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Op 11 juli 2016 hebben wij uw aanvraag voor het milieu neutraal veranderen van het bedrijf, op het 
adres Zuid 16 te Elsloo ontvangen. Uw aanvraag hebben wij geregistreerd onder nummer OV-2016-
5503. 
 
Kadastrale gegevens 
De in de aanvraag bedoelde activiteit zal plaatsvinden op het perceel kadastraal bekend als gemeente  
Makkinga sectie F, nummer 893. 
 
Registratie Omgevingsloket 
De aanvraag is aangeleverd en geregistreerd in het Omgevingsloket online (OLO) bekend bij ons 
onder OLO nummer: 2449069. 
 
Besluit 
Burgemeester en wethouders besluiten de omgevingsvergunning te verlenen voor het milieu neutraal 
veranderen van het bedrijf, gevestigd aan Zuid 16 te Elsloo.  
 
Deze omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de bij dit besluit behorende 
bijlagen, voorschriften en gewaarmerkte stukken deel uitmaken van deze vergunning. 
 
Activiteiten  
De aanvraag omgevingsvergunning bestaat uit de volgende activiteiten: 

- Milieu (neutraal wijzigen) 
- Planologisch strijdig gebruik (RO) 

 
Gewaarmerkte stukken 
De volgende, gewaarmerkte, documenten maken deel uit van de vergunning:  
Zaak_0085-AZK-5367_1468240453044_publiceerbareaanvraag 
Zaak_0085-AZK-5367_1468230945449_plattegrond_doorsnedetekening_20160615_ 
051805_Berg_Nb-16 
 
 Procedure 
 Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in 
paragraaf 3.2 van de Wabo. 
 
Ontvankelijkheid 
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. 
Wij zijn van oordeel dat de aanvraag 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. 
 
Inwerkingtreding besluit 
De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking(artikel 6.1, lid 1 van de 
Wabo) Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking bezwaar worden aangetekend. Wij 
raden u aan om de bezwaartermijn af te wachten alvorens met de werkzaamheden aan te vangen.  
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde 
belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de 
beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen. 
 
Overwegingen  
Bij het nemen van het besluit hebben wij het volgende overwogen: 
 
 



 

 

 Activiteit: Milieu (neutraal wijzigen) 
 
 
Procedurele overwegingen 
 
 Gegevens aanvrager 

 Op 11 juli 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal 
veranderen van de inrichting als bedoeld in de Wabo ontvangen. Op 4 augustus 2016 zijn er 
aanvullende gegevens binnen gekomen. Het betreft een verzoek van Maatschap van den Berg voor 
de inrichting gelegen aan Zuid 16 te Elsloo. Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 
2.1, lid 1, onder e (milieu), waarbij artikel 3.10, lid 3 (milieuneutraal veranderen) van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing verklaart.  

  
 Projectbeschrijving 
Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: 
 
In stal D worden 39.000 legkippen gehouden met ravcode 2.11.1.. De aangevraagde situatie heeft 
betrekking op het realiseren van een wintergarten aan stal D. In bijlage 1 van de Regeling ammoniak 
en veehouderij wordt bij de ravcode 2.11.1 verwezen naar voetnoot 11. Deze voetnoot houdt in dat de 
emissiefactor voor de berekening van de ammoniakemissie ongewijzigd blijft bij het uitvoeren van dit 
stalsysteem met of zonder wintergarten.   
Er vinden verder geen wijzigingen plaats binnen de inrichting. Ook het aantal dieren dat wordt 
gehouden blijft gelijk.  
  
 Huidige vergunningssituatie 
 Voor de inrichting is op 3 januari 2011 een omgevingsvergunning milieu (revisie) verleend.  
  
 Bevoegd gezag 
Wij zijn het bevoegd gezag dat de omgevingsvergunning verleent. Dat is op basis van artikel 2.4 van 
de Wabo, artikel 2.1, lid 2 en categorie 8 uit bijlage I onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht 
(Bor). 
  
