindt in de range beneden de 5.000 kg, kan voor 
de gehele inrichting worden volstaan met toepassing van BBT. In het voorgaande is reeds vastgesteld 
dat de inrichting voldoet aan BBT. De vergunning kan op grond van de omgevingstoets worden 
verleend. 
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Toetsing Directe Ammoniakschade 
In 1981 is het rapport Stallucht en Planten door het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek 
(IPO) opgesteld. Uit diverse uitspraken van de Raad van Staten blijkt dat dit rapport gehanteerd kan 
worden ter beoordeling van de directe ammoniakschade door de uitstoot van ammoniak bij intensieve 
kippen- en varkenshouderijen. 
Uit dit rapport blijkt o.a. dat ter voorkoming van directe ammoniakschade een afstand van minimaal 50 
meter tussen stallen en meer gevoelige planten en bomen, zoals coniferen, en een afstand van 
minimaal 25 meter tot minder gevoelige planten en bomen moet worden aangehouden. 

Op korte afstand van het bedrijf worden geen planten geteeld die bijzonder gevoelig zijn voor 
ammoniak. Directe ammoniakschade is daarom niet aan de orde. Andere relevante bronnen van 
ammoniak dan de huisvesting van dieren en de bijbehorende opslag van mest zijn niet aanwezig 
binnen de inrichting. 

Overige milieuhygiënische aspecten 
Bij de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende aspecten betrokken die nadelige gevolgen kunnen 
hebben voor het milieu, in relatie tot de bestaande toestand van het milieu. Met uitzondering van die 
aspecten waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is 

Geluid 
Binnen de inrichting wordt onder meer geluid geproduceerd bij het verladen van dieren, het vullen van 
silo's, afvoer van de mest het gebruik van machines, werktuigen, installaties en apparatuur. 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 
In de gemeente Epe is (nog) geen beleidsnota voor industrielawaai vastgesteld. De akoestische 
situatie is daarom beoordeeld conform hoofdstuk 4 van de Handreiking industrielawaai en 
vergunningverlening 1998 (Handreiking). Daarin wordt een bestuurlijke afweging voorgeschreven. De 
omgeving van het bedrijf en daaraan gerelateerd de te beschermen woonomgeving sluiten het meest aan 
bij de typering landelijke omgeving, zoals bedoeld in de Handreiking. Voor de inrichting is het 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr.LT) voor de dag-, avond- en nachtperiode bepaald op 
respectievelijk 40, 35 en 30 dB(A). De richtwaarden zijn als toetsingswaarde opgenomen in de 
voorschriften. 

Maximale geluidniveaus 
Volgens de Handreiking moet gestreefd worden naar het voorkomen van maximale geluidniveaus die 
meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalente niveau uitkomen. De grenswaarden voor de 
maximale geluidniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en 
nachtperiode. In bepaalde situaties en onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk ook van deze 
grenswaarden af te wijken of activiteiten uit te zonderen van de toetsing. Zo worden in bijzondere 
gevallen waarin er sprake is van het algemeen belang, de maximale geluidniveaus niet aan 
voorschriften gebonden. Van dergelijke bijzondere gevallen is geen sprake. 

In de voorschriften is opgenomen dat het maximaal geluidniveau ter plaatse van de gevel van 
woningen van derden en/of andere geluidgevoelige bestemmingen niet meer mag bedragen dan de 
grenswaarde van 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Deze 
waarden zijn algemeen geaccepteerd. 

Indirecte hinder 
Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens de 
circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het 
kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer". Van het Ministerie van VROM 
d.d. 29 februari 1996'. 

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting is 50 dB(A) en de grenswaarde 65 dB(A). Een 
overschrijding van de voorkeursgrenswaarde moet zo veel mogelijk worden voorkomen door het 
treffen van maatregelen. Deze waarde mag alleen worden overschreden als in de geluidgevoelige 
ruimten van woningen een geluidbelasting van 35 dB(A) etmaalwaarde gewaarborgd is. 
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De Handreiking geeft een aantal mogelijke criteria om de reikwijdte van de vergunning voor de 
indirecte hinder te bepalen. Het merendeel van het verkeer van en naar de inrichting rijdt via de 
openbare weg direct de inrit van de inrichting in. Vanaf dit punt zal het meeste verkeer van en naar de 
inrichting door hun rijgedrag ook weer worden opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Daarom 
en om het geringe aantal verkeerbewegingen zijn er geen aanvullende voorschriften opgenomen met 
betrekking tot indirecte hinder. 

Bij de aanvraag is een rapport van een akoestisch onderzoek gevoegd. Het rapport is opgesteld door 
G&O Consult. Uit het rapport blijkt dat voldaan kan worden aan de vergunning te verbinden 
geluidsvoorschriften. 

Conclusie 
Ten aanzien van de geluidbelasting, maximale geluidniveaus en indirecte hinder is de situatie 
milieuhygiënisch aanvaardbaar. De inrichting voldoet aan de normstelling vanuit de Handreiking. 
Door het stellen van voorschriften wordt de kwaliteit van de leefomgeving voldoende gewaarborgd. 

Luchtkwaliteit (fijn stof) 
De concentratie van fijn stof (PM10) op de inrichtingsgrens wordt bepaald door: 

de achtergrondconcentratie in de lucht; 
de emissie van fijn stof afkomstig van de inrichting; 
de emissie van fijn stof door het wegverkeer. 

De grenswaarden voor fijn stof zijn: 
40 ug/m 3 als jaargemiddelde concentratie; 
50 ug/m 3 als vierentwintig-uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze maximaal 35 keer 

per kalenderjaar mag worden overschreden. 

Sinds 15 november 2007 zijn de belangrijkste bepalingen over luchtkwaliteitseisen opgenomen in de 
Wet milieubeheer (hoofdstuk 5, titel 5.2, Wm). Hiermee is het Besluit luchtkwaliteit 2005 vervallen. 
Artikel 5.16 Wm (eerste lid) geeft aan hoe en onder welke voorwaarden bestuursorganen bepaalde 
bevoegdheden(opgesomd in het tweede lid) kunnen uitoefenen in relatie tot luchtkwaliteitseisen. Voor 
de inrichting moet aannemelijk worden gemaakt dat aan één of aan een combinatie van de volgende 
voorwaarden wordt voldaan: 
a. er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde; 
b. een project leidt - al dan niet per saldo - niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit; 
c. een project draagt 'niet in betekenende mate' bij aan de concentratie van een stof; 

Het Besluit 'niet in betekenende mate bijdragen' (luchtkwaliteitseisen), verder te noemen het Besluit 
NIBM, legt vast wanneer een project niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie van een 
bepaalde stof. Dat is het geval wanneer aannemelijk is dat de aanvraag om vergunning een toename 
van de concentratie van fijn stof (PM 1 0 ) of stikstofdioxide (N0 2 ) veroorzaakt die niet meer bedraagt 
dan 30Zo van het jaargemiddelde concentratie van die stof. Dit komt overeen met een toename van 
maximaal 1,2 microgram/m 3 voor zowel P M 1 0 als N 0 2 . 
Bij de NIBM toets gaat het om de toename van de luchtverontreiniging als gevolg van de inrichting, 
afgezet tegen de autonome ontwikkeling. 

Er zijn twee mogelijkheden om aannemelijk te maken dat de activiteiten binnen een inrichting binnen 
de NIBM-grens blijft: 

motiveren dat een project binnen de getalsmatige grenzen van een categorie uit de Regeling 
NIBM valt. Er is dan geen verdere toetsing nodig, omdat in dat geval het project in ieder geval 
NIBM is. 
op een andere manier aannemelijk maken dat een project de 30Zo grens niet overschrijdt. Hiervoor 
kunnen berekeningen nodig zijn. Ook als een project niet past binnen de getalsmatige grenzen 
van de Regeling NIBM, is het mogelijk om alsnog via berekeningen aannemelijk te maken, dat de 
3Vo grens niet wordt overschreden. 

Als de activiteiten niet leiden tot een toename groter dan 30Zo voor zowel PM-,0 als N0 2 , dan vindt geen 
verdere toetsing aan grenswaarden plaats. 
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Binnen de inrichting vinden een aantal activiteiten plaats waarbij verontreinigingen aan P M 1 0 en N 0 2 

naar de lucht kunnen ontstaan, namelijk: 
1. vervoersbewegingen van en naar de inrichting; 
2. het houden van varkens; 
3. het laden en lossen van veevoer in een silo. 

Ad 1 
In Nederland blijkt alleen langs zeer drukke wegen en in de omgeving van grote industriële installaties 
een overschrijding te zijn van PM-|0 als N 0 2 . De inrichting ligt in de buurt van de snelweg A50, maar 
wel op zodanige afstand dat in ieder geval ter plaatse van de inrichting geen sprake is van een 
overschrijding van de normen voor de luchtkwaliteit. Tevens zijn in de omgeving geen grote industriële 
installaties aanwezig. 
In een omgeving waar geen overschrijding dreigt van de kwaliteitsnormen, zal de voorgenomen 
activiteiten niet een zodanig bijdrage aan de luchtverontreiniging veroorzaken dat alsnog de 
kwaliteitsnormen worden overschreden. 

Ten einde te toetsen of inderdaad aan de gestelde normen worden voldaan kan een sneltoets worden 
uitgevoerd met de NIBM-tool 2010, zoals deze op www.infomil.nl is geplaatst. Deze tool is ontwikkeld 
om te kunnen berekenen of een activiteit wel of niet leidt tot een significante toename aan P M 1 0 als 
N 0 2 als gevolg van de aangevraagde vervoersbewegingen op wegen. Afgezien van het feit dat het 
ons gaat om de emissies op inrichtingniveau, dus binnen de inrichtingsgrenzen, kan middels deze tooi 
wel een indicatieve berekening daarvoor worden uitgevoerd. Daarbij opgemerkt dat de 
berekeningstool bestaande vervoersbewegingen op wegen meeneemt, deze vinden echter niet binnen 
de inrichting plaats. Het berekende resultaat is dan ook gebaseerd op een veel hoger aantal 
vervoersbewegingen dan dat is aangevraagd. 

Uit ervaring is bekend dat bij het invullen van de NIBM-tool met een weekdaggemiddelde van minder 
dan 100 extra voertuigen, waarvan 50oZo bestaat uit vrachtwagens, de bijdrage van het extra verkeer 
NIBM bijdraagt. 
De aanvraag heeft geen betrekking op een zodanige toename in verkeer dat een toets met de NIBM-
tool hoeft te worden uitgevoerd. 

Ad 2 
Voor het berekenen van PM 1 0 i s het programma ISL3a toegepast. 
In het programma ISL3a is geen rekening gehouden met de zeezoutcorrectie. Voor de berekende 
overschrijdingsdagen dient de berekende waarde met 6 dagen te worden verminderd. Verder dient in 
de gemeente Epe de berekende concentratie met 4 ug/mS te worden verminderd. Uit de uitgevoerde 
berekening blijkt dat de hoogste concentratie 24,11 ug/mS bedraagt. Na zeezoutcorrectie bedraagt 
deze (hoogste) berekende concentratie 18,11 ug/mS. Het hoogste aantal overschrijdingsdagen 
bedraagt 7,7 dagen (13,7 - 6 dagen correctie). Uit de berekening blijkt dat kan worden voldaan aan de 
gestelde grenswaarden. De berekening maakt deel uit van de m.e.r.-aanmeldingsnotitie. Die notitie is 
bij de aanvraag gevoegd. Op basis van de beoordeling van fijn stof is er geen belemmering om de 
omgevingsvergunning te verlenen. 

Ad 3 
Het veevoer wordt opgeslagen in een dichte opslagsilo. Er zijn voorschriften gesteld aan het 
opvangen van stof tijdens het vullen van de silo's. Op deze wijze kan de kwaliteit van de leefomgeving 
voldoende worden gewaarborgd. 

Voorschriften 
Ter bescherming van het milieu zijn voor de inrichting de daarvoor in aanmerking komende voorschriften 
opgenomen. 

Conclusie 
Het belang van de bescherming van het milieu kan in voldoende mate worden gewaarborgd. Door het 
stellen van voorschriften wordt het milieu in voldoende mate beschermd. 

Voor wat betreft de aangevraagde milieuactiviteiten is er geen aanleiding om de gevraagde 
vergunning te weigeren. 
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M I L I E U 

1 VEEBEZETTING 

1.1 

In de inrichting mogen ten hoogste de volgende aantallen dieren aanwezig zijn: 

Stal Rav-code Diersoort Aantal 
dieren 

1 D 1.1.12.2 Gespeende biggen, opfokhok met schuine putwand 
(BWL2004.06.V1) 3.024 

2 D 1.3.9.2 Guste/dragende zeugen, groepshuis-vesting met 
schuine putwanden in mest-kanaal (BWL 2006.09) 420 

3 D 1.2.16 
Kraamzeugen, water-kanaal in combinatie met een 
afgescheiden mestkanaal of mestbak (BWL 
2004.07.V1) 

180 

3 D 1.3.9.2 Guste/dragende zeugen, groepshuis-vesting met 
schuine putwanden in mest-kanaal (BWL 2006.09) 146 

3 D 2.100 Dekberen, overige huisvesting 2 

3 D 3.2.7.2.1 
Opfokzeugen, mest-kelders met (water- en) 
mestkanaal; mest-kanaal met schuine putwand (BWL 
2004.05.V1) 

72 

2 HUISVESTING DIEREN 

2.1 

De stallen mogen niet eerder in gebruik worden genomen dan nadat deze door het bevoegd gezag 
zijn gecontroleerd op de voorschriften en in orde zijn bevonden. 
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B O U W E N 

3 BOUWEN 

3.1 

Van de gewapend betonconstructies staalconstructies houtconstructies en de prefab-vloeren moeten 
berekeningen en tekeningen in tweevoud worden ingediend. Deze gegevens moeten ten minste drie 
weken voor aanvang van de bouwwerkzaamheden ter toetsing bij ons worden ingediend. 

3.2 

Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag 
De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een 
brandcompartiment naar een ander brandcompartiment, naar een besloten ruimte waardoor 
een extra beschermde vluchtroute voert, naar een niet besloten veiligheidsvluchtroute en 
naar een 
liftschacht van een brandweerlift is ten minste 60 minuten. 
Bouwbesluit artikel 2.84 lid 1 
Toelichting; 
De principe details van de brandscheiding op as D zijn beoordeeld. Bij de aansluiting 
met het dak dient de opening tussen de kalkzandsteenwand en het golfplaten dak 
dicht gemaakt te worden met steenwol. 
De staalconstructie van de wand op as D dient onafhankelijk te zijn of bekleed te 
worden. Dit was nog niet duidelijk uit de tekening te halen. 
ADVIES: 
De brandwerendheid tussen de stallen onderling is nu opgelost door de gevel en een 
gedeelte van het dak van de biggenstal brandwerend te maken. De brandwerendheid 
van de gevel is voldoende met uitzondering van de aansluiting met de gang. Bij de 
gang lijkt nu een dubbele brandwerendheid aanwezig te zijn: zowel in de gevel van 
de biggenstal als de inwendige hoek. Beiden is niet noodzakelijk. 

