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WET MILIEUBEHEER
M.e.r.-beoordelingsbesluit veehouderij

Besluit (vormvrije)- m.e.r.-beoordeling
Besluit
Inleiding
Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland heeft op 28 december
2019 een m.e.r.-aanmeldnotitie ontvangen van Sebava B.V. Deze notitie is vervolgens op
28 maart, 8 april en op 6 juni 2020 aangepast ingediend.
Het uitgangspunt voor de m.e.r. beoordeling is de meest recente aangepaste aanmeldnotitie van 6 juni 2020.
De aanmeldnotitie is ingediend voor de activiteit milieu voor het veranderen van de inrichting (revisie) voor de gehele inrichting.
Er wordt een vergunning gevraagd voor onder andere.:
 Het houden van 2.940 stuks vleesvarken, (Rav. categorie. D.3), (vergund 4.620
stuks) dus vermindering van 1.680 stuks;
 Het houden van 14.192 stuks biggen, (Rav categorie. D.1.1) (vergund 13.296
stuks) dus toename van 896 stuks biggen;
 Het houden van 2.217 stuks guste en dragende zeugen (Rav categorie D.1.3) ,
(vergund 1.935 stuks ) dus toename 282 stuks;
 Het houden van 490 stuks kraamzeugen (rav categorie D1.2.) (vergund 363
stuks) dus toename van 127 stuks;
 Het houden van 3 dekberen (Rav categorie D.2.3.), blijft het aantal hetzelfde);
 Het in werking hebben van een brijvoerinstallatie met een doorzet van 20.000 ton
bijproducten/jaar ten behoeve van het voedsel van de dieren;
 De opslag van totaal 520 m3 (vloeibare en vaste) bijproducten ten behoeve van
de brijvoerinstallatie;
 De opslag van spuiwater in een spuiwatersilo t.b.v. de chemische luchtwasser
(type BWL 2010.26.V4),
 De opslag van vloeibare/verpompbare mest (mestkelder onder de stallen en
mestbassin/mestzak, hoeveelheden in de drijfmestkelders onder de stallen (1.414
m3) en in een mestbassin (4.960 m3), uitbreiden naar 7.000 m3 in mestbassin/zak op locatie van bestaand mestbassin;
 Het in werking hebben van een noodstroomaggregaat;
 De opslag van dieselolie in een bovengrondse opslagtank (inhoud 1.600 liter);
 De opslag van propaan in een bovengrondse tank (inhoud 18.000 liter);
De voorgenomen verandering ten op zichte van de vergunde situatie heeft in hoofdzaak
betrekking op de interne wijziging van de indeling van de stallen en de de verplaatsing
van een aantal dieren binnen deze stallen. De stallen zijn genummerd. Stal nummer 1 en
nummer 2, het gaat om een stal met een verdieping.
De verplaatsing betreft de diercategorie guste- en dragende zeugen van de verdieping
naar de begane grond, deze zullen worden gehouden in groepshuisvesting.
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Daarnaast worden de kraamzeugen gehouden op de verdieping, deze stonden eerst op
de begane grond. Tot slot blijkt dat het huisvestingsysteem van minder dan 750 stuks
zeugen (Rav categorie D.1.3 en D.1.2., voor zover het opfokzeugen zijn) is aangepast,
het aantal zeugen ligt dus onder de drempelwaarde van de m.e.r. beoordelingsgrens in
Bijlage 1 categorie 14 van het Besluit milieueffectrapportage(besluit m.e.r.). Uit de notitie blijkt dat voor 747 stuks zeugen het huisvestingsysteem wordt aangepast, dit aantal
ligt onder de drempelwaarde voor de uitvoer van de D lijst op bij het besluit m.e.r., de
drempelwaarde voor de uitvoer van een formele m.e.r.beoordeling bedraagt 750 stuks
zeugen. Doordat uit de m.e.r.-aanmeldnotitie blijkt dat het aantal zeugen onder de 750
stuks blijft, kan worden volstaan met een vormvrije m.e.r.-beoordeling.
Op grond van Bijlage 1 onderdeel D categorie 14 (het houden van 2.000 mestvarkens
(diercategorie D.3) en het houden van 750 zeugen (diercategorie D.1.2, D.1.3 en D.3
voor zover het opfokzeugen bedraagt) van het Besluit m.e.r. dient er een m.e.r. beoordeling te worden uitgevoerd.
Hoewel uit het voornemen blijkt dat de verandering van het aantal dieren onder de
drempelwaarden blijft, dient er een vormvrije m.e.r.-beoordeling te worden opgesteld.
De drempelwaarden van de D lijst zijn namelijk indicatief.
Dit betekent dat op grond van het bepaalde in artikel 7.2 eerste lid onder b en artikel
7.17 eerste tot en met vierde lid van de Wet milieubeheer een beslissing moet worden
genomen over de vraag of voor de gemelde activiteit een milieueffectrapport moet worden gemaakt.
Besluit
Gelet op de overwegingen, besluit ik dat bij de voorbereiding van de aanvraag om de
omgevingsvergunning voor het veranderen van de inrichting (revisie) op grond van artikel 7.17 eerst lid van de Wet milieubeheer, geen milieueffectrapport behoeft te worden
opgesteld.

