
 

 

 

 

 

Z-HZ_WABO-2011-0440 

 

 

Omgevingsvergunning 

 
Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf hebben op 30 juni 2011 een aanvraag om een 

vergunning ingevolge artikel 2.1., lid 1, onder a en e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

ontvangen van de heer H.G. Douma, Weperpolder 9, 8431 RK Oosterwolde voor een 

omgevingsvergunning voor een varkenshouderij aan de Weperpolder 10 te Oosterwolde.  

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z-HZ_WABO-2011-0440. 

 

Besluit 

Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1 en 2.2  van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht de ontwerp omgevingsvergunning te verlenen voor het 

veranderen van een inrichting of de werking daarvan, waarvoor al een of meer 

omgevingsvergunningen zijn verleend als bedoeld in artikel 2.6 Wabo (revisievergunning). 

 

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten: 

Bouw 

Milieu 

 

Procedure 
Met betrekking tot deze aanvraag wordt de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure op grond van 

afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd. Dit houdt in dat in dit geval de uitgebreide 

voorbereidingsprocedure wordt gevolgd.  

Wij hebben de aanvraag beoordeeld voor  de activiteit bouwen aan artikel 2.10, de activiteit 

milieu aan artikel 2.14, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Daarnaast hebben 

wij de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling 

omgevingsrecht. 

Daarnaast is de aanvraag met bijbehorende stukken naar de Provincie Fryslân gestuurd in 

verband met een verklaring van geen bedenkingen omdat het hier een project betreft als 

bedoeld in artikel 19d, lid 1 en artikel 47b, lid 1 van de Natuurbeschermingswet.  

 

De ontwerpbeschikking heeft van 14 november 2012 tot 27 december 2012 ter inzage 

gelegen. Naar aanleiding van de terinzage legging heeft Rombou, de gemachtigde van de 

aanvrager, een reactie gegeven. Men verkeerde in de veronderstelling dat voor het project een 

omgevingsvergunning voor de activiteit “afwijken van het bestemmingsplan” nodig was. 

Omdat de uitbreiding met de nieuwe stal op een flexibel bouwblok is gelegen, is geen 

omgevingsvergunning “afwijken van het bestemmingsplan” nodig.  

Ontvankelijkheid 

Op 30 juni 2011 is een aanvraag omgevingsvergunning voor het onderdeel bouw en voor de activiteit 

milieu ingediend. Op ons verzoek is de aanvraag op 11 augustus 2011 aangevuld met benodigde 

gegevens voor de activiteit milieu in verband met uitbreiding en wijziging van de varkenshouderij.  

 



De aanvraag bevat voldoende gegevens voor een goede beoordeling en voldoet aan de eisen die zijn 

gesteld in het Besluit omgevingsrecht en de Regeling omgevingsrecht.  

De aanvraag is derhalve ontvankelijk.  

 

Overwegingen  

Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag. 

Het (ver)bouwen van een bouwwerk. 

 

De geldende bestemming voor het perceel Weperpolder 10 te Oosterwolde is agrarisch bedrijf 

tevens bouwvlak op grond van het Bestemmingsplan Buitengebied 2006. 

 

De aanvraag voldoet aan de redelijke eisen van welstand, zoals beoordeeld door de 

welstandscommissie d.d. 19 juli 2011, nr. w11osl 45-1. 

 

Het handelen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden 

 

De aanvraag betreft een project waarvoor de omgevingsvergunning pas kan worden verleend, 

nadat het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân heeft verklaard dat daartegen geen 

bedenkingen zijn.  

 

De ontwerp-verklaring van geen bedenkingen van het college van Gedeputeerde Staten van 

Fryslân nemen wij hieronder cursief over: 

 
“Gedeputeerde Staten hebben op 11 november 2011 een verzoek ontvangen van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Ooststellingwerf (verder: burgemeester en wethouders) om een 

verklaring van geen bedenkingen (verder: vvgb) naar aanleiding van een aanvraag om een 

omgevingsvergunning. Het verzoek om een vvgb heeft betrekking op de uitbreiding van 

varkenshouderij Douma, Weperpolder 10 te Oosterwolde, nabij het Natura 2000-gebied 

Fochteloërveen. Het verzoek is geregistreerd onder nummer 979987 (Wabo nummer 139588). 

 

Besluit 

Gedeputeerde Staten zijn voornemens te verklaren dat er, gelet op het betrokken belang van 

bescherming van natuur en landschap als geregeld in de Nb-wet, geen bedenkingen zijn tegen het 

verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning.  

 
Projectbeschrijving 

Het project waarvoor een vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: uitbreiding van de  

bestaande varkenshouderij Douma, Weperpolder 10 te Oosterwolde. De wijzigingen betreffen het 

bouwen van een additionele stal en uitbreidingen van de dieraantallen, tezamen met stalaanpassingen. 

Door deze maatregelen neemt de emissie van NH3 af (ten opzichte van de eerder vergunde situatie bij 

Wet milieubeheer vergunning van 1997), waardoor ook de depositie afneemt.  

 
Voor de beoordeling van deze aanvraag is uitsluitend  de emissie van ammoniak van belang, in 

combinatie met de depositie die deze emissie veroorzaakt op de gevoelige habitats.  

 

In onderstaand overzicht zijn de bestaande dieraantallen in de referentiesituatie vergeleken met de 

dieraantallen in de aangevraagde situatie. De situatie op de referentiedatum is door de aanvrager 

onderbouwd door middel van een afschrift van de Wet milieubeheer vergunning uit 1997.  

 

 

 

 

 



Vergunde situatie op referentiedatum (1998) 

 

Categorie Omschrijving conform RAV Aantal Emissie 

per 

dierplaats 

Totaal (kg 

NH3) 

D 1.2100 Kraamzeugen (incl biggen tot spenen) 

Overige huisvestingssystemen  

124  8,3 1029,2 

D 1.3.1 Guste en dragende zeugen. Smalle ondiepe 

mestkanalen met metalen 

driekantroostervloer en rioleringssysteem 

(alleen toepasbaar bij individuele 

huisvesting)                  (Groen Label BB 

95.02.027V1) 

454 2,4 1089,6 

 

D1.1.3.1 Biggenopfok( gespeende biggen) 

Hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big 

(BWL 2006.06) 

1900 0,13 247 

D3.2.7.1.1 Vleesvarkens, opfokberen van ca 25 kg tot 7 

maanden, opfokzeugen van ca 25 kg tot 

eerste dekking. Emitterend mestoppervlak 

maximaal 0,18 m2 per varken. (Groen label 

BB 97.07.056/A  97 11.059V2)  

(BWL 2004.03.V1) 

3965 1 3965 

 

Totale emissie (kg NH3/jr) 
6330,8 kg 

 

 

Gewenste situatie  

Categorie Omschrijving conform RAV Aantal Emissie 

per 

dierplaats 

Totaal (kg 

NH3) 

D1.2.100 Kraamzeugen (incl biggen tot spenen) 

Overige huisvestingssystemen 

124  8,3 1029,2 

D1.3.100 Guste en dragende zeugen.                 

Overige huisvestingssystemen 

568 4,2 2385,6 

D1.1.3.1 Biggenopfok( gespeende biggen) 

Hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big 

(BWL 2006.06) 

1900 0,13 247 

D2.100 Dekberen, 7 maanden en ouder.         

Overige huisvestingssystemen 

6 5,5 33 

D3.2.15.4.2 Vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 

7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot 

eerste dekking. Gecombineerd 

1600 0,53 848 



luchtwassysteem 85% emissiereductie met 

watergordijn en biologische wasser (BWL 

2007.02.V1; BWL 2009.12; BWL 2010.02), 

hokoppervlak groter danl 0,8 m2 per varken  

 

Totale emissie (kg NH3/jr) 
4542,8 kg 

 

 

 

Procedureel 

 

Algemeen 

Bij uw college is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor dit project. 