3.3 

Bluswatervoorziening 
Een bouwwerk heeft een toereikende bluswatervoorziening welke onbeperkt toegankelijk is 
voor bluswerkzaamheden. De voorziening geldt niet indien de aard, ligging of het gebruik 
van het bouwwerk dat naar het oordeel van het bevoegd gezag niet vereist. 
Bouwbesluit artikel 6.30 lid 1 en 4 
Toelichting; 
Er is geen toereikende bluswatervoorziening voorhanden. De aan te brengen geboorde put 
dient ter goedkeuring aan de dienst brandweer, cluster Epe-Voorst-Apeldoorn afdeling 
Risicobeheersing, te worden overlegd. Overleg met het Waterschap door de aanvrager is 
noodzakelijk i.v.m. een mogelijke vergunning of ontheffing - geboorde put, capaciteit 90 mVu -120 
mVu. 

3.4 

U moet de exacte plaats en peilhoogte van het bouwwerk zelf bepalen en uitzetten. Wij zullen dit 
controleren nadat u dit bij de eenheid Handhaving heeft gemeld. U mag pas beginnen met de 
bouwwerkzaamheden nadat de uitzetwerkzaamheden door ons zijn goedgekeurd. 

3.5 

Het bouwen moet gebeuren overeenkomstig de voorschriften van het Bouwbesluit. 

3.6 

De eenheid Handhaving moet tenminste twee dagen van tevoren schriftelijk in kennis worden gesteld 
van de aanvang en de voltooiing van de werkzaamheden. U moet dit aangeven door het insturen van 
de bij deze omgevingsvergunning voor de activiteit "bouwen" gevoegde gele kaartjes. 
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3.7 

U moet tenminste één dag van tevoren schriftelijk of telefonisch aan ons het tijdstip meedelen van de 
aanvang van de volgende werkzaamheden: 
1. de fundering; 
2. de wapening van de betonconstructies. 

Met deze werkzaamheden mag pas worden gestart, nadat de door of namens ons 
gewaarmerkte stukken op het werk aanwezig zijn en de wapening door de eenheid 
Handhaving is goedgekeurd; 

3. de staalconstructies. 
Met deze werkzaamheden mag pas worden gestart, nadat de door of namens ons 
gewaarmerkte stukken op het werk aanwezig zijn; 

4. de houtconstructies. 
Met deze werkzaamheden mag pas worden gestart, nadat de door of namens ons 
gewaarmerkte stukken op het werk aanwezig zijn. 



Gemeente Epe 

VERKLARING VAN G E E N BEDENKINGEN VOOR DE AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING 
B O K K E R I J W E G ONGENUMMERD T E VAASSEN (Gen01636) 

Raadsbes lu i t 2014 registrat ienummer: 2014-21806 

D E R A A D D E R G E M E E N T E E P E 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 

gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

overwegende 

dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.12 eerste lid sub a onder 3 Wabo de ontwerp verklaring 
van geen bedenkingen en de ontwerp beschikking omgevingsvergunning met bijbehorende stukken 
met ingang van 27 november 2013 voor zes weken voor een ieder ter inzage heeft gelegen in het 
gemeentehuis te Epe, met mededeling van de mogelijkheid tot het indienen van schriftelijke en 
mondelinge zienswijzen; 

dat tegen de ontwerp verklaring van geen bedenkingen 3 zienswijzen kenbaar zijn gemaakt; 

dat in de bijlage "Nota zienswijzen en overleg ontwerp beschikking inzake aanvraag 
omgevingsvergunning Bokkerijweg ongenummerd (Gen01636)", behorende bij dit voorstel, nader op 
de zienswijzen wordt ingegaan; 

dat de zienswijzen geen aanleiding geven tot wijziging van de ontwerp verklaring van geen 
bedenkingen. 

B E S L U I T 

1. niet tegemoet te komen aan de tegen de ontwerp verklaring van geen bedenkingen kenbaar 
gemaakte zienswijzen, overeenkomstig de bij dit voorstel behorende en als zodanig 
gewaarmerkte bijlage 5 "Nota zienswijzen en overleg ontwerp beschikking inzake aanvraag 
omgevingsvergunning Bokkerijweg ongenummerd (Gen01636)"; 

2. een verklaring van geen bedenkingen af te geven op de aanvraag omgevingsvergunning 
(Gen01636) voor het oprichten van een zeugenstal en een biggenstal en een woning met 
bijgebouw op het perceel kadastraal bekend gemeente Vaassen, sectie A, nummer 1639; 

3. vast te stellen dat voor deze ontwikkeling geen exploitatieplan noodzakelijk is. 

iiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiii i « 

Epe, 17 juli 2014 

De raad voornoemd -
de voorzitter, 

i 
2014-21806 
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Natuurbeschermingswet 1998 - definitief besluit 

Geacht college, 

Hierbij ontvangt u de beschikking op de aanvraag om vergunning ingevolge de 
Natuurbeschermingswet 1998. 

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de bijgevoegde kennisgeving. 

Wij verzoeken u de toegezonden stukken met de aanvraag en de daarbij behorende stukken die 
eerder aan u zijn toegezonden, ter inzage te leggen gedurende de in de kennisgeving 
aangegeven periode. 

Wij verzoeken u bij correspondentie over de vergunningprocedure het bovengenoemde 
zaaknummer te vermelden. 

Hoogachtend, 
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 

mr. H. Boerdam 
teammanager Vergunningverlening Water Ontgrondingen 
en Natuur 

bijlagen: 
beschikking 
kennisgeving 

inlichtingen bij Provincieloket telefoonnummer (026) 359 99 99 

e-mailadres pOSt@gelderland.nl BNG 's-Gravenhage, rekeningnummer 28.50.10.824 
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Rabobank, rekeningnummer 14.39.37.529 
ING, rekeningnummer 869762 
btw-nummer NL001825100.B03 

IBAN-nummer NL74BNGH0285010824 
SWIFT/BIC: BNGHNL2G 
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pjiovinçļe 

Bezoekadres 
Huis der Provincie 
Markt 11 
6811 CG Arnhem 

Postadres 
Postbus 9090 
6800 GX Arnhem 

V.O.F. G. en M. van der Wekken 
Hoorneweg 6 
3881 NK PUTTEN 

telefoonnummer (026) 359 91 11 
telefaxnummer (026) 359 94 80 
e-mailadres post@gelderland.nl 
Internetsite www.gelderland.nl 

datum zaaknummer 
31 juli 2012 2012-000085 
onderwerp 
Natuurbeschermingswet 1998 - definitief besluit 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij ontvangt u de beschikking op uw aanvraag om vergunning ingevolge de 
Natuurbeschermingswet. 

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de bijgevoegde kennisgeving. 

Wij verzoeken u bij correspondentie over de vergunningprocedure het bovengenoemde 
zaaknummer te vermelden 

Hoogachtend, 
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 

mr. H. Boerdam 
teammanager Vergunningverlening Water Ontgrondingen 
en Natuur 

bijlagen: 
beschikking 
kennisgeving 

inlichtingen bij Provincieloket telefoonnummer (026) 359 99 99 

e-mailadres pOSt@gelderland.nl BNG 's-Gravenhage, rekeningnummer 28.50.10.824 
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ING, rekeningnummer B69762 
btw-nummer NLO018251O0.B03 
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BESCHIKKING, D.D. 31 JULI 2012 - ZAAKNUMMER 2012-000085 - VAN GEDEPUTEERDE 
STATEN 

Natuurbeschermingswet 1998 

Drempelwaarden op grond van beleidsregels stikstof Gelderland 

Varkenshouderij aan de Bokkerijweg ongenummerd te Vaassen. 

Aanvraag en procesverloop 
Bij brief van 23 december 2011 heeft VOF Van der Wekken, hierna te noemen aanvrager, een 
aanvraag ingediend om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, 
hierna de Nbw 1998. 

De aanvraag voorziet in de nieuwbouw van een varkenshouderij onder de drempel. De inrichting 
is gelegen op 4.900 meter van het Natura 2000-gebied Veluwe en op 5.750 meter van Natura 
2000-gebied Uiterwaarden IJssel. 

Tot de aanvraag behoren de volgende stukken: 

Aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven, d.d. 17 december 2011. 
Kaart ligging inrichting ten opzichte van Natura 2000-gebieden. 
Toelichting op de aanvraag. 
Plattegrond- en situatietekening aangevraagde situatie, getekend door LTO, 
tekeningnummer SO-01, d.d. 19 december 2011. 

Het ontwerpbesluit heeft in de periode van 26 april 2012 tot 7 juni 2012 ter inzage gelegen. Het 
ontwerpbesluit is tevens toegezonden aan het college van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Epe en aan de Gelderse Natuur en Milieufederatie waarbij zij in de gelegenheid zijn 
gesteld een zienswijze naar voren te brengen. Wij hebben geen zienswijzen ontvangen. 

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing 
verklaard. 

Besluit 

Gedeputeerde Staten van Gelderland, gelet op de artikelen 10a, 16,19d, 19e Nbw 1998 en 
artikel 3.1 lid 1 sub I en artikel 4 lid 1a van de Beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland 

HEBBEN BESLOTEN 

de aanvrager een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te verlenen. 

Bevoegdheid 

Op grond van artikel 2 lid 1 Nbw 1998 zijn wij bevoegd om voor Natura 2000-gebied de Veluwe 
op de aanvraag te beslissen. 
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Gelet op het bepaalde in artikel 2 lid 5 Nbw 1998 hebben wij Gedeputeerde Staten van de 
provincie Overijssel per brief van 23 april 2012 verzocht in te stemmen met het ontwerpbesluit. 
Nu wij geen negatieve reactie hebben ontvangen, achten wij de instemming van Gedeputeerde 
Staten van de provincie Overijssel als verleend. 

Beoordeling van de aanvraag 

Op 15 oktober 2011 zijn de beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland in werking 
getreden die op deze procedure van toepassing zijn. Artikel 3.1 lid 1 en artikel 4 lid 1a van de 
beleidsregels bepalen, voor zover van belang voor deze procedure, dat een vergunning kan 
worden verleend indien de geldende drempelwaarden niet worden overschreden. Voor de 
gebieden Uiterwaarden IJssel, Gelderse Poort, Uiterwaarden Neder-Rijn, Uiterwaarden Waal en 
Loevestein is de drempelwaarde ľyó van de kritische depositiewaarde van de stikstofgevoelige 
habitattypen. Voor de andere gebieden is de drempelwaarde 0,5

o

Zo van de kritische 
depositiewaarde van de stikstofgevoelige habitattypen. 

In tabel 1 is de gewenste veebezetting van het bedrijf weergegeven. De berekeningen van de 
stikstofdepositie zijn opgenomen in de bijlage. 

Tabel 1 Aangevraagde veebezetting 
Diersoort Rav code ì BWL Aantal 
Gespeende biggen D 1.1.12.2 3024 
Kraamzeugen D 1.2.16 180 
Guste en dragende zeugen D 1.3.9.2 566 
Beren D 2.100 2 
Opfokzeugen D 3.2.7.2.1 72 

Uit het vergelijken van bijlage 1 (AAgro-Stacksberekening) met bijlage 2 (drempelwaarden) blijkt 
dat de totale stikstofdepositie van de gewenste veebezetting niet tot gevolg heeft dat de 
drempelwaarden worden overschreden. De aanvraag valt daarmee binnen het beleidskader. Een 
dergelijke toename achten wij vanwege de dalende achtergronddepositie en de afroming van 
70

o

7o op de in te trekken milieuvergunningen c.q. meldingen, welke in de salderingsbank worden 
opgenomen, marginaal. Een significant negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen 
achten wij in deze situatie op voorhand uitgesloten. 

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden in deze procedure 
uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie. 

Aangezien voor dit bedrijf niet eerder een vergunning of een verklaring van geen bedenkingen 
op grond van de Nbw 1998 is verleend, is verlening van de vergunning mogelijk voorzover 
vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale belangen zich 
hier niet tegen verzetten. Niet is gebleken dat deze belangen vergunningverlening in de weg 
staan. 

2 
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Conclusie 
Op grond van het vorenstaande hebben wij de zekerheid verkregen dat het project geen 
significant negatieve effecten heeft. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19 e sub c 
Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend 

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 

mrrTrľt íoerdari į / 
teammanager Vergunningverlening Water Ontgrondingen 
en Natuur 

Beroep 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd 
hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 
20019, 2500 EA 's-Gravenhage). 

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. 

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een 
voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van 
het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 
26. 

2 

Boerda 

bijlagen: 
Berekening aangevraagde situatie 
Kritische depositiewaardes en grenswaardes habitattypes 
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BIJLAGE 1: Berekening aangevraagde situatie 

Naam van de berekening: van der Wekken Bokkerijweg ong. 
Gemaakt op: 3-04-2012 15:39:23 
Zwaartepunt X: 197,700 Y: 477,800 
Cluster naam: VOF van der Wekken Bokkerijweg ong. Vaassen 
Berekende ruwheid: 0,15 m 

E m i s s i e Punten: 
Volgnr. BronlD X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. snelheid Emissie 
1 Stal 1 197 726 477 825 7,3 4,9 1,6 5,10 635 
2 Stal 2 197 668 477 806 8,9 5,7 1,6 3,40 1 050 
3 Stal 3 197 708 477 789 8,9 5,7 1,6 3,40 984 

Gevoelige l o c a t i e s : 
Volgnummer Naam X coördinaat Y coördinaat Depositie 
1 Rand Veluwe 192 814 478 213 0,58 
2 H4030 Droge heide 192 207 478 439 0,48 
3 H4030 Droge heide 193 040 481 177 0,76 
4 H4030 Droge heide 192 772 473 088 0,54 
5 H9190 Oude eikenbossen 192 122 475 234 0,56 
6 H9120 Beuken- eikenbossen met hulst 191 473 477 789 0,39 
7 H9120 Beuken- eikenbossen met hulst 193 788 472 552 0,53 
8 H3160 Zure vennen 191 840 482 645 0,48 
9 Rand Uiterwaarden IJssel 203 447 478 505 0,85 
10 H3150 Meren met krabbescheer 203 948 478 119 0,72 
11 H6230 Heischrale graslanden 204 020 478 752 0,76 
12 H6230 Heischrale graslanden 202 746 481 272 1,03 
13 H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutooibossen 203 984 478 228 0,72 
14 H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutooibossen 202 855 481 670 0,97 
15 H6510A Glanshaverhooilanden 204 120 480 288 0,71 
16 H6430A Ruigten en zomen 203 758 479 547 0,78 
17 H6430C Ruigten en zomen 204 978 477 713 0,55 

D e t a i l s van E m i s s i e Punt: S t a l 1 (105) 
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 
1 D 1.1.12.2 Gespeende biggen 3024 0.21 635.04 

D e t a i l s van E m i s s i e Punt: S t a l 2 (106 
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 
1 D 1.3.9.2 Guste en dragende zeugen 420 2.5 1050 
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D e t a i l s van E m i s s i e Punt: S t a l 3 (107) 
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 
1 D 1.2.16 Kraamzeugen 180 2.9 522 
2 D 1.3.9.2 Guste en dragende zeugen 146 2.5 365 
3 D 2.100 Dekberen 2 5.5 11 
4 D 3.2.7.2.1 Opfokzeugen 72 1.2 86.4 
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BIJLAGE 2: Kritische depositiewaardes en grenswaardes habitattypes 

Code Naam mol/ha/jr 0,5*70 waarde 1,0*70 waarde 
H2310 Stuifzandheiden met struikhei 1100 5,5 11,0 

H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 1100 5,5 11,0 
H2330 Zandverstuivingen 740 3,7 7,4 

H3130 Zwakgebufferde vennen 410 2,1 4,1 

H3140 Kranswierwateren ^ 4 0 0 n.v.t. n.v.t. 