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
Namens deze,

P. Brink-Grotendorst Teamleider
Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek

Datum verzending besluit: 30 juli 2020
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RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN
Bezwaar
Tegen deze voorbereidingsbeslissing kan geen bezwaar worden gemaakt, tenzij belanghebbende rechtstreeks in zijn belang wordt geraakt. Dit m.e.r.-beoordelingsbesluit is namelijk een voorbereidingsbeslissing voor de nog in te dienen aanvraag om een vergunning op basis van de Wabo. In die procedure kunnen belanghebbenden hun bezwaren tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kenbaar maken. Deze bezwaren worden dan bij het
definitieve besluit op de aanvraag om de vergunning betrokken.

Publicatie
Dit besluit wordt alleen bekendgemaakt aan de aanvrager.
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OVERWEGINGEN
1.

PROCEDURELE ASPECTEN

1.1.

Gegevens aanvrager en de projectbeschrijving
Op 28 december 2019 is een aanmeldnotitie ingediend voor het veranderen van
een varkenshouderij aan Zuidermeerpad 4 in Creil. De verandering heeft voornamelijk betrekking op de interne wijziging van de stallen en de verplaatsing van de
dieren binnen deze stallen.
Er worden in hoofdzaak minder vleesvarkens en meer biggen gehouden. In het
voornemen zal de wijze van opslag van mest veranderen, in de vergunde situatie
wordt er mest opgeslagen in de drijfmestkelders onder de stallen (1.414 m3) en in
een mestbassin (4.960 m3). Het voornemen is om het mestbassin, vanwege de
levensduur en de afschrijving, te vervangen door een mestzak met een grotere
opslag. Deze metszak is meegenomen in deze m.e.r.-aanmeldnotitie.
Uit het voornemen blijkt dat de verwachting is dat de doorzet van de brijvoerinstallatie iets zal afnemen van 20.000 ton bijproducten/jaar naar 19.000 ton bijproducten/ jaar, vanwege de verandering van het aantal/de diercategorie die zal
worden gehouden (minder vleesvarkens en meer biggen).

1.2.

Vergunde situatie
De inrichting is op grond van artikel 2.1 tweede lid van het Besluit omgevingsrecht (Bor), in samenhang met de onderdeel C van bijlage 1 bij het Bor, vergunningplichtig vanwege:





Het opslaan van dierlijke meststoffen, die verpompbaar zijn, in een mestbassin met een inhoud van groter dan 2.500 m3 (categorie 7.5 van de
Bor);
Het houden van meer dan 3.750 gespeende biggen (categorie 8.3 van de
Bor);
Het verwerken van meer dan 4.000 ton plantaardige bijvoedermiddelen
(categorie 28.1 in combinatie met categorie 28.10 sub 30 van de Bor );
Het houden van meer dan 2.000 stuks vleesvarkens en 750 stuks zeugen
(artikel 2.1 tweede lid van het Bor in samenhang met categorie 6.6 onder
b en c van bijlage 1 Richtlijn industriële emissies);
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Op de inrichting zijn de volgende omgevingsvergunnigen/meldingen op grond van
toepassing:
1. Op 21 maart 2006 is een oprichtingsvergunning met kenmerk
MB/06.030141/A verleend voor een varkenshouderij met een brijvoerinstallatie, het houden van 6.144 stuks biggen, 7.980 stuks vleesvarkens, 363 stuks
kraamzeugen, 113 guste zeugen, 1238 stuks dragende zeugen en 3 stuks
dekberen, de opslag van drijfmest 1414 m3 in de drijfmestkelders onder de
stallen, de opslag van drijfmest in een mestbassin, inhoud 4960 m3, de opslag van propaan in een bovengrondse opslagtank 18.000 liter en de opslag
van dieselolie (200 liter);
2. Besluit ambtshalve wijzigiging van voorschriften, kenmerk 1011852, besluitdatum 29 juni 2010, verwijdering van de voorschriften die doekfilters voor.
3. Besluit op ingediende melding artikel 8.19 Wm op 29 april 2009, kenmerk
79 0 7.
hoeveelheid opslag dieselolie was 200 liter en wordt 1600 liter;
4. Op 27-07-2017 is een veranderingsvergunning met kenmerk nummer
HZ_WABO-53997, OLO nummer 2728543 verleend voor het houden van
13.396 stuks biggen, 1.935 stuks guste- en dragende zeugen, 363 stuks
kraamzeugen, 4.620 stuks vleesvarkens en 3 dekberen en een brijvoerinstallatie. De verandering heeft betrekking op de verandering van de inrichting en
indeling van de bestaande stallen en de verplaatsing van een aantal dieren
binnen de bestaande stallen;
5. Op 24 mei 2019 is een milieuneutrale veranderingsvergunning met kenmerk
Z2019-002581/OLO nummer 4289855 verleend vanwege de vervanging van
de (afgeschreven) chemische luchtwasser (type BB.00.02.084) in de stallen
door een nieuwe chemische luchtwasser (type BWL 2010.26.V4) op dezelfde
locatie als de oude luchtwasser.
1.3.

