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1 Inleiding en doel
Initiatiefnemer is voornemens om op de locatie aan de Esweg 14/16, Lattrop-Breklenkamp
de bestaande rundvee- en varkenshouderij uit te breiden met een pluimveehouderij. Het
bedrijf is in werking conform de vergunning uit 1995. In de huidige situatie worden er ca. 400
vleesvarkens, 20 zoogkoeien, 15 st. vrouwelijk jongvee, 15 vleeskalveren / stieren en 30
schapen gehouden.
De zoon van dhr. Haamberg is voornemens het bedrijf over te nemen. Om een voor de
toekomst volwaardige en duurzame veehouderij te exploiteren willen ze het bedrijf uitbreiden
met 18.000 biologische legkippen. (AV1)
Ten behoeve van onderhavig initiatief is 27 januari 2017 een principeverzoek ingediend. Op
29 maart 2017 heeft het college van Burgemeester en wethouders van Dinkelland het besluit
genomen in principe te willen meewerken. De beoogde bedrijfsopzet past niet binnen het
bestaande bouwperceel en functieaanduiding zoals is opgenomen in het huidige
bestemmingsplan buitengebied. Zodoende wordt voor het overschrijden van het bouwvlak en
de functie wijziging een project afwijkingsbesluit van het bestemmingsplan doorlopen.
In het principe verzoek is uitgegaan dat met een overschrijding van het bouwblok van
maximaal 25 meter de nieuwe kippenstal kan worden gerealiseerd met een binnenplanse
afwijking van de bouwregels (paragraaf 3.3 van het bestemmingsplan buitengebied 2010).
Echter bleek de functie aanduiding ‘niet-grondgebonden agrarisch bedrijf’ niet te voldoen,
biologische legkippen worden gezien als een grondgebonden activiteit. Derhalve moest er al
een planologische procedure (een projectafwijkingsbesluit) worden doorlopen.
In de huidige aanvraag is afgeweken van het principe verzoek. De directe buren van de
familie Haamberg hadden bezwaar tegen de gekozen locatie zoals deze was opgenomen in
het principe verzoek, aan de westzijde van het bedrijf. In overleg met de buren, gemeente en
de familie Haamberg is voor een alternatieve locatie aan de oostzijde van het bedrijf
gekozen. Daarnaast moet er een planologische procedure worden gevolgd waardoor er niet
meer hoeft worden vastgehouden aan de overschrijding van maximaal 25 meter. Hierdoor is
de stal verder naar achteren geplaatst zodat de uitloop van de legkippen makkelijker
gerealiseerd kan worden. Door het aanbrengen van landschappelijke beplanting in de vorm
van een houtsingel en struweelhaag welke goed passen in het Kampenlandschap is de
overschrijding van het bouwblok met meer dan 25 meter ruimtelijk aanvaardbaar.
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2 Project- en locatiebeschrijving
2.1

Projectbeschrijving

In de huidige situatie zijn er twee bedrijfswoningen, een rundveestal, 4 varkensstallen, 2
werktuigenbergingen en een mestsilo aanwezig. Het bedrijf heeft beschikking over ca. 17 ha
landbouwgrond.
In de beoogde situatie wordt er een nieuwe pluimveestal gebouwd van 30,5 * 75,62 meter en
een mestloods van 15 * 21,2 meter. Deze stal is aan tweezijden voorzien van een
wintergarden (overdekte uitloop). Rondom de stal komt een uitloopveld van ca. 6 ha. voor de
legkippen. De uitloop wordt rondom voorzien van gaas en verdeeld over 6 gelijke weilanden
voor 3000 legkippen.
In stal E, F en H worden vleesvarkens gehouden op de traditionele wijze (0,8 m² per
vleesvarken). Echter zijn ze voornemens om met de vleesvarkens te gaan voldoen aan het
beter leven concept (1,0 m² per vleesvarken), hierdoor kunnen er minder dieren in één hok
worden gehouden. Stal G zal worden gebruikt als ziekenstal. Door deze wijziging zal het
aantal te houden vleesvarkens verminderen naar 354 stuks.
De bedrijfswoning Esweg nr. 14 wordt momenteel niet bewoond. Op termijn zal de zoon van
dhr. Haamberg deze gaan bewonen.
De rundveestal en overige gebouwen blijven ongewijzigd.
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Legenda:
A:
1e bedrijfswoning
B:
rundveestal
C:
werkplaats
D:
2e bedrijfswoning
E:
vleesvarkensstal
F:
vleesvarkensstal
G:
vleesvarkensstal
H:
vleesvarkensstal
I:
landbouwwerktuigenberging
J:
landbouwwerktuigenberging
K:
mestsilo
L:
biologische leghennenstal

Afbeelding 1: situatieschets gewenste situatie

Ruimtelijk inpasbaarheid
De nieuw te bouwen stal wordt gebouwd ten zuiden van het huidige erf. Deze stal zal vanaf
de Esweg en Korenmorsweg zichtbaar zijn. Door het aanbrengen van landschappelijke
beplanting in de vorm van een houtsingel en struweelhaag wordt het zicht vanaf de
Korenmorsweg en Esweg gedeeltelijk weggenomen. De beplantingsvorm past goed in het
Kampenlandschap.
Het zicht op de bebouwing wordt niet volledig ontnomen door beplanting omdat agrarische
bebouwing gezien en beleefd mag worden. Er is daarom rekening gehouden met bouwstijl
en materiaalgebruik van de stal.
Met de locatie van de stal en toepassen van emissie reducerende maatregelen wordt de
belasting op de omgeving zoveel mogelijke beperkt en blijven de fijnstof- en geurbelasting
ruim binnen de wettelijke kaders.
De bouw van de stal op deze locatie is derhalve acceptabel en ruimtelijke aanvaardbaar.
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2.2

Locatiebeschrijving

De planlocatie bevindt zich in het buitengebied van Lattrop-Breklenkamp met agrarische
bedrijven, burgerwoningen en enkele bedrijven. Op circa 900 meter ten noorden van de
planlocatie begint de bebouwde kom van Lattrop. De overige woonkernen liggen op geruime
afstand, meer dan 2000 meter, van de planlocatie. Hierdoor zal invloed (bijv. geur) van het
bedrijf op deze woonkernen verwaarloosbaar zijn. De meest dichtstbijzijnde woning in het
buitengebied, aan de Esweg 12, ligt tegen de grens van de inrichting aan, het woongedeelte
ligt op ca. 90 meter vanaf de dichtstbijzijnde gevel van de varkensstal. De nieuwe kippenstal
komt op ca. 150 meter vanaf de woning.
Om eventuele overlast van (buiten)kippen te beperken komt er geen uitloop van kippen
binnen 50 meter van de woning aan de Esweg 12.

bedrijfslocatie

Afbeelding 2: omgevingskaart
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3 Beleidskader
In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op het aspect ruimtelijke ordening in relatie tot het
Rijksbeleid, de Overijsselse Omgevingsvisie en –verordening en het bestemmingsplan van
gemeente Dinkelland.
3.1

Rijksbeleid

Bij het ruimtelijk beleid op Rijksniveau onderscheiden we de Structuurvisie Infrastructuur en
Ruimte (SVIR) en het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro).
3.1.1

Structuurvisie infrastructuur en ruimte

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is vastgesteld op 13 maart 2012. De
Structuurvisie is de opvolger van onder meer de voormalige Nota Ruimte. In de SVIR legt het
Rijk de ambities voor Nederland in 2040 vast door aan te geven waar het land in dat jaar
moet staan.
Daarbij streeft het Rijk naar een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. Dit
betekent onder andere dat het Rijk een aantrekkelijk vestigingsklimaat wil ontwikkelen,
waarbij de concurrentiekracht voor internationale bedrijven en een economische ontwikkeling
wordt versterkt. Naast deze ambities voor de lange termijn kiest het Rijk tevens voor drie
concrete doelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden voor
de middellange termijn (2028), te weten:
- het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de
ruimtelijk-economische structuur van Nederland;
- het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker
voorop staat;
- het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke, natuurlijke en
cultuurhistorische waarden behouden zijn.
Hierbij maakt het Rijk gebruik van verschillende nationale belangen, waarvoor zij
verantwoordelijk is en resultaten wil boeken.
Het rijksbeleid laat zich niet specifiek uit over een uitbreiding van een bestaand agrarische
bedrijf in het buitengebied, kleinschalige ontwikkelingen. Er is geen sprake van een stedelijke
ontwikkeling, het initiatief raakt geen Rijksbelangen zoals opgenomen in de Structuurvisie
Infrastructuur en Ruimte.
Geconcludeerd wordt dat er geen sprake is van strijd met het rijksbeleid.
3.1.2

Besluit algemene regels ruimtelijk ordening

Om de nationale belangen uit de SVIR juridisch te borgen, heeft het Rijk het Barro
vastgesteld. Het Barro bevat algemene planologische regels van het Rijk met betrekking tot
de inhoud van onder andere bestemmingsplannen, zodat de nationale belangen beschermd
worden. Het gaat om de volgende nationale belangen: Rijksvaarwegen, Project
Mainportontwikkeling Rotterdam, Kustfundament, Grote rivieren, Waddenzee en
waddengebied, Defensie, Ecologische hoofdstructuur, Erfgoederen van uitzonderlijke
universele waarde, Hoofdwegen en hoofdspoorwegen, Elektriciteitsvoorziening,
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Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen, Primaire
waterkeringen buiten het kustfundament en IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte).
Aangezien het plan geen raakvlak heeft met één van de nationale belangen en niet binnen
de invloedssfeer van de nationale belangen uit de SVIR ligt, speelt de Barro voor het plan
geen rol.
Conclusie: op de onderhavige planvorming zijn geen regels uit het Barro van toepassing.
3.2

Provinciaal beleid

Provinciale Staten van Overijssel hebben op 12 april 2017 de ‘Omgevingsvisie Overijssel
2017, Beken Kleur’ en ‘Omgevingsverordening Overijssel 2017’ vastgesteld. Deze visie en
verordening zijn vanaf 1 mei 2017 van kracht en dan ook maatgevend voor onderhavig
project.
3.2.1

Omgevingsvisie

Onderstaand is een kaartuitsnede opgenomen uit de ‘Omgevingsvisie Overijssel 2017,
Beken Kleur’. Het bedrijf gelegen aan de Esweg 14/16 te Lattrop-Breklenkamp is gelegen in
de zone ‘Ontwikkelingsperspectief Wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap’ en
‘Landbouw – Economie en vestigingsklimaat’.