H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 2100 10,5 21,0 

H3160 Zure vennen 410 2,1 4,1 
H3260A Beken met waterplanten ^ 4 0 0 n.v.t. n.v.t. 

H3260B Rivieren met waterplanten ^ 4 0 0 n.v.t. n.v.t. 

H3270 Slikkige rivieroevers ^ 4 0 0 n.v.t. n.v.t. 

H4010A Vochtige heiden op zandgronden 1300 6,5 13,0 

H4010B Vochtige heiden, Moerasheide 1300 6,5 13,0 

H4030 Droge heiden 1100 5,5 11,0 

H5130 Jeneverbesstruwelen 2180 10,9 21,8 

H6120 Stroomdalgraslanden 1250 6,3 12,5 

H6230 Heischrale graslanden 830 4,2 8,3 

H6410 Blauwgras landen 1100 5,5 11,0 

H6430A Ruigten en zomen, nat zoet, laagdyn. ^ 4 0 0 n.v.t. n.v.t 

H6430B Ruigten en zomen, nat en dynamisch ^ 4 0 0 n.v.t. n.v.t. 

H6430C Ruigten en zomen, droog 1870 9,4 18,7 

H6510A Glanshaverhooilanden 1400 7,0 14,0 

H6510B Vossenstaartgrasland 1540 7,7 15,4 

H7110 Actief hoogveen 400 2,0 4,0 

H7120 Herstellende hoogvenen 400 2,0 4,0 
H7140A Trilvenen 1200 6,0 12,0 

H7140B Veenmosrietland 700 3,5 7,0 

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 1600 8,0 16,0 

H7210 Galigaanmoerassen 1100 5,5 11,0 

H7230 Kalkmoerassen/ Alkalisch laagveen 1100 5,5 11,0 

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 1400 7,0 14,0 

H9160A Eiken-haagbeukenbossen 1400 7,0 14,0 

H9190 Oude eikenbossen 1100 5,5 11,0 

H91D0 Hoogveenbossen 1800 9,0 18,0 

H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutooibossen 2410 12,1 24,1 

H91E0B Rivierbegeleidende essen-iepenbossen 2000 10,0 20,0 

H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen 1860 9,3 18,6 

H91F0 Droge hardhoutooibossen 2080 10,4 20,8 
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1. Inleiding 

De voorliggende "Nota zienswijzen en overleg" bevat de verantwoording van de binnengekomen 
zienswijzen en overlegreacties op de ontwerp beschikking op de aanvraag omgevingsvergunning 
voor het perceel kadastraal bekend gemeente Vaassen, sectie A, nr. 1639. Dit perceel ligt aan de 
Bokkerijweg (Weteringdijk) ongenummerd. 
De aanvraag betreft het oprichten van een zeugenstal en een biggenstal en een woning met 
bijgebouw. Om het plan mogelijk te maken wordt de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de 
Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) doorlopen (ingevolge artikel 2.12 eerste lid 
sub a onder 3 Wabo). 

Met ingang van 27 november 2013 heeft de ontwerp beschikking omgevingsvergunning, de 
ontwerp verklaring van geen bedenkingen en overige bijbehorende stukken gedurende zes 
weken in het kader van de zienswijzen ter inzage gelegen bij de Publiekswinkel in het 
gemeentehuis te Epe. Ook is het plan vanaf 27 november 2013 via www.ruimtelijkeplannen.nl in 
te zien geweest. Tevens is de ontwerp beschikking met de aanvraag in het kader van het 
zogenoemde "artikel 3.1.1 Bro - overleg" verstuurd naar de Inspectie Leefomgeving en transport 
(ILT), provincie Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe en nutsbedrijven. 

Gedurende de bovengenoemde periode zijn er drie zienswijzen ingediend bij het college van 
burgemeester en wethouders. Van deze drie zienswijzen was er één zienswijze tevens aan de 
gemeenteraad gericht. Het college heeft de zienswijzen tevens aangemerkt als zienswijze tegen 
de ontwerp verklaring van geen bedenkingen. Het college heeft de zienswijzen doorgezonden 
naar de raad. 
Er zijn geen mondelinge zienswijzen ontvangen. 
Alle zienswijzen zijn binnen de gestelde termijn ingediend. Van de binnengekomen zienswijzen 
wordt in hoofdstuk 2 een samenvatting weergegeven, voorzien van een gemeentelijke reactie. 
Eén zienswijze is in een hoorzitting mondeling toegelicht. Het verslag van deze hoorzitting is 
opgenomen in hoofdstuk 4. 

In het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 Bro zijn er geen overlegreacties ingediend. 
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2. Zienswijzen. 

1. Zienswijze van de Stichting Gebiedsgroep LOG Beemte-Vaassen en omgeving, 
secretariaat de heer H. Bos, Ganzenebbeweg 3, 8171 LL Vaassen 2013-45517. 

Samenvatting zienswijze. 
1. De aanvraag Weteringdijk/Bokkerijweg ongenummerd is in strijd met de relevante 
bestemmingsplannen. In het juridische kader van WABO art 2.12 kan de omgevingsvergunning 
alleen worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en 
de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. 
De Stichting is van mening dat de onderbouwing van het besluit op de aanvraag in deze ernstig 
tekort schiet en verzoekt u om nadere motivering. 
Als een gemeente in staat is op deze manier af te wijken van een vigerend bestemmingsplan: 
- Is het nut en doel van bestemmingsplannen volledig zoek 
- Ontstaat rechtsonzekerheid voor de bewoners vallend onder een bestemmingsplan 
- Kan elke vorm van uitbreiding worden bedongen, zonder dat de bewoners dit kunnen tegen 
houden. 
- Kunnen alle inplaatsers een niet te weigeren omgevingsvergunning aanvragen, zonder een 
LOG bestemmingsplan. 
Kortom een agro-industrieterrein wordt mogelijk gemaakt zonder inspraak en zelfs zonder 
bestemmingsplan 

Reactie gemeente/ontvankelijkheid. 
De zienswijze is binnen de termijn van de ter inzage legging ingediend ondertekend en 
gemotiveerd en is daarom ontvankelijk. De zienswijze is gericht aan zowel het college van B&W 
als de raad. 

Reactie gemeente 
Her is juist dat de aanvraag om omgevingsvergunning Bokkerijweg ongenummerd in strijd is met 
het geldende bestemmingsplan. Het is ook juist dat in het geval gebruik gemaakt wordt van 
artikel 2.12, eerste lid, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), 
de omgevingsvergunning moet worden voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. Naar 
onze mening is er sprake van een goede ruimtelijke onderbouwing. In de ontwerp beschikking is 
aan gegeven waarom wij dit vinden. Voor het mogelijk maken van een ruimtelijke ontwikkeling 
kan gebruik gemaakt worden van het opstellen van een bestemmingsplan. Daarnaast kent de wet 
ook nog andere mogelijkheden om een ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken, de uitgebreide 
omgevingsvergunning is daar één van. Deze procedure biedt de mogelijkheid om één 
omgevingsvergunning te verlenen die zowel ziet op de activiteit "bouwen" als op de activiteit 
"bouwen in strijd met het bestemmingsplan". In sommige gevallen kan dit tijdswinst opleveren 
voor de initiatiefnemer. Dit wil echter niet zeggen dat bestemmingsplannen geen nut meer 
hebben. Een omgevingsvergunning voor gebruik in afwijking van het bestemmingsplan alleen kan 
worden verleend ten behoeve van het verwezenlijken van een concrete activiteit en kan niet 
dienen als een algemeen geldend toetsingskader voor toekomstige nog niet geconcretiseerde 
bouwplannen. Een bestemmingsplan biedt wel een toetsingskader voor toekomstige 
bouwplannen. 
Met deze aanvraag wordt geen agro-industrieterrein mogelijk gemaakt. De aanvraag omvat één 
nieuw bedrijf. Wel is het juist dat ook andere inplaatsers gebruik kunnen maken van deze 
procedure. Overigens kan een ieder gebruik maken van deze procedure en niet alleen in het 
landbouwontwikkelingsgebied. Ook in bijvoorbeeld verwevinggebied. De wet kent nu eenmaal 
diverse mogelijkheden om een ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken. 
Voor een ieder geldt dat de procedure uitgebreide omgevingsvergunning de mogelijkheid kent om 
een zienswijze naar voren te brengen. Tegen het besluit staat voor belanghebbenden beroep bij 
de rechtbank en hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State open. 
Alle inplaatsers kunnen inderdaad een aanvraag omgevingsvergunning indienen. Elke aanvraag 
wordt beoordeeld volgens de criteria díe de wet daarvoor geeft. 
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2. Het in behandeling nemen van de aanvraag is niet in overeenstemming met de uitspraak van 
de Raad van State waarbij het bestemmingsplan LOG vernietigd. Er is geen grond om op basis 
van nadere milieueffecten bij een omgevingsvergunning, vestiging toe te staan, anders dan na 
een goedgekeurd PlanMER met bijbehorend LOG Bpl. 
De stelling van de raad dat bij de beoordeling van een omgevingsvergunning voor de vestiging of uitbreiding van een 
intensieve veehouderij een nadere beoordeling van de milieueffecten zal worden verricht, leidt niet tot een ander 
oordeel omdat dit niet wegneemt dat de raad bij de vaststelling van het plan dient te beoordelen of het plan in 
overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening en of is verzekerd dat de natuurlijke kenmerken van de Natura 
2000-gebīeden daardoor niet zullen worden aangetast. 
De Stichting verzoekt u hierbij om uw argumentatie waaruit blijkt dat de uitspraak van RvSt voor 
deze inplaatser niet van toepassing is. 

Reactie gemeente 
Zoals hiervoor aangegeven is het opstellen van een bestemmingsplan niet de enige mogelijkheid 
om een ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken. Indien een bestemmingsplan wordt opgesteld 
voor het Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Beemte Vaassen is er inderdaad een planMER 
nodig. Dit is bij een uitgebreide procedure omgevingsvergunning met afwijking bestemmingsplan 
niet nodig. Wel geldt een MER beoordelingsplicht. Deze procedure is doorlopen. Dit is voldoende. 
Met deze vergunning wordt alleen mogelijk gemaakt wat is aangevraagd. Dit is met een 
bestemmingsplan anders. Een bestemmingsplan biedt een toetsingskader voor toekomstige 
bouwplannen. Om deze reden moet bij een bestemmingsplanprocedure wel een planMER 
opgesteld worden. Het planMER moet diverse alternatieven doorrekenen om inzicht te geven in 
de milieueffecten van hetgeen het bestemmingsplan maximaal mogelijk maakt. 
Procedureel staat de onderhavige procedure dus los van het vernietigde bestemmingsplan LOG. 
Om die reden is specifiek voor de onderhavige locatie een procedure voor omgevingsvergunning 
opgestart. Het opstarten van deze procedure is niet in strijd de uitspraak van de Raad van State 
die in de zienswijze wordt aangehaald. 

3. Het bezwaarschrift van de Stichting d.d. 19 sept 2012 tegen het niet ten grondslag leggen aan 
de aanvraag van een besluit(project)MER heeft u ongegrond verklaard omdat het nog geen 
feitelijke aanvraag betrof. Deze onderbouwing van het besluit niet meer aan de orde. De 
Stichting verzoekt u alsnog om het BesluitMER uit te voeren. 
Zoals reeds vermeld in het genoemde bezwaarschrift is de Stichting van mening dat gezien de 
activiteiten van het bedoelde bedrijf conform de wet milieubeheer (Wm) art 7.2 ) een 
besluit(project)MER opgesteld dient te worden. Dit blijkt ook uit de beschrijving van de aanvraag. 
Temeer wanneer daarbij ook nog eens niet wordt uitgegaan van de maximale mogelijkheden die 
de bouwlocatie biedt, maar alleen met de feitelijke situatie op dit moment. Op dit ogenblik wordt 
slechts 4.444 m

2 benut van de beschikbare 18.000 m
2

. Doorberekenen op basis van 
dierenaantallen in de verleende omgevingsvergunning fase 1 Weteringdijk 117 geeft aan dat 7x 
te weinig NH3, geur en fijnstof is meegenomen. 
De stichting is van mening dat niet duidelijk is in hoeverre in het besluit tot het niet ten grondslag 
leggen van een besluitMER Wm art 7.17 lid 3 is overwogen. De onderbouwing van een 
"passende beoordeling" volgens Wm art 7.2a ontbreekt. 
Bij het bezwaarschrift (19 september 2012) zijn de handtekeningen van direct betrokkenen 
gevoegd, zodat duidelijk is wie uitgenodigd dienen te worden voor de beloofde gesprekken 
tussen bewoners, inplaatser(s) en de gemeente. Gezien het tijdsverloop van de indiening van het 
bezwaarschrift verzoeken wij u om hiermee enige spoed te maken. 

Reactie gemeente 
De activiteit valt inderdaad onder categorie 14.3 van onderdeel D van de bijlage van het Besluit 
milieueffectrapportage en overschrijdt de drempelwaarde. De drempelwaarde voor de activiteit 
zoals opgenomen in onderdeel C onder categorie 14.3 wordt echter niet overschreden. Derhalve 
is sprake van (formele) m.e.r.-beoordeling en bestaat er geen m.e.r.-plicht. De procedure inzake 
de m.e.r.-beoordeling is doorlopen in het kader van onderhavige omgevingsvergunning, waarbij 
geconcludeerd is dat de activiteit geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft en dus 
een m.e.r. niet noodzakelijk is. 