Ligging van het bedrijf
Het bedrijf ligt in het agrarisch buitengebied van de gemeente Noordoostpolder en
ligt op een afstand van 688 meter van de dichtstbijgelegen woning van een derde,
de woning is gelegen aan Westermeerweg 61 te Creil. De bebouwde kom van het
dorp Creil ligt op een afstand van 3,9 kilometer vanaf de inrichting. In de directe
omgeving zijn geen andere intensieve veehouderijen gelegen.

1.4.

Bevoegd gezag
Op grond van artikel 2.4 van de Wabo in combinatie met artikel 3.3, eerste lid onder b van het Bor, is Gedeputeerde Staten van Flevoland het bevoegd gezag voor
de inrichting. De activiteiten inrichting zijn genoemd in bijlage 1 onderdeel C, categorie 28.4 onder c sub 1, van het Bor, vanwege de doorzet van 20.000 ton per
jaar aan bijproducten ten behoeve van de brijvoerinstallatie en categorie 7.5, 8.3
in combinatie met de categorie 28.10 sub 30 van het Bor vergunningplichtig.
Op grond van artikel 2.1, tweede lid van het Bor in samenhang met categorie 6.6
onder b en c van bijlage 1 Richtlijn industriële emissies is er tevens sprake van
een IPPC installatie.
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1.5.

Ingediende documenten
De volgende documenten zijn ingediend:
- Aanmeldnotitie vormvije m.e.r.-beoordeling, opgesteld door FarmConsult,
projectleider de heer H. Ebber, datum 27 december 2018, aangevuld op 25
maart, 8 april april 2020, ingekomen document op 3 juni 2020, 2020-06-03,
vormvrij- mer aanmeldnotitie met bijlagen Sebava Creil.pdf.;

1.6.

-

Memo van toelichting, opgesteld door Forfarmers, datum 27 maart 2019;

-

Vergunde situatie Plattegrondtekening blad 1 D2019-127023, begane grond
met bestaand mestbassin

-

Vergunde situatie Plattegrondtekening blad 3, DMS: Plattegrondtekening blad
3 D2019-127028, waar de biggen werden gehouden
Wettelijke grondslag

De milieueffectrapportage (m.e.r.) is wettelijk verankerd in hoofdstuk 7 van de
Wm. Ingevolge artikel 7.17, eerste lid, van de Wm moet het bevoegd gezag bij
voorgenomen activiteiten genoemd in onderdeel D van het Besluit m.e.r. besluiten
of voor het project, gelet op de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die
het project mogelijk heeft, een milieueffectrapport moet worden gemaakt. Het
gaat om de gevolgen voor het milieu als bedoeld in artikel 7.1 van de Wm. Het
initiatief heeft betrekking op de activiteiten genoemd in de bijlage behorende bij
het Besluit m.e.r. onderdeel D.
1.7.