Op grond van artikel 2.27, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder: 

Wabo) wijst het Besluit omgevingsrecht (verder: Bor) of een bijzondere wet categorieën van gevallen 

aan, waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning pas wordt verleend, nadat wij hebben verklaard 

dat wij daartegen geen bedenkingen hebben. 

 

Omdat het hier een project betreft als bedoeld in artikel 19d, lid 1 Natuurbeschermingswet 1998  jo. 

artikel 47 b, lid 1, Natuurbeschermingswet 1998, wordt de omgevingsvergunning pas verleend, nadat 

wij hebben verklaard dat daartegen geen bedenkingen zijn.  

 

Verzoek om vvgb 

Op 11 november 2011 hebben wij van burgemeester en wethouders een exemplaar van de aanvraag 

en de daarbij gevoegde stukken ontvangen. Daarbij is verzocht om, behoudens verlenging en/of 

opschorting van de procedure, binnen 8  weken een verklaring van geen bedenkingen te geven. 

 

De procedure is tijdelijk opgeschort in verband met inmiddels opgeheven onduidelijkheden over de 

uitleg van de Natuurbeschermingswet 1998 als gevolg van een uitspraak van de Raad van State, 

waardoor artikel 19kd niet kon worden toegepast in sommige gevallen, waardoor 

vergunningverlening en het afgeven van de gevraagde Vvgb niet mogelijk was. Uit een recente 

uitspraak blijkt echter dat een rechtstreekse toetsing aan artikel 19d mogelijk is, waardoor het niet 

noodzakelijk is artikel 19kd bij de afweging te betrekken en nu een Vvgb kan worden afgegeven.  

 

Inhoudelijk (motivering) 

 

Het project ligt aan de Weperpolder 10 te Oosterwolde, op circa 1600 meter afstand van het Natura 

2000-gebied Fochteloërveen. Het project ligt op zodanige afstand van dit Natura 2000-gebieden dat 

negatieve effecten door de depositie van stikstof niet op voorhand kunnen worden uitgesloten. Verdere 

effecten van het project kunnen door de afstand tot deze Natura 2000-gebieden worden uitgesloten. 

 

Activiteiten en handelingen die een mogelijk negatief effect kunnen hebben op het betreffende Natura 

2000-gebied, dienen getoetst te worden aan de Natuurbeschermingswet 1998 (art. 19d).  

 
Het Natura 2000-gebied Fochtelooërveen is aangewezen voor een aantal habitats die gevoelig tot zeer 

gevoelig zijn voor stikstofdepositie, met kritische depositiewaarden van de meest gevoelige habitats  

van 400 en 410 mol/ha/jr. Deze wijzigingen hebben een invloed op de omvang van de emissie en de 

wijze waarop de emissie zich over de omgeving verspreidt en neerslaat (depositie). 

 

Op grond van de huidige jurisprudentie geldt dat significante gevolgen in de zin van artikel 19f ex 

Natuurbeschermingswet kunnen worden uitgesloten wanneer een project of handeling, i.c. 

onderhavige uitbreiding waarvoor thans vergunning wordt gevraagd, niet leidt tot een toename van de 

ammoniakdepositie op een in de omgeving van de inrichting gelegen Natura 2000-gebied ten opzichte 

van de vergunde situatie zoals deze bestond ten tijde van de plaatsing van het gebied op de lijst van 



gebieden van communautair belang (7 december 2004), of, indien er sprake is van een eerdere 

aanwijzing als vogelrichtlijngebied: 

- de datum van aanwijzing als vogelrichtlijngebied, indien deze datum ligt tussen 10 juni 1994 

en 7 december 2004, of 

- indien de aanwijzing als vogelrichtlijngebied eerder plaatsvond, de datum van omzetting van 

de habitatrichtlijn op 10 juni 1994.  

 

Onderhavig Natura 2000-gebied, Fochtelooërveen, is op 30 november 1998 aangewezen als 

vogelrichtlijngebied. De referentiesituatie komt overeen met de situatie op grond van de Wm-

vergunning van 1997.  

 

Met behulp van het model Aagrostacks zijn de depositie van de referentiesituatie en de aangevraagde 

situatie berekend. Daarbij zijn de dichtstbijzijnde randen van de betreffende Natura 2000-gebieden als 

gevoelig punt gehanteerd. In onderstaand overzicht zijn de resultaten weergegeven. 

 

Plaats waar depositie berekend is: X Y Depositie 

referentie 

mol/ha/jr  

Depositie 

nieuw 

mol/ha/jr 

Fochtelooërveen punt 1 220454 558953 7 5 

Fochtelooërveen punt 2 219768 558523 8 6 

Fochtelooërveen punt 3 219400 557818 7 5 

 

Uit onze berekeningen blijkt dat de depositie op elk van de beschouwde gebieden afneemt.  

De nieuwe bedrijfssituatie, in de door u beschreven stalsituatie, met de door u aangegeven 

dieraantallen en bijbehorende maximale emissie, leidt dus niet tot een toename van de depositie van 

stikstof op het betreffende  Natura 2000-gebied. 

 
Op grond van de aangeleverde gegevens en de voorgaande verstorings- en verslechteringstoets staat 

vast dat de uitbreiding van de varkenshouderij Douma aan de Weperpolder 10 te Oosterwolde, op de 

in de aanvraag aangegeven wijze, géén significante negatieve effecten zal veroorzaken op de 

beschermde natuurwaarden. Door het ontwerp van de stal, in combinatie met de aangevraagde 

dieraantallen, worden de te verwachten schadelijke gevolgen voor de natuurlijke kenmerken van het 

Natura 2000-gebied voldoende voorkomen. 

 

Deze ontwerp-Vvgb wordt geacht de definitieve Vvgb te zijn, indien er geen zienswijzen / adviezen 

m.b.t. de ontwerp-Vvgb zijn ingediend. De datum van het ontwerp geldt als de datum van de 

definitieve Vvgb”. 
 

Het uitbreiden en wijzigen van een varkenshouderij 

  

De gevraagde inrichting bevat onder meer: 

- A  Woning; 

- B Werkplaats; 

- C  garage berging; 

- D Kraamzeugenstal I; 

- E Kraamzeugenstal II; 

- F Kraamzeugen- en guste en dragende zeugenstal III; 

- G Guste en dragende zeugenstal IV; 

- H Stal voor gespeende biggen V; 

- I Guste en dragende zeugenstal VI; 

 J Quarantainestal en dekberenstal 

- M Vleesvarkensstal (nieuw) VIII; 

-  Biologische luchtwasser; 

 



De aanvraag bestaat uit: 

- een aanvraagformulier d.d. 30 juni 2011 onderdeel bouw; 

- een aanvraagformulier d.d. 30 juni 2011 bijlagen milieu-inrichting, vervangen door versie van 11 

augustus 2011;  

- een bouwkundige plattegrondtekening; 

- een situatietekening; 

- beschrijving van BWL stalsystemen; 

- beschrijving en dimensionering ventilatiesysteem;  

- beschrijving en dimensionering luchtwasser; 

- beschrijving toepassing best beschikbare technieken; 

- onderzoek luchtkwaliteit + fijnstof verspreidingsmodel, gecorrigeerd bij versie 11 augustus 2012; 

- onderzoek geurhinder, gecorrigeerd bij versie 11 augustus 2012. 

 

De inrichting is gelegen aan de Weperpolder 10 te Oosterwolde, kadastraal bekend, gemeente 

Oosterwolde, sectie E, nr. 616.  