 Activiteitenbesluit milieubeheer 
 In het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen 
inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en 
mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen. 
  
In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een 
vergunningplicht geldt. 
 De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C-inrichting. De 
aanvraag heeft onder andere betrekking op het houden van dieren in dierenverblijven. Die activiteiten 
vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. 
  
 Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden 
gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteit die onder het Activiteitenbesluit valt 
aangemerkt als melding. 
  
 Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op het houden 
van dieren en de opslag van agrarische bedrijfsstoffen- moet worden voldaan aan de artikelen uit: 

 § 3.5.8. van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling: Houden van 
landbouwhuisdieren in dierenverblijven. 

 Toetsing voorwaarden Wabo 

 De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van 
een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo bepaalt in 
artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden 
verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de 



 

 

gevraagde vergunning kan worden verleend, indien de realisering van de met deze aanvraag 
beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting: 

1. niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de 
geldende vergunning zijn toegestaan; 

2. niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; 
en 

3. niet m.e.r.-plichtig is. 
 

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden. 

 1. Toetsing gevolgen milieu 

 Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij om 
de navolgende redenen dat de aangevraagde verandering niet zal leiden tot andere of grotere 
nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan. 

 
Voor de inrichting is op 3 januari 2011 een omgevingsvergunning verleend voor het houden van 
79.800 legkippen, 10 stuks vrouwelijk jongvee < 2 jaar en 32 vleesstieren. Het aantal te houden dieren 
blijft ongewijzigd ten opzichte van de vergunde situatie. Wel wordt bij stal D een wintergarten 
gerealiseerd.  

 Ammoniakemissie dierenverblijven 

 Voor zover het de ammoniakemissie uit dierenverblijven betreft, is de aanvraag getoetst aan de Wet 
ammoniak en veehouderij (Wav) en de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). 

 De dierenverblijven van de inrichting liggen niet binnen een zone van 250 meter van een zeer 
kwetsbaar gebied. Aan het gestelde in artikel 4 van de Wav wordt voldaan. Overigens blijft de 
ammoniakemissie uit de inrichting onveranderd ten opzichte van de vergunde situatie (0,090 kg 
NH3/dierplaats/jaar).  

 De ammoniakemissie vanuit de dierenverblijven vormt geen reden de gevraagde vergunning te 
weigeren. 

 Geurhinder 

 De aanvraag is getoetst aan de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv),de Regeling geurhinder en 
veehouderij (Rgv) en de Verordening ex art. 6 Wet geurhinder en veehouderij die op 13 oktober 2008 
door de gemeenteraad is vastgesteld. 

 De geurhinder, die afkomstig is van de inrichting, is getoetst aan de normen voor de geurbelasting uit 
de Wgv (artikel 3, 4 en 5 van de Wgv) en de afstandseisen uit de verordening. Daarin zijn de volgende 
normen vastgelegd: 

Ligging en aard geurgevoelig object Afstandseis/norm Waarde Herkomst norm 
In de bebouwde kom Norm 8 OUE/M³ 

 
Wgv 

In het buitengebied Norm 20 OUE/M³ 
 

Wgv 

In de bebouwde kom afstand gevel 50 meter Wgv 
In het buitengebied afstand gevel 25 meter Wgv 
 
In de nieuwe situatie wordt stal D voorzien van een wintergarten. Dit leidt niet tot andere 
emissiepunten. Zie hiervoor de volgende uitspaken van de ABRvS: 
201102875/1/A4, 25 juli 2012; In de toelichting op de Rgv is vermeld dat het emissiepunt per definitie 
een punt is op een stalsysteem. Verder is hierin vermeld dat de uitloop die behoort bij het stalsysteem 
bij het bepalen van het emissiepunt buiten beschouwing wordt gelaten en dat dit slechts anders is in 
het zelden voorkomende geval dat een dierverblijf uitsluitend bestaat uit een open ruimte, zonder 
stalsysteem of overkapping; 



 

 

200802217/1 van 1 oktober 2008; dat de overkapte uitloop niet als onderdeel van het dierverblijf moet 
worden aangemerkt. Gelet hierop neemt de afstand tot de dichtst bij de inrichting gelegen woning niet 
af. Het college heeft, zover het geurhinder betreft, dan ook in redelijkheid kunnen oordelen dat de 
verandering van de inrichting geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt, 
dan die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften 
mag veroorzaken.   