In tegenstelling tot hetgeen wordt geconcludeerd in de zienswijze betreft het geen 'plan' maar 
een 'besluit'. De onderhavige omgevingsvergunning bevat weliswaar een planologische regeling, 
maar het gaat niet om een kaderstellend plan. De activiteit wordt namelijk geheel als 
eindbestemming opgenomen. 
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Zowel procedureel als inhoudelijk zijn er geen aanleidingen om m.e.r uit te voeren. 

De gebruiksmogelijkheden op de planlocatie zijn beperkt door middel van de 
omgevingsvergunning. Enkel de aangevraagde activiteiten zijn vergund, de 
'uitbreidingsmogelijkheden' zoals geschetst in de zienswijze zijn niet gebaseerd op de 
onderhavige omgevingsvergunning, maar op de fysieke afmetingen van de planlocatie. De 
vergunde situatie is maatgevend. Derhalve zal er geen sprake kunnen zijn van de in de 
zienswijze geschetste bedrijfssituatie. 

Bij de m.e.r.-beoordeling is conform bijlage III bij de EEG-richtlijn milieu-effectbeoordeling 
uitgevoerd. In de ruimtelijke onderbouwing en de ontwerpbeschikking is dit mogelijk tekstueel 
onvoldoende duidelijk naar voren gekomen. In de ruimtelijke onderbouwing wordt echter 
verwezen naar de aanmeldingsnotitie m.e.r. en het daarop genomen besluit, welke als bijlage 
toegevoegd zijn aan dit besluit. Derhalve is voldoende aangetoond dat toetsing heeft 
plaatsgevonden conform de Europese richtlijn 85/337/EG. 
De beschikking omgevingsvergunning is tekstueel aangevuld op dit punt. De aanvulling is 
gemarkeerd. 

Bij besluit d.d. 31 juli 2012, zaaknummer 2012-000085 heeft de provincie Gelderland een 
vergunning verleend op basis van de Natuurbeschermingswet 1998. Het project heeft geen 
significant negatieve effecten. Deze vergunning is nog niet onherroepelijk. Deze Nb wet 
vergunning (Corsa 2012-25708) zal aan het besluit worden gehecht. 

Bij het opstellen van het bestemmingsplan LOG Beemte Vaassen zijn de bewoners van het 
gebied betrokken. Naar de mening van de gemeente is in het hele planproces ruimte gelegenheid 
geweest om reacties te geven en is een ieder regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken. 
Deze ontwikkeling wijkt niet af van hetgeen in dit bestemmingsplan voor deze locatie is 
opgenomen. Om die reden hebben er geen verdere gesprekken plaats gehad met de bewoners. 

4. De Stichting is dan ook van mening dat de aanvrager ten onrechte stelt dat de aanvraag 
voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. Gezien de beperkte reikwijdte van één aanvrager 
hoeven daarin geen cumulatieve berekeningen te worden gedaan. 
Zodra de uitstoot van de A50 en een tweede (bestaand) bedrijf in de berekening worden 
betrokken blijken er op meerdere plaatsen overschrijdingen van de 35 dagen fijnstof norm 
plaats te vinden. (Zie de berekeningen in item 2 en 3 in ref.). 
De Stichting verzoekt u, als u een andere mening bent toe gedaan, om uw meerjarige 
berekeningen, die aantonen dat er geen problemen zijn als de A50 en bestaande IV locaties 
worden meegenomen. 
In het Milieuadvies Weteringdijk Vaassen van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel wordt ten 
onrechte alleen uitgegaan van het effect van de verkeersaantrekkende werking en geconcludeerd 
dat minder is als 1,2 ugAn3 Deze waarde dient bij de uitstoot van de stallen te worden opgeteld. 
Dit is in de berekening in ref. 2 nog niet meegenomen. 

Reactie gemeente 
Cumulatieve berekeningen zijn gemaakt voor geur en fijnstof. Uit die berekeningen blijkt dat er 
sprake is van een acceptabele situatie. Cumulatieve berekeningen voor geluid en ammoniak zijn 
niet relevant. 
Bij de aanvraag is een akoestisch rapport (van G&O consult) gevoegd. De vestigingslocatie en de 
omliggende woningen liggen nabij (in de invloedssfeer van) de rijksweg A 50 (achtergrondniveau 
hoger dan gehanteerde richtwaarde). Desondanks is in het rapport de aangevraagde situatie 
getoetst aan de lage richtwaarden uit de 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening'. 
Als richtwaarden (LAr,LT) zijn gehanteerd: 40, 35 en 30 dB(A) voorresp. dag-, avond- en 
nachtperiode. Uit het rapport blijkt dat die waarden niet worden overschreden. Hetzelfde geldt 
voor de maximale geluidsniveaus (LAmax). 
Verder zijn het aantal verkeersbewegingen vermeld in het rapport en de berekende 
geluidsniveaus getoetst aan de voorkeursgrenswaarden. Ook die waarden worden niet 
overschreden. 
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Bij de aanvraag om de Natuurbeschermingswetvergunning is de bijdrage van ammoniak aan de 
achtergronddepositie van het project getoetst. De bijdrage van andere veehouderijen is 
opgenomen in die achtergronddepositie, dus gecumuleerd. 

Rijksweg A50 en bestaande veehouderijen in het betreffende gebied leveren momenteel en in de 
toekomst geen fijnstof-probleem op. Met de komst van nieuwe veehouderijen op de planlocatie 
zal er ook geen fijnstof-probleem ontstaan. De rijksoverheid is verantwoordelijk voor (de 
terugdringing) van fijnstof-emissie van de rijksweg A 50 en eventueel aangepast beleid m.b.t. 
fijnstof en de gemeente Epe heeft daarin verantwoordelijkheid d.m.v. beleid en 
vergunningverlening. 
Optellen van rekenresultaten m.b.t. fijnstof is níet mogelijk, dat zal cumulatief moeten gebeuren. 
Alle bijdragen (bronnen) zullen dan in het rekenprogramma ingevoerd moeten worden. De 
bijdrage van het komende en vertrekkende verkeer is minimaal en zal dus geen invloed hebben 
op het totaal. 

5. De Stichting verzoekt u om aan te geven hoe wordt omgegaan met de Europese fijnstof 
norm van 20 u g I m 3 als jaargrenswaarde en de slechts 7 dagen overschrijdingen van de 
50 ugAn3 die vanaf 1 januari 2010 zouden moeten gelden. http:ZZeurlex. 
europa.eu/LexUriServ/site/nl/oi/1999/1 163/1 16319990629nl00410060.pdf blz L 
163/49. De huidige berichtgeving in pers en TV gaat er ook van uit dat deze norm sinds 2012 de 
gangbare is. 

Reactie gemeente 
Het is onduidelijk welke norm wordt bedoeld. Mogelijk die voor PM2,5. De aanvraag is getoetst 
voor PM10omdat daarvoor door de wetgever normen zijn bepaald. Bij deze toetsing zijn geen 
overschrijdingen geconstateerd. 
Tot 1 januari 2015 blijft het toetsen aan de grenswaarde PM2,5 buiten beschouwing bij de 
uitoefening van een bevoegdheid of toepassing van een wettelijk voorschrift (zie Wet 
milieubeheer artikel 5.16, lid 2). Dit is ongeacht of een besluit van vóór 1 januari 2015 ook na de 
genoemde datum gevolgen voor de luchtkwaliteit heeft of kan hebben (zie Wet milieubeheer 
bijlage 2 voorschrift 4.4, lid 2). 

6. De grens van het nieuw te vestigen bedrijf komt op 10 meter van de Nieuwe Wetering. Dit is 
een Kader Richtlijn Water lichaam. Nergens wordt gemeld hoe de kwaliteit van dit water wordt 
gemonitord en welke (bouwkundige) maatregelen ter voorkomen van verontreiniging zijn 
genomen. 

Reactie gemeente 
Her waterschap stelt eisen bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Bij de vestiging van nieuwe 
bedrijven moet hiermee in het ontwerp rekening worden gehouden. Deze zijn hierna beknopt 
weergegeven. 

1. De afvoer mag niet toenemen als gevolg van de ruimtelijke ingreep; 
2. Inundatie vanuit oppervlaktewater niet vaker dan de werknorm; 
3. Kwantiteitstrits 'Vasthouden - bergen - afvoeren'; 
4. Kwaliteitstrits 'schoon houden «scheiden - schoon maken'; 
5. (Geo)hydrologische situatie. 

In paragraaf 3.7 van de ruimtelijke onderbouwing wordt ingegaan op de wateraspecten. 
Reclamant gaat er ten onrechte van uit dat de grens van het nieuwe bedrijf op 10 meter afstand 
van de Nieuwe Wetering komt. Dit is onjuist. De grens van de inrichting ligt op meer dan 
20 meter, de stal komt op bijna 30 meter afstand. Er wordt niet geloosd op de Nieuwe Wetering. 
Op de locatie wordt een infiltratievoorziening aangelegd waarin het (niet bevuilde) hemelwater 
afkomstig van daken en erf kan infiltreren. Er is overleg geweest met het Waterschap over het 
bouwplan. Het bouwplan voldoet aan de eisen die het Waterschap stelt. 

7. Omdat deze omgevingsvergunning los van het LOG bestemmingsplan wordt behandeld is ook 
de daarin opgenomen nieuwe ontsluitingsweg parallel aan de Bokkerijweg geen onderdeel van 
deze aanvraag. Daarom zal gebruik worden gemaakt van de slechts 4 meter brede Weteringdijk 
die aan één zijde ook nog eens direct langs de Nieuwe Wetering loopt. Hoe denkt de gemeente 
de passeer problemen adequaat te gaan oplossen? De voorstellen van extra passeerhavens zijn 
voor voer- en mestwagens volstrekt onvoldoende. 
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Wij verzoeken u om een gedetailleerd verkeersveiligheid analyse voor deze situatie, zodat bij de 
te verwachten problemen schadevergoeding bij de gemeente kan worden geclaimd. Tevens om 
een calamiteitenplan voor het geval een mestwagen in de Nieuwe Wetering terecht komt. Dit ter 
voorkomen dat de verontreiniging zich door deze Ecologische hoofd verbinding verder verspreid. 
Verder wordt de Weteringdijk gebruikt door schoolkinderen als toevoerweg naar de 
Geerstraatschool en andere verderop gelegen scholen. De in de eerste gesprekken over het 
LOG toegezegde verlenging van de Bokkerijweg naar de Bloemenkamp is mogelijk een 
gedeeltelijke oplossing. 

Reactie gemeente 
De provincie onderzoekt op dit moment de algehele ontsluiting voor het LOG Beemte Vaassen in 
het kader van het provinciale inpassingsplan. De beoogde ontsluiting wordt namelijk in het 
inpassingsplan opgenomen. Het bedrijf van initiatiefnemer wordt ofwel via de beoogde 
erfontsluitingsweg ontsloten, ofwel via de Weteringdijk. Wij blijven met de provincie in overleg 
over de ontsluiting. In afwachting van de planvorming bij de provincie hebben wij de 
mogelijkheden onderzocht om het bedrijf tijdelijk te ontsluiten via de Weteringdijk. De 
Weteringdijk zal hierbij tijdelijk en gedeeltelijk verbreed worden met stelconplaten. De 
initiatiefnemer neemt contact op met de basisschool "de Sprenge" zodra bekend is vanaf 
wanneer er gebruik gemaakt gaat worden van de Weteringdijk. Tijdens de bouw zullen er 
afspraken met de school gemaakt worden over rijtijden van zwaar verkeer. Ook de hulpdiensten 
worden geïnformeerd door de initiatiefnemer. 
De Bokkerijweg wordt niet verlengd naar de Bloemenkamp. Wij gaan er van uit dat de 
bovengenoemde tijdelijke maatregelen voldoende zijn. 

8. In de omgevingsvergunning aanvraag is niet aangegeven wat de milieu verbeteringen zijn bij 
verplaatsing naar de Weteringdijk/Bokkerijweg. 
Wat is de depositie op de huidige locatie (Hoomeweg 6, Putten) op Natura 2000-gebieden 
Veluwe en Usel uiterwaarden? 
Wat is de depositie op de Weteringdijk/Bokkerijweg ong. op Natura 2000-gebieden Veluwe en 
Usel uiterwaarden? En wat is de depositie op het LOG gebied. 
Bij de aanvraag zijn de natuurbeschermingsvergunningen van de huidige locatie noch die van de 
nieuwe locatie gevonden. Op de website van de provincie zijn die ook niet beschikbaar, wij 
verzoeken u om beide nbv's. 
Verder is een onderzoek van het effect van een 950Zo reducerende NH3 luchtwasser op de 
huidige locatie noodzakelijk om uitbreiding ter plaatse in te kunnen schatten. 

Reactie gemeente 
Het bevoegd gezag (gemeente Epe) moet beslissen op de ingediende aanvraag en mag daarbij 
niet oordelen over een situatie in een andere gemeente of op een andere locatie. De redenen om 
te verplaatsen zijn vermeld in de m.e.r.-aanmeldingsnotitie en hebben met name betrekking op 
de ligging t.o.v. de natuur. (Voor die verplaatsing wordt niet voor niets subsidie gegeven.) 
Er is een Natuurbeschermingswetvergunning voor de nieuwvestiging verleend door de provincie 
Gelderland als bevoegd gezag. Hierin staan o.a. de deposities en achtergronddeposities. De 
verleende vergunning is nog niet onherroepelijk. Wij hebben overleg gevoerd met de provincie als 
bevoegd gezag over dit aspect.. In het kader van de ruimtelijke procedure is het van belang om 
vast te stellen of redelijkerwijs is te verwachten dat een vergunning op grond van de 
Natuurbeschermingswet 1998 uiteindelijk kan worden verleend. Het is mogelijk om door middel 
van externe saldering een vergunning te verlenen. Hoe dichter men bedrijven vindt bij de Natura 
2000-gebieden, hoe minder NH3-rechten heeft men nodig. Uit gesprekken die gevoerd zijn in het 
kader van het provinciaal inpassingsplan voor het LOG Beemte-Vaassen met de initiatiefnemer is 
gebleken dat de initiatiefnemer voornemens is om emissierechten te kopen. Een andere optie is 
het om te wachten op de inwerkingtreding van de Programmatische Aanpak Stikstof (verder 
PAS), die op 24 april 2014 door de Tweede Kamer is aangenomen. Een indicatieve 
doorberekening geeft aan dat de depositie op het Natura 2000-gebied 'Rijntakken' ongeveer 1,0 
mol/ha/jaar is. Voor het Natura 2000-gebied 'Veluwe' ligt dat lager. Dit betekent dat de activiteit, 
naar allerwaarschijnlijkheid, onder de meldingsplicht zou vallen en er geen vergunning meer 
nodig is. Mocht de verleende vergunning vernietigd worden zal de Natuurbeschermingswet 1998 
naar verwachting geen beletsel vormen voor de realisatie van het initiatief. Hiermee is in het 
kader van een goede ruimtelijke ordening voldoende aangetoond dat het initiatief redelijkerwijs 
uitvoerbaar is. 
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9. De aanvraag omgevingsvergunning gaat voorbij aan de noodzaak van verduurzaming van IV 
die als voorwaarde voor uitbreiding kan worden gesteld. Waarom stelt de gemeente Epe voor om 
maagdelijke grond in strijd met vigerende bestemmingsplannen te gaan benutten en dan ook nog 
met kwaliteitsvermindering? Een verleende vergunning gaat gelden als oud recht en kan daarna 
niet meer worden onderworpen aan de breed maatschappelijk gedragen gewenste IV 
aanpassingen. 