 

Activiteiten binnen de inrichting 
Op het bedrijf worden hoofdzakelijk fokzeugen gehouden voor de productie van biggen. Een deel van 

de geproduceerde biggen wordt op het bedrijf gehouden als vleesvarken. De overige biggen worden 

geleverd aan andere varkenshouderijen.  

De aangevraagde verandering en uitbreiding betreft een nieuwe stal voor het houden van 1600 

vleesvarkens. De ondernemer wil zoveel mogelijk biggen op eigen bedrijf houden als vleesvarken. 

Anderszijds is de uitbreiding nodig om te voldoen aan het Besluit Ammoniakemissie huisvesting 

veehouderij. De nieuwe stal wordt daarom uitgerust met een extra emissiearme luchtwasinstallatie. 

 

De werkzaamheden op het bedrijf bestaan uit het voederen en (veterinair) verzorgen van de dieren, het 

reinigen van de stallen en het bijhouden van de administratie.  

 

Wettelijk kader 
Het bedrijf is vergunningplichtig op grond van een aantal  categorieën van het Besluit omgevingsrecht. 

Dit omdat de volgende activiteiten plaatsvinden:  

- het gebruik van elektromotoren 

- opslag bestrijdingsmiddelen 

- opslag brandbare vloeistoffen 

- het houden van dieren 

 

Voor de bestaande inrichting is vergunning verleend voor het houden van: 

124   kraamzeugen   D1 2.100 

454  guste en dragende zeugen  D1.3.1 

1.900  biggen    D1.1.3.1 

3.965  vleesvarkens   D3.2.7.1.1 

 

Het bedrijf zal na de aanpassingen bestaan uit:  

124   kraamzeugen   D1 2.100 

568  guste en dragende zeugen  D1.3.100 

1.900  biggen    D1.1.3.1 

5   dekberen   D2.100 

1.600  vleesvarkens   D3.2.15.4.2 

 

- de opslag van maximaal 30 m3 spuiwater,  

- de opslag van 90 ton mengvoer in silo's. 

- de opslag van 50 ton weivoer in silo. 

 

De inrichting valt niet onder het Besluit landbouw milieubeheer en is daarom vergunningplichtig op 

grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.  



Activiteitenbesluit 

Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer in werking getreden. Dit 

besluit is bekend als "het Activiteitenbesluit". In het Activiteitenbesluit zijn voor verschillende 

activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene voorschriften opgenomen. In het 

ctiviteitenbesluit is onderscheid gemaakt tussen type A, B en C bedrijven en gpbv-inrichtingen (IPPC-

bedrijven). 

Op type A bedrijven is het hele Activiteitenbesluit van toepassing, maar de bedrijven hebben geen 

meldingsplicht. 

Op type B bedrijven is het hele Activiteitenbesluit van toepassing en de inrichtingen hebben een 

meldingsplicht. 

Type C bedrijven zijn inrichtingen die onder vallen onder een categorie genoemd in bijlage 1 van het 

Activiteitenbesluit. Deze bedrijven zijn vergunningplichtig, maar een deel van het Activiteitenbesluit 

(hoofdstuk 3) kan van toepassing zijn.  

Alleen zogenaamde gpbv-inrichtingen zijn volledig uitgesloten van het Activiteitenbesluit. Zij zijn 

vergunningplichtig op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.  

 

De inrichting loost uitsluitend huishoudelijk water op de openbare riolering. Regenwater gaat via de 

daken van de stallen naar de bodem en de sloot. Het spuiwater van de luchtwasser wordt opgeslagen in 

een put en afgevoerd via een erkend verwerker/uitgereden op akkerbouw- en weidegronden in de 

omgeving van het bedrijf. Voor de inrichting is daarom geen vergunning op grond van de Waterwet 

nodig.  

 

Vigerende vergunningen en/of meldingen 
Voor het bedrijf is op 9 maart 1992 een revisievergunning  en op 12 december 1997 een uitbreidings- 

en wijzigingsvergunning op grond van de Wet milieubeheer verleend voor een varkenshouderij.  

De uitbreiding met twee stallen voor het houden van 3965 vleesvarkens is niet gerealiseerd. Daarnaast 

is op 22 augustus 2001 een artikel 8.19 Wet milieubeheer melding gedaan.  

Deze vergunningen gelden sinds 1 oktober 2010 als een omgevingsvergunning op grond van de Wabo. 

Situering van de inrichting 

De inrichting is gelegen in het buitengebied van de gemeente Ooststellingwerf onder de bestemming 

agrarische doeleinden (agrarisch bedrijf tevens bouwvlak). De inrichting is niet gelegen in een 

kwetsbaar gebied dat op grond van de Provinciale Milieuverordening is aangewezen. In de directe 

omgeving van de inrichting ligt de woning Weperpolder 43 op 80 meter afstand van de inrichting.  

 
Beoordeling gevolgen voor het milieu 

Het in werking zijn van de inrichting heeft invloed op de omgeving. Op grond van de Wabo en het 

Besluit omgevingsrecht moeten aan een omgevingsvergunning die voorschriften worden verbonden die 

nodig zijn voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu. Voor zover het 

voorkomen van nadelige gevolgen voor het milieu niet mogelijk is, moeten aan de omgevingsvergunning 

voorschriften worden verbonden die de nadelige gevolgen die de inrichting kan veroorzaken zoveel 

mogelijk beperken en ongedaan maken. Daarbij moeten de nadelige gevolgen zoveel als mogelijk bij de 

bron worden beperkt en ongedaan gemaakt. Voor het beperken en ongedaan maken van de nadelige 

gevolgen voor het milieu moeten tenminste de beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast die 

voor de inrichting in aanmerking komen. Voor het milieu en de benodigde bescherming van het milieu 

zijn de volgende aspecten in dit kader van belang. 

 

Op grond van artikel 2.14, lid 1 onder a van de Wabo moet bij de beslissing mede worden overwogen 

dat de verlening van de vergunning niet bezwaarlijk is vanwege: 

a. de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken; 

b. de gevolgen voor het milieu, alsmede de gevolgen die verband houden met het verkeer van 

personen of goederen van en naar de inrichting, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de 

inrichting kan veroorzaken, mede gezien haar technische kenmerken en haar geografische ligging; 



c. de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen, 

redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming 

van het milieu; 

d. de tijdig ingediende ontvankelijke zienswijzen en adviezen; 

e. de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu die 

de inrichting kan veroorzaken te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij 

niet kunnen worden voorkomen; 

f. het systeem dat degene die de inrichting drijft met betrekking tot de inrichting toepast om de 

gevolgen die de inrichting voor de omgeving veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor 

zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen; alsmede het milieubeleid dat degene die de 

inrichting drijft met betrekking tot de inrichting voert. 

 

Onder de gevolgen voor het milieu wordt ook verstaan de gevolgen die verband houden met de 

doelmatige verwijdering van afvalstoffen, gevolgen die verband houden met het verbruik van energie 

en grondstoffen. Bij de beslissing moeten verder worden overwogen de overige factoren waarmee 

ingevolge artikel 2.14, lid 1 onder b en c van de Wabo rekening dient te worden gehouden dan wel die 

in acht dienen te worden genomen. 

 

Op grond van artikel 2.14, lid 3 van de Wabo kan weigering van de vergunning alleen plaats vinden in 

het belang van de bescherming van het milieu. Hieronder vallen tenminste drie redenen waarbij de 

vergunning moet worden geweigerd.  

 

De vergunning moet in elk geval geweigerd worden als door verlening daarvan niet kan worden 

bereikt dat in de inrichting tenminste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare 

technieken worden toegepast.  

 

De vergunning moet verder worden geweigerd als de verlening daarvan niet in overeenstemming is 

met hetgeen overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 onder c door het bevoegd gezag in acht moet worden 

genomen.  