Gelet op de hierboven genoemde uitspraken van de ABRvS verandert de afstand van de gevel van 
stal D tot de omliggende woningen niet ten opzichte van de vergunde situatie. Tevens blijven de 
emissiepunten ongewijzigd. Omdat het aantal dieren gelijk blijft ten opzichte van de vergunde situatie 
neemt de geurbelasting nabij de geurgevoelige objecten niet toe.  

Er wordt ook in de aangevraagde situatie aan de vereisten van de Wgv voldaan. 

 Besluit emissiearme huisvesting 

 De aanvraag is getoetst aan het Besluit emissiearme huisvesting. In het Besluit emissiearme 
huisvesting zijn voor diercategorieën waarvoor het redelijk is om emissie-eisen te stellen maximale 
emissiewaarden voor ammoniak opgenomen. Het principe van het besluit is dat alleen 
huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager is dan of gelijk is aan de maximale 
emissiewaarde zijn toegestaan. De diercategorie en het tijdstip waarop het dierenverblijf is opgericht 
bepalen of en welke maximale emissiewaarde van toepassing is. Wanneer een huisvestingsysteem 
voldoet aan de in het Besluit emissiearme huisvesting gestelde eisen kan ervan worden uitgegaan dat 
dit huisvestingsysteem een voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare techniek is. 
Wanneer op basis van dit besluit geen maximale emissiewaarde van toepassing is moet elk 
huisvestingssysteem worden aangemerkt als de beste beschikbare techniek. 

In onderstaande tabel is per stal de maximale emissiewaarde naast de emissiefactor van het 
aangevraagde huisvestingssysteem gezet.  
 
Stal Diercategorie/huisvestingssysteem Emissiefactor 

(kg NH3 per 
dierplaats per 
jaar) 

Maximale 
emissiewaarde 
(kg NH3 per 
dierplaats per 
jaar) 

Kolom 
maximale 
emissiewaarde 

D Pluimveestal volierehuisvesting minimaal 50% 
van de leefruimte is rooster met daaronder een 
mestband. Mestbanden minimaal eenmaal per 
week afdraaien. Roosters in minimaal twee 
etages. (E 2.11.1) met wintergarten. 

0,090 0,125 A 

E Pluimveestal volierehuisvesting minimaal 50% 
van de leefruimte is rooster met daaronder een 
mestband. Mestbanden minimaal eenmaal per 
week afdraaien. Roosters in minimaal twee 
etages. (E 2.11.1) 

0,090 0,125 A 

 In geen van de (bestaande) stallen overschrijdt de emissiefactor van het huisvestingssysteem de 
maximale emissiewaarde. Daarom is interne saldering niet aan de orde. De uitvoering van stal D met 
wintergarten voldoet aan de eis van het toepassen van de best beschikbare techniek. 

 De dierenverblijven voldoen voor het onderdeel ammoniak aan de eisen van het Besluit emissiearme 
huisvesting. De verandering heeft geen grotere nadelige gevolgen voor het milieu. Er is geen reden 
de gevraagde vergunning te weigeren. 