Afbeelding 3: uitsnede omgevingsvisie Overijssel 2017

Ontwikkelingsperspectief Wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap
In de ruimtelijke kwaliteitsambities voor ‘Ontwikkelingsperspectief Wonen en werken in het
kleinschalige mixlandschap’ staan de kenmerkende structuren van de agrarische
cultuurlandschappen voorop. Daarnaast gelden, net als voor alle andere
ontwikkelingsperspectieven, de ruimtelijke kwaliteitsambities:
• zichtbaar en beleefbaar mooi landschap
• sterke ruimtelijke identiteiten als merken voor Overijssel
• continu en beleefbaar watersysteem
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Het ontwikkelingsperspectief Wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap richt zich
op het in harmonie met elkaar ontwikkelen van de diverse functies in het buitengebied. Aan
de ene kant melkveehouderij, akkerbouw en opwekking van hernieuwbare energie als
belangrijke vormen van landgebruik. Aan de andere kant gebruik voor natuur, recreatie,
wonen en andere bedrijvigheid.
Schaalvergroting in de landbouw krijgen ruimte in het ontwikkelingsperspectief Wonen en
werken in het kleinschalige mixlandschap, onder de voorwaarde van zorgvuldige inpassing in
het kleinschalige landschap. Ruimte kan verdiend worden door te investeren in
kwaliteitsvoorwaarden. Met name de verschuiving van eenzijdige volumeproductie en
kostprijsreductie naar specialisatie en omgevingsgericht ondernemen in de landbouw is hier
kansrijk voor het behouden van een sterke concurrentiepositie. Waardevermeerdering
ontstaat door het benutten van de specifieke gebiedskwaliteiten, en van het maatschappelijk
draagvlak voor kwaliteitsproductie en -producten.
Conclusie: het plan wordt landschappelijke ingepast en er wordt gekozen voor een
biologische productiewijze. De nieuwe ontwikkelingen passen binnen het gestelde
ontwikkelingsperspectief wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap.
Landbouw – Economie en vestigingsklimaat
Provinciale staten hebben als ambitie voor de sector ‘Agro en Food’ een innovatieve en
concurrerende sector te faciliteren. Hierover is ten aanzien van de landbouw in de
Omgevingsvisie 2017 (paragraaf 10.2.3.1) het volgende opgenomen (beknopte
samenvatting):
- GS biedt ruimte voor de agro- en foodsector om zijn concurrentiepositie te verbeteren
en verbinden daar een aantal Overijsselse kwaliteitsvoorwaarden;
- Ondernemers kunnen ruimte voor ontwikkeling verdienen door te investeren in
aanvullende kwaliteitsvoorwaarden op het gebied van ruimtelijke kwaliteit,
duurzaamheid en sociale kwaliteit;
- Toepassing van de aanvullende kwaliteitsvoorwaarden is, net als toepassing van de
KGO, maatwerk en in evenwicht met de bedrijfsgroei;
- Bedrijfsontwikkeling en nieuwvestiging van agrarische bedrijven is in principe alleen
mogelijk op bestaande agrarische locaties;
- De uitvoering aan de visie wordt geregeld in hoofdstuk 2.1 van de verordening
(Kwaliteitsimpuls agro en food bij bedrijfsontwikkeling).
Conclusie: het plan wordt landschappelijke ingepast, er worden extra maatregelen genomen
om emissie van ammoniak en fijnstof te beperken en er wordt gekozen voor een biologische
productiewijze. Het plan past binnen de gesteld voorwaarden.
Uitvoeringsmodel omgevingsvisie
Het uitvoeringsmodel in de Omgevingsvisie stuurt op ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid.
Alle uitvoeringsacties zijn te plaatsen in de samenhang van generieke beleidskeuzes,
ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken. Deze drie niveaus sturen op basis van
een inhoudelijke ontwikkelingsvisie of, waar en hoe een ruimtelijke ontwikkeling gerealiseerd
kan worden. Onderstaand figuur geeft dit schematisch weer.
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Afbeelding 4: uitvoeringsmodel omgevingsvisie Overijssel

Generieke beleidskeuzes
In heel Overijssel zijn een aantal beleidskeuzes van toepassing. Dit zijn:
- integraliteit
- toekomstbestendigheid
- concentratiebeleid
- (boven) regionale afstemming
- Zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik
Deze beleidskeuze zijn vooral gericht op stedelijke ontwikkelingen.
De nieuwe stal wordt gebouwd voor het houden van legkippen overeenkomstig de
biologische productiemethode. In deze landbouwvorm wordt er nadrukkelijk rekening
gehouden met milieueffecten, dierwelzijn en zijn omgeving. Daarnaast is er gekozen voor
extra emissiebeperkende maatregelen om de belasting van fijnstof, ammoniak en geur te
beperken.
Ontwikkelingsperspectieven
De locatie ligt in het ontwikkelingsperspectief Wonen en werken in het kleinschalige
mixlandschap. In dit ontwikkelingsperspectief staat de ambitie voortbouwen aan de
kenmerkende structuren van de agrarische cultuurlandschappen voorop.
De ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw worden nadrukkelijk verbonden met
behoud en versterking van cultuurhistorische, natuurlijke en landschapselementen. Hierbij
krijgt schaalvergroting in de landbouw ruimte onder voorwaarde van zorgvuldige inpassing in
het kleinschalige landschap.

9

De nieuwe kippenstal wordt ingepast met gebiedseigen landschapselementen, hiermee
wordt voldaan aan de ambities binnen het ontwikkelingsperspectief Wonen en werken in het
kleinschalige mixlandschap.
Gebiedskenmerken
Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarischcultuurlandschap, stedelijke laag en laag van beleving) gelden specifieke
kwaliteitsvoorwaarden en -opgaven voor ruimtelijle ontwikkelingen.
Natuurlijke laag
Op de locatie van de nieuwe stal onderscheiden we de volgende gebiedstype:
‘Beekdalen en natte laagtes’
De ambitie van Beekdalen en natte laagtes is de beekdalen als functionele en ruimtelijke
dragende structuren van het landschap betekenis te geven. Ruimte voor water, continuïteit
van het systeem zijn leidend. Tevens is de ambitie afwenteling van wateroverlast op
stroomafwaarts gelegen gebieden als eenheid te beschouwen en het vasthouden van water
te bevorderen.
De bestaande sloten en greppels blijven behouden. In overleg wordt een geschikte manier
gezocht om het hemelwater van de nieuwe verharding vast te houden en te infiltreren.
Laag van het agrarisch cultuurlandschap
De locatie ligt in het agrarisch cultuurlandschap ‘Oude hoevenlandschap’. De ambitie is het
kleinschalige, afwisselende oude hoevenlandschap vanuit de verspreid liggende erven een
ontwikkelingsimpuls te geven. Deze erven bieden veel ruimte voor landbouw, wonen,
werken, recreatie, mits er wordt voortgebouwd aan kenmerkende structuren van het
landschap.
In het inpassingsplan is rekening gehouden met de kenmerkende structuren van het oude
hoevenlandschap.
De stedelijke Laag
De locatie heeft op de stedelijke laag geen bijzondere eigenschappen. Deze kan derhalve
buiten beschouwing worden gelaten.
Laag van de beleving
De locatie ligt in de beleving ‘donkerte’. De ambitie is de huidige ‘donkerte’ gebieden, ten
minste zo donker te houden, maar bij ontwikkeling ze liever nog wat donkerder te maken. En
het rustige en onthaaste karakter te behouden.
De lichtuittreding van de stal zal zeer beperkt zijn waardoor de donkerte behouden blijft.
3.2.2

Omgevingsverordening

In de omgevingsverordening zijn in artikelen 2.1.5 ‘Ruimtelijke kwaliteit’ en 2.1.7
‘Kwaliteitsimpuls agro en food’ voorwaarden opgenomen welke het mogelijk maken het
omgevingsbeleid uit te voeren.
Op grond van de artikel 2.1.5 ‘Ruimtelijke kwaliteit’ mag er uitbreiding plaatsvinden ten
behoeve van een bestaand agrarisch bedrijf. Hiervoor dient het voorgenomen project te
voldoen aan verschillende voorwaarden. De onderstaande maatregelen worden genomen op
dit bedrijf:

10

-

De stal wordt uitgevoerd met een emissiearme huisvesting, dit is niet verplicht bij
biologische pluimveehouderij, waardoor de emissie van ammoniak wordt verminderd;
Er wordt een warmteterugwinning geplaatst voor de beluchting van het
volièresysteem. Hierdoor wordt de fijnstof emissie en het energieverbruik verminderd;
Er wordt een landschapsplan opgesteld voor het gehele bedrijf;
De pluimveestal wordt uitgevoerd met natuurlijke ventilatie. Hierdoor wordt het
energieverbruik verminderd;
De directe omgeving wordt betrokken bij de plannen door deze met ze te bespreken
en waar mogelijk de plannen aan te passen.