Reactie gemeente 
De aanvraag wordt getoetst aan het nu geldende recht en beleid. Het Reconstructieplan Veluwe 
gaat uit van het ontwikkelen van het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Beemte Vaassen. Het 
bedrijf van de initiatiefnemer ligt nu te dicht bij een natuurgebied in een zogenaamde 
extensiveringsgebied en veroorzaakt daar milieuhinder op die plaats. Het bedrijf verplaatst naar 
een meer geschikte locatie in het LOG Beemte Vaassen. Dit past binnen provinciaal beleid en 
landelijke wetgeving (Reconstructiewet). De verplaatsing leidt tot een per saldo sterke verbetering 
van de milieukwaliteit. 
Bovendien kan op de nieuwe locatie het nieuwste typen stallen worden gebouwd, die relatief veel 
minder uitstoot van hinderlijke stoffen produceert. 
Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de duurzaamheid. Onder duurzaamheid wordt hier dan 
ook verstaan het bieden van ontwikkelingsruimte aan een perspectiefvolle intensieve veehouderij, 
met aandacht voor de leefomgevingskwaliteit van de huidige bewoners en de landschappelijke 
kwaliteiten. 
De ontwikkeling moet dus in een breder (beleids)kader gezien worden. De ontwikkeling draagt bij 
aan het behalen van provinciale doelstellingen en zorgt uiteindelijk voor een afname van de 
milieubelasting. 

10. Bij het PlanMER voor het LOG is voor deze locatie rekening gehouden met de direct 
daarnaast gelegen dassenburcht. Welke regeling gaat de gemeente treffen om de verstorende 
werking van dit IV bedrijf sterk in te perken? 

Reactie gemeente 
Ten behoeve van het bestemmingsplan is een gedetailleerd onderzoek natuurwaarden Flora- en 
faunawet uitgevoerd. Hierin is nauwkeuriger bekeken welke soorten aanwezig zijn en welke 
consequenties zijn te verwachten. Op basis van deze quick scan heeft vervolgens nader 
onderzoek plaatsgevonden in verband met de aanwezigheid van de dassenburcht in het 
bosgebied nabij Bokkerijweg 6. Daarin is bekeken op welke wijze het geplande bouwblok voor 
het kippenbedrijf en de aanwezigheid van de dassenburcht gecombineerd kunnen worden. Het 
nu geplande bedrijf van de initiatiefnemer is niet van invloed op de dassenburcht. Wel zal de 
geplande erfontsluitingsweg langs de dassenburcht lopen. Hiertoe zullen zogenaamde 
mitigerende maatregelen worden uitgevoerd. Deze maatregelen betreffen het aanbrengen van 
gaas tussen het bedrijf en het bosgebied en het aanleggen van een dassentunnel onder de 
ontsluitingsweg. Door de landschappelijke inpassing van het andere bedrijf aan de zijde van het 
bosgebied te situeren wordt tevens nog een extra buffer ten opzichte van de dassenburcht 
aangebracht. De mitigerende maatregelen zijn voorgelegd aan het bevoegd gezag en akkoord 
bevonden. Daarmee wordt voldaan aan de eisen van de Flora- en faunawet. 

Conclusie. De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van de verklaring van geen 
bedenkingen of de ruimtelijke onderbouwing. 
De zienswijze leidt wel tot aanpassing van het ontwerp besluit. Het ontwerp besluit tot 
verlenen van de omgevingsvergunning is op tekstueel aangevuld en verduidelijkt. De 
aanvulling is gemarkeerd (2014-20304). 
De Nb wet vergunning (Corsa 2012-25708Ĵ zal aan het besluit worden gehecht. 
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2. Zienswijze van de Stichting Leefbaar LOG Beemte-Vaassen, secretariaat Gatherweg 9, 
8171 LB Vaassen, 2013-46381. 

Samenvatting reactie 
1. Was het niet zo, dat de verantwoordelijke wethouder toegezegd heeft, dat er geen aparte 
vergunningsprocedures binnen het LOG opgestart zouden worden, voordat het bestemmingsplan 
LOG definitief geworden is? (zie ook punt 14) 

Reactie gemeente/ontvankelijkheid. 
De zienswijze is binnen de termijn van de ter inzage legging ingediend. Wij hebben de zienswijze 
aangemerkt als zienswijze tegen de ontwerp verklaring van geen bedenkingen. We hebben de 
zienswijze ook gezonden naar de gemeenteraad. De zienswijze is ondertekend en gemotiveerd 
en is daarom ontvankelijk. 

Reactie gemeente 
Het bestemmingsplan voor het LOG Beemte Vaassen is vernietigd. Hierdoor is een andere 
situatie ontstaan. De initiatiefnemer neemt deel aan de verplaatsingsregeling van de provincie 
(VIV regeling). De initiatiefnemer verkeert al jarenlang in onzekerheid omtrent de vestiging in het 
LOG. De tijd voor de bedrijven die moeten verplaatsen begint te dringen. Indien het bedrijf niet 
voldoet aan de voorwaarden van de subsidiebeschikking, vervalt de betreffende beschikking. Het 
voortbestaan van het betreffende bedrijf wordt dan ernstig in gevaar gebracht. Daarnaast speelt 
het feit dat het bedrijf moet voldoen aan gewijzigde wetgeving op gebied van milieu en 
huisvesting (Varkensbesluit). Verder uitstel is absoluut desastreus voor de bedrijfsvoering. De 
verhuizing is zowel voor de ondernemer als voor milieu en natuur noodzakelijk. Om die reden 
heeft de initiatiefnemer het verzoek ingediend. De aanvraag díe volledig is, hebben wij in 
behandeling genomen. 

2. Heeft de verantwoordelijke wethouder niet gezegd dat alle aangevraagde 
omgevingsvergunningen getoetst zullen worden aan, en ook zullen vallen onder, het 
bestemmingsplan LOG? (zie ook punt 14) 

Reactie gemeente 
De aanvraag wordt getoetst aan wetgeving en ruimtelijk beleid. Deze toetsing is terug te vinden in 
de ontwerp beschikking en ruimtelijke onderbouwing. 

3. Het college was op de hoogte van het feit, dat er terechte bezwaren bij de Raad van State 
tegen de LOG-plannen waren ingediend. 

Reactie gemeente 
Het planvormingsproces is zeer zorgvuldig doorlopen. Het planMER is opgesteld conform de 
wettelijk voorgeschreven procedure. De uitgangspunten voor het planMER zijn conform de 
wettelijk voorgeschreven procedure opgesteld en ook de resultaten van het onderzoek zijn aan 
de Commissie m.e.r. voorgelegd. De reactie van de Commissie m.e.r. gaf aan dat de 
milieugevolgen in voldoende mate in beeld zijn gebracht. 

4. Het is dan ook zeer bevreemdend, dat aan het begin van 2013 de gemeente Epe meegaat 
(aangemoedigd heeft?) in een vergunningsaanvraag van de Familie Van der Wekken. 

Reactie gemeente 
Zie onder 1. De tijd begint te dringen voor de initiatiefnemer. 

5. Het kan toch niet zo zijn, dat een overheid, terwijl de procedure bij de Raad van State nog 
loopt, al op voorhand een mogelijke uitspraak aan haar laars lapt en al vast met invullingen van 
het gebied begint. 

Reactie gemeente 
De wet biedt deze mogelijkheíd. Voor het mogelijk maken van een ruimtelijke ontwikkeling kan 
gebruik gemaakt worden van het opstellen van een bestemmingsplan. Daarnaast kent de wet ook 
nog andere mogelijkheden om een ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken, de uitgebreide 
omgevingsvergunning is daar één van. 
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Deze procedure biedt de mogelijkheid om één omgevingsvergunning te verlenen die zowel ziet 
op de activiteit "bouwen" als op de activiteit "bouwen in strijd met het bestemmingsplan". In 
verband met de hiervoor genoemde tijdsdruk heeft de initiatiefnemer de aanvraag ingediend. 

6. Vervolgens schuift de gemeente de eigen verantwoordelijkheid voor een nieuw PlanMER en 
een nieuw bestemmingplan naar de provincie. Dan dient ook dit bedrijf daarin meegenomen te 
worden. Dit bedrijf met een nog behoorlijke groeipotentie beïnvloedt immers de andere 
mogelijkheden in het gebied. 

Reactie gemeente 
Zoals in de ruimtelijke onderbouwing van de initiatiefnemer ook rekening is gehouden met de 
mogelijke ander in te plaatsten bedrijven, zal de provincie ook rekening houden met dit bedrijf bij 
de planvorming. 

7. In dit kader is er sprake van rechtsongelijkheid. Het kan toch niet zo zijn, dat het ene bedrijf 
een streep voor heeft, waardoor anderen met beperkingen te maken kunnen krijgen. 

Reactie gemeente 
Het staat iedereen vrij om een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen. In de ruimtelijke 
onderbouwing is rekening gehouden met de ander mogelijk in te plaatsen bedrijven. 

8. De gemeente zegt een zorgvuldig en consequent beleid voor te staan. Geldt dit slechts voor 1 
of meerdere ondernemers? Burgers in het gebied zijn in het geheel niet betrokken bij dit plan. In 
de Raad zijn daar vorig jaar wel toezeggingen over gedaan. Dit heet ook wel meten met twee 
maten. 

Reactie gemeente 
Bij de planvorming voor het LOG Beemte Vaassen zijn bewoners betrokken. Naar de mening van 
de gemeente is in het hele planproces ruimte gelegenheid geweest om reacties te geven en is 
een ieder regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken. Deze ontwikkeling wijkt niet af van 
hetgeen in dít bestemmingsplan voor deze locatie is opgenomen. Om die reden hebben er geen 
verdere gesprekken plaats gehad met de bewoners. 

9. Inmiddels is er nieuwe informatie over de gevaren van ultra-fijnstof. Dat kan meegewogen 
worden in een nog op te stellen geldig planMER voor het gebied. Ook willen wij waarschuwen 
voor de precedentwerking. Wordt het ene bedrijf vergund, dan kunnen andere aanvragers niet 
meer geweigerd worden. 

Reactie gemeente 
Fijnstof PM10 is onderzocht. Bij dit onderzoek zijn geen overschrijdingen geconstateerd. 
Tot 1 januari 2015 blijft het toetsen aan de grenswaarde PM2,5 buiten beschouwing bij de 
uitoefening van een bevoegdheid of toepassing van een wettelijk voorschrift (zie Wet 
milieubeheer artikel 5.16, lid 2). Dit is ongeacht of een besluit van vóór 1 januari 2015 ook na de 
genoemde datum gevolgen voor de luchtkwaliteit heeft of kan hebben (zie Wet milieubeheer 
bijlage 2 voorschrift 4.4, lid 2). 

10. Ook willen wij waarschuwen voor precedentwerking. Wordt het ene bedrijf vergund, dan 
kunnen de andere aanvragers niet meer geweigerd worden. 

Reactie gemeente 
Alle aanvragen worden getoetst op de wettelijke en eventueel beleidsmatige toetsingscriteria, 
leder aanvraag wordt dus apart beoordeeld, waarbij de invloed van andere (nog in te plaatsen) 
bedrijven wordt meegewogen. 

11. Als het LOG op deze alternatieve manier wordt ingevuld, dan wordt er wel erg gemakkelijk 
voorbijgegaan aan de cumulatieve effecten. Elk bedrijf wordt immers als aparte eenheid 
beschouwd. Vindt u dat hier nog sprake is van een goede ruimtelijke ordening? 
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Reactie gemeente 
Met deze vergunning is ook rekening gehouden met de cumulatieve effecten. Dus is ook rekening 
gehouden met de bekende inplaatsers en uitbreider. Met de onderhavige omgevingsvergunning 
zijn de mogelijkheden van de aanvrager beperkt. De ondernemer mag qua bedrijfsvoering niet 
meer dan is aangevraagd en door middel van voorliggende omgevingsvergunning is vergund. 
Zowel qua dieren als gebouwen. Conform voorliggende (planologische) regeling zal voor iedere 
uitbreiding van gebouwen (en dieren) een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd moeten 
worden. En daarbij ook weer een uitgebreide ruimtelijke onderbouwing. Daarin moeten ook weer 
de cumulatieve effecten aan de orde komen. Met betrekking tot de onderhavige procedure wordt 
voldaan aan het principe van een goede ruimtelijke ordening. Toekomstige situaties maken geen 
onderdeel uit van deze procedure en moeten te zijner tijd beoordeeld worden door het bevoegd 
gezag. 

12. Het vigerende bestemmingsplan (21 november 1986) staat niet toe dat er op die plaats aan 
de Weteringdijk gebouwd mag worden. Er wordt nu grootschalig in het landschap ingegrepen. 
Waar blijft de rechtsbescherming van de bewoners in en rond het gebied? Alle belangen dienen 
goed afgewogen te worden en niet alleen die van ondernemers! 

Reactie gemeente 
Het is juist dat de aanvraag om omgevingsvergunning Bokkerijweg ongenummerd in strijd is met 
het geldende bestemmingsplan. Om die reden wordt juist gebruik gemaakt van artikel 2.12, 
eerste lid, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de 
omgevingsvergunning moet worden voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. Naar 
onze mening is er sprake van een goede ruimtelijke onderbouwing. In de ontwerp beschikking is 
aan gegeven waarom wij dit vinden. Voor een ieder geldt dat de procedure uitgebreide 
omgevingsvergunning de mogelijkheid kent om een zienswijze naar voren te brengen. Tegen het 
besluit staat voor belanghebbenden beroep bij de rechtbank en hoger beroep bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State open. 
Daarnaast heeft de raad het Beeldkwaliteitplan LOG Beemte Vaassen vastgesteld als aanvullend 
welstandsbeleid. De aanvraag is dus getoetst aan dit beeldkwaliteitplan. 

13. Ook wordt er regelmatig vermeld dat het bedrijf aan de eisen van het bestemmingsplan LOG 
voldoet. Wij willen er op wijzen, dat dit bestemmingsplan helemaal niet meer bestaat en kan dus 
geen grondslag voor motivatie zijn. Voor de minimale afstand wordt 50 meter genoemd. De Raad 
had bij motie toch een veel grotere afstand gevraagd. 