 Geluid 

 Door de verandering wijzigt het geluid, maar per saldo blijft het geluid gelijk. In een enkel geval kan 
een kip kakelen in de wintergarten. De legkippen leggen hun eieren in de ochtendperiode in de 
legnesten welke inpandig zijn gesitueerd. In de ochtend periode zal de stal gesloten zijn om de kippen 
zo te voorzien van water en eten en voor het leggen van hun ei. Omdat er alleen consumptie eieren 
worden geproduceerd zijn er geen hanen aanwezig. De wintergarten wordt geplaatst aan stal D en is 
gelegen achter de schuur van de woning aan de Hoofdstraat 68. Deze schuur heeft een afschermend 



 

 

effect voor het eventueel kakelen van een enkele kip. De reeds aanwezige geluidsbronnen, zoals 
ventilatoren, verkeersbewegingen en laden/lossen wijzigen niet ten opzichte van de vergunde situatie. 
Voor enkele activiteiten zoals aan – en afvoer dieren en mestafvoer zal de wintergarten de 
geluidsbron afschermen. Daardoor zal de geluidsbelasting nabij de woning aan de Hoofdstraat 68 
zeker niet toenemen ten opzichte van de vergunde situatie.  

 Er is geen reden om aan te nemen dat de veranderingen van de inrichting grotere nadelige gevolgen 
voor de omgeving heeft dan dat de vigerende vergunning toestaat.  

 Fijn stof 
 De aanvraag hebben wij tevens getoetst aan de maximale emissiewaarden voor fijnstof uit Bijlage 2 
bij het Besluit emissiearme huisvesting. Uit artikel 7 blijkt degene die een inrichting drijft waarin 
landbouwhuisdieren worden gehouden, past in een dierverblijf dat is opgericht op of na 1 juli 2015 
geen huisvestingssysteem toe met een emissiefactor voor zwevende deeltjes (PM 10 ) die hoger is dan 
de maximale emissiewaarde voor zwevende deeltjes (PM 10 ) die voor de desbetreffende diercategorie 
is vermeld. Het gaat hier om bestaande stallen. Daarmee wordt voldaan aan het Besluit emissiearme 
huisvesting.  
 
Grenswaarden 
Hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer stelt (de toename van) de concentraties van NO2 en fijn stof 
centraal. Op basis van dat hoofdstuk moet worden beoordeeld of de activiteiten die zijn aangevraagd 
van invloed zijn op de luchtkwaliteit. Hierbij moeten de grenswaarden voor stikstofdioxide, 
stikstofoxiden en zwevende deeltjes (PM10 en Pm 2,5) in acht worden genomen. 
 
Voor zwevende deeltjes (PM2,5) geldt, conform voorschrift 4.4 van bijlage 2 bij de Wm, met ingang 
van 1 januari 2015 de grenswaarde van 25 microgram per m3 (µg/m3), gedefinieerd als 
jaargemiddelde concentratie. De PM2,5-fractie is een onderdeel van de PM10-fractie.  
 
De PM10- en PM2,5-concentraties hangen sterk samen. De fractie PM2,5 maakt tenslotte onderdeel 
uit van het PM10. De fractie met een diameter vanaf 2,5 tot 10 μm draagt ook bij aan de totale massa 
van het PM10. In de praktijk wordt het toegestane aantal overschrijdingen van de etmaalgemiddelde 
grenswaarde voor PM10 vaak als eerste bereikt. Deze grenswaarde overschrijdt voor het wegverkeer 
al bij een jaargemiddelde concentratie PM10 van 32,6 µg/m³. 
 
Deze waarde ligt erg dicht bij de jaargemiddelde grenswaarde voor PM2,5 (25 µg/m³). Een groot deel 
van deze 32,6 µg/m³ bestaat uit de fractie met diameter 2,5 tot 10 micrometer. In de praktijk blijkt dan 
ook dat als aan de grenswaarden voor PM10 wordt voldaan, ook de grenswaarde van PM2,5 wordt 
nageleefd. 
 