M.e.r.-beoordelingsplicht
Het Besluit m.e.r. geeft waarden aan wanneer een milieueffectrapportage (hierna:
MER) opgesteld moet worden. In onderdeel C van de bijlage bij het Besluit m.e.r.
staan drempelwaarden waarbij altijd een MER-plicht geldt.
In onderdeel D van dezelfde bijlage staat wanneer er een vormvrije m.e.r. beoordeling of een formele m.e.r.-beoordeling dient te worden uitgevoerd.
De inrichting valt onder categorie 14 hier staat het volgende:
De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten
of houden van dieren.
In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op meer dan:


2°. 2000 stuks mestvarkens (Rav cat. D.3),



3°. 750 stuks zeugen (Rav cat. D.1.2, D.1.3 en D.3, opfokzeugen )



4°. 3750 stuks gespeende biggen (biggenopfok) (Rav cat. D.1.1),

De voorgenomen verandering van het aantal dieren en het aantal zeugen Rav cat.
D.1.2, D.1.3 en D.3 voor zover het opfokzeugen betreft) dat verplaatst wordt naar
een aangepast/ander huisvestingsysteem gaat blijft onder de drempelwaarde van
750 stuks, genoemd in bijlage 1 onder categorie 14.

Besluit

Zuidermeerpad 4 in Creil

Kenmerk HZ_MER_BT-97022/D2020-161826
9 van 19

Doordat onder de drempelwaarde van categorie 14 bijlage 1 besluit m.e.r. wordt
gebleven moet een vormvrije m.e.r.-beoordeling worden opgesteld. Het bevoegd
gezag beoordeelt of er sprake is van belangrijke negatieve gevolgen voor het milieu op basis van de notitie. Bij deze toetsing dient gebruik gemaakt te worden
van de selectiecriteria als bedoeld in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling.
1.8.

Procedureel
De te volgen procedure is aangegeven in de artikelen 7.16, 7.17 eerste t/m vierde
lid en 7.18 van de Wm.
Op grond van de aanmeldnotitie wordt beoordeeld of de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft waardoor, voorafgaand aan de besluitvorming over de aanvraag om de vergunning volgens de Wabo, een MER moet worden opgesteld.
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2.

Inhoudelijke beoordeling

2.1.

Toetsingscriteria

Om te beoordelen of een MER moet worden opgesteld, is nagegaan of de voorgenomen
activiteiten, vanwege de bijzondere omstandigheden waaronder zij worden ondernomen,
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. Bij de beslissing wordt in
overeenstemming met artikel 7.17, derde lid van de Wm rekening gehouden met de in
bijlage III bij de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling aangegeven omstandigheden.
Deze omstandigheden hebben betrekking op:

2.2.

De kenmerken van het project



de omvang van het project;



cumulatie met andere projecten;



het gebruik van natuurlijke hulpbronnen;



de productie van afvalstoffen;



verontreiniging en hinder;



risico van ongevallen, met name gelet op de gebruikte stoffen of technologieën.

2.3.

De plaats van het project

Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop het project van invloed kan zijn moet in het bijzonder in overweging worden genomen:
het bestaande grondgebruik;
de relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke
hulpbronnen van het gebied;
het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor de
volgende typen gebieden:
a.

wetlands;

b.

kustgebieden;

c.

berg- en bosgebieden;

d.

reservaten en natuurparken;

e.

gebieden de in de wetgeving van de lidstaten zijn aangeduid of door
die wetgeving worden beschermd; speciale beschermingszones, door
de lidstaten aangewezen krachtens Richtlijn 79/409/EEG en Richtlijn
92/43/EEG;
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f.

gebieden waarin de bij communautaire wetgeving vastgestelde normen inzake milieukwaliteit reeds worden overschreden;

g.

gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid;

h.

landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang.

Kenmerken van het potentiële effect, waarbij in samenhang met de criteria van de punten 1 en 2 in het bijzonder in overweging moet worden genomen:
a.

het bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen
bevolking);

b.

het grensoverschrijdende karakter van het effect;

c.

de orde van grootte en de complexiteit van het effect;

d.

de waarschijnlijkheid van het effect;

e.

de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect.