Reactie gemeente 
Het klopt dat het bestemmingsplan LOG Beemte Vaassen vernietigd is. Er wordt wel getoetst aan 
geldende wet- en regelgeving en beleid. De afstand van 50 meter is een wettelijke norm. De raad 
heeft beleidsuitgangspunten vastgesteld bij de vaststelling van het Gebiedsplan voor het LOG 
Beemte Vaassen. In het Gebiedsplan is de keuze gemaakt om uit te gaan van een minimale 
onderlinge afstand van 100 m. Daaraan wordt voldaan. 

14. Uiterst relevant in dit kader is het feit dat Gelderland werkt aan een nieuwe omgevingsvisie en 
omgevingsverordening. Als die door Provinciale Staten worden vastgesteld, kunnen de Gelderse 
reconstructieplannen vervallen ( dus ook het LOG Beemte-Vaassen). Alle 
5 reconstructieprovincies, dus ook Gelderland, willen medio 2014 de staatssecretaris vragen de 
reconstructiewet in te trekken! Hoezo doordrukken met LOG-plannen of daarop gebaseerde 
pseudo-LOG-plannen. Veel overheden realiseren zich inmiddels dat de reconstructiewet en de 
daaruit voortvloeiende LOGplannen een gedrocht is. Was het niet zo dat de gemeente Epe in het 
verleden ook niet mee wilde werken aan de ontwikkeling van een LOG binnen haar gemeente? 
Waarom dan wel een pseudo-LOG-ontwikkeling mogelijk maken? 

Reactie gemeente 
Gedeputeerde Staten hebben in een brief het bestaande beleid ten aanzien van de 
landbouwontwikkelingsgebieden herbevestigd en hebben hierbij ondermeer het volgende 
aangegeven: 
"Bij het opstellen van de Provinciale Omgevingsvisie hebben wij uitvoerig gediscussieerd over de noodzaak 
om de provinciale LOG-gebieden definitiefin bestemmingsplannen te laten verankeren en welke ruimte nog 
moet worden geboden aan de nieuwvestiging van bedrijven. 
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Hierbij is vooralsnog door ons de volgende beleidslijn gehanteerd. De bestaande reconstructiezonering, 
waaronder dus de LOG-gebieden, blijft gehandhaafd. De LOG-gebieden dienen door gemeenten zo spoedig 
mogelijk te worden vastgelegd in bestemmingsplannen om de bedrijfsverplaatsers, die vaak al lange tijd 
wachten op de totstandkoming van de LOG, alsnog hun bedrijfsactiviteiten op een goede manier te kunnen 
starten of voort te zetten. 
Voor Beemte Vaassen wachten enkele verplaatsers op een goedgekeurd bestemmingsplan. Wij zijn van 
mening dat wij t.a.v de inplaatsers een verantwoordelijkheid hebben om een zorgvuldig en consequent 
beleid te voeren." 
De bestaande reconstructiezonering blijft dus vooralsnog bestaan. 

15. De smalle Weteringdijk is absoluut niet geschikt voor groot vrachtverkeer. Ook de aan sluiting 
met de Geerstraat of verderop zal tot gevaarlijke situaties aanleiding geven. Wij zijn dan ook van 
mening, dat er eerst een fatsoenlijke infrastructuur aangelegd moet worden, voordat er in het 
gebied bedrijven worden geplaatst. Infrastructuur aanleggen voor één bedrijf wordt voor de 
gemeente Epe wel zeer kostbaar. 

Reactie gemeente 
De provincie onderzoekt op dit moment de algehele ontsluiting voor het LOG Beemte Vaassen in 
het kader van het provinciale inpassingsplan. De beoogde ontsluiting wordt namelijk ín het 
inpassingsplan opgenomen. Het bedrijf van initiatiefnemer wordt ofwel via de beoogde 
erfontsluitingsweg ontsloten, ofwel via de Weteringdijk. Wij blijven met de provincie in overleg 
over de ontsluiting In afwachting van de planvorming bij de provincie hebben wij de 
mogelijkheden onderzocht om het bedrijf tijdelijk te ontsluiten via de Weteringdijk. De 
Weteringdijk zal tijdelijk en gedeeltelijk verbreed worden met stelconplaten. De initiatiefnemer 
neemt contact op met de basisschool "de Sprenge" zodra bekend is vanaf wanneer er gebruik 
gemaakt gaat worden van de Weteringdijk. Tijdens de bouw zullen er afspraken met de school 
gemaakt worden over rijtijden van zwaar verkeer. Ook de hulpdiensten worden geïnformeerd 
door de initiatiefnemer. 
Wij gaan er van uit dat de bovengenoemde tijdelijke maatregelen voldoende zijn. 

16. Ook hebben we deelgenomen in de klankbordgroep en diverse malen mondeling en 
schriftelijk ingesproken. Tevens hebben we bezwaren en zienswijzen bij beide gemeenten 
ingediend. De standpunten die we daarin hebben genomen en verwoordt zijn natuurlijk ook van 
toepassing op dit plan. 

Reactie gemeente 
Uw stichting heeft een reactie van de gemeente ontvangen op de eerder ingediende reacties en 
zienswijzen. Wij geven dan ook alleen op de in deze zienswijze genoemde argumenten een 
reactie. 

Wij zijn dan ook van mening dat deze omgevingsvergunning dient te worden afgewezen en dat 
het vigerende bestemmingplan gehandhaafd moet worden. 
Wij vragen u dan ook de voorgenomen bouwplannen in de ijskast te doen, totdat er een definitief 
bestemmingsplan ( LOG????) Beemte-Vaassen?) voor het hele gebied is én dat er een 
fatsoenlijke, veilige infrastructuur gerealiseerd is. 

Reactie gemeente 
In onze reactie hebben wij aangegeven waarom wij van mening zijn dat hier sprake is van een 
goede ruimtelijke ordening. De zienswijze geeft ons geen aanleiding om de gevraagde 
omgevingsvergunning te weigeren. 

Conclusie. De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van de verklaring van geen 
bedenkingen, het ontwerpbesluit of de ruimtelijke onderbouwing. 
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3. Zienswijze Stichting Univé Rechtshulp, Postbus 557, 9400 AN Meppel namens de heer 
en mevrouw Geerling, Bokkerijweg 11 Vaassen, 2014-00472. 

Samenvatting zienswijze. 

Mer 
Het college is van mening dat voor onderhavige procedure geen plan-m.e.r. procedure hoeft te 
worden doorlopen. Het college is van mening dat in onderhavige procedure de effecten van het 
plan (via m.e.r.-beoordeling) al voldoende zijn onderzocht. 
Ten eerste merkt cliënt op dat de m.e.r.-beoordeling niet als bijlage ter inzage is gelegd evenals 
het akoestisch rapport. Cliënt wordt aldus belemmerd in de volledige beoordeling van de stukken. 
Het niet ter inzage leggen van de gebruikte bijlagen is onzorgvuldig. 
Niet in geschil is dat het een aanvraag betreft voor het oprichten van een varkenshouderij. Het 
bedrijf krijgt een omvang van 746 fokzeugen, 72 opfokzeugen, 3024 gespeende biggen en 2 
dekberen. Daarmee wordt voldaan aan de in categorie 14.3. van onderdeel D van de bijlage van 
het Besluit Milieueffectrapportage genoemde drempelwaarde. Derhalve is sprake van een plan 
als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid jo artikel 3.6, van de Wro en dient, gelet op artikel 7.2, tweede 
lid, van de Wet milieubeheer in samenhang met artikel 2, derde lid, van het Besluit, een m.e.r. 
voor plannen te worden uitgevoerd. Hieruit volgt dat niet kan worden volstaan met een m.e.r. -
beoordeling voor de voorziene varkenshouderij. Deze procedure is immers met minder 
procedurele waarborgen omkleed terwijl voorts aan een m.e.r. voor plannen andere inhoudelijke 
eisen worden gesteld dan aan een m.e.r.-beoordeling. 

Reactie gemeente/ontvankelijkheid. 
De zienswijze is binnen de termijn van de ter inzage legging ingediend. Wij hebben de zienswijze 
ook aangemerkt als zienswijze tegen de ontwerp verklaring van geen bedenkingen. We hebben 
de zienswijze ook gezonden naar de gemeenteraad. De zienswijze is ondertekend en 
gemotiveerd en is daarom ontvankelijk. 

Reactie gemeente 
De volledige aanvraag om omgevingsvergunning inclusief bijbehorende bijlagen heeft ter inzage 
gelegen bij de gemeente Epe. Wij bestrijden dat met betrekking tot het ter inzage leggen van de 
bescheiden sprake is geweest van onzorgvuldigheden. 

De activiteit valt inderdaad onder categorie 14.3 van onderdeel D van de bijlage van het Besluit 
milieueffectrapportage en overschrijdt de drempelwaarde. Echter de drempelwaarde voor de 
activiteit zoals opgenomen in onderdeel C onder categorie 14.3 wordt niet overschreden. 
Derhalve is sprake van (formele) m.e.r.-beoordeling en bestaat er geen m.e.r.-plicht. De 
procedure inzake de m.e.r.-beoordeling is doorlopen in het kader van onderhavige 
omgevingsvergunning, waarbij geconcludeerd is dat de activiteit geen belangrijke nadelige 
gevolgen voor het milieu heeft en dus een m.e.r. niet noodzakelijk is. 

In tegenstelling tot hetgeen wordt geconcludeerd in de zienswijze betreft het geen 'plan' maar 
een 'besluit'. De onderhavige omgevingsvergunning bevat weliswaar een planologische regeling, 
echter het gaat niet om een kaderstellend plan. De activiteit wordt namelijk geheel als 
eindbestemming opgenomen. 

Zowel procedureel als inhoudelijk zíjn er geen aanleidingen om m.e.r uit te voeren. 

Verkeer 
In het besluit is voorts overwogen dat relatief weinig meer verkeer te verwachten valt. Nota bene 
de ontsluiting is over de Bokkerijweg; daar waar er voorheen geen verkeer van die kant kwam. 
Onduidelijk is waar dit op gebaseerd is. Het gaat hier om zware transporten waarbij de 
Bokkerijweg als route wordt genomen. Cliënt woont aan de Bokkerijweg en vreest aldus voor de 
toename van het verkeer en de daarmee gepaard gaande verkeersonveiligheid, geluidhinder en 
fijnstof. Nu een verkeersonderzoek ontbreekt, kan niet zondermeer aangenomen worden dat de 
uitbreiding vrijwel geen extra verkeersbewegingen oplevert of dat sprake is van een reconstructie 
van de weg. Daarmee is dan ook sprake van een onzorgvuldig voorbereid besluit dat niet in stand 
gelaten kan worden. 
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Reactie gemeente 
In het akoestisch rapport is indirecte geluidshinder meegnomen in de beoordeling. De conclusie 
is dat er voldaan kan worden aan de normen. 
In het akoestisch rapport is ook de indirecte geluidshinder meegenomen in de beoordeling. 
Hiervoor is de geluidsbelasting van het verkeer naar de inrichting op de nabijgelegen woningen 
beschouwd. Daarbij is uitgegaan van een worst-case situatie. Aan de voorkeurswaarde, zoals 
gesteld in de Circulaire Beoordeling geluidhinder wegverkeer i.v.m. vergunningverlening 
(Staatscourant 29 februari 1996, nr. 44), op de nabijgelegen woningen wordt voldaan. Er kan 
worden geconcludeerd dat er dan uit oogpunt van de ruimtelijke ordening sprake is van een 
aanvaardbare akoestische situatie. 
Van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder is overigens geen sprake omdat er 
aanpassingen aan de weg plaatsvinden. 

Fijnstof 
Fijnstof wordt door omwonenden ingeademd en kan slecht voor diens gezondheid zijn. Fijnstof 
heeft immers effecten op de luchtwegen en op het hart-vaatsysteem. 

Grenswaarde van de toekomst 
Het blijkt nu echter dat de kleinere zwevende deeltjes - de PM2.5 - nog schadelijker voor je zijn 
(aldus de Wereldgezondheidsorganisatie). Deze zwevende deeltjes dringen nog dieper door in je 
longen. Daarnaast hebben wij (door menselijk handelen) meer invloed op de hoeveelheid 
zwevende deeltjes van deze diameter dan op de zwevende deeltjes van PM 10. De zwevende 
deeltjes zijn daarom ook 'beleidsmatig' beter te sturen. 
Europa heeft daarom (in de Europese richtlijn luchtkwaliteit 2008/50/EG) bepaald dat bij het 
vaststellen van - onder meer - een bestemmingsplan de nieuwe norm voor de fijnere fractie van 
fijn stof PM2.5 als referentiekader moet worden genomen. 
Verwezen wordt nog naar het een recentelijk bericht over fijnstof in de media. 
Bovendien blijkt uit de ruimtelijke onderbouwing niet waar is gemeten. Uit de motivering moet 
blijken waarom de plekken die niet getoetst worden buiten beschouwing worden gelaten en of 
voldaan wordt aan de voorwaarden van het toepasbaarheidsbeginsel. Gelet op het bepaalde in 
artikel 2, derde lid, aanhef en onder a, van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 kunnen 
de toenames, bij de beoordeling of verlening van de gevraagde vergunning in overeenstemming 
is met titel 5.2 van de Wet milieubeheer, slechts buiten beschouwing worden gelaten als ze 
plaatsvinden op een locatie in een gebied waartoe leden van het publiek geen toegang hebben 
en waar geen vaste bewoning is. Het niet aanwezig zijn van een woning van derden is derhalve 
niet voldoende. Niet gebleken is dat de in artikel 2, derde lid, aanhef en onder a, genoemde 
situatie zich hier voordoet." 

Drukke straat 
Uit het onderzoek blijkt dat het risico dat iemand sterft door fijnstof met 7 procent toeneemt per 
stijging van 5 mcg/mS. "Dat is het verschil tussen een drukke straat in de stad en een plek 
zonder invloed van verkeer", zegt onderzoeker Rob Beelen. 
In het onderzoek zijn de deelnemers ingedeeld naar de mate waarin ze worden blootgesteld aan 
fijnstof. Onder 15 mcgZm3 is het gezondheidsrisico nog steeds groot. Er valt pas echt winst te 
behalen voor de gezondheid als de concentraties veel verder worden verlaagd, zegt hij. 
Uit de stukken en het verhandelde ter zitting is niet gebleken dat verweerder op deugdelijke wijze 
heeft onderzocht welke concentraties van zwevende deeltjes ten tijde van het nemen van het 
bestreden besluit ter plaatse reeds voorkwamen én welke bijdrage de onderhavige inrichting zal 
leveren aan de jaargemiddelde en vierentwintig-uurgemiddelde concentraties van zwevende 
deeltjes. Voor zover uw college zich op het standpunt stelt dat voor de beantwoording van de 
vraag of de mate van emissie van zwevende deeltjes afkomstig van de inrichting aanvaardbaar 
is, de plaats van woningen van derden bepalend is, kan cliënt uw college hierin niet volgen. 