Besluit ‘Niet in betekende mate (NIBM)’ 
In de aangevraagde situatie is er, ten opzichte van de vergunde/feitelijke situatie, geen toename van 
de emissie van fijn stof /PM 10 en 2,5. In de "Handreiking fijn stof en veehouderijen” (Ministerie van 
VROM, mei 2010) is onder meer het volgende opgenomen:  
 
Besluit NIBM  
Als sprake is van een beperkte toename van de luchtverontreiniging die niet in betekenende mate 
bijdraagt aan de concentratie PM 10 in de buitenlucht (NIBM), hoeft een project niet verder onderzocht 
te worden. Dit volgt uit artikel 5.16, lid 1, sub c, van de Wet milieubeheer.  
Het Besluit NIBM legt vast wat geldt als niet in betekenende mate bijdragen. Na inwerkingtreding van 
het NSL op 1 augustus 2009, is de definitie van NIBM 3% van de grenswaarde, dat is 1,2 µg/m

3
 

(artikel 2, lid I, Besluit NIBM in samenhang met Bijlage JA van de Regeling NIBM).  
 
Vuistregel voor veehouderijen  
Veehouderijen zijn niet opgenomen in de Regeling NIBM. Toch is het niet altijd noodzakelijk om met 
behulp van een berekening vast te stellen of er sprake is van NIBM. Dit kan ook gedaan worden met 
een motivering, bijvoorbeeld op basis van ervaring. Er zijn genoeg projecten die namelijk overduidelijk 
NIBM zijn en waar een berekening niets toevoegt aan de conclusie. Als hulpmiddel bij de motivering is 
een vuistregel opgesteld waarmee aangetoond kan worden dat een uitbreiding/oprichting NIBM is. 
Deze staan in de onderstaande tabel, die gebaseerd is op de 3% NIBM grens, dus van na de 
inwerkingtreding van het NSL. In de tabel kan bij de betreffende afstand de hoeveelheid emissie 
worden afgelezen waarmee een veehouderij nog kan uitbreiden om niet in betekende mate bij te 
dragen. De getallen in de tabel zijn worst-case genomen inclusief een veiligheidsmarge. Indien bij een 



 

 

bepaalde afstand niet méér wordt geëmitteerd dan is opgenomen in de tabel dan is de oprichting/ 
uitbreiding zeker NIBM. Wanneer de toename in emissie in grammen hoger is dan in de tabel 
opgenomen dan draagt het project mogelijk in betekenende mate bij.  
 

Afstand tot te toetsen 
plaats 

70 m 80 m 90m 100m 120m 140m 160m 

Totale emissie in g/jr 
van uitbreiding/ 
oprichting 

324.000 387.000 473.000 581.000 817.000 1.075.000 1.376.000 

 
In onderhavige situatie blijft de emissie van fijnstof gelijk aan de vergunde situatie. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat het project niet in betekenende mate bijdraagt.  

 De emissie van fijnstof blijft ongewijzigd ten opzichte van de vergunde situatie omdat het stalsysteem 
en de emissiepunten niet wijzigt. De verandering heeft daarom geen grotere nadelige gevolgen voor 
het milieu.  

 overige aspecten 

 De verandering heeft ten aanzien van de aspecten afval, afvalwater, bodem, (externe) veiligheid, en 
overige milieuaspecten geen grotere nadelige gevolgen voor het milieu. Er is geen reden de 
gevraagde vergunning te weigeren. 

 2. Toetsing geen andere inrichting 

 Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt 
dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is 
verleend. Er is weliswaar sprake van het realiseren van een wintergarten bij stal D, de activiteiten 
binnen de inrichting wijzigen niet.  

 3. Toetsing milieueffectrapportage 

Het oprichten of veranderen van een installatie voor het houden van meer dan 40.000 stuks pluimvee 
valt onder categorie D14 eerste kolom van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit 
milieueffectrapportage. In onderhavige situatie is geen sprake van een toename van het aantal te 
houden dieren tevens worden er binnen de installatie minder dan 40.000 stuks pluimvee gehouden. 
Uit de beoordeling van alle milieuaspecten van de activiteit blijkt dat de activiteit geen belangrijke 
nadelige gevolgen voor het milieu zal hebben als bedoeld in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieu-
effectbeoordeling. Daarom is geen m.e.r.-beoordeling noodzakelijk. 
 