In de aanmeldnotitie, gedateerd 6 juni 2020 opgesteld door ForFarmers FarmConsult,
wordt per criterium ingegaan op de van toepassing zijnde gevolgen die de inrichting kan
hebben. De aanmeldnotitie biedt voldoende inzicht in de consequenties voor het milieu
van de beoogde verandering.
De kenmerken van het project
Omvang van het project
De omvang van het project is voldoende beschreven in de aanmeldnotitie. Het betreft,
een varkenshouderij, de omvang van de milieubelasting wordt in hoofdzaak bepaald door
het houden van dieren in dierenverblijven.
Uit het voornemen blijkt dat het aantal vleesvarkens afneemt en het aantal biggen toeneemt ten opzichte van de vergunde situatie. De varkens worden gehouden in emissiearme huisvestingsystemen, de huisvestingsystemen voldoen aan het Besluit emissiearme
huisvesting.
Door de verandering van het aantal dieren in de voornoemde diercategorieën blijkt dat
de totale ammoniakemissie afkomstig van de inrichting zal afnemen ten opzichte van de
vergunde situatie (van 8.604,47 kg NH3 per jaar naar 8.581,61 kg NH3 per jaar) totaal
22,85 kg NH3 per jaar. De totale geuremissie zal ook afnemen van (190.233,1 OU e/sec
naar 174.575 OUe?sec) is 15.685,1 OUe per jaar. Tot slot blijkt er een lichte toename van
de stikstofemissie op te treden (van 55,57 NOx kg/ jaar naar 79,07 NOx kg per jaar =
23,5 kg NOx per jaar)
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Verder blijkt uit het voornemen dat de opslagcapaciteit van drijfmest zal toenemen van
4.960 m3 naar 7.000 m3, deze zal worden gerealiseerd op de locatie van het vergunde
mestbassin. Door de uitbreiding van de mestopslagcapaciteit zal de mestopslagduur uitbreiden van 3,6 maanden naar 7 maanden waardoor er een betere aansluiting is op de
mestafzetmarkt.
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Een grotere mestopslag wordt onder dezelfde voorwaarden vergund. Er wordt voldaan
aan verwaarloosbaar bodemrisico A van de Nederlandse richtlijn bodembescherming en
er wordt voldaan aan de gestelde afstandseisen ten aanzien van het aspect geur en geluid.
De voorgenomen verandering van de inrichting zal een afname van de totale geur- en
ammoniakemissie en een lichte toename van de stikstofemissie veroorzaken.
Conclusie: Er onstaan geen extra nadelige gevolgen voor het milieu.
Cumulatie
Het bedrijf is gelegen in het buitengebied van de gemeente Noordoostpolder waar sprake
kan zijn van cumulatie van andere veehouderijen. Uit de notitie blijkt dat er binnen een
afstand van 4 kilometer van de varkenshouderij geen andere intensieve veehouderijen
zijn gelegen. Daardoor kan ervan worden uit gegaan dat cummulatie van geur niet zal
optreden.
Gebruik van natuurlijke hulpbronnen
Energie
Het energieverbruik van de inrichting, zal in hoofdzaak bestaan uit elektriciteitsverbruik
door de luchtwasser en elektricteitsverbruik voor de verlichting in de stallen. De luchtwasser is recent vervangen in 2019. De voorgenomen veandering zal in de hoofdzaak bestaan uit een andere indeling van de stallen en de verplaatsing van de dieren binnen
deze stallen. Deze verandering zal geen grote gevolgen hebben voor het energieverbruik
van de inrichting, er is geen grote toename te verwachten.
Veevoeders
Het veevoer is de belangrijkste grondstof voor het houden van dieren. De dieren worden
gevoerd door het zelfbereide voer afkomstig van de sinds 2006 vergunde brijvoerinstallatie binnen het bedrijf. Deze installatie is vergund met een doorzet van 20.000 ton bijproducten per jaar. Volgens het voornemen is de verwachting dat de doorzet zal afnemen
naar 19.000 ton/jaar. Dit komt vanwege de vermindering van het aantal vleesvarkens en
de toename van het aantal biggen. De hoeveelheid opgeslagen bijproducten en de opslagwijze (in vo
)z
z
ten opzichte van de vergunde situatie.
De productie van afvalstoffen
Voorkomen van het ontstaan van afvalstoffen. De afvalstoffen die vrijkomen zijn onder
andere de opslag van spuiwater afkomstig van de luchtwasser en de opslag van drijfmest. De afvoer van mest valt onder het Meststoffenbesluit. Voor de inname en verwerking van de vloeibare en vaste bijproducten vind er een registratie plaats binnen de inrichting. Door managementmaatregelen wordt het ontstaan van deze (bedrijf)afvalstromen tot een minimum beperkt. Daarnaast worden de afvalstormen gescheiden opgeslagen en afgevoerd naar erkende verwerkers.
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Afvalstromen