 

De vergunning kan worden geweigerd als door verlening van de omgevingsvergunning strijd zou 

ontstaan met het bestemmingsplan.  

Naar aanleiding van de bovengenoemde toetsingscriteria is het volgende overwogen: 

 

Bestemmingsplan 

Het bedrijf is gelegen in het ter plaatse geldende Bestemmingsplan Buitengebied 2006. In de huidige 

situatie is de locatie al in gebruik als varkenshouderij. Door het voornemen neemt de oppervlakte aan 

bedrijfsgebouwen toe van 4.250 m2 naar  6.000 m2. De uitbreiding vindt plaats op eigen terrein. Het 

bouwblok is voldoende groot om de uitbreiding te realiseren.  

 

Ammoniakemissie 

De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) is op 8 mei 2002 in werking getreden. Op 1 mei 2007 is de 

Wav gewijzigd. De bijbehorende Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) is eveneens op 8 mei 2002 

in werking getreden en is sindsdien diverse malen gewijzigd. De meest recente wijziging is van 24 

oktober 2012.  

 

De Wav maakt in artikel 4.1 voor wat betreft de gevolgen van de ammoniakemissie uit veehouderijen 

onderscheid tussen bedrijven binnen 250 meter van een kwetsbaar gebied en bedrijven daarbuiten. 

Binnen de zone van 250 meter rondom een kwetsbaar gebied geldt een vestigings- en 

uitbreidingsverbod en een emissieplafond. Buiten de zone van 250 meter rondom een kwetsbaar 

gebied worden geen eisen aan het niveau van de ammoniakemissie en -depositie gesteld. Onder 

kwetsbaar gebied verstaat de Wav; voor verzuring gevoelige gebieden, die liggen binnen de 

Ecologische HoofdStructuur (EHS), die door Gedeputeerde Staten wordt vastgesteld.  



Dieraantallen 

 

De berekening van de ammoniak- en geuremissie van de gevraagde situatie is als volgt:  

 

Tabel 1 

 

stal Diersoort BWL systeem systeem aantal NH3/d Oue/d NH3 em. Geur

1 kraamzeugen overige huisvesting D1.2.100 40 8,3 27,9 332 1116

2 kraamzeugen overige huisvesting D1.2.100 60 8,3 27,9 498 1674

3a kraamzeugen overige huisvesting D1.2.100 24 8,3 27,9 199,2 669,6

3b guste en dr. zeugen D1.3.100 160 4,2 18,7 672 2992

4 guste en dr. zeugen D1.3.100 288 4,2 18,7 1209,6 5385,6

5 biggenopfok gesp biggen <0,35 m2 BWL2006.06 D1.1.3.1 1900 0,13 5,4 247 10260

6 guste en dr. zeugen D1.3.100 76 4,2 18,7 319,2 1421,2

6 dekberen D2.100 1 5,5 18,7 5,5 18,7

6 guste en dr. zeugen D1.3.100 44 4,2 18,7 184,8 822,8

7a dekberen D2.100 5 5,5 18,7 27,5 93,5

7b vleesvarkens quarantaine D3.100.2 0 0 0 0 0

8 vleesvarkens BWL2009.12 D3.2.15.4.2 1600 0,53 3,5 848 5600

TOTALEN 4198 4542,8 30053,4

 

De berekening van de ammoniak- en stankemissie van de bestaande rechten, op basis van de eerder 

verleende vergunningen is als volgt:  

 

Tabel 2 

 

stal Diersoort BWL systeem systeem aantal NH3/d Oue/d NH3 em. Geur

1 kraamzeugen overige huisvesting D1.2.100 40 8,3 27,9 332 1116

2 kraamzeugen overige huisvesting D1.2.100 60 8,3 27,9 498 1674

3 kraamzeugen overige huisvesting D1.2.100 24 8,3 27,9 199,2 669,6

3 guste en dr. zeugen delvris D1.3.100 160 2,4 18,7 384 2992

4 guste en dr. zeugen delvris D1.3.100 154 2,4 18,7 369,6 2879,8

5 biggenopfok gesp biggen <0,35 m2 BWL2006.06 D1.1.3.1 1900 0,13 5,4 247 10260

6 opfokzeugen (<0,8m2) D1.3.100.1 0 2,5 18,7 0 0

6 dekberen D2.100 0 5,5 18,7 0 0

6 guste en dr. zeugen delvris D1.3.1 140 2,4 18,7 336 2618

7b vleesvarkens quarantaine D3.100.2 0 0 0 0 0

8 vleesvarkens IC-V D3.2.7.1.1 1982 1 17,9 1982 35477,8

9 vleesvarkens IC-V D3.2.7.1.1 1983 1 17,9 1983 35495,7

TOTALEN 6443 6330,8 93182,9

 

 

In de Rav zijn maximale emissiewaarden opgenomen, maar die gelden alleen voor bedrijven die vallen 

binnen een zone van 250 meter van een kwetsbaar gebied.  

 
Op grond van de op 1 mei 2007 gewijzigde Wet ammoniak en veehouderij worden alleen gebieden 

met zeer kwetsbare natuur, die groter zijn dan 50 hectare beschermd.  

Gedeputeerde Staten van Fryslân moeten aanwijzen welke gebieden dit zijn.  

 

Provinciale Staten hebben op 17 september 2008 het besluit tot het aanwijzen van zeer kwetsbare 

gebieden op grond van de Wav vastgesteld.  

Het besluit met de kaart is op 20 januari 2009 toegezonden voor beoordeling naar de minister van 

Landbouw, natuur en voedselkwaliteit. 



De minister heeft op 10 juli 2009 goedkeuring verleend.  

 

Op 11 november 2009 is het Besluit tot aanwijzen van zeer kwetsbare gebieden op grond van de Wet 

ammoniak en veehouderij gepubliceerd in het Provinciaal blad. 

Het besluit met de kaart is per 11 november 2009 van kracht geworden.  

De dierverblijven van de inrichting liggen volgens het besluit en de kaart op 945 meter van een zeer 

kwetsbaar gebied. De aanvraag is op dit punt in overeenstemming met de Wav en hoeft niet op grond 

van artikel 4.1 van de Wav geweigerd te worden. 

 

Het bedrijf is niet gelegen binnen 250 meter van een kwetsbaar gebied zoals in de Wav is aangegeven. 

 
Omdat het bedrijf niet is gelegen binnen 250 meter van een EHS gebied geldt geen emissieplafond 

voor het bedrijf.  

 

De aanvraag is derhalve wel in overeenstemming met de Wav en hoeft niet op grond van artikel 4.1 

geweigerd te worden. 

Besluit ammoniakemissie huisvesting en veehouderij 

In het belang van een hoog niveau van bescherming van het milieu worden aan de vergunning 

voorschriften verbonden die nodig zijn om nadelige gevolgen te voorkomen, te beperken en ongedaan 

te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting tenminste de in aanmerking komende 

best beschikbare technieken worden toegepast.  

Hierbij is bepaald dat bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld met 

betrekking tot de wijze waarop de voor een inrichting in aanmerking komende best beschikbare 

technieken worden bepaald.  

 

Voor veehouderijbedrijven is op 28 december 2005 het definitieve Besluit ammoniakemissie 

huisvesting veehouderij in het Staatsblad gepubliceerd. Het Besluit is op 1 april 2008 in werking 

getreden.  

 

In het Besluit ammoniakemissie huisvesting en veehouderij zijn maximale emissiewaarden 

opgenomen waaraan de huisvesting van dieren moet voldoen. Door de inwerkingtreding van het 

Besluit, is bijlage 2 van de Rav ingetrokken.  