In de toelichting op het artikel 2.1.7 wordt het onderstaande ten aanzien van de uitbreiding
van agrarische bedrijven beschreven (beknopte samenvatting):
- In de Omgevingsverordening is een bepaling opgenomen die verplicht om zoveel
mogelijk gebruik te maken van bestaande en voormalige agrarische bouwpercelen;
- Gelet op de impact van agrarische bedrijfsvoering op de omgeving gaat GS uit van
het principe dat ondernemers ruimte voor ontwikkeling moeten verdienen door te
investeren in aanvullende kwaliteitsvoorwaarden op het gebied van ruimtelijke
kwaliteit, duurzaamheid en sociale kwaliteit;
Het huidige bouwvlak is ca. 5200 m² en wordt uitgebreid met 2800 m². In de nieuwe situatie
ontstaat een bouwvlak van ca. 8000 m². Hiermee blijft de bouwblok onder de 1,5 ha en is er
sprake van een kleinschalige ontwikkeling in de zin van KGO agro en food.
Op grond van de artikel 2.1.7 ‘Kwaliteitsimpuls agro en food’ mag er uitbreiding plaatsvinden
ten behoeve van een bestaand agrarisch bedrijf. Hiervoor dient het voorgenomen project te
voldoen aan verschillende voorwaarden. De onderstaande maatregelen worden genomen op
dit bedrijf:
- De legkippen worden gehouden op biologische productiewijze, hierdoor is er een
verhoogd dierenwelzijn;
- De biologische productie wordt gezien als een specialistische- en kwaliteitsproductie;
- De stal wordt uitgevoerd met een emissiearme huisvesting, dit is niet verplicht bij
biologische pluimveehouderij, waardoor de emissie van ammoniak wordt verminderd;
- Er wordt een warmteterugwinning geplaatst voor de beluchting van het
volièresysteem. Hierdoor wordt de fijnstof emissie en energieverbruik verminderd;
- Er worden strooisel schuiven toegepast, waardoor de emissie van ammoniak en
fijnstof verminderd wordt (zie bijgevoegd leaflet). Deze reductie is niet meegenomen
in de berekening omdat dit systeem nog niet gepubliceerd is; (AV2)
Aan het gestelde in de ‘Omgevingsvisie Overijssel 2017, Beken Kleur’ en
‘Omgevingsverordening Overijssel 2017’ kan daarom worden voldaan.
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3.3 Gemeentelijk beleid
Bij de beschrijving van het gemeentelijk ruimtelijk beleid wordt ingegaan op de
“Structuurvisie Dinkelland” en op het geldende bestemmingsplan “Buitengebied Dinkelland”.
3.3.1

Structuurvisie Dinkelland

Op 17 september 2013 heeft de gemeenteraad de “Structuurvisie Dinkelland” (hierna: de
structuurvisie) vastgesteld. Deze structuurvisie bevat een integrale, ruimtelijke en functionele
toekomstvisie voor de gemeente Dinkelland. Feitelijk is de structuurvisie een actualisering en
integratie van het bestaande beleid. Naast een integrale beleidsvisie geeft de visie de
regionale positionering en inbreng van de gemeente Dinkelland in de regio Twente aan.
Het buitengebied is in 4 deelgebieden onderverdeeld. Esweg 14 is gelegen in deelgebied 2
Oost. De aandachtspunten van de deelgebied 2 Oost zijn:
- Verweving natuur en landschap. Ruimte voor de agrariër;
- Ontwikkeling ecologische verbindingszone;
- Aanwijzing Natura 2000 gebied in procedure ‘Bergvennen & Brecklenkampse Veld’
(146 hectare) en Dinkelland;
- Ontwikkeling groene bufferzone grensgebied Duitsland;
- Doorontwikkeling grensovergang Duitsland. Het beleid is gericht op het toestaan van
functies die niet concurrerend zijn met de kernen Denekamp en Noord-Deurningen.
In het inpassingsplan is er gekozen om houtsingels en struweelhagen aan te brengen
rondom de bebouwing. Hierbij is voldoende afstand gehouden zodat deze beplanting de
dagelijkse bedrijfsvoering niet in de weg staat.
De gewenste bedrijfsontwikkeling staat eventuele verbindings- of bufferzone niet in de weg.
Conclusie: de voorgenomen ontwikkeling past binnen het beleid uit de structuurvisie.
Cascobeleid
De verschillende landschapstypen in Noordoost Twente hebben een eigen kenmerkende
structuur van opgaande beplantingen. Deze structuur wordt wel beschouwd als het “casco”
van het landschap. Het kan daarbij gaan om bomenrijen, houtwallen, houtsingels en
(kleinere) bosjes. Het cascobeleid is erop gericht dit casco te versterken.
Door het aanbrengen van landschappelijke beplanting in de vorm van een houtsingel en
struweelhaag, welke aansluiten bij het Kampenlandschap, wordt het casco versterkt. Deze
houtsingels en struweelhagen zullen de bestaande vormen en lijnen van het landschap
volgen. Zie verbeelding in het inpassingsplan. Hiermee wordt voldaan aan het cascobeleid.
Kwaliteitsimpuls groene ruimte
Er dient een kwaliteitsimpuls te worden geleverd als er sprake is van een grootschalige
ontwikkeling, uitbreiding van het bouwvlak boven de 1,5 ha. vallen onder een grootschalige
ontwikkeling. Het huidige bouwvlak wordt uitgebreid tot 0,8 ha en kan gezien worden als een
kleinschalige ontwikkeling.
Het gemeentelijke KGO-beleid is niet van toepassing.
3.3.2

Bestemmingsplan

Het plangebied ligt in het bestemmingplan ‘Dinkelland buitengebied 2010’ van de gemeente
Dinkelland dat op 18 februari 2010 is vastgesteld. De locatie heeft in dat bestemmingsplan
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de bestemming ‘Agrarisch-1’ met de functieaanduidingen ‘niet grondgebonden agrarisch
bedrijf’ en ‘tweede bedrijfswoning’.
De gewenste situatie is strijdig omdat een biologische kippenstal wordt gezien als een
grondgebonden activiteit en de geplande nieuwbouw gedeeltelijk buiten het bouwvlak valt.
Huidige bouwvlak is ca. 5650 m², de nieuwe te bouwen kippenstal overschrijdt het bouwvlak
met ca. 2350 m². Om de gewenste situatie mogelijk te maken dient er een planologische
procedure te worden doorlopen, dit betreft een project afwijkingsbesluit of een
bestemmingsplan herziening. In deze situatie is er gekozen voor een project
afwijkingsbesluit.
In de nieuwe situatie ontstaat er een combinatie van ‘niet grondgebonden agrarisch bedrijf’ –
de varkenshouderij (ca. 2800 m²) en een ‘grondgebonden agrarisch bedrijf’ – de biologische
legkippen en rundveehouderij (ca. 5200 m²).

Grens ‘niet grondgebonden
agrarische bedrijf

huidige bouwblok binnen
bestemmingsplan

overschrijding bouwblok

Afbeelding 5: uitsnede bestemmingsplan

3.3.3

Archeologie

De archeologische waarden in de gemeente Dinkelland zijn vastgelegd in bijlage 9 van het
bestemmingsplan buitengebied 2010.
Hieruit blijkt dat het noordelijke deel, ca. 2344 m², van de kippenstal zich bevindt in de zone
‘dekzandhoogten en -ruggen met een plaggendek’. Deze zone heeft een hoge verwachting
voor het vinden van archeologische resten, bij bodemverstoringen > 2500 m² en > 0,4 m –mv
is een archeologie onderzoek noodzakelijk. Het zuidoostelijke deel, ca. 280 m², van de
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kippenstal bevindt zich in de zone ‘beekdalenen overige laagten’. Deze zone heeft een lage
verwachting voor archeologische resten en is vrijgesteld voor archeologische onderzoek.
Het noordelijk deel van de stal welke in de zone ‘dekzandhoogten en -ruggen met een
plaggendek’ valt is < 2500 m². Een archeologie onderzoek vooraf is niet noodzakelijk.
Uiteraard blijft wel de wettelijke meldingsplicht (art. 53 Monumentenwet) staan bij
archeologische vondsten.

Dekzandenhoogten en -ruggen
met een plaggendek

Beekdalen en overige laagten

Afbeelding 6: uitsnede bijlage 9
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4 Onderzoek
4.1

Milieu

In onderstaande tabellen staan de vergunde diersoorten, -aantallen en stalsystemen
benoemd en de nieuwe dieraantallen en bijbehorende stalsystemen. (AV3)
VERGUND
Aantallen dieren, diercategorie en stalsysteem
Stal nr

RAV code
A 1.100.1
A 3.100
A 6.100
D 1.1.100
D 1.2.100
D 1.3.100
D 2.100
D 3.100

Diercategorie

NH3-emissie

Omschrijving stalsyteem

melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar

overige huisvestingssystemen, beweiden

vrouwelijk jongvee tot 2 jaar

overige huisvestingssystemen

vleesstieren en overig vleesvee van circa 8
tot 24 maanden (roodvleesproductie)
biggenopfok (gespeende biggen)

overige huisvestingssystemen

kraamzeugen (incl. biggen tot spenen)

overige huisvestingssystemen

guste en dragende zeugen

overige huisvestingssystemen,
groepshuisvesting
overige huisvestingssystemen

dekberen, 7 maanden en ouder

overige huisvestingssystemen

vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot overige huisvestingssystemen
7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot
eerste dekking

aantal
dieren

per dier

Geuremissie

totaal

per dier

totaal

Fijnstof
per dier

totaal

32
42
15

13
4,4
5,3

416,0
184,8
79,5

0
0
35,6

0,0
0,0
534,0

118
38
170

3776
1596
2550

180
14
54

0,69
8,3
4,2

124,2
116,2
226,8

7,8
27,9
18,7

1404,0
390,6
1009,8

74
160
175

13320
2240
9450

2
735

5,5
3

11,0
2205,0

18,7
23

37,4
16905,0

180
153

360
112455

Totaal

3363,5

20280,8

145747

NH3-emissie

Geuremissie

Fijnstof

AANVRAAG
Aantallen dieren, diercategorie en stalsysteem
Stal nr

RAV code

H.