Mest
De opslag van (drijf)mest afkomstig van de dieren in de dierenverblijven vindt plaats in
de drijfmestkelders onder de stallen en in een mestfoliebassin binnen het bedrijf. Uit het
voornemen blijkt dat de wens is om de drijfmest enkele maanden langer op te kunnen
slaan binnen het bedrijf (van ongeveer nu 3,5 maand naar 7 maanden) door een grotere
opslagcapaciteit te realiseren voor de drijfmest door het bestaande mestbassin te vervangen door een mestzak.
De iets grotere opslagcapaciteit van de drijfmest binnen de inrichting zal naar verwachting gevolgen hebben voor het milieu, uit de notitie blijkt dat de grotere opslagcapaciteit
een gunstiger effect heeft op het aantal transportbewegingen. De opslag van mest in een
mestzak is onder dezelfde voorwaarden toegestaan als de opslag van mest in een mestbassin ten aanzien van de mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu.
Deze voorgenomen verandering zal niet leiden tot significante nadelige gevolgen voor het
milieu.
Afvalwater
Het ontstane bedrijfsafvalwater wordt opgevangen in een spoelwaterkelder/of spoelwaterput. Dit afvalwater is afkomstig van de voeropslagen en het spoelwater van het
schoonmaken van de stallen. Het mesthoudend afvalwater (afkomstig onder andere van
het schoonmaken van de stallen) mag niet worden opgeslagen in dezelfde opslagvoorziening (spoelwaterput/spoelwaterkelder) als het spuiwater afkomstig van de luchtwasser.
Uit de aanvulling op de m.e.r.-aanmeldnotitie blijkt dat dit ook niet zal gaan plaatsvinden. Het spuiwater vanaf de luchtwasser wordt in een aparte (zuurbestendige) opslagvoorziening opgeslagen en wordt afgevoerd vanuit de inrichting.
Hemelwater afkomstig van daken en de erfverharding is zoveel mogelijk vrij van bedrijfsafvalwater en voerresten en wordt geloost op de erfsloot.
Klein chemisch afval (KCA)
Het klein chemisch afval wordt regelmatig naar het gemeentelijke inzamelpunt van KCA
gebracht. Opslag vindt plaats in een chemobox. De hoeveelheid per jaar is 50 kg. Er
vindt geen registratie en (her)gebruik van gevaarlijke afvalstoffen plaats.
Kadavers
Zo vaak als nodig zal op afroep de kadavers worden opgehaald, hiervan wordt een registratie bijgehouden door Rendac, die de kadavers ophaalt.
Verontreiniging en hinder
Verontreiniging
Het ontstaan van verontreiniging en hinder is in de notitie per milieuaspect voldoende
omschreven. Hieronder wordt per milieuaspect, beoordeeld welke te verwachten (hinder
en verontreiniging) zou kunnen ontstaan door het voorgenomen project.
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Geluid
De voorgenomen wijziging heeft betrekking op een andere indeling van de bestaande
stallen en de verplaating van de dieren binnen de stallen. Er zal een afname van het aantal vleesvarkens en een toename van het aantal biggen plaatsvinden in de bestaande
stallen. Uit het voornemen blijkt dat er verder geen veranderingen plaatsvinden van stationaire geluidbronnen (het aantal en de soort ventilatoren wijzigt niet binnen in de stallen) op bladzijde 34 van de aanmeldnotitie staan de huidige, de toekomstige en transportbewegingen genoemd. Er blijkt dat deze ten opzichte van de bestaande situatie zullen afnemen met 2 transportbewegingen per week.
De verwachting is dat de voorgenomen verandering ten aanzien van de vergunde situatie
geen significante bijdrage levert aan de geluidbelasting op de dichtbijgelegen woningen
van derden. De woningen zijn gelegen op een grote afstand van het bedrijf (op minimaal
688 meter afstand). In de revisieaanvraagprocedure zal een uitgebreidere toetsing
plaatsvinden van de geluidbelasting door het geluidrapport bij de aanvraag te toetsen
aan de grenswaarden die passen bij de gebiedstypering waarin het bedrijf is gelegen.
Verkeer
Het verkeersaanbod zal door de voorgenomen verandering van het bedrijf zeer gering
wijzigen. De stalindeling wordt veranderd en er vindt een verplaatsing van dieren plaats
binnen de bestaande stallen, in hoofdzaak worden er minder vleesvarkens en meer biggen gehouden in de stallen. Er zal een grote mestopslag plaatsvinden in de inrichting.
Het aantal transportbewegingen is inzichtelijk gemaakt in de notitie. Hieruit blijkt dat het
aantal transportbewegingen gemiddeld gering zal toenemen van 36 transportbeweigingen naar 38 transportbewegingen per week. De overige activiteiten (ventilatie van de
stallen) binnen de inrichting die van invloed kunnen zijn op de geluidbelsasting wijzigen