Bijlage 2 van de Regeling was noodzakelijk om voor bedrijven gelegen in (zeer) kwetsbare gebieden 

of in een zone van 250 meter er omheen, het voor hen geldende ammoniakplafond te berekenen. De 

maximale emissiewaarden uit het Besluit huisvesting komen in de plaats van bijlage 2 van de Rav.  

 
In het bedrijf worden vleesvarkens gehouden.  

Het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij is dan ook van toepassing.  

 

Voor vleesvarkens zijn maximale emissiewaarden vastgesteld.  

 
Het Besluit Huisvesting schrijft maximale emissiewaarden voor verschillende diercategorieën voor en 

is op 1 april 2008 in werking getreden. Voor nieuw te realiseren stallen geldt dat altijd aan de 

maximale emissiewaarden moet worden voldaan.  

Uit de toets Besluit huisvesting blijkt, dat door de aanpassingen in de stallen het bedrijf voldoet aan de 

wettelijke emissienormen voor ammoniak.  

 
Het bedrijf is niet in de Ecologische Hoofdstructuur gelegen.  

Het dichtstbijzijnde kwetsbare gebied in het kader van de Wet ammoniak en veehouderij is het 

Fochteloërveen op 1600 meter afstand van het bedrijf. Binnen een straal van 250 meter van het bedrijf 

is geen kwetsbaar gebied gelegen.  

 



Ten gevolge van de bedrijfsaanpassing neemt de ammoniakemissie met 1.788 kg af naar 4.543 kg. 

Gezien de ligging van het bedrijf ten opzichte van genoemd kwetsbaar gebied is de verwachting dat dit 

geen gevolgen heeft voor de omgeving.  

 
 

Tabel 3 Besluit Huisvesting maximale waarden 

 

stal Diersoort BWL systeemsysteem aantal NH3/d NH3 em. NH3max/dr MaxNH3

1 kraamzeugen overige huisvesting D1.2.100 40 8,3 332 2,9 116

2 kraamzeugen overige huisvesting D1.2.100 60 8,3 498 2,9 174

3a kraamzeugen overige huisvesting D1.2.100 24 8,3 199,2 2,9 69,6

3b guste en dr. zeugen D1.3.100 160 4,2 672 2,6 416

4 guste en dr. zeugen D1.3.100 288 4,2 1209,6 2,6 748,8

5 biggenopfok gesp biggen <0,35 m2 BWL2006.06 D1.1.3.1 1900 0,13 247 0,23 437

6 guste en dr. zeugen D1.3.100 76 4,2 319,2 2,6 197,6

6 dekberen D2.100 1 5,5 5,5 5,5 5,5

6 guste en dr. zeugen D1.3.100 44 4,2 184,8 2,6 114,4

7a dekberen D2.100 5 5,5 27,5 5,5 27,5

7b vleesvarkens quarantaine D3.100.2 0 0 0 1,4 0

8 vleesvarkens BWL2009.12 D3.2.15.4.2 1600 0,53 848 1,4 2240

TOTALEN 4198 4542,8 4546,4

 

 

Het aangevraagde systeem voldoet aan de emissienorm van het Besluit huisvesting. 

 

De aanvraag is derhalve in overeenstemming met de Wav en het Besluit ammoniakemissie huisvesting 

veehouderij.  

 

Op basis van het voorgaande is er geen aanleiding om in de inrichting toepassing van emissiearme 

technieken te eisen. 

Directe ammoniakschade  

Onder deze schade wordt verstaan de directe opname van ammoniak afkomstig uit dierenverblijven 

door planten en bomen. Dergelijke schade wordt beoordeeld op basis van de Wet milieubeheer. Van 

directe schade is, volgens het IPO-rapport R-254, Stallucht en planten van 1981, vooral sprake bij 

bedrijfsmatige teelt van coniferen en fruitbomen dichtbij varkens- of kippenstallen. In het bedrijf 

worden varkens gehouden. In de nabije omgeving van het bedrijf zijn geen kwekerijen van 

voornoemde gewassen. Daarom zal er van directe ammoniakschade vanuit de inrichting geen sprake 

zijn.  

 

IPPC-richtlijn 

De IPPC-richtlijn (Industrial Polution, Prevention and Controll) verplicht de lidstaten van de Europese 

Unie om grote milieuvervuilende bedrijven te reguleren met een integrale vergunning gebaseerd op de 

best beschikbare technieken (BBT). 

In Nederland is de richtlijn in de Wet milieubeheer, de Wet ammoniak en veehouderij en in de Wet 

verontreiniging oppervlaktewateren geïmplementeerd. Verder is er inzake deze richtlijn een 

verwijzing gemaakt naar het Besluit ammoniakhuisvesting veehouderijen.  

Bedoelde richtlijn geldt voor veehouderijen met 40.000 stuks pluimvee, 2.000 vleesvarkens en 750 

zeugen.  

In de inrichting worden 692 zeugen en 1600 vleesvarkens gehouden. De IPPC-richtlijn is dan ook op 

dit bedrijf niet van toepassing. 

 



Natuurbeschermingswet 1998 

Op 1 februari 2009 is de Wet van 29 december 2008, houdende wijziging van de 

Natuurbeschermingswet 1998 in verband met de regulering van bestaand gebruik en enkele andere 

zaken in werking getreden. Als gevolg hiervan zijn alle gebieden die voorkomen op de lijst van 

gebieden van communautair belang als bedoeld in artikel 4 van de Habitatrichtlijn, thans aangemerkt 

als Natura 2000-gebieden waarop onder meer het regime van paragraaf 2 van titel 2 van Hoofdstuk III 

van de Natuurbeschermingswet 1998 van toepassing is. De door artikel 6, derde lid, van de 

Habitatrichtlijn geëiste bescherming wordt dus bereikt door toepassing van de Natuurbeschermingswet 

1998. Dit betekent dat een rechtstreeks beroep op artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn niet meer 

aan de orde is en dat de gevolgen voor de Natura 2000-gebieden vanaf 1 februari 2009 uitsluitend 

dienen te worden beoordeeld in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.  

 

Het Fochteloërveen op 1600 meter afstand van het bedrijf is een zgn. Natura 2000 gebied en wordt 

beschermd op grond van de Natuurbeschermingswet.  

 

Door de inzet van de luchtwasser, daalt de ammoniakdepositie dat het bedrijf op het Natura 

2000 gebied heeft. Gezien het feit dat de ammoniakdepositie op het gebied door het voornemen daalt, 

kan worden uitgesloten dat het voornemen een significant negatief effect heeft op de gebieden. 

 

De provincie Fryslân heeft aangegeven, dat gelet op de afname van de ammoniakdepositie een 

verklaring van geen bedenkingen, af te geven in het kader van de omgevingsvergunning, geen 

probleem zal vormen. De ontwerp-verklaring van geen bedenkingen maakt onderdeel uit van deze 

vergunning.  

Wet geurhinder en veehouderij 

De Wet geurhinder en veehouderij vormt vanaf 1 januari 2007 het toetsingskader voor de 

milieuvergunning als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen.  

Op grond van artikel 14 van deze wet blijft het voor 1 januari 2007 geldende recht van toepassing op 

een aanvraag die is ingediend voor 1 januari 2007, tot het tijdstip waarop de beschikking op de 

aanvraag onherroepelijk is geworden. 

Omdat de aanvraag is ingediend op 30 juni 2011 moet de aanvraag beoordeeld worden aan de hand 

van de Wet geurhinder en veehouderij. 

 

Bij de aanvraag is de uitkomst van het geurverspreidingsonderzoek met behulp van V-Stacks 

Vergunning opgenomen. 

 

De gemeente Ooststellingwerf is niet gelegen in een concentratiegebied. In de Regeling geurhinder en 

veehouderij is voor een aantal diersoorten, waaronder een geuremissiefactor vastgesteld.  