D 3.100

F

D 3.100

E

D 3.100

L

E 2.11.3

L

E 6.8

L

E 7.7

B
B
B

A 2.100
A 3.100
A 6.100

B

A 4.100
B 1.100

Diercategorie

Omschrijving stalsyteem

aantal
dieren

per dier

totaal

per dier

totaal

per dier

totaal

vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot
7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot
eerste dekking
vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot
7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot
eerste dekking
vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot
7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot
eerste dekking
legkippen en (groot-)ouderdieren van
legrassen

overige huisvestingssystemen

120

3

360,0

23

2760,0

153

18360

overige huisvestingssystemen

108

3

324,0

23

2484,0

153

16524

overige huisvestingssystemen

126

3

378,0

23

2898,0

153

19278

Volièrehuisvesting, 30–35% van de
leefruimte roosters met daaronder een
mestband met 0,7 m3 per dier per uur
mestbeluchting. Mestbanden minimaal
eenmaal per week afdraaien. Roosters
minimaal in twee etages. (BWL 2005.04.V1)

18000

0,025

450,0

0,34

6120,0

65

1170000

additionele technieken voor mestbewerking
en mestopslag
additionele technieken voor
emissiereductie van fijn stof
zoogkoeien ouder dan 2 jaar

afgesloten mestopslagloods

18000

0,05

900,0

warmtewisselaar; 13% emissiereductie fijn
stof (BWL 2012.03.V2)
overige huisvestingssystemen

18000

-8,45

-152100

vrouwelijk jongvee tot 2 jaar

overige huisvestingssystemen

vleesstieren en overig vleesvee van circa 8
tot 24 maanden (roodvleesproductie)
vleeskalveren tot circa 8 maanden

overige huisvestingssystemen

20
15
10

4,1
4,4
5,3

82,0
66,0
53,0

0
0
35,6

0,0
0,0
356,0

86
38
170

1720
570
1700

schapen ouder dan 1 jaar, inclusief
lammeren tot 45 kg1, 2

overige huisvestingssystemen

5
30

3,5
0,7

17,5
21,0

35,6
7,8

178,0
234,0

33
0

165
0

overige huisvestingssystemen

Totaal

2651,5

15

15030,0

1076217

4.2

Fijnstof

Stof ontstaat hoofdzakelijk door huidschilfers, mengvoeders en strooisel en wordt via de
ventilatielucht in de omgeving gebracht. Een meer specifiekere vorm van stof is fijnstof.
Fijnstof is afkomstig van natuurlijke bronnen, zoals zeezout en zand, en menselijke bronnen,
zoals verkeer, industrie en landbouw. De menselijke bronnen veroorzaken de grootste
uitstoot van fijnstof, tot wel zo’n 75 tot 80%, blijkt uit recent onderzoek (rapport
‘Beleidsgericht Onderzoeksprogramma fijnstof’, Planbureau voor de Leefomgeving (PBL),
Den Haag/Bilthoven, 2010).
In het besluit emissiearme huisvesting voor landbouwhuisdieren (besluit huisvesting) is voor
pluimvee een maximale emissiewaarde voor fijnstof opgenomen. Echter is dit besluit niet van
toepassing op huisvestingsystemen voor varkens en pluimvee welke worden gehouden
overeenkomstig de biologische productiemethode.
Ondanks dat het niet verplicht is, worden er in de nieuwe stal wel maatregelen genomen om
de fijnstofemissie te reduceren. Er wordt een warmtewisselaar geplaatst met 13%
fijnstofreductie. Ook worden er strooiselschuiven onder het volièresysteem geplaatst, deze
zorgen voor 20% fijnstofreductie, echter is dit systeem nog niet officieel gepubliceerd en niet
meegenomen in de berekening. (AV4)
Wanneer een uitbreiding 'niet in betekenende mate' (NIBM) bijdraagt aan de concentratie
fijnstof, kan de vergunning worden verleend. Met het rekenprogramma ISL3a kan berekend
worden of de bijdrage NIBM is. Uit de berekening blijkt dat Concentratie en overschrijding
onder de norm van 50 microgram/m³ en 36 dagen (incl. zeezout correctie) blijft.
Geconcludeerd kan worden dat de totale emissie van fijnstof beschouwd kan worden als niet
in betekende mate (NIBM).
Fijnstofberekening (ISL3a): (AV4)
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Sinds 1 januari 2015 is ook de grenswaarde van PM2,5 van kracht. Deze fractie van het
fijnstof maakt onderdeel uit van de fractie PM10. De PM2,5 nieuwe grenswaarde voor PM2,5
gaat niet voor problemen in de agrarische sector zorgen. De veehouderijen zijn geen
belangrijke bron van PM2,5 uitstoot. Zo bedraagt het aandeel PM2,5 binnen de uitgestoten
hoeveelheid PM10 bij volière pluimveestallen ongeveer 6%. Als de luchtkwaliteit aan de PM10
normen voldoet, dan geldt dit ook voor de PM2,5 normen. Daarbij ligt de
achtergrondconcentratie voor PM2,5 in Nederland ruimschoots onder de grenswaarde. (AV4)
4.3

Ammoniak

Op 14 maart 2018 heeft de provincie Overijssel een ontwerpbesluit genomen voor het
verleend van de vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming. Het ontwerpbesluit is
al bijlage toegevoegd. (AV5)
4.4

Geur

De wet geurhinder en veehouderij bevat regels inzake geurhinder bedoeld voor de bij
veehouderijen behorende dierenverblijven en vormt vanaf 1 januari 2007 een toetsingskader
voor de milieuvergunning.
De normen voor geur zijn afgeleid van de Regeling geurhinder en veehouderij. Om de
geurbelasting op de omgeving te bepalen, worden geurberekeningen uitgevoerd conform het
geurverspreidingsmodel ‘V-stacks vergunning’. Uit de berekening volgt de geurbelasting op
de daarvoor gevoelige objecten, uitgedrukt in odour units per kubieke meter. De geurnorm
voor geurgevoelige objecten varieert. Er wordt onderscheid gemaakt tussen geurgevoelige
objecten binnen de bebouwde kom en buiten de bebouwde kom en er is onderscheid in
concentratiegebied en niet-concentratiegebied. Voor een geurgevoelig object dat deel
uitmaakt van een ander veehouderijbedrijf geldt de geurnorm niet, maar een
minimumafstand van 50 meter.
Uit de V-stacks berekening blijkt dat de geurbelasting op de burgerwoningen in het
buitengebied onder de norm van 14,0 odour units per kubieke meter blijven en de woningen
binnen de bebouwde kom onder de norm van 3,0 odour units per kubieke meter blijven.
Binnen een afstand van 50 meter van de dierverblijven bevindt zich geen woning behorende
bij een ander veehouderijbedrijf.
Geurberekening (V-stacks):
Berekende ruwheid: 0,13 m
Meteo station: Eindhoven
Brongegevens:
Volgnr.

BronID

X-coord.

Y-coord.

1
2
3
4
5
6

stal L
stal H
stal B
schapenstal
Varkensstal F
varkensstal E

263 825
265 759
263 824
263 766
263 781
263 793

493 275
493 313
493 345
493 311
493 313
493 316

EP Hoogte

8,2
4,5
1,5
1,5
8,8
8,0
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Gem.geb. hoogte

5,1
3,2
1,5
1,5
5,5
5,5

EP Diam.

0,90
0,40
0,50
0,50
0,80
0,50

EP Uittr. snelh.

0,40
4,00
0,40
0,40
4,00
4,00

E-Aanvraag

6 120
2 760
534
234
2 484
2 898

Geur gevoelige locaties: (AV6)
Volgnummer
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

4.5

GGLID
woning 1
woning 2
woning 3
woning 4
woning 5
woning 6
woning 7
woning 8
rand camping
rand Lattrop

Xcoordinaat
263 636
263 472
263 493
263 992
264 195
263 563
263 812
263 649
264 111
263 177

Ycoordinaat
493 299
493 193
493 043
492 985
493 045
493 396
493 518
493 500
493 680
494 061

Geurnorm
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
3,0
3,0

Geurbelasting
2,8
1,3
1,1
1,3
1,0
2,0
3,0
2,6
1,2
0,4

Uitloop kippen (AV8)

Het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid heeft na aanleiding van het vestigen
van een biologisch pluimvee bedrijf in de gemeente Doetinchem aangegeven dat de uitstoot
van fijnstof vanuit de vrije uitloop beperkt zal zijn. Dat komt omdat de uitloop bestaat uit zand
of gras en een beetje mest en veren. De bodem buiten de stal is vaak vochtiger dan de
strooisel laag in de stal. Er komt naar verwachting weinig fijnstof uit vrij. Bovendien zal
slechts een deel van de kippen gedurende een deel van de dag gebruik maken van de
uitloop.
* Het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid is een samenwerking van zeven kennis- en
praktijkorganisaties; RIVM, Wageningen University & Research, UU, ZonMw, GGD GHOR Nederland,
Omgevingsdienst NL en LTO. Het doel is om samen bestaande kennis te bundelen, duiden en ontsluiten over
veehouderij en de gezondheid van mens en dier.