Reactie gemeente 
Tot 1 januari 2015 blijñ het toetsen aan de grenswaarde PM2,5 buiten beschouwing bij de 
uitoefening van een bevoegdheid of toepassing van een wettelijk voorschrift (zie Wet 
milieubeheer artikel 5.16, lid 2). Dit is ongeacht of een besluit van vóór 1 januari 2015 ook na de 
genoemde datum gevolgen voor de luchtkwaliteit heeft of kan hebben (zie Wet milieubeheer 
bijlage 2 voorschrift 4.4, lid 2). Aan de grenswaarde voor PM10 wordt voldaan; dit is aangetoond 
met een onderzoek (zie ook onder 'cumulatie'). 
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Geluidsoverlast, stankoverlast 
Cliënt vreest dat het agrarisch bedrijf in kwestie zal zorgen voor geluidsoverlast. De intensiteit 
van de bedrijfsactiviteiten en de hiermee samenhangende verkeersbewegingen is groot. Het is 
cliënt niet gebleken dat uw college de gevolgen voor de omwonenden op dit onderdeel voldoende 
in ogenschouw heeft genomen. 
Dat geldt zeer zeker ook voor de stankhinder die gepaard gaat met het houden van zoveel 
dieren, de opslag van (ruw)voer, het bergen van de kadavers, de opslag van mest en het 
vrachtverkeer. Ook hiervoor is onvoldoende aandacht. Bovendien wordt nergens beschreven hoe 
reductie wordt gerealiseerd (luchtwassers en dergelijke). 

Reactie gemeente 
Bij de aanvraag is een akoestisch rapport (van G&O consult) gevoegd. De vestigingslocatie en de 
omliggende woningen liggen nabij (in de invloedssfeer van) de rijksweg A 50 (achtergrondniveau 
hoger dan gehanteerde richtwaarde). Desondanks is in het rapport de aangevraagde situatie 
getoetst aan de lage richtwaarden uit de 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening'. 
Als richtwaarden (LAr,LT) zijn gehanteerd: 40, 35 en 30 dB(A) voor resp. dag-, avond- en 
nachtperiode. Uit het rapport blijkt dat die waarden niet worden overschreden. Hetzelfde geldt 
voor de maximale geluidsniveaus (LAmax). 
Verder zijn het aantal verkeersbewegingen vermeld in het rapport en de berekende 
geluidsniveaus getoetst aan de voorkeursgrenswaarden. Ook die waarden worden niet 
overschreden. 
In het akoestisch rapport is eveneens de indirecte geluidshinder meegenomen in de beoordeling. 
Hiervoor is de geluidsbelasting van het verkeer naar de inrichting op de nabijgelegen woningen 
beschouwd. Daarbij is uitgegaan van een worstcase situatie. Aan de voorkeurswaarde, zoals 
gesteld in de Circulaire Beoordeling geluidhinder wegverkeer i.v.m. vergunningverlening 
(Staatscourant 29 februari 1996, nr. 44), op de nabijgelegen woningen wordt voldaan. Er kan 
worden geconcludeerd dat er dan uit oogpunt van de ruimtelijke ordening sprake is van een 
aanvaardbare akoestische situatie. 

Ter voorkoming van o.a. stankhinder als gevolg van het houden van dieren, verkeersbewegingen 
en de opslag van (ruw)voer, kadavers en mest zijn voorschriften opgenomen in het 
Activiteitenbesluit milieubeheer. Daaraan heeft de inrichtinghouder zich te houden. 

Als het gaat om reductie van emissies, heeft aanvrager in de aanvraag beschreven welke 
emissiereducerende stalsystemen toegepast worden. Alle aangevraagde dieren, m.u.v. 2 
dekberen, worden 'emissiearm' gehuisvest. Deze systemen voldoen aan de Beste Beschikbare 
Technieken (BBT). 

Bouwen 
Binnen uw omgevingsvergunning wordt duidelijk dat deze ook ziet op het bouwen van twee 
nieuwe varkensstallen en een woning. Er wordt echter onvoldoende afweging gemaakt of dit 
bouwplan passend is binnen het vigerende bestemmingsplan en of het kan voldoen aan (de 
bepalingen van) het Bouwbesluit, de Bouwverordening en de geldende welstandeisen. Cliënten 
achten de motivering op dit onderdeel ontoereikend. Bovendien is het welstandsadvies niet 
inzichtelijk gemaakt. 

Reactie gemeente 
Onder het kopje "Afwijken van bestemmingsplan" in de ontwerp beschikking, wordt gemotiveerd 
waarom de aanvraag niet in het geldende bestemmingsplan past. Onder de Overwegingen/Het 
(ver)bouwen van een bouwwerk staat vermeld op welke wijze het bouwplan getoetst is. De 
welstandscommissie heeft d.d. 25 juni 2013 medegedeeld dat het bouwplan voldoet aan redelijke 
eisen van welstand. Het advies is zorgvuldig tot stand gekomen. Wij zijn het eens met dit advies 
en wij hebben dit advies dan ook overgenomen. Op alle door reclamant genoemde aspecten 
wordt ingegaan in de beschikking. 
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Gezondheid 
De onderhavige vergunning ziet toe op de bouw en het gebruik van een grootschalige 
varkensstal (lees megastal). De Staatssecretaris van ELI heeft in zijn brief van 23 november 2011 
aan de Tweede Kamer verwezen naar de ongerustheid die onder de bevolking en (dus ook bij 
cliënt en hun buurtgenoten) heerst over de gezondheidsaspecten in relatie tot de intensieve 
veehouderij. In het Informatieblad Intensieve Veehouderij en gezondheid, Update 2011 van de 
GGD (september 2011) is aanbevolen om bij nieuwbouw en planontwikkeling geen intensieve 
veehouderij in een straal van 250 meter van gevoelige bestemmingen te bouwen. 

Van belang in dit verband is bovendien dat ook buiten die afstand de meetbare concentraties 
endotoxinen en veespecifieke MRSA-bacterië (tot op een afstand van ongeveer een kilometer 
van een intensieve veehouderij) groter is dan de achtergrondwaarden. In het door de 
Staatssecretaris aangehaalde advies van de Gezondheidsraad (Gezondheidsrisico's rond 
veehouderijen) wordt onder meer opgemerkt dat de geurnormen voor intensieve veehouderij erg 
soepel zijn in vergelijking met andere bedrijfstakken (blz. 39) en dat luchtwassers vaak niet goed 
werken (Ş 5.3). 
Ook wordt opgemerkt dat geurbelasting gevolgen heeft voor de gezondheid (blz. 35) en 
geconcludeerd dat het nuttig en nodig is om minimumafstanden vast te stellen via lokaal 
maatwerk, die niet alleen gebaseerd zijn op geur. 
Gelet hierop ís het van groot belang om een werkgroep op te stellen, waarbij de problematiek via 
het Beoordelingskader Gezondheid en milieu in beeld kan worden gebracht, zo adviseert de 
gezondheidsraad (f 4.2). Vooruitlopend daarop adviseert de gezondheidsraad om op grond van 
het voorzorgbeginsel aanvragen voor nieuwe intensieve veehouderijstallen binnen 250 meter van 
woningen van derden niet te verlenen. Cliënt stelt dat u op grond van dit gegeven en de 
toekomstige bedrijf voering van andere bedrijven in de nabijheid de vergunning zou moeten 
weigeren. 

Reactie gemeente 
In het kader van de procedure bestemmingsplan LOG Beemte Vaassen is advies gevraagd aan 
de GGD Gelre IJssel. Ook is per nieuw te vestigen bedrijf advies gevraagd. Voor het bedrijf van 
deze initiatiefnemer merkt de GGD het volgende op: 
5. Blok aan de Weteringdijk ten zuiden van 119 
a. Afstand: andere bedrijfswoning >200m, burgerwoningen >250m 
b. Emissiepunt nieuwe stal aan de noordoostzijde realiseren ^250m) 
c. Toepassen luchtwasser of andere BBT (geur, fijn stof, endotoxinen) 
d. Bij vrije uitloop (kippen) gesloten struik- en windsingels aanleggen rond perceel ter beperking 
emissies fijn stof en endotoxinen. 
De afstand die de GGD hanteert is een "voorzorgsprincipe" en geen wettelijk vastgelegde 
minimum afstand. De vergunning wordt getoetst op wettelijke grenswaarden, daar wordt aan 
voldaan. 
Aan de door de GGD geadviseerde afstand van 250 meter kan tussen het perceel van de familie 
Geerling en de onderhavige inrichting ruimschoots voldaan worden. Derhalve wordt voldaan aan 
het advies van de adviesafstand van de GGD. 
De stallen worden geheel dicht gebouwd, ongedierte wordt optimaal geweerd. Met de gewenste 
aanvraag en inrichting is de emissie gering, luchtwassers zijn derhalve niet nodig. 
Zonder luchtwasser wordt ook voldaan aan BBT. BBT-toetsing vindt op twee plekken in de 
beschikking plaats. Allereerst bij hoofdstuk BBT in relatie tot ammoniak en Besluit huisvesting. 
Verder bij hoofdstuk IPPC (aspecten en Beleidslijn IPPC-Omgevingstoetsing van VROM). 

Cumulatie 
Voor zowel het aspect geluid als geur valt het op dat uw college enkel heeft gekeken naai- de 
uitstoot van het nieuwe bedrijf. Geen rekening wordt gehouden dat er in de omgeving al sprake is 
van een belaste situatie doordat er in het gebied meerdere veehouderijen gevestigd zijn en vooral 
ook worden met ieder een eigen geuruitstoot en geluidsafdracht. Cliënt stelt dat de cumulatie van 
geur en geluid zorgt voor een overbelaste situatie en stelt dat u om die reden geen medewerking 
zou moeten verlenen aan het plan. Dit is onvoldoende afgewogen en gewogen in de 
onderbouwing. Hierdoor raakt de (woon)omgeving overbelast en kan er niet langer sprake zijn 
van een acceptabel woon- en leefklimaat. 
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De Weteringdijk en de Bokkerijweg in Vaassen liggen vlak naast de A50. De gemeente heeft 
nagelaten de cumulatie van fijnstof te onderzoeken door autoverkeer op de A50 en de uitstoot 
van fijnstof door de nieuwe megastal. 

Reactie gemeente 
De vergunde geluidswaarden (40, 35 en 30 dB(A)) zijn aanzienlijk lager dan het 
achtergrondniveau (invloed rijksweg A 50). Daardoor zal het in werking zijn van de 
varkenshouderij niet merkbaar bijdragen (cumuleren) aan het achtergrondniveau. 

Uit de aanvraag en de beschikking blijkt dat ruimschoots aan de geurnorm kan worden voldaan. 
Er is een cumulatieve geurberekening gemaakt. Daaruit blijkt dat er sprake is van een 
acceptabele situatie. 

Ook blijkt uit de aanvraag en de beschikking dat aan de normen voor fijnstof (PM10) kan worden 
voldaan. In het gebruikte rekenprogramma ISL3a is de bijdrage van andere bronnen zoals 
rijksweg A 50 en omliggende veehouderijen verwerkt. Derhalve is er sprake van een cumulatieve 
berekening op basis van ISL3a. Uit de rekenresultaten blijkt dat er geen sprake is van 
overschrijdingen. 

Verklaring van geen bezwaar 
Ten onrechte is door het college gebruik gemaakt van de door de gemeenteraad afgegeven 
verklaring van geen bezwaar. De gemeenteraad heeft bij de verlening van de verklaring van geen 
bezwaar de betrokken belangen onvoldoende deugdelijk afgewogen, omdat deze verklaring werd 
verleend terwijl de ruimtelijke onderbouwing nog onvoldoende duidelijk was (onvoldoende inzicht 
in de rapporten en de totstandkoming daarvan). 

Reactie gemeente 
Op het moment van besluitvorming door de raad omtrent het afgeven van de ontwerp verklaring 
van geen bedenkingen was de aanvraag volledig. De ruimtelijke onderbouwing geeft voldoende 
weer waarom er sprake is van een goede ruimtelijke ordening, in de ontwerp beschikking is dit 
nader gemotiveerd. 

Conclusie 
Cliënt mist de onderbouwing door middel van rapporten - die overigens wel genoemd worden als 
bijlagen - maar niet ter inzage liggen. 

Gelet op bovenstaande overwegingen verzoek ik u de zienswijzen gegrond te verklaren en het 
bestreden besluit te vernietigen. Cliënt behoudt zich het recht voor om het onderhavige 
zienswijzenschrift nader aan te vullen met feiten en omstandigheden. 
Nu het bestreden besluit niet in stand kan blijven en verweerder dat op voorhand had dienen in te 
zien, maakt cliënt aanspraak op vergoeding van (proces)kosten, waaronder begrepen het salaris 
van zijn gemachtigde. Cliënt verzoekt u ter zake te beslissen een vergoeding vast te stellen. 
Indien u een specificering van de geclaimde kosten wenst, zal u deze op eerste afroep ter 
beschikking worden gesteld. 

Reactie gemeente 
De door reclamant genoemde rapporten hebben ter inzage gelegen en dienen daarom als 
onderbouwing van de ruimtelijke onderbouwing. Wij zijn van mening dat er sprake is van een 
goede ruimtelijke ordening. 
De zienswijze is tijdig ingediend, voldoende gemotiveerd en is ontvankelijk. Er is geen sprake van 
een pro forma zienswijze. Volgens vaste jurisprudentie is alleen aanvulling van een pro forma 
zienswijze mogelijk, daarvan is hier geen sprake. 
Van vergoeding van proceskosten is geen sprake. Er bestaat op grond van het Besluit 
Proceskosten bestuursrecht alleen recht op vergoeding van de kosten in het geval van art. 7:15 
lid 2 (en 7:28 lid 2) Algemene wet bestuursrecht (Awb). De kosten van een openbare 
voorbereidingsprocedure (in het bijzonder afdeling 3.4 Awb) komen niet voor onkostenvergoeding 
in aanmerking. 

Conclusie. De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van de verklaring van geen 
bedenkingen, het ontwerpbesluit of de ruimtelijke onderbouwing. 
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3. Overlegreacties 

Er zijn geen overlegreacties ontvangen. 
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4. Verslag hoorzitting 
Hoorzitting. Stichting Gebiedsgroep LOG Beemte Vaassen. Reclamanten hebben tijdens een 
hoorzitting de zienswijze nader toegelicht. 

Datum: 22-1-2014, 14.00 uur 
Aanwezig: Dhr. H. Bos, namens Stichting Gebiedsgroep LOG Beemte-Vaassen en 

omgeving. 
Dhr. J. van Nuijs (wethouder); 
Mevr. K.C.M. Olieman (secretaris). 