Via een verspreidingsmodel wordt de geurbelasting op de woningen van derden en andere 

geurgevoelige objecten berekend. De maximaal toegestane geureenheden, zoals genoemd in artikel 3 

lid 1 van de Wgv, voor geurgevoelige objecten bedragen: 

- 2,0 odour units per kubieke meter lucht binnen de bebouwde kom; 

- 8,0 odour units per kubieke meter lucht buiten de bebouwde kom. 

 

Voor bedrijfswoningen gelegen bij andere veehouderijen of een geurgevoelig object dat op of na 19 

maart 2000 heeft opgehouden deel uit te maken van een andere veehouderij, zijn de bovengenoemde 

waarden niet van toepassing. Hiervoor zijn de volgende vaste afstanden van toepassing zoals genoemd 

in artikel 3 lid 2 van de Wgv. 

- tenminste 100 meter, binnen de bebouwde kom; 

- tenminste 50 meter, buiten de bebouwde kom. 

 

 

 



Diersoorten waarvoor in de Rgv geen geuremissiefactoren zijn vastgesteld, moeten voldoen aan de 

vaste afstanden die zijn genoemd in artikel 4 lid 1 van de Wgv, zijnde: 

- tenminste 100 meter, binnen de bebouwde kom; 

- tenminste 50 meter, buiten de bebouwde kom. 

 

De gemeente kan in een verordening bepalen dat in een deel van haar grondgebied andere waarden 

van toepassing zijn.  

 

In de gemeente Ooststellingwerf is op 13 november 2008 de verordening geurhinder en veehouderij 

Ooststellingwerf in werking getreden.  

Artikel 3 van deze verordening geeft andere waarden voor de geurbelasting en afstanden.  

 

Op grond van artikel 6, eerste lid van de Wet en in afwijking van artikel 3, eerste lid van de Wet 

bedraagt de maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij voor zover de voor geur 

gevoelige objecten in het gebied zich bevinden binnen de bebouwde kom 8 ouE/m3. 

Op grond van artikel 6, eerste lid van de Wet en in afwijking van artikel 3, eerste lid van de Wet 

bedraagt de maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij voor zover de voor geur 

gevoelige objecten buiten de bebouwde kom 20 ouE/m3.  

 

De volgende afstanden zijn vastgesteld voor veehouderijen waar dieren gehouden waarvoor bij 

ministeriële regeling niet een geuremissiefactor is vastgesteld.  

Voor de bebouwde kom is vastgesteld dat op grond van artikel 6, derde lid van de Wet en in afwijking 

van artikel 4, eerste lid, de afstand tenminste 50 meter bedraagt. 

Voor buiten de bebouwde kom is vastgesteld dat op grond van artikel 6, derde lid van de Wet en in 

afwijking van artikel 4, eerste lid, de afstand tenminste 25 meter bedraagt.  

 

In de betreffende inrichting worden varkens gehouden. Voor varkenshouderijen zijn 

geuremissiefactoren vastgesteld. De inrichting en de woningen van derden in de omgeving zijn buiten 

de bebouwde kom gelegen. 

 

De woning aan Weperpolder 43 is de dichtstbijgelegen woning. Op grond van de Wgv moeten de 

stallen op minimaal 25 meter van deze woning zijn gelegen. Het dichtstbijgelegen emissiepunt moet 

op minimaal 50 meter liggen. De afstand van de stallen tot deze agrarische bedrijfswoning is circa 80 

meter, tot het emissiepunt ± 115 meter. Aan de minimaal benodigde afstanden wordt voldaan.  

Beoordeling* 

Aan de hand van gegevens over onder andere emissiepunten, gebouwhoogtes en x- en y-coördinaten 

wordt in het programma V-stacks-vergunningen de geurbelasting op omliggende geurgevoelige 

objecten berekend. Het volgende is hieruit naar voren gekomen. 

 

Het bedrijf is gelegen in het buitengebied, ten noorden van Oosterwolde, aan de Weperpolder 10 te 

Oosterwolde, op een afstand van ongeveer 2,00 kilometer van de bebouwde kom van Oosterwolde.  

In de omgeving van het bedrijf zijn voornamelijk agrarische bedrijven (veehouderijen) gelegen.  

In de directe omgeving van het bedrijf zijn burgerwoningen gelegen. De dichtstbijzijnde burgerwoning 

bevindt zich op 130 meter vanaf stal 8 van de inrichting. Het betreft de woning aan Weperpolder 11.  

Een agrarische bedrijfswoning Weperpolder 43 is gelegen op een afstand van 115 meter van stal 1.  

 

De uitbreiding van het bedrijf heeft invloed op de geur in het betreffende gebied. De geuremissie 

afkomstig van de varkenshouderij wordt getoetst aan het gestelde in de Wet Geurhinder en 

veehouderij en de Regeling geurhinder en veehouderij. In de aanvraag zijn voldoende gegevens 

aanwezig op te bepalen of het bedrijf na uitbreiding kan voldoen aan de Wgv.  

 

De geuremissie van het bedrijf neemt af van 93.182  OU/sec naar 30.053 OU/sec.  

De geurverspreiding wordt berekend met V-stacks.  



 

Uit de geurberekening blijkt dat kan worden voldaan aan de normen van de geurverordening en de 

Wgv. 

 

Tabel 4 

 
Gevoelig object Gebied norm in 

ouE/m3 

Berekende belasting* 

in ouE/m3 

Voldoet  

ja/nee 

Weperpolder 2 Buitengebied  20  4,0 Ja  

Weperpolder 9 Buitengebied  20  2,4 Ja  

Weperpolder 11 Buitengebied  20  9,9 Ja  

Weperpolder 43 Buitengebied  20  10,1 Ja 

*Zie bijlage 8.1 uitdraai V-stacks vergunningen 

 

Uit de berekening blijkt dat de normen van de geurbelasting niet worden overschreden. Hiermee wordt 

voldaan aan het gestelde in artikel 3 lid 1 van de Wgv. 

Milieueffectrapportage 

Per 1 april 2011 is de wetgeving milieu-effectrapportage gewijzigd. Naast de m.e.r.-plicht (op grond 

van drempelwaarden C-lijst) en de m.e.r.-beoordeling of plan-m.e.r. (op grond van drempelwaarden 

D-lijst) is een nieuw element in de m.e.r.-regelgeving toegevoegd. 

 

Het komt er op neer dat voor elk besluit of plan dat betrekking heeft op activiteiten(en) die voorkomen 

op de D-lijst die beneden de drempelwaarden vallen een toets moet worden uitgevoerd of belangrijke 

nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.-

beoordeling gehanteerd.  

 

M.e.r.-beoordelingsplicht 

De voorgenomen activiteit is de wijziging en uitbreiding van een vleesvarkenshouderij voor in totaal 

niet meer dan 2.000 vleesvarkens of 750 zeugen. Daarom is voor de bedrijfsaanpassing ingevolge het 

Besluit milieueffectrapportage een  m.e.r.-beoordelingsplicht niet van toepassing.  

De vormvrije m.e.r.-beoordeling is altijd nodig als een besluit of plan wordt voorbereid over 

activiteiten die voorkomen op de D-lijst en die onder de drempelwaarden liggen. 

 

Het komt er op neer dat voor elk besluit of plan dat betrekking heeft op activiteiten(en) die voorkomen 

op de D-lijst die beneden de drempelwaarden vallen een toets moet worden uitgevoerd of belangrijke 

nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.-

beoordeling gehanteerd. Deze vormvrije m.e.r.-beoordeling kan tot twee conclusies leiden: 

- belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r.(-beoordeling) 

noodzakelijk; 

- belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een m.e.r.-

beoordeling plaatsvinden of er kan direct worden gekozen voor m.e.r. 