Ondanks dat de verwachte uitstoot vanuit de uitloop beperkt zal zijn worden de
onderstaande maatregelen genomen om de hinder richting de woning aan de Esweg 12
zoveel mogelijk te beperken.
-

-

4.6

In een zone van 50 meter rondom de woning komt geen uitloop voor kippen.
In de uitloop worden er beschuttingen geplaatst waaronder de kippen gaan schuilen.
Door de uitloop goed in te richten, er zal een strook rondom de woning geen
bomen/struiken/schuilgelegenheid worden geplant, worden de kippen zoveel
mogelijke van de woning worden afgeleid.
De stal en uitloop wordt verdeeld in 6 groepen van elk 3.000 legkippen. In de uitloop
direct grenzend aan de woning lopen dus maximaal 3.000 kippen. De eerste
volgende (groep van 3000 legkippen) uitloop zit op meer dan 75 meter van de
woning.
Volksgezondheid

Geur
Geur kan verschillende gezondheidseffecten oproepen bij de mens: (ernstige) hinder,
verstoring van gedrag en activiteiten en stress gerelateerde somatische
gezondheidsklachten (bijvoorbeeld hoofdpijn). Het meest voorkomende en beschreven
(gezondheids)effect van geur is (ernstige) hinder. De beoordeling van geur is subjectief en
individueel bepaald. Hoe hinderlijk mensen een geur vinden hangt onder meer af van de
aangenaamheid, de duur, frequentie en intensiteit van de geur. Ook de gewenning, het
tijdstip en de vermijdbaarheid van de blootstelling spelen hierbij een belangrijke rol. Uiteraard
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beïnvloeden ook persoonsgebonden eigenschappen de ervaren hinder. Of de hinder ook tot
andere gezondheidsklachten leidt, is persoonsgebonden en afhankelijk van de persoonlijke
‘stressverwerking’ ofwel ‘coping’.
Het uitgangspunt van de GGD is dat het recht op het verspreiden van geur samen dient te
gaan met de verantwoordelijkheid om te werken volgens het ALARA-principe: ‘as low as
reasonably achievable’. Daarnaast hanteert de GGD bij de beoordeling van geur
gezondheidskundige advieswaarden van 4,7 OU/m³ in de kern en 10,3 OU/m³ in het
buitengebied.
Uit de V-stacks berekening blijkt dat de maximale geurbelasting op de kern 0,4 OU/m³ en op
het buitengebied 3,3 OU/m³ is.
Fijnstof
Veehouderijen leveren een belangrijke bijdrage aan verhoging van fijnstofbelasting zowel
regionaal als lokaal. In de nabijheid van veehouderijbedrijven zijn verhoogde concentraties
endotoxinen gemeten die tot effecten op de luchtwegen kunnen leiden. Of dergelijke
blootstelling ook leidt tot specifieke effecten op de gezondheid van omwonenden is zeer
beperkt onderzocht. Deze studies wijzen met name op het meer voorkomen van zelf
gerapporteerde klachten van luchtwegen, verminderd welbevinden, acute klachten van ogen,
neus en bovenste luchtwegen gerelateerd aan aanwezigheid van veehouderijbedrijven of
hogere blootstelling aan fijnstof of endotoxinen.
De norm voor PM10 ligt op 40 μg/m3 en maximaal 35 overschrijdingsdagen met een
belasting van 50 μg/m3. Vanuit de GGD wordt als toetsingswaarde 31,2
μg/m3 gehanteerd (advieswaarde waarin 35 dagen overschrijding met 50 μg/m3 is verrekend
met 40 μg/m3).
Uit de fijnstof berekening blijkt dat de maximale belasting met 19,48 μg/m3 en 7,5 (AV9)
overschrijdingsdagen lager ligt dan toetsingswaarde van de GGD.
Voor elk agrarisch bedrijf geldt dat het belangrijk is om, met de uitstoot van fijn stof, ook de
daaraan gekoppelde biologische agentia te beperken. Met het recht om de voorgestelde
activiteiten uit te voeren komt ook de verantwoordelijkheid om te werken volgens het ALARAprincipe: ‘as low as reasonably achievable’.
De nieuwe stal wordt uitgevoerd met een warmtewisselaar en strooisel schuiven om de
uitstoot van fijnstof te beperken. Hiermee wordt voldaan aan het ALARA-principe.
Zoönose
Zoönose zijn infectieziekten die van dieren op mensen kunnen overgaan. Per diersoort
kunnen verschillende ziekten voorkomen die zich via de lucht verspreiden naar mensen, via
direct contact tussen dier en mens of via voedsel. Voor omwonenden zijn vooral de via de
lucht overdraagbare aandoeningen van belang. De belangrijkste zijn Q-koorts en influenza
(vogelgriep, varkensgriep). De aanwezige veehouderijbedrijven zorgen voor een (mogelijke)
verhoogde blootstelling aan via de lucht overdraagbare zoönose verwekkers en
antibioticaresistente bacteriën die leiden tot een verhoogd risico op infectieziekten of
onbehandelbare infecties. Verder zijn er aanwijzingen dat bij enkele zoönose verwekkers
zoals Campylobacter (veroorzaker darminfecties) en vee gerelateerde MRSA, de
bedrijfsgrootte is een risicofactor voor de werknemers, binnen het bedrijf zelf, om besmet te
raken. Of deze bedrijfsgrootte ook een risico is voor besmetting bij omwonenden is
onbekend.
Mogelijk kan ook bedrijfsmanagement effect hebben op verspreiding naar de omgeving,
bijvoorbeeld wanneer veehouders de stallen schoonspuiten naar buiten, stallen openen bij
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aanvoer/afvoer dieren, of stallen en ventilatiesystemen niet goed onderhouden. Om de
infectierisico’s voor mensen in direct contact te verminderen kunnen op twee niveaus
maatregelen genomen worden: de aanwezigheid van zoönoseverwekkers bij de dieren
verminderen en transmissie van dier naar mens tegengaan. Met behulp van diverse
maatregelen kan de verspreiding en uitstoot van deze zoönose verwekkers en bacteriën
voorkomen dan wel beheerst worden.
De onderstaand maatregelen worden genomen om aanwezigheid en verspreiding van
zoönose verwekkers te beperken:
- Er is begeleiding van een vaste dierenarts, welke het bedrijf regelmatig bezoekt;
- De pluimveestal kun je alleen betreden via hygiënesluis;
- Om de overdracht van dierziekten van varkens en pluimvee te voorkomen is er een
strikte scheiding, zoals aparte bedrijfskleding, tussen de varkenshouderij en
pluimveehouderij;
- Op het bedrijf is bij zowel de varkens als pluimvee maar één leeftijdsgroep aanwezig.
- Er is een periodieke en regelmatige plaagdierbestrijding;
4.7

Geluid

Het bedrijf valt onder de werking van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Hierin zijn
algemene regels, waaronder geluidgrenswaarden van 45 (dag), 40 (avond) en 35dB(A)
(nacht) periode, opgenomen waaraan moet worden voldaan.
In het gemeentelijk geluidsbeleid is een ambitie- en bovengrenswaarden en een tijdsvenster
opgenomen dat aansluit bij het Activiteitenbesluit.
Gezien de nieuw te bouwen stal wordt uitgevoerd zonder ventilatoren (natuurlijke ventilatie)
en naast de laad- en losactiviteiten de meeste werkzaamheden inpandig plaats vinden, is het
zeer waarschijnlijk dat aan de richtwaarden van het Activiteitenbesluit wordt voldaan. Er
wordt hiermee ook voldaan aan het geluidsbeleid van de gemeente.
In onderstaande tabel zijn alle laad- en losactiviteiten aangegeven met daarbij aangegeven
het aantal keer per week/jaar en de gemiddelde afstand van de activiteit tot het
dichtstbijzijnde geluidsgevoelige object. De activiteiten worden zoveel mogelijk in de dag
periode uitgevoerd.
activiteit
eieren ophalen
lossen krachtvoer
laden pluimveemest
laden drijfmest
Laden en lossen pluimvee
Laden en lossen varkens
Laden en lossen rundvee

4.8

aantal
2 x per week
1 x per week
4 x per jaar
5 x per jaar
1 x per jaar
3 x per jaar
2 x per jaar

gem. afstand
150 meter
120 meter
150 meter
100 meter
150 meter
120 meter
150 meter

Bodem

Er is een bodemonderzoek, conform de NEN 5740, uitgevoerd op de planlocatie, zie bijlage.
Samenvatting en conclusie vanuit het bodemonderzoek is:
Op een locatie gelegen aan Esweg 14 te Lattrop met een oppervlakte van ongeveer 2.650 m2,
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kadastraal bekend gemeente: Denekamp, Sectie: N, nummer(s): 22 is op 4 januari en 11 januari
2018 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd.
Op basis van de analyseresultaten kan geconcludeerd worden dat:
(a) de grond BM2 licht verontreinigd is met Kwik [Hg] en
(b) Het grondwater bevat een licht verhoogd barium.
De hypothese "De gehele locatie is onverdacht" dient grotendeels aangenomen te worden.
Gelet op het doel van het onderzoek zijn er geen redenen die een belemmering of beperking
hoeven te vormen bij de realisatie van de voorgenomen plannen.
Met betrekking tot de eerder genoemde verontreinigingen wordt een nader onderzoek niet
noodzakelijk geacht.
De gevonden lichte verontreinigingen leveren geen direct gevaar op voor de volksgezondheid
en/of het milieu. Eventueel vrijkomende grond kan op het terrein worden verwerkt. Afvoeren,
verplaatsen of mengen van de grond zal slechts met toestemming van de gemeente kunnen
gebeuren.