Conclusie 

 Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn 
er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. 



 

 

 Activiteit: Planologisch strijdig gebruik 
 

 (het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een 
beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een 
voorbereidingsbesluit ex artikel 2.1, lid 1 onder c, van de Wabo). 
 
Toetsing 
De aanvraag voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan/ 
beheersverordening (planologisch strijdig gebruik),( artikel 2.1, lid 1, onder c van de Wabo) is getoetst 
aan artikel 2.12 van de Wabo (beoordelingscriteria voor het gebruik van gronden en bouwwerken in 
strijd met het bestemmingsplan etc. ). 
 
Uw perceel is gelegen in het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2016 en heeft daarin de 
bestemming Agrarisch gebied (artikel 3 van de planregels), Archeologie 5 (artikel 39 van de 
planregels) en Cultuurhistorie 1 (artikel 41 van de planregels). Het project is in strijd met de 
bebouwingsvoorschriften behorende bij deze bestemming. Voor gebouwen  
mag de goot- en bouwhoogte ten hoogste respectievelijk 5 en 15m, dan wel ten hoogste de 
bestaande goot- en bouwhoogte bedragen. De dakhelling bedraagt ten minste 15°. De afwijking 
betreft de dakhelling, welke in het door u aangevraagde project 10 graden bedraagt.  
 
Wij hebben gekeken of wij een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik op grond van 
artikel 2.12 van de Wabo kunnen en willen verlenen. Artikel 2.12, eerste lid onder a van de Wabo 
geeft 3 mogelijkheden om een dergelijke omgevingsvergunning te verlenen, namelijk: 
1º met toepassing van de in het bestemmingsplan opgenomen regels inzake afwijking (binnenplanse  
     afwijking); 
2º in de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen (zogenaamde kruimelgevallen,  
    zoals opgenomen in artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor)); 
3º indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het  
    besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat (zogenaamde Wabo-projectbesluit). 
 
Artikel 3.3, lid h van de planregels van het bestemmingsplan `Buitengebied 2016' bevat een 
binnenplanse afwijkingsmogelijkheid voor het toepassen van een lagere dakhelling, mits de 
toepassing van deze afwijkingsmogelijkheid geen onevenredige afbreuk doet aan: 

 de in lid 3.1 omschreven waarden; 

 het milieu; 

 de kwaliteit van de bodem en het grond- en oppervlaktewater; 

 de ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende bedrijven; 

 de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

 het bebouwingsbeeld; 

 de verkeersveiligheid; 

 de cultuurhistorische waarden; 
 
De lagere dakhelling van de gewenste uitbreiding, de wintergarten, kan worden gerealiseerd met 
toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van het bestemmingsplan. Middels deze afwijking kunnen 
wij toestaan dat de dakhelling van de bedrijfsgebouwen kan worden verlaagd. In onderhavig geval 
betekent dit dat wij mee kunnen werken aan een afwijking van bestemmingsplan ten behoeve van het 
realiseren van een lagere dakhelling van 10 graden. 
 
Motivatie: Om volgens de gestelde voorschriften de wintergarten te realiseren moet de minimale 
hoogte van de wintergarten minimaal 2,0 meter zijn. De wintergarten wordt aan de bestaande 
pluimveestal D gerealiseerd, waardoor de hoogste punt van het dak van de wintergarten gelijk is aan 
de goothoogte van stal D. Door beide beperkingen is de uiteindelijke dakhelling 10 graden in plaats 
van de vereiste 15 graden. 
 