niet.
Risico van ongevallen, met name gelet op de gebruikte stoffen of technologieën
Er vindt een opslag van ontsmettings- en reinigingsmiddelen plaats. Bij het schoonmaken
van de stallen wordt gebruik gemaakt van reinigings- en ontsmettingsmiddelen. Verder is
er een opslag van diergeneesmiddelen.
Uit de notitie blijkt dat deze opslagen voldoen aan de geldende milieuregelgeving en dat
deze reeds vergund waren, ten aanzien van het voornemen levert dit geen extra nadelige
gevolgen op voor het milieu.
Wet Natuurbescherming en PAS
Gebiedsbescherming
Op afstand van het bedrijf liggen een aantal Natura 2000-gebieden:
 De Weeribben op 19,9 kilometer;
Het IJsselmeer is geen aangewezen voor verzurings gevoelig gebied maar onderdeel van
het Natuurnetwerk, en ligt op 112 meter (niet voorverzuring gevoelig gebied);
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De Natura 2000-gebieden worden beschermd tegen schadelijke effecten. Veel Natura
2000-gebieden zijn gevoelig voor stikstof. Veehouderijen kunnen tot op grote afstand invloed hebben op een Natura 2000-gebied, omdat er bij het houden van dieren ammoniak
vrijkomt. Ammoniakemissie draagt bij aan de stikstofdepositie op voor verzuring gevoelige (natuur)gebieden. Het schaderisico bij deze gebieden neemt toe bij grotere emissies,
kortere afstanden tot de bron en een hogere achtergronddepositie.
De voorgenomen verandering heeft betrekking op het houden van dieren. Er wordt een
na-geschakelde techniek toegepast voor de nabehandeling van de afgezogen vuile lucht
afkomstig van de varkensstallen. Uit de aanmeldnotitie blijkt dat het voornemen een vermindering van de totale ammoniakemissie afkomstig van de inrichting veroorzaakt.
Gezien de ligging van het dichtstbijgelegen beschermde natuurgebied en het feit dat een
na-geschakelde technieken worden toegepast voor de reductie van de ammoniakemissie,
emissiearme huisvestingsystemen en nageschakelde techniek zijn er met betrekking tot
de ammoniakemissie geen significante nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten
door de voorgenomen verandering.
Ten aanzien van de vergunde rechten voor milieu is er sprake van een verbetering.
Aan dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kunnen geen rechten met betrekking tot de Wet natuurbescherming worden ontleend. Bij de vergunningaanvraag dient te worden aangetoond dat voor het project geen Wnb-vergunning noodzakelijk is.
Luchtkwaliteit-fijnstof toets
De activiteit het houden van dieren in dierenverblijven, heeft gevolgen voor de luchtkwaliteit. Uit de notitie blijkt dat de voorgenomen verandering niet zal leiden tot een grote
extra toename, van de totale fijnstofemissie afkomstig van de inrichting.
Uit het voornemen blijkt dat er een beperkte afname van de totale fijnstofemissie zal
plaatsvinden afkomstig van de inrichting. Daarnaast blijkt uit de luchtkwaliteitsbeoordeling dat er aan de geldende normering kan worden voldaan.
Het dichtstbijzijnde gevoelige object is de woning aan de Westermeerweg 61. Deze woning ligt op een afstand van circa 688 meter van het dichtstbijzijnde emissiepunt van een
dierenverblijf van het bedrijf.
Gezien de aard van de verandering (inpandige wijziging van de stallen en inpandige verplaatsing van de dieren) kan dus worden geteld dat door het voornemen er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn te verwachten.
Stikstofemissie
Wet Ammoniak en Veehouderij (hierna Wav)
Op grond van artikel 4 lid 1 van de Wav moet een vergunning voor het oprichten of veranderen van een veehouderij worden geweigerd indien een tot de veehouderij behorend
dierenverblijf geheel of gedeeltelijk is gelegen in een zeer kwetsbaar gebied, dan wel in
z
2 0
z
.I
2 0
zijn geen zeer kwetsbare, voor verzuring gevoelige gebieden gelegen. Dat betekent dat
er geen directe beperkingen zijn volgens de Wav.
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Besluit emissiearme huisvesting (hierna Beh)
In het Beh zijn maximale emissiewaarden voor ammoniak vastgesteld voor verschillende
diersoorten. Voor de aangegeven diercatagorieën zijn maximale emissiewaarde voor ammoniak (NH3). Wat per dierplaats per jaar wordt vastgesteld. Voor de bestaande stallen
heeft er een toesting plaatsgevonden aan de maximale emissiewaarde. Er blijkt dat
wordt voldaan aan het Beh.
Geur