4.9

Water

Voor de planlocatie is er een digitale watertoets uitgevoerd, als bijlage is de samenvatting
van de watertoets toegevoegd. Naar aanleiding van de watertoets heeft het waterschap de
volgende opmerkingen:
Compensatie toename verhard oppervlak
Het verhard oppervlak neemt toe met meer dan 1500 m2. Hiervoor dienen compenserende
maatregelen genomen te worden. Compenserende maatregelen zijn bijvoorbeeld de aanleg
van een zaksloot, vijver, wadi’s, bodempassage etc. Het waterschap hanteert hierbij de 10%
vuistregel. Dit betekent dat 10% van de totale toename verhard oppervlak, dit uitgedrukt in
kubieke meters, ingericht dient te worden voor waterberging. Voor dit plan betekend dat 295
kubieke meter waterberging aangelegd moet worden.
Wateroverlast
Om wateroverlast in gebouwen te voorkomen adviseert het waterschap om de bovenzijde
begane-grondvloer tenminste 30 centimeter boven de weg aan te leggen.
Afvalwater- en regenwater
Om het aantal overstortingen van rioolwater en de belasting van
rioolwaterzuiveringsinstallatie te beperken, is een belangrijk uitgangspunt om regenwater
(HWA) en afvalwater (DWA) zoveel mogelijk gescheiden af te voeren.
Uit informatie blijkt dat binnen het plangebied een drukriolering ligt. Dit betekent dat alleen
huishoudelijk afvalwater hier op mag worden aangesloten. Regenwater dient binnen het
plangebied worden opgelost. Bij het waterschap geniet het bovengronds afkoppelen van
regenwater (daken) en infiltreren in de bodem de voorkeur. Dit mag uiteraard niet leiden tot
wateroverlast naar aanliggende percelen. Schoon regenwater van daken mag geloosd
worden op het oppervlaktewater.
Agrarische activiteiten
Het gaat hierbij om bedrijfsmatige activiteiten (biologische kippenhouderij). Voor dit plan is
het Activiteitenbesluit van toepassing. Vrij vertaald zegt het Activiteitenbesluit dat het
rechtstreeks afstromen van verontreinigd (regen)water van het verharde erf naar het
oppervlaktewater (=erfafspoelwater) voorkomen moet worden. Bij het inrichten van het erf
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wordt geadviseerd om de waterstromen van elkaar te scheiden. Water wat schoon is dient
schoon te blijven. Aangezien binnen het plan waterberging dient te worden aangelegd,
adviseren wij om het verontreinigd (regen)water aan te sluiten op de nieuw aan te leggen
waterberging.
Hemelwater van daken en erfverharding wordt via een hemelwaterafvoer afgevoerd naar
omliggende sloten en bodem. Dit water komt niet in aanraking met bedrijfsprocessen en
bevat derhalve geen vervuiling. Om de toename aan erfverharding te compenseren worden
er wadi’s en/of infiltratie kratten aangebracht.
Bij het reinigen van de stallen komt er afvalwater vrij. Dit afvalwater wordt opgevangen in de
mestkelder in de stallen. Dit afvalwater bevat mestresten en wordt verwerkt als meststof. Het
huishoudelijke afvalwater afkomstig van de hygiënesluis en toilet wordt afgevoerd naar het
riool.
De opslag van pluimveemest is inpandig geplaatst waardoor eventuele afstromen van
verontreinigd regenwater vanuit de mestopslag wordt voorkomen.
Hiermee wordt voldaan aan de opmerkingen vanuit de watertoets.
4.10 Landschappelijke inpassing
Door Natuurbank Overijssel is voor de gewenste bedrijfsontwikkeling een landschapsplan
opgesteld. Deze is voorgelegd aan en besproken met het Q-team van de gemeente. In het
definitieve plan, zie verbeelding hieronder, is er gekozen voor een houtsingel en
struweelhaag welke de bestaande structuren en grenzen in het landschap volgt. Het volledig
landschapsplan is als bijlage toegevoegd en de aanleg en instandhouding hiervan wordt als
voorwaarde aan de vergunning verbonden.

Afbeelding 7: verbeelding landschappelijk inpassing (versie: 21-11-2017)
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4.11 Externe veiligheid
Op 28 mei 2004 is in het Staatsblad nummer 250 het Besluit externe veiligheid inrichtingen
(hierna te noemen Bevi) gepubliceerd. Dit besluit is op 27 oktober 2004 in werking getreden.
Het besluit heeft tot doel de risico's van activiteiten met gevaarlijke stoffen voor burgers in
hun leefomgeving, tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Daarbij gaat het vooral om
de grote chemische bedrijven. Ook kleinere bedrijven als LPG-tankstations, opslagen van
bestrijdingsmiddelen, buisleidingen, transportactiviteiten en luchtverkeer zijn als potentiële
gevarenbron aangemerkt.
Op de planlocatie worden geen gevaarlijke stoffen gebruikt die een gevaar opleveren voor
burgers en hun leefomgeving.
In onderstaande uitsnede van de risicokaart van de provincie Overijssel is te zien dat in de
directe omgeving van de planlocatie (zwarte pijl) er geen risicovolle installaties aanwezig zijn.
De dichtstbijzijnde installatie zit op een afstand van meer dan 3500 meter van de planlocatie
en levert derhalve geen gevaar voor de gewenste bedrijfsontwikkeling.

Afbeelding 8: uitsnede risicokaart

4.12 Flora en fauna
Er is voor deze locatie/activiteiten een QuickScan Flora en Fauna opgesteld. Samenvatting
en conclusie vanuit de QuickScan is:
Samenvatting
Het concrete voornemen bestaat om een nieuwe kippenstal voor biologische leghennen te
bouwen op het adres Esweg 14 in Lattrop-Breklenkamp. Omdat negatieve effecten van de
voorgenomen activiteiten op beschermde flora- en faunasoorten op voorhand niet uit te
sluiten zijn, is initiatiefnemer verplicht om de wettelijke consequenties van de voorgenomen
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activiteit (vooraf) te onderzoeken. Natuurbank Overijssel is daarom gevraagd de wettelijke
consequenties in het kader van soort- en gebiedsbescherming te onderzoeken. In
voorliggend rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd.
Naast een beschrijving van het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten
van het onderzoek, worden de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten
weergegeven.
Het onderzoeksgebied is op 4 juli 2017 onderzocht op de (mogelijke) aanwezigheid van
beschermde planten en dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en
voortplantingslocaties die door de uitvoering van de voorgenomen activiteiten vernield of
verstoord worden. Ook is gekeken of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben
op beschermd (natuur)gebied.
Het plangebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van sommige vleermuis-,
vogel-, grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten. Deze soorten benutten het
plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk bezetten sommige
grondgebonden zoogdiersoorten er rust- en voortplantingslocaties.
Voor de grondgebonden zoogdieren, die een rust- of voortplantingslocatie in het plangebied
bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Wnb of de soort is niet
beschermd (mol).
Het plangebied ligt niet in- of direct naast beschermd (natuur)gebied. Vanwege de lokale
invloedsfeer hebben de voorgenomen activiteiten geen negatief effect op beschermd
(natuur)gebied buiten het plangebied, zoals Natura2000-gebied en het Natuurnetwerk
Nederland.
De voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal
algemeen voorkomende en talrijke faunasoorten geldt in Overijssel een vrijstelling van de
verbodsbepalingen ‘doden, verwonden en het opzettelijk beschadigen en vernielen van rusten voortplantingslocaties’, als gevolg van werkzaamheden die in het kader van een
ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor beschermde soorten die niet op deze
vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verwonden en doden of om
opzettelijk rust- en voortplantingslocaties te mogen verstoren en vernielen.
Conclusie
De voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties in het kader van soortof gebiedsbescherming. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft
geen ontheffing aangevraagd te worden. Door uitvoering van de quickscan
natuurwaardenonderzoek, heeft initiatiefnemer voldaan aan de zorgplicht, zoals verwoord in
art. 1.11 van de Wnb.
De QuickScan is als bijlage toegevoegd.
4.13 Natuurnetwerk Nederland
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur, EHS) is een
samenhangend netwerk van natuur- en landbouwgebieden met veel natuurwaarden. Het
NNN heeft als doel het behouden, beschermen en versterken van de rijkdom aan plant- en
diersoorten (biodiversiteit). Hiermee dragen we bij aan (inter-)nationaal vitaal stelsel van
natuurgebieden. De realisatie van natuurdoelen gaat zo veel mogelijk samen met het
versterken van de landbouw, de regionale economie en de wateropgaven. De NNNbegrenzing van Overijssel is als verordening opgenomen in de Overijsselse Omgevingsvisie.
De locatie maakt geen deel uit van de NNN. Het meest nabijgelegen NNN-onderdeel bevindt
zich op circa 975 meter van de locatie. De nabijgelegen onderdelen van de NNN maken
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geen onderdeel uit van de zeer kwetsbare gebieden die op grond van artikel 2 van de Wet
ammoniak en veehouderij (Wav) door Provinciale Staten zijn aanwezen. In het kader van de
Wav is het verboden om een veehouderij uit te breiden binnen een straal van 250 meter van
een zeer kwetsbaar gebied. Het dichtstbijzijnde zeer kwetsbaar gebied ligt op meer dan 1500
meter vanaf het bedrijf, waardoor er geen strijd is met deze wetgeving.

Afbeelding 9: natuurnetwerk Nederland
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Afbeelding 10: Wav-gebieden

4.14 Verkeer
De ontsluiting van de locatie verloopt via de Esweg en Disseroltweg/Korenmorsweg. In de
nieuwe situatie worden er minder vleesvarkens gehouden, echter worden er nu ook
legkippen gehouden. Hierdoor zal het aantal verkeersbewegingen toenemen van ca. 2 naar
4 transportbeweging (vrachtwagens) per week.
Op eigen terrein wordt in de bestaande situatie voorzien in een goede afwikkeling van het
vrachtverkeer. Het vrachtverkeer heeft een goede toegang tot het bedrijf. Op het erf is
voldoende ruimte voor het lossen van voeders en laden van eieren, mest en dieren. Er kan
worden zorggedragen voor een verkeersveilige afwikkeling van het verkeer.
In de nieuwe situatie wordt er voldoende ruimte voor de stal vrijgehouden zodat
vrachtverkeer eenvoudig het erf kan betreden en verlaten. De gewenste bedrijfsontwikkeling
zal niet leiden tot onveiligere verkeerssituaties.
Op eigen terrein is eveneens voldoende ruimte voor de parkeerbehoefte van bezoekers. Er
is daarom geen overlast te verwachten van parkeren op de openbare weg.
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4.15 Financiële uitvoerbaarheid
De financiële uitvoerbaarheid van de gewenste bedrijfsontwikkeling komt geheel voor
rekening en risico van de initiatiefnemer en niet op kosten van de overheid. Dat geldt zowel
voor de kosten van het projectbesluit, alsmede de uitvoering ervan. De gemeente heeft met
de aanvrager een overeenkomst voor tegemoetkoming in de schade voor derden gesloten.
Met deze overeenkomst wordt geregeld dat eventuele tegemoetkoming in de schade voor
derden voor rekening van de aanvrager komt. De economische uitvoerbaarheid is daarom
niet in het geding. (AV10)
4.16 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Er is overleg geweest met de directe buren over de nieuwe plannen. De buren hadden op de
eerste instantie een aantal bezwaren. Na aanpassing van het plan is er een zekere
draagvlak bij de buren voor het nieuwe plan.
Het ontwerp- en definitieve besluit worden beide 6-weken ter inzage gelegd. In deze termijn
kunnen alle belanghebbende hun eventuele bezwaren bekend maken.
De maatschappelijke uitvoerbaarheid is daarom niet in het geding.
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5 Aanvulling ruimtelijke onderbouwing
Het ontwerpbesluit heeft 6-weken ter inzage gelegen, binnen deze periode is één zienswijze
ingediend. Deze zienswijze heeft aanleiding gegeven de ruimtelijke onderbouwing op
onderdelen aan te vullen/te wijzigen.
5.1