De toepassing van deze afwijkingsmogelijkheid doet tenslotte geen onevenredige afbreuk aan de in lid 
3.1 omschreven waarden. Verder heeft de toepassing van deze afwijkingsmogelijkheid geen 
onevenredig negatieve invloed op het milieu, de kwaliteit van de bodem en het grond- en 
oppervlaktewater, ontwikkelingsmogelijkheden van andere gronden en gebouwen. De wintergarten 
wordt gerealiseerd binnen het agrarisch bouwvlak. Hierdoor worden de ontwikkelingsmogelijkheden 
van dit perceel niet beperkt. Ook de ontwikkelingsmogelijkheden van het andere gronden en 
gebouwen van omliggende bedrijven wordt niet beperkt. 



 

 

Het bebouwingsbeeld is getoetst door de welstandscommissie en op 2 juni 2016, kenmerk 
W16OSL066 akkoord bevonden, de verkeersveiligheid is niet in het geding en ook worden de 
cultuurhistorische waarden niet aangetast. 
Gelet hierop hebben wij besloten om het algemeen belang, dat gemoeid is met de naleving van de 
planologische kaders van het bestemmingsplan minder zwaarder te laten wegen dan het individuele 
belang van de aanvrager.  
 
Belangenafweging  
Instemmen met het project levert in onze optiek een wenselijke planologische situatie op, welke wij 
vanuit een ruimtelijk oogpunt aanvaardbaar achten. Het overschrijden van het vastomlijnde 
planologisch toetsingskader achten wij in dit specifieke geval dan ook aanvaardbaar. Het realiseren 
van dit bouwplan levert voorts geen onaanvaardbare aantasting van het woon- en leefklimaat van de 
naaste omwonenden op. 
 
Gelet op de planologische inzichten en na afweging van alle betrokken belangen is het college van 
oordeel dat medewerking kan worden verleend aan de omgevingsvergunning voor de activiteit 
`planologisch strijdig gebruik', zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c Wabo en artikel 2.12, 
eerste lid onder a, onder 1° Wabo juncto artikel 6, lid 4 sub a onder 2 van de planregels van het 
bestemmingsplan `Buitengebied 2016' voor het plaatsen van een wintergarten op het perceel Zuid 16 
te Elsloo. 
 
Vragen 
Heeft u nog vragen, neemt u dan op werkdagen contact op met het Publiekscentrum van onze 
gemeente tussen 9.00 en 12.30 uur  via telefoonnummer 140516 of mail uw vragen aan ons via 
gemeente@ooststellingwerf.nl  
 
Bezwaarclausule 
Wanneer u zich niet in ons besluit kunt vinden dan kunt u binnen zes weken na de dag van 
verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Informatie over het indienen van bezwaar vindt 
u in de bijlage bij dit besluit 
 
Deze brief is opgesteld en ondertekend met inachtneming van het Besluit mandaat OWO-VTH 2016. 
 
 
 
Beschikkingdatum 
30 augustus 2016 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf 
 
 
 
 
 
 
 
W. Smit 
Teamleider Vergunningen 
 



 

 

Bezwaarmogelijkheden 
Vindt u dat het besluit niet juist is, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een 
bezwaarschrift sturen naar:  
 
Gemeente Ooststellingwerf  
T.a.v. de commissie van advies voor de bezwaarschriften  
Afdeling Concernzaken  
Postbus 38  
8430 AA  Oosterwolde. 
 
Zet in het bezwaarschrift in ieder geval: 

 de dagtekening en uw naam en adres 

 een omschrijving van het besluit 

 de reden waarom u het niet eens bent met het besluit 

 uw handtekening 
 
Voorlopige voorziening 
Met een bezwaarschrift houdt u de werking van het besluit niet tegen. Als u dat wel wilt, dan kunt u 
schriftelijk vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter. U kunt dit alleen doen als u 
al een bezwaarschrift heeft ingediend. Ook moet u kunnen aangeven waarom u de voorziening dringend 
nodig heeft. Uw verzoek om voorlopige voorziening stuurt u naar:  
 
Rechtbank Noord-Nederland 
Afdeling Bestuursrecht 
Postbus 150 
9700 AD  Groningen 
 
U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).   
 
Let op: aan een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. 
 
 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