Reclamant verzoekt in zijn schriftelijke zienswijze om een gesprek met bewoners, initiatiefnemer 
en gemeente. Reclamant geeft aan dat een dergelijk gesprek volgens hem alleen zin heeft als 
het plaatsvindt voorafgaand aan het verlenen van de vergunning. 
De wethouder vraag wat de verwachtingen van reclamant zijn met betrekking tot dit gesprek. 
Reclamant geeft aan dat hij 1) de initiatiefnemer wil vragen waarom hij zijn plannen nu op deze 
manier wil voortzetten en dat hij 2) de initiatiefnemer wil vragen hoe hij de bedrijfsvoering zo wil 
maken dat deze acceptabel zal zijn voor de buurt. Volgens reclamant is een gesprek noodzakelijk 
om draagvlak te creëren bij de omwonenden. Volgens hem ontbreekt er nu draagvlak. 

Reclamant vindt het apart dat er nu een omgevingsvergunning wordt afgegeven voor vestiging op 
maagdelijke grond. Reclamant vindt het niet juist dat hierdoor het cumulatief effect verloren gaat. 
Volgens reclamant is een BesluitMER noodzakelijk om cumulatieve berekeningen te kunnen 
doen. 
Volgens hem klopt het niet dat er geen BesluitMER is uitgevoerd, dit ook omdat het vigerende 
bestemmingsplan het gebruik van maagdelijke grond niet toestaat. 

Reclamant geeft aan dat volgens hem de Weteringdijk niet geschikt is als toegangsweg. 
Deze is te smal en ongeschikt voor vrachtverkeer. Er zijn geen uitwijkmogelijkheden en de 
bermen zijn drassig. Bovendien fietsen er volgens reclamant veel schoolkinderen over de 
Weteringdijk. 
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Gemeente Epe 

Beslisnota voor de raad 

Onderwerp 
Programma 
Datum 
Portefeuillehouder 
Registratienummer 
Informant 
Afdeling 
Telefoonnummer 
E-mail adres 
Bijlage(n) 

Aanvraag omgevingsvergunning Bokkerijweg ongenummerd 
5 - ruimte en wonen 

4 juni 2014 
J. van Nuijs 
2014-21801 
Marjo Volkers - van der Wal 
Strategie S Ontwikkeling Fysiek 
(0578) 67 87 52 
marjo.volkers@epe.nl 
1. 2013-45517 zienswijze Stichting Gebiedsgroep LOG Beemte Vaassen; 
2. 2013-46381 zienswijze Stichting Leefbaar LOG; 
3. 2014-00472 zienswijze Stichting Univé Rechtshulp namens de heer en mevrouw 
Geerling, Bokkerijweg 11 Vaassen; 
4. 2013-23081 ontwerp besluit omgevingsvergunning; 
5. 2014-21805 Nota zienswijzen en overleg ontwerp beschikking inzake aanvraag 
omgevingsvergunning Bokkerijweg ongenummerd (Gen01636); 
6. 2014-21806 raadsbesluit inzake verklaring van geen bedenkingen; 
7. 2014-20304 (concept) Besluit omgevingsvergunning. 
8. 2013-31989 beslisnota ontwerp verklaring van geen bedenkingen 
9. 2013-13586 Gen01636 aanvraag omgevingsvergunning 
10.2013-32885 ruimtelijke onderbouwing; 
11. 2014-21294 brief prov. Gelderland inzake vergunning Natuurbeschermingswet 1998. 

TE BESLUITEN OM 

1. niet tegemoet te komen aan de tegen de ontwerp verklaring van geen bedenkingen kenbaar 
gemaakte zienswijzen, overeenkomstig de bij dit voorstel behorende en als zodanig 
gewaarmerkte bijlage 5 "Nota zienswijzen en overleg ontwerp beschikking inzake aanvraag 
omgevingsvergunning Bokkerijweg ongenummerd (Gen01636)"; 

2. een verklaring van geen bedenkingen af te geven op de aanvraag omgevingsvergunning 
(Gen01636) voor het oprichten van een zeugenstal en een biggenstal en een woning met 
bijgebouw op het perceel kadastraal bekend gemeente Vaassen, sectie A, nummer 1639; 

3. vast te stellen dat voor deze ontwikkeling geen exploitatieplan noodzakelijk is. 

INLEIDING 

Op 12 april 2013 hebben wij een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van 
een zeugenstal en een biggenstal en een woning met bijgebouw op het perceel kadastraal bekend 
gemeente Vaassen, sectie A, nr. 1639 (Bokkerijweg ongenummerd). Op 19 november 2013 heeft uw 
raad een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor deze ontwikkeling. Met ingang 
van 27 november 2013 heeft het ontwerp besluit omgevingsvergunning, de ontwerp verklaring van 
geen bedenkingen en overige bijbehorende stukken gedurende zes weken in het kader van de 
zienswijzen ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn drie zienswijzen tegen het ontwerp 
besluit en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen ingediend. Van deze drie zienswijzen was er 
één zienswijze tevens aan de gemeenteraad gericht. 
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Ons college heeft de zienswijzen tevens aangemerkt als zienswijze tegen de ontwerp verklaring van 
geen bedenkingen Wij hebben de zienswijzen doorgezonden naar uw raad. 
Wij hebben ons besluit d.d. 8 april 2014 (2014-12796) om u o.a. voor te stellen de verklaring van geen 
bedenkingen af te geven, ingetrokken. Inmiddels hebben wij bericht ontvangen van de provincie 
Geldeland inzake de verleende vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet 1998 
(bijlage 11). 

BEOOGD EFFECT 

Het mogelijk maken van een intensieve veehouderij bestaande uit een zeugenstal en een biggenstal 
en een woning met bijgebouw op het perceel kadastraal bekend gemeente Vaassen, sectie A, 
nr. 1639. 

ARGUMENTEN 

1.1 De zienswijzen geven geen aanleiding om de verklaring van geen bedenkingen aan te passen. 
In de bijgevoegde zienswijzennota (bijlage 5) is een samenvatting van de zienswijzen gemaakt en een 
gemeentelijke reactie gegeven. De ingediende zienswijzen dragen geen nieuwe feiten, 
omstandigheden en/of argumenten aan die de afwegingen en motiveringen die ten grondslag liggen 
aan de ontwerp verklaring van geen bedenkingen. 

1.2 Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de beschikking omgevingsvergunning verduidelijkt op 
het onderdeel m.e.r. beoordeling. 
De ingediende zienswijzen hebben ook betrekking op de ontwerp beschikking omgevingsvergunning 
welke gelijktijdig met de ontwerp verklaring van geen bedenkingen ter inzage heeft gelegen. De 
ingediende zienswijzen geven aanleiding om de ontwerp beschikking aan te passen naar aanleiding 
van een onderdeel van een zienswijze. Dit onderdeel betreft de m.e.r. beoordeling, dit aspect wordt 
verduidelijkt. In de (concept) beschikking is de aanpassing gemarkeerd (bijlage 7). Ons college is 
bevoegd gezag inzake de omgevingsvergunning. 

2.1 Er zijn geen reacties ontvangen in het kader van het wettelijk overleg. 
In het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 Bro is de aanvraag verstuurd naar andere 
overheidsorganen, waaronder Waterschap Vallei en Veluwe en Provincie Gelderland. Er zijn geen 
overlegreacties ontvangen. 

2.2 Er is sprake van een goede ruimtelijke ordening. 
De verklaring van geen bedenkingen kan slechts worden geweigerd in het belang van een goede 
ruimtelijke ordening (artikel 6.5 lid 2 Bor). De ruimtelijke onderbouwing gaat in op de diverse (milieu) 
aspecten. De ruimtelijke onderbouwing maakt onderdeel uit van de aanvraag (bijlage 9 en 10). 
Kortheidshalve verwijzen wij naar deze onderbouwing. Het plan is milieutechnisch haalbaar, voldoet 
aan de redelijke eisen van welstand en is planologisch goed inpasbaar. De ingediende zienswijzen 
geven geen aanleiding om de definitieve verklaring van geen bedenkingen niet te verlenen. 

2.3 De aanvraag past ook binnen het komend provinciaal beleid (Omgevingsvisie en 
Omge vingsverordening). 

In ons voorstel om de ontwerp verklaring van geen bedenking te verlenen hebben wij aangegeven dat 
de aanvraag binnen het geldende beleid past (bijlage 8). Ten aanzien de door Gedeputeerde Staten 
vastgestelde Omgevingsvisie is betreffende de landbouwontwikkelingsgebieden ondermeer het 
volgende opgenomen: "in landbouwontwikkelingsgebieden is een afronding van de lopende 
verplaatsingsgevallen aan de orde". En: "In landbouwontwikkelingsgebieden is er een beperkte 
mogelijkheid om nieuwe niet-grondgebonden bedrijven te stichten. De mogelijkheid geldt alleen voor 
bedrijven die voor 14 mei 2013 een aanvraag voor vestiging hebben ingediend bij een gemeente. 
Deze uitzondering geldt ook voor bedrijven die al een subsidiebeschikking hebben gekregen van de 
provincie en zich nog moeten verplaatsen naar landbouwontwikkelingsgebieden." De initiatiefnemer 
heeft zowel een aanvraag bij de gemeente ingediend voor deze datum én een subsidiebeschikking 
van de provincie. 
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3.1 Het kostenverhaal is anderszins verzekerd. 
Vanuit de Wet ruimtelijke ordening is kostenverhaal vereist, welke in een exploitatieplan geregeld kan 
worden. Indien kostenverhaal van grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins 
verzekerd is kan uw raad besluiten geen exploitatieplan vast te stellen. De gemeentelijke kosten 
worden gedekt door de leges voor de aanvraag omgevingsvergunning. Eventuele 
planschadevergoedingen worden betaald door de provincie. Daarmee is kostenverhaal anderszins 
verzekerd. 

KANTTEKENINGEN 

11 De ontsluiting van het perceel is nog niet definitief geregeld. 
Een aantal zienswijzen betreft de ontsluiting van het perceel. De provincie onderzoekt in het kader van 
het op te stellen provinciale inpassingsplan (PIP) de mogelijkheden tot ontsluiting van het perceel van 
deze initiatiefnemer. De infrastructuur wordt namelijk opgenomen in het PIP. Eén mogelijkheid is de in 
het LOG Beemte Vaassen geplande erfontsluitingsweg. Deze weg kan nog niet worden aangelegd. 
De eigenaar van de ondergrond wil wel medewerking verlenen aan de aanleg, maar pas op het 
moment dat het definitieve (inpassings)plan voor het LOG onherroepelijk is. Een andere mogelijkheid 
is ontsluiting via de Weteringdijk. De Weteringdijk dient in dat geval gedeeltelijk verbeterd te worden 
en er dient een maatregel ten behoeve van het langzame verkeer genomen te worden (fietsers). Wij 
zijn in gesprek met de provincie hier over. Er is toegezegd dat de toegekende provinciale subsidie ten 
behoeve van de (her)inrichting beschikbaar blijft. Wel wordt de infrastructuur opnieuw bekeken nu er 
minder bedrijven lijken te verplaatsen dan eerder beoogd was. De initiatiefnemer kan tijdelijk gebruik 
maken van de Weteringdijk. Wij zullen een gedeelte van de Weteringdijk tijdelijk verbreden met 
stelconplaten zodat vrachtverkeer gebruik kan maken van deze ontsluiting. Met de initiatiefnemer zijn 
nadere afspraken gemaakt over het gebruik van de Weteringdijk, zoals overleg met basisschool de 
Sprenge en het gebruik van vrachtwagens met een stuurbare achteras. 

1.2 De door de provincie verleende Nb wet vergunning is nog niet onherroepelijk. 
Wij hebben overleg gevoerd met de provincie als bevoegd gezag over dit aspect (zie bijlage 11). In 
het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang om vast te stellen of redelijkerwijs is te 
verwachten dat een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 uiteindelijk kan 
worden verleend. Het is mogelijk om door middel van externe saldering een vergunning te verlenen. 
Hoe dichter men bedrijven vindt bij de Natura 2000-gebieden, hoe minder NH 3-rechten heeft men 
nodig. Uit gesprekken die gevoerd zijn met de initiatiefnemer is gebleken dat de initiatiefnemer 
voornemens is om emissierechten te kopen. Een andere optie is het om te wachten op de 
inwerkingtreding van de Programmatische Aanpak Stikstof (verder PAS), die op 24 april 2014 door de 
Tweede Kamer is aangenomen. Een snelle doorberekening geeft aan dat de depositie op het Natura 
2000-gebied 'Rijntakken' ongeveer 1,0 mol/ha/jaar is. Voor het Natura 2000-gebied 'Veluwe' ligt dat 
lager. Dit betekent dat de activiteit, zoals de PAS er nu uitziet, onder de meldingsplicht zou vallen en 
er geen vergunning meer nodig is. Mocht de verleende vergunning naar aanleiding van een eventueel 
ingesteld beroep vernietigd worden zal de Natuurbeschermingswet 1998 naar verwachting geen 
beletsel vormen voor de realisatie van het initiatief. Hiermee is voldoende aangetoond dat het initiatief 
redelijkerwijs uitvoerbaar is. 

2.1 Provinciale Staten hebben nog geen besluit genomen op het verzoek van de raden van Apeldoorn 
en Epe om de planvorming over te nemen. 

De gemeenteraden van Apeldoorn en Epe hebben de provincie Gelderland verzocht de planvorming 
voor het LOG Beemte Vaassen over te nemen door middel van het opstellen van een inpassingsplan 
en met gebruikmaking van de Coördinatieregeling Wro. Provinciale Staten (PS) hebben nog geen 
besluit genomen op dit verzoek. Aangezien het verzoek past binnen het provinciaal en gemeentelijk 
beleid is er wel sprake van een goede ruimtelijke ordening. Een besluit van PS wijzigt hier niets aan. 

2.2 Wij hebben de omgevingsvergunning verleend onder voorbehoud van de afgifte van de verklaring 
van geen bedenkingen door de raad. 

Indien u weigert de verklaring van geen bedenkingen af te geven kunnen wij geen medewerking 
verlenen aan het initiatief en dient de omgevingsvergunning te worden geweigerd. 



FINANCIEN 

Op basis van de gemeentelijke legesverordening betaalt de aanvrager leges voor de aanvraag 
omgevingsvergunning. 

COMMUNICATIE 

De initiatiefnemer en indieners van een zienswijze ontvangen bericht omtrent uw besluit. 

UITVOERING 

Nadat uw raad de definitieve verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven kan de 
omgevingsvergunning worden verleend. Het besluit omgevingsvergunning en de "verklaring van geen 
bedenkingen" worden tegelijkertijd gepubliceerd en voor een periode van zes weken ter inzage 
gelegd. Belanghebbenden kunnen tijdens de termijn van ter inzage legging beroep instellen of een 
voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank. Vervolgens kan nog hoger beroep aangetekend en/of 
een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. 

Epe, 16 juni 2014 

Burgemeester en wethouders van Epe, 
de burgemeester, de secr 

Epe, 
de secretaris, 

Ir. H. van der Hoeve MPA K.A. Weerts, l.s. 
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