AV1: Inleiding en doel

In eerste instantie zullen er i.v.m. de nu beschikbare landbouwgrond ca. 14.000 biologisch
legkippen worden gehouden. De familie Haamberg heeft contact gehad met de eigenaar van
de naastgelegen grond. Nadat de vergunningen zijn verleend en onherroepelijk zijn wordt de
beschikbaar van deze grond verder besproken. Deze grond zal eerst moeten worden
omgeschakeld naar biologisch waarna deze kan worden ingezet als uitloop voor de
legkippen. In de onderstaande afbeelding is de uitloop van de legkippen weergegeven en
met pijlen de uitbreidingsrichting van de uitloop.

uitloop
56.000 m²

toekomstige
uitloop 16.000 m²

Afbeelding 1: situatieschets uitloop

5.2

AV2: Omgevingsverordening

De tekst: ‘Deze reductie is niet meegenomen in de berekening omdat dit systeem nog niet
gepubliceerd is’ komt te vervallen. De reductie is nu wel meegenomen in de berekeningen;
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5.3

AV3: Milieu

Tabellen zijn aangepast, de strooiselschuiven zijn toegevoegd.
VERGUND
Aantallen dieren, diercategorie en stalsysteem
Stal nr

RAV code
A 1.100
A 1 beweiden
A 6.100

D 1.1.100
D 1.2.100
D 1.3.100
D 2.100
D 3.100

Diercategorie

NH3-emissie

Omschrijving stalsyteem

melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar

overige huisvestingssystemen

melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar

beweiden ten minste 720 uur in een
kalenderjaar (PAS 2015.08)
vleesstieren en overig vleesvee van circa overige huisvestingssystemen
8 tot 24 maanden (roodvleesproductie)
biggenopfok (gespeende biggen)

overige huisvestingssystemen

kraamzeugen (incl. biggen tot spenen)

overige huisvestingssystemen

guste en dragende zeugen

overige huisvestingssystemen,
groepshuisvesting
overige huisvestingssystemen

dekberen, 7 maanden en ouder

vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg overige huisvestingssystemen
tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25
kg tot eerste dekking

aantal
per dier
dieren
32
13
42
-0,65

totaal

Geuremissie
per dier

Fijnstof

totaal

per dier

totaal

416,0
-27,3

0
0

0,0
0,0

148
-30

4736
-1260

15

5,3

79,5

35,6

534,0

170

2550

18
14
54

0,69
8,3
4,2

12,4
116,2
226,8

7,8
27,9
18,7

140,4
390,6
1009,8

74
160
175

1332
2240
9450

2
735

5,5
3

11,0
2205,0

18,7
37,4
23 16905,0

180
153

360
112455

Totaal

3039,6

19017,2

131863

NH3-emissie

Geuremissie

Fijnstof

AANVRAAG
Aantallen dieren, diercategorie en stalsysteem
Stal nr
H.
F.
E.
L.

RAV code

Omschrijving stalsyteem

vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg overige huisvestingssystemen

E 7.7

additionele technieken voor
emissiereductie van fijn stof
additionele technieken voor
emissiereductie van fijn stof
additionele technieken voor
mestbewerking en mestopslag
zoogkoeien ouder dan 2 jaar

overige huisvestingssystemen

vrouwelijk jongvee tot 2 jaar

overige huisvestingssystemen

E 7.10
E 6.8
B

Diercategorie

D 3.100
D 3.100
D 3.100
E 2.11.3

A 2.100
A 3.100
A 6.100

A 4.100
B 1.100

vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg overige huisvestingssystemen
vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg overige huisvestingssystemen
legkippen en (groot-)ouderdieren van
legrassen

Volièrehuisvesting, 30–35% van de
leefruimte roosters met daaronder een
mestband met 0,7 m3 per dier per uur
mestbeluchting. Mestbanden minimaal
eenmaal per week afdraaien. Roosters
minimaal in twee etages. (BWL
2005.04.V1)
warmtewisselaar; 13% emissiereductie
fijn stof (BWL 2012.03.V2)
strooiselschuif bij volièrehuisvesting;
20% emissiereductie fijnstof
afgesloten mestopslagloods

vleesstieren en overig vleesvee van circa overige huisvestingssystemen
8 tot 24 maanden (roodvleesproductie)
vleeskalveren tot circa 8 maanden

overige huisvestingssystemen

schapen ouder dan 1 jaar, inclusief
lammeren tot 45 kg1, 2

overige huisvestingssystemen

Totaal

5.4

aantal
per dier
dieren
120
3
108
3
126
3
18000
0,025

totaal

per dier

totaal

per dier

totaal

360,0
324,0
378,0
450,0

23
23
23
0,34

2760,0
2484,0
2898,0
6120,0

153
153
153
46,15

18360
16524
19278
830700

18000

0,05

900,0

0

0,0

0

0

20
15
10

4,1
4,4
5,3

82,0
66,0
53,0

0
0
35,6

0,0
0,0
356,0

86
38
170

1720
570
1700

5
30

3,5
0,7

17,5
21,0

35,6
7,8

178,0
234,0

33
0

165
0

2651,5

15030,0

889017

AV4: Fijnstof

De strooiselschuiven zijn op 12 december 2017 toegevoegd aan RAV-lijst. Daarom wijzigt de
tekst ‘echter is dit systeem nog niet officieel gepubliceerd en niet meegenomen in de
berekening’ wordt vervangen door ‘Deze twee systemen samen zorgen ervoor, dat ondanks
het niet verplicht is, er wordt voldaan aan de maximale emissiewaarde voor fijnstof.’
Aanvullende tekst:
Op 22 oktober 2018 is er een brief naar de tweede kamer verstuurd met deelrapport
‘Longontsteking in de nabijheid van geiten- en pluimveehouderij’. Dit rapport maakt deel uit
van een reeks vervolgonderzoeken in het kader van VGO-onderzoeken. Uit dit onderzoek
blijkt dat er geen verband is gevonden tussen het wonen in de buurt van een
pluimveehouderij en een verhoogd risico op longontsteking. De brief is als bijlage
toegevoegd.
Er is een nieuwe fijnstofberekening gemaakt met de volgende wijzigingen: strooischuiven
toegevoegd, rekenjaar 2019 en adressen toegevoegd.
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De tekst ‘Als de luchtkwaliteit aan de PM10 normen voldoet, dan geldt dit ook voor de PM2,5
normen. Daarbij ligt de achtergrondconcentratie voor PM2,5 in Nederland ruimschoots onder
de grenswaarde.’ komt te vervallen.
Aanvullende tekst en tabel:
Het RIVM heeft eind 2015 een nadere analyse uitgevoerd. Door de analyse is beter inzicht
verkregen in de statistische relatie tussen de jaargemiddelde concentraties PM10 en PM2.5.
Daarbij is gebruik gemaakt van meetdata over de jaren 2010 tot en met 2014.
De meetdata zijn afkomstig van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM en van de
meetnetten van de GGD Amsterdam en de DCMR. In de analyse zijn alleen jaargemiddelde
meetwaarden gebruikt waarvoor geldt dat voor zowel PM10 als PM2.5 voor meer dan 75% van
de dagen een daggemiddelde concentratie beschikbaar is.
Uit de analyse van de meetgegevens blijkt dat de jaargemiddelde concentratie PM2.5 (μg/m3)
gemiddeld 37% lager ligt dan de jaargemiddelde concentratie PM10 (μg/m3).
Rekening houdend met de spreiding in de waarden, heeft RIVM voor verschillende waarden
van de jaargemiddelde concentraties PM10 bepaald:
- de gemiddelde waarde voor de jaargemiddelde concentraties PM2.5 die hiermee
overeenkomt (en in 50% van de gevallen wordt overschreden);
- de waarde voor de jaargemiddelde concentratie PM2.5 die in minder dan 5% van de
gevallen wordt overschreden;
- de waarde voor de jaargemiddelde concentratie PM2.5 die in minder dan 1% van de
gevallen wordt overschreden.
De onderstaande tabel geeft voor verschillende concentraties PM10 (μg/m3) inzicht in de kans
dat een bepaalde PM2.5 concentratie (μg/m3) wordt overschreden.
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Tabel concentraties PM10 (μg/m3) en te verwachten concentraties PM2.5 (μg/m3)
Jaargemiddelde concentratie PM2.5

Jaargemiddelde
concentratie
PM10

meest waarschijnlijk

kans < 5%

kans < 1%

40

25

28

29

32,5

21

23

24

30

19

21

24

25

16

18

19

De grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie PM2.5 is 25 μg/m3. Voor PM10 is de
grenswaarde voor de daggemiddelde concentraties bepalend of maatgevend. Deze
grenswaarde is 50 μg/m3 en mag maximaal 35 dagen worden overschreden. Deze dagnorm
voor PM10 komt overeen met een jaargemiddelde concentratie PM10 van 31,2 μg/m3
(rekening houdend met zeezoutaftrek).
Uit bovenstaande tabel blijkt bijvoorbeeld dat bij een jaargemiddelde concentratie PM10 van
32,5 μg/m3, de kans dat de jaargemiddelde concentratie PM2.5 gelijk is aan of hoger is dan
24 μg/m3, kleiner is dan 1%.
De jaargemiddelde concentratie PM10 van het bedrijf op de gevoelige objecten is < 17 μg/m3.
De voorgenomen ontwikkeling zal daardoor binnen de maximale concentratie PM2.5 blijven.
5.5