 

In de vormvrije m.e.r.-beoordeling moet met betrekking tot de inhoud aandacht worden besteed aan 

alle criteria die zijn opgenomen in de zgn. Bijlage III behorende bij de milieubeoordeling van 

projecten.  

 

In bijlage 6 van de aanvraag is informatie opgenomen over de kenmerken van het project, de plaats 

van het project en relevante milieueffecten (ammoniakemissie en –depositie, geurhinder, emissie 

fijnstof, beschermingszones vogelrichtlijn en habitatrichtlijn). 

 

Met de in de aanvraag opgenomen informatie is naar onze mening aan de vereisten van de Europese 

criteria voldaan. 

 



Wij zijn van mening dat de activiteit geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft. Dit 

gelet op de grote afstand van het bedrijf tot gevoelige gebieden. De activiteit leidt niet tot grote 

emissies die niet door het treffen van de aangevraagde en voorgeschreven voorzieningen zijn te 

voorkomen. Door de te treffen aanpassingen is geen sprake van een uitbreiding van ammoniakemissie. 

De activiteit heeft een klein ruimtebeslag. Het bestaande grondgebruik (agrarisch/intensieve 

veehouderij) wijzigt niet. Daarbij komt dat de locatie en de omgeving geen bijzondere kenmerken 

hebben waardoor er een verwaarloosbare kans is op belangrijke nadelige effecten. 

 

Wij zijn dan ook van mening, dat met betrekking tot deze aanvraag geen m.e.r.-beoordelingsplichtig 

besluit genomen hoeft te worden.  

Wet luchtkwaliteit 

Bij de beoordeling van een aanvraag om milieuvergunning voor een veehouderij moet de emissie van 

fijn stof getoetst worden aan de grenswaarden die zijn vastgelegd in Titel 5.2, luchtkwaliteitseisen, van 

de Wet milieubeheer (Wet luchtkwaliteit). 

Het uitbreiden van de inrichting valt onder een project als genoemd in artikel 5.16 lid 2 van de Wet 

milieubeheer. Ten opzichte van de vergunde situatie zullen er wijzigingen plaatsvinden die een effect 

hebben op de luchtkwaliteit ter plaatse van de inrichting. 

Er is een berekening uitgevoerd conform ISL3a. 

 

De toegestane jaargemiddelde concentratie bedraagt 40 µg/m3. 

In de volgende tabel zijn de resultaten weergegeven.  

 

Tabel 5 
Gevoelig object  Norm 

40 µg/m3 
Jaargemiddelde 
concentratie 

Voldoet  
ja/nee 

Weperpolder 2  40  20,55 Ja  

Weperpolder 9  40  20,53 Ja  

Weperpolder 11   40  20,61 Ja  

Weperpolder 43   20,6 Ja 

 

Uit de berekening blijkt dat aan de normen uit de Wet luchtkwaliteit kan worden voldaan. 

 

Fijn stof 

Op het aspect stof zijn de luchtkwaliteitseisen van de Wet luchtkwaliteit 2007 van toepassing.  

De gestelde grenswaarden moeten in acht worden genomen. 

Door de uitbreiding zal er een toename van fijn stof emissie plaatsvinden. Uit de toets blijkt, dat kan 

worden voldaan aan de normen voor luchtkwaliteit.  

 

Bodem 

Voor de beoordeling van het onderdeel bodem is gebruikgemaakt van de Nederlandse Richtlijn 

Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). In de NRB zijn specifieke bodembedreigende 

activiteiten beschreven waarbij steeds de gewenste beschermende maatregelen en voorzieningen zijn 

aangegeven. Uitgangspunt van het nationale bodembeleid is dat bodemrisico's van bedrijfsmatige 

activiteiten door doelmatige maatregelen en voorzieningen zoveel mogelijk tot een verwaarloosbaar 

risico beperkt moet worden. In de vergunning zijn die voorschriften opgenomen die volgens de 

systematiek van de NRB tot een verwaarloosbaar bodemrisico leiden.  

 

Geluid 

Bij de beoordeling van de geluidbelasting van omliggende geluidgevoelige objecten kan onderscheid 

gemaakt worden in de geluidemissie ten gevolge van activiteiten binnen de inrichting en in de 

geluidemissie ten gevolge van verkeer van en naar de inrichting, voor zover dit niet is opgenomen in 

het heersende verkeersbeeld. 

Bij de beoordeling van de geluidbelasting door de inrichting is uitgegaan van het gestelde in de 

“Handreiking industrielawaai en vergunningverlening 1998” (hierna te noemen: de handreiking). De 



handreiking adviseert bij vergunningverlening voor het normeren van het langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau (LAr,LT) uit te gaan van de voor de betreffende woonomgeving vastgestelde 

richtwaarde. 

 

De betreffende inrichting is gelegen in een agrarisch buitengebied. In de handreiking wordt voor dit 

type omgeving waarden van 45, 40 en 35 dB(A) aanbevolen als richtwaarde voor respectievelijk de 

dag-, avond- en nachtperiode. 

 

Voorts, zo stelt de handreiking, dient gestreefd te worden naar het voorkomen van incidentele 

verhogingen van het geluidniveau groter dan 10 dB(A) ten opzichte van het LAr,LT. Als piekwaarde 

(LAmax) geldt de waarde van 65, 60 en 55 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode.  

 

Geluid 

Het geluidsaspect is beschreven. Het geluid is afkomstig van transportbewegingen, activiteiten op het 

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

bedrijf wordt de geluidsbelasting zoveel mogelijk beperkt. De verwachting is dat gezien de ligging van 

de inrichting, de afstand naar woningen en door het stellen van geluidsvoorschriften kan worden 

voldaan aan de gestelde geluidsvoorschriften.  

 

De relevante geluidbronnen binnen de inrichting zijn de elektromotoren van ventilatoren en  

luchtwasinstallaties en de laad- en los- en transport bewegingen van grondstoffen, veevoer en mest. 

Incidentele activiteiten zijn niet met name te noemen. Deze activiteiten hoeven niet te worden 

meegenomen bij het beoordelen van de geluidbelasting. 

 

Gezien de aard en aantal van de geluidsbronnen alsmede de aard van de werkzaamheden en de grote 

afstand van het bedrijf tot geluidsgevoelige objecten wordt verwacht, dat aan bovengenoemde 

geluidnormen kan worden voldaan. 

Indirecte hinder 

Voor een beoordeling van de geluidbelasting van omliggende geluidgevoelige objecten ten gevolge 

van verkeersbewegingen van en naar de inrichting verwijst de handreiking naar de Circulaire 

“geluidhinder veroorzaakt door verkeer van en naar de inrichting” van het ministerie van VROM d.d. 

29 februari 1996 (hierna te noemen: de circulaire). In de circulaire wordt geadviseerd om de 

geluidbelasting, veroorzaakt door aan de inrichting toe te rekenen verkeersbewegingen, uitsluitend te 

beoordelen aan de hand van de etmaalwaarde van het bij die verkeersbewegingen horende equivalente 

geluidniveau en niet tevens een geluidbelasting op een bepaald moment (piekniveau). Hiertoe wordt in 

de circulaire geadviseerd een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde aan te houden. 

 

Gezien het feit dat er slechts een gering aantal transportbewegingen wordt verwacht, wordt 

verondersteld dat aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) kan worden voldaan. 

 

Waterverontreiniging: 

Vanuit de inrichting wordt geen afvalwater geloosd op de openbare riolering. Het bedrijf loost het 

afvalwater op de mestkelders, wat samen met de drijfmest wordt uitgereden over het land conform de 

bepalingen van de Meststoffenwet.  