De Wet geurhinder en veehouderij geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig object (bijvoorbeeld een woning). Voor jongvee is geen geuremissiefactor vastgesteld. Voor diercategorieën waarvoor geen geuremissiefactor is opgenomen dient ten minste een minimale afstand tussen veehouderij
angehouden. Het gaat hier om de afstand tussen het
emissiepunt van een dierenverblijf en de buitenzijde van het geurgevoelig object. Deze
afstand moet minimaal 50 meter zijn.
Het meest nabij gelegen geurgevoelig object (de woning gelegen aan Westermeerweg
61) ligt op een afstand van ongeveer 688 meter. Hiermee wordt voldaan aan de Wet
geurhinder en veehouderij.
In de omgeving van het bedrijf is geen sprake van een grote concentratie van andere intensieve veehouderijbedrijven waardoor een cumulatieve toetsing niet noodzakelijk is.
In de aanmeldnotitie is een geurberekening toegevoegd in bijlage 7, hieruit blijkt dat er
voldaan kan worden aan de geurnormering conform de Wet geurhinder en veehouderij
op de dichtstbij gelegen woningen van derden. In de vergunningaanvraag zal deze toetsing nogmaals plaatsvinden. Het aspect geur zal niet leiden tot significante nadellige gevolgen voor het milieu.
De opslag van mest moet voldoen aan vereiste afstanden tot woningen van derden conform de Wet geurhinder en veehouderij (50 meter voor het buitengebied). De woningen
zijn gelegen op zeer grote afstand (> 600 meter), hieraan kan worden voldaan. Het legen/vullen van de mestzak, ten opzichte van het legen en vullen van het bestaande
mestbassin zal niet dusdanig afwijken dat dit wat betreft geur zal leiden tot significante
nadelige gevolgen voor het milieu.
Risico op ongevallen en abnormale bedrijfsomstandigheden
Het bedrijf is zodanig ingericht dat het optimaal kan functioneren. Toch kunnen binnen
de inrichting onvoorziene situaties of calamiteiten ontstaan. Binnen de inrichting worden
alle nodige veiligheidsvoorzieningen getroffen om bij een calamiteit, de optredende bijzondere milieubelasting, te voorkomen dan wel te beperken.
Er is onder andere een noodstroomvoorziening aanwezig, indien er een stroomstoring zal
optreden, daarnaast dient de mestopslag te voldoen aan het verwaarloosbaar bodemrisico A conform de Nederlandse richtlijn bodembescherming, dus er zullen voorzieningen
/maatregelen worden getroffen ter voorkoming van bodemverontreiniging, bij het optreden van een calamiteit, zodat de nadelige gevolgen voor het milieu tot een minimum
worden beperkt/worden voorkomen.
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De plaats van het project
In de notitie is afdoende beschreven wat de mogelijke effecten op kwetsbare en gevoelige gebieden kunnen zijn. Aandachtspunten zijn daarin de Ecologische hoofdstructuur,
oppervlaktewater, bodem en natuur. Zo heeft het huidige gebied al een agrarische bestemming, intensieve houderij; het grondgebruik verandert niet door het voornemen (de
interne verandering van de indeling van de stallen en de verplaatsing van dieren binnen
de stallen en het verminderen van het aantal vleesvarkens en de toename van het aantal
biggen). Het gebruik wijzigt niet door het voornemen. De mestzak zal op de locatie van
het bestaande mestbassin worden gerealiseerd. Er blijkt een partiële aanpassing nodig te
zijn van het bestemmingsplan, omdat de mestzak gedeeltelijk buiten het bestaande
bouwvlak zal worden gerealiseerd.
Het levert geen extra significante nadelige gevolgen op voor het milieu als er nu op de
locatie van de mestbassin een grotere mestzak zal worden gerealiseerd.
Potentiële effecten
In bovenstaande onderdelen zijn de potentiële effecten van de verandering in kaart gebracht en kan geconcludeerd worden dat er geen significante nadelige gevolgen voor het
milieu te zijn verwachten en de verwachting is dat er aan de daarvoor geldende regelgeving kan worden voldaan.
Op basis van de in de aanmeldingsnotitie opgenomen gegevens, is geen aanleiding aanwezig om voor de voorgenomen activiteit een milieueffectrapportage te vragen. Er is
geen sprake van zodanig bijzondere omstandigheden, dat deze belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben.
Conclusie
Samengevat kan gesteld worden dat de bedrijfsvoering en de belasting op de omgeving
als gevolg van de uitbreiding van de activiteiten geen significante nadelige gevolgen voor
het milieu hebben, en dat het opstellen van een milieueffectrapportage bij de voorbereiding van de aanvraag om een omgevingsvergunning milieu daardoor niet nodig is.
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