AV5: Ammoniak

De tekst:
‘Op 14 maart 2018 heeft de provincie Overijssel een ontwerpbesluit genomen voor het
verleend van de vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming. Het ontwerpbesluit is
al bijlage toegevoegd.’
Wordt vervangen door:
‘Op 16 mei 2018 heeft de provincie Overijssel een besluit genomen voor het verlenen van de
vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming. Het besluit is als bijlage toegevoegd.
In dit besluit zijn de mestschuiven, welke een extra ammoniak reductie van 20% geeft, niet
meegenomen. Dit omdat dit systeem ten tijde van de aanvraag nog niet officieel
gepubliceerd was. De gemeente heeft de provincie gevraagd of een VVGB (verklaring van
geen bedenking) dient te worden aangevraagd.
In reactie hierop heeft de provincie aangegeven dat er voor de omschakeling naar biologisch
houden van legkippen al een natuurvergunning is afgegeven. Als er geen sprake is van
uitbreiding van de dieraantallen of van een uitbreiding van de stal hoeft er voor de schuif
geen VVGB aangevraagd te worden.
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5.6

AV6: Geur

Tabel van de geur gevoelige locaties is aangepast.
Geur gevoelige locaties:
Volgnummer
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

5.7

GGLID
Esweg 12
Esweg 12 A
Esweg 9
Esweg 8
Korenmorsweg 24
Korenmorsweg 19
Frensdorferweg 26
Korenmorsweg 30
Frensdorferweg 31
rand camping
rand Lattrop

Xcoordinaat
263 640
263 657
263 472
263 493
263 992
264 195
263 563
263 812
263 649
264 111
263 177

Ycoordinaat
493 309
493 314
493 193
493 043
492 985
493 045
493 396
493 518
493 500
493 680
494 061

Geurnorm
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
3,0
3,0

Geurbelasting
2,8
3,3
1,3
1,1
1,3
1,0
2,0
3,0
2,6
1,2
0,4

AV7: Biologische veehouderij

Hoofdstuk biologische veehouderij is toegevoegd.
De regelgeving voor biologische productie bestaat uit Europese wetteksten (EUVerordeningen nr. 834/2007 en 889/2008), Nederlandse wetteksten en reglementen van
Skal Biocontrole. Kern van deze regelgeving is dat de biologische productie en de
aanduidingen op het product aan bepaalde eisen moeten voldoen én dat hierop toezicht
plaatsvindt. In Nederland vindt dit toezicht plaats door Skal Biocontrole.
De uitloop van de legkippen is al biologische gecertificeerd onder nummer 1214130, zie
bijlage. De certificering van de stal kan pas worden uitgevoerd nadat de stal is gerealiseerd.
Een van de eisen is dat er in de binnenruimtes maximaal 6 leghennen per m² mogen worden
gehouden. De totaal beschikbare vloeroppervlak in de stal is 1892 m² en de beschikbare
oppervlakte in het volièresysteem is 1116 m². De totale beschikbare oppervlakte is 3008 m².
Hiermee komt de het aantal legkippen op 5,98 dieren/m² en wordt er voldaan aan de eisen.
Het volièresysteem is voorzien van in totaal 3353 m zitstokken en 256,6 m² legnesten.
Hiermee wordt voldaan aan de eis van 18,0 cm zitstok per dier en 120 cm² legnest per dier.
Het maximaal aantal hennen per afdeling is 3000 dieren. Door het plaatsen van gazen
wanden, zie tekeningen, wordt de stal verdeeld in 6 afdelingen van maximaal 3000 dieren.
De uitloop wordt gescheiden en afgerasterd door gaas van ca. 1,2 meter hoog. Aangezien
de legkippen veel ruimte tot hun beschikking hebben blijkt deze hoogte in de praktijk
afdoende.
Aangezien er in eerste instantie een uitloop is voor ca. 14.000 legkippen zullen deze in 6
gelijke groepen van ca. 2335 legkippen worden verdeeld. De legkippen hebben hierdoor
beschikking over meer ruimte.
De uitgebreide diercalculatie van de leverancier van de stalinrichting (volièresysteem) is
hieronder bijgevoegd.
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Diercalculatie gebaseerd op de BIO standaard
Oppervlakte
Staloppervlakte
Bolegg Terrace MBN

20,00
4

breedte
nestrijen

62,10
27,0

Vrije uitloopruimte

10,0

breedte

65,0

Nesten
Bolegg Terrace MBN

Voersysteem
Kettingvoer

4

8

nestrijen

circuits

lengte (net.)
secties 2,3m
Totale sectiebreedte 4,49 m
lengte

1242,0
1116

m²
m²

650,0

m²

Totale oppervlakte
Aantal dieren gebaseerd op totale oppervlakte
(max. dieren/m²)

3.008
18.042
6.0

m²
dieren

21.384

dieren

Aantal dieren gebaseerd op nestoppervlakte
(max. dieren/nest)

21.384
198

dieren

27,0

19.872

dieren

19.872
10,00

dieren

32.400

dieren

32.400
10,00

dieren

5.520
5.520
2.760
4.830

dieren
dieren
dieren
dieren

18.630
18,0

dieren

27,0

nestsecties 2,3m

secties 2,3m

Aantal dieren gebaseerd op voersysteem
(min. cm/dier)
Drinksysteem
Drinknippels
Nippels

12
10

lijnen
27,0
nippels per sectie

nestsecties 2,3m

Aantal dieren gebaseerd op drinksysteem
(max. dieren/nippel)
Aantal zitstokken
Bolegg Terrace MBN
Voersysteem
Eierbumper
Extra zitstokken

16
16
8
14

lijnen
lijnen
lijnen
lijnen

27,0
27,0
27,0
27,0

secties 2,3m
secties 2,3m
secties 2,3m
secties 2,3m

993,60 m
993,60 m
496,80 m
869,40 m

Aantal dieren gebaseerd op aantal zitstokken
(min. cm/dier)

Deze stal is geschikt voor
Totale oppervlakte:
Nesten:
Voersysteem:
Drinksysteem:
Zitstokken:

5.8

18.000

dieren

5,98
166
11,04
5,56
18,63

dieren / m²
dieren / nest
cm / dier
dieren / nippel
cm zitstok / dier

AV8: Uitloop kippen

Aanvullende tekst:
Deze uitloop van biologische leghennen moet conform de eisen voldoen aan:
1. De leghennen hebben een minimaal uitloop van 4m² per leghen;
2. De openluchtruimte voor pluimvee moet voor het grootste deel begroeid zijn of
schuilmogelijkheden bieden;
3. De dieren hebben gemakkelijk toegang tot voldoende drink- en voederbakken;
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4. Pluimvee moet gedurende tenminste één derde van haar leven toegang hebben tot een
openluchtruimte;
Op dit bedrijf worden aan deze eisen voldaan door:
1. De uitloop wordt digitaal ingemeten, uitgezet en verdeeld door een landmeetkundig
bureau. Deze meting is bepalend voor het aantal te houden legkippen;
2. De uitloop bied genoeg begroeiing en schuilmogelijk als de legkippen de gehele uitloop
gebruiken. Naast de begroeiing zoals aangegeven in het landschapsplan worden er
schuilmogelijkheden aangebracht in 5 stroken, zie onderstaande afbeelding, zodat de
legkippen de gehele uitloop gaan gebruiken;
3. De dieren kunnen te alle tijden de wintergarden en stal in waar ze beschikking hebben
over water- en voer. Daarnaast is de uitloop volledig voorzien van gras en hebben de
kippen de beschikking over vers gras;
4. De leghennen hebben minimaal 8 uur per dag toegang tot de uitloop;

Afbeelding: verdeling schuilmogelijkheden
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De uitloop wordt net zoals de binnen ruimte in 6 gelijke groepen verdeeld. In eerste instantie
zal er i.v.m. de nu beschikbare landbouwgrond de uitloop in 6 groepen van ca. 2335
biologisch legkippen worden verdeeld. Nadat de vergunningen zijn verleend en de naast
gelegen gronden zijn omgeschakeld naar biologisch worden groepen vergroot tot 3000
biologische legkippen. In de onderstaande afbeeldingen zijn de globale uitloop van de
legkippen weergegeven bij zowel 14.000 als 18.000 legkippen.
De naast gelegen gronden zijn in het bestemmingsplan Buitengebied 2010 bestemd voor
agrarisch gebruik. De beweiden door kippen valt binnen dit agrarische gebruik.
Voor maken van dammen in de tussen liggende sloot zal ter zijner tijd wel een
omgevingsvergunning voor de activiteit 'het uitvoeren van een werk of werkzaamheid'
moeten worden aangevraagd.

Afbeelding: globale verdeling uitloop 14.000 legkippen
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Afbeelding: globale verdeling uitloop 18.000 legkippen

Afbeelding: voorbeeld pluimvee hekwerk
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Afbeelding: afrastering met op de achtergrond schuilmogelijkheden

5.9

AV9: Volksgezondheid

De tekst ‘19,48 μg/m3 en 7,5’ wordt vervangen door ‘16,88 μg/m3 en 6,0’
Aanvullende tekst:
Afstanden tot de Natura 2000 gebieden Bergvennen en Brecklenkampse veld (aangewezen
op grond van Habitatrichtlijn) is ca. 1.500 meter en Engbertsdijkvenen (aangewezen op
grond van vogelrichtlijnen) is ca. 20.000 meter.
De gele beek en het omleidingskanaal van de dinkel liggen op geringe afstand tot de uitloop
op deze komen watervogels voor, echter is dit niet in grote getale.
Gezien de omgeving is er geen sprake is van een hoog risico voor aviaire influenza.
Specifiek voor het voorkomen van vogelgriep worden de onderstaande maatregelen
genomen:
- Bij eventuele dreiging van besmettelijke dierziekte (vogelgriep) krijgen de legkippen
tijdelijk geen toegang tot de uitloop;
- In de uitloop komt geen openwater wat eventueel watervogels aantrekt;
- De uitloop wordt rondom voorzien van een afscheiding van ca. 1,2 meter hoog;
- Bij verhoogde sterfte of klinische verschijnselen van vogelgriep wordt dit gelijk