Het van de luchtwasinstallatie afkomstige spuiwater wordt opgeslagen in een polyester silo, en wordt 

afgevoerd door een erkende inzamelaar van gevaarlijke afvalstoffen. 

 

Voor de lozing van "schoon" hemelwater, de lozing van huishoudelijk afvalwater gelden de eisen uit het 

Activiteitenbesluit. Dit houdt o.a. in dat de in de vergunning opgenomen voorschriften voor lozingen 

niet gelden voor deze lozingen. Voor zover van toepassing op deze lozingen, moet worden voldaan aan 

de gestelde eisen in paragraaf 3.1. en 3. van het Activiteitenbesluit en paragraaf  van de daarop 

gebaseerde Ministeriële regeling. Ook moet worden voldaan aan artikel 2.1 (zorgplicht) en 2.2 en 2.3 

(lozingseisen) bij de hiervoor genoemde activiteiten uit hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. 

 



Naast deze via het Activiteitenbesluit gereguleerde lozingen wordt ook afvalwater geloosd waarop het 

Activiteitenbesluit niet van toepassing is. In hoofdstuk afvalwater zijn de voorschriften voor deze 

lozingen opgenomen.  

 

Er vindt vanuit de inrichting ook een directe lozing plaats op oppervlaktewater. Deze directe lozing 

betreft alleen schoon hemelwater. De lozing valt hierdoor onder de werking van het Activiteitenbesluit.  

 

Toekomstige ontwikkelingen 

De inrichting ligt in het bestemmingsplan Buitengebied van Ooststellingwerf. Er worden verder geen 

ontwikkelingen verwacht die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu. De 

gevraagde uitbreiding wijziging is overeenkomstig het bestemmingsplan Buitengebied van 

Ooststellingwerf en de daarbij behorende voorschriften. 

 

In de aanvraag is geen uitbreiding of verandering van de inrichting aangegeven als toekomstige 

ontwikkeling.  

 

Externe veiligheid 

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de bijbehorende Regeling Externe veiligheid 

inrichtingen (Revi) zijn op 27 oktober 2004 in werking getreden. Het Bevi legt veiligheidsnormen op 

aan bedrijven die een risico vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein. 

In de inrichting worden geen gevaarlijke stoffen en/of schadelijke (vloei)stoffen/ gassen in 

drukhouders opgeslagen en gebruikt.  

 

Afvalstoffen 

In de inrichting komen bedrijfsafvalstoffen vrij welke op een milieuverantwoorde wijze dienen te 

worden opgeslagen en afgevoerd.  

 

In artikel 10.4 van de Wet milieubeheer is de voorkeursvolgorde ("ladder van Lansink") opgenomen 

voor afvalstoffenbeheer. Uitgangspunt is dat het ontstaan van afval zo veel als mogelijk moet worden 

voorkomen. Voor zover dit niet mogelijk is, moet de verwijdering van het afval plaatsvinden op een 

manier die het milieu zo min mogelijk schaadt.  

 

Afvalpreventie is relevant als jaarlijks meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval of meer dan 25 ton 

bedrijfsafval vrijkomt. 

In de inrichting komt weinig gevaarlijk afval en bedrijfsafval vrij.  

 

Verruimde reikwijdte 

In de Circulaire energie in milieuvergunningen (Ministerie van VROM en Ministerie van EZ, Den 

Haag oktober 1999) is aangegeven dat bij een energieverbruik van tenminste 50.000 kWh per jaar of 

bij een aardgasverbruik van tenminste 25.000 m
3
 per jaar een energieonderzoek uitgevoerd door een 

onafhankelijk en ter zake deskundig bureau geëist kan worden.  

 

Met inwerkingtreding van het Activiteitenbesluit zijn de grenzen waarbij energiebesparing bij type A 

en B inrichtingen relevant is verhoogd naar 200.000 kWh en 75.000 m3 aardgasequivalenten.  

 

In het kader van gelijke behandeling is de aanvraag aan de grenzen uit het Activiteitenbesluit getoetst.  

 

Bij bedrijven met een energieverbruik lager dan deze ondergrens staat het milieueffect van 

energiebesparing niet tot verhouding tot de inspanning die het bevoegd gezag nodig heeft om de 

vergunningvoorschriften op te stellen en te handhaven.  

Onderhavige inrichting verbruikt minder energie dan dat als ondergrens is aangegeven.  

In het voorschriftenpakket is een registratieplicht van het energieverbruik opgenomen. 

 

 



In de handleiding Wet milieubeheer en de verruimde reikwijdte van de VNG is aangegeven dat bij een 

waterverbruik van meer dan 5.000 m³ per jaar een waterbesparingsonderzoek geëist kan worden.  

Onderhavige inrichting verbruikt minder water dan dat als ondergrens is aangegeven.  

In het voorschriftenpakket is een registratieplicht van het waterverbruik opgenomen. 

Milieubeleidsplan/Provinciale milieuverordening 

Het gemeentelijk milieubeleid is vastgesteld in het Milieubeleidsplan.  

De onderhavige aanvraag is niet in strijd met dit plan. 

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben een provinciale milieuverordening vastgesteld. Bij onze 

beslissing op de aanvraag hebben wij met deze verordening rekening gehouden. 

Bestaande toestand van het milieu 

Ten aanzien van de bestaande toestand van het milieu in relatie tot de inrichting kan vermeld worden, 

dat voor de inrichting in het verleden vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer zijn verleend. Er 

zijn ons geen noemenswaardige omstandigheden en/of situaties bekend, als gevolg waarvan thans 

sprake zou zijn van een milieuhygiënische onaanvaardbare situatie. 

Te verwachten ontwikkelingen 

Er zijn met betrekking tot de inrichting en de omgeving waarin de inrichting is gelegen geen 

wijzigingen te verwachten die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu. 

 

Het vorenstaande geeft ons geen aanleiding de gevraagde vergunning te weigeren.  

De mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen worden voorkomen dan wel tot een 

acceptabel niveau worden beperkt door aan de vergunning voorschriften te verbinden.  

 

Voorschriften 

Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:  

Het (ver)bouwen van een bouwwerk 

- het bouwen dient te geschieden overeenkomstig de bepalingen van de bouwverordening en de 

krachtens die verordening gestelde nadere regels; 

- alle tekeningen met bijbehorende statische berekeningen van de beton- staal- en 

houtkonstrukties moeten in tweevoud worden ingediend uiterlijk 14 dagen voordat met de 

betrokken onderdelen wordt begonnen; 

- het bouwplan moet worden uitgevoerd met inachtname van de op sticker op tekening en 

omschrijving aangebrachte wijzigingen; 

- na melding aan en goedkeuring vooraf door bouw- en woningtoezicht van de wapening mag 

de fundering worden gestort. 

 

Het oprichten en in werking hebben van een varkenshouderij 

- de aan deze vergunning bijgaande, als zodanig gewaarmerkte bijlage, vermelde voorschriften. 

 

 

Informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het omgevingsloket, telefoonnummer (0516) 56 64 

64 of gemeente@ooststellingwerf.nl. Het omgevingsloket is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag 

van 08:30 tot 12:30 uur. 

 

 

Oosterwolde, 15 januari 2013. 
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De heffingsambtenaar,  

 

Met vriendelijke groet, 

namens het college van burgemeester en wethouders 

 

 

 

 

 

 

John Matahelumual 

Manager Publiekscentrum 

 
Mandaat: nr 198 

 

 

Wanneer u de definitieve omgevingsvergunning heeft ontvangen, ontvangt u van de afdeling 

Concernzaken, cluster bedrijfvoering afzonderlijk een nota voor de verschuldigde leges. 
 

 

Verzonden op:  15 januari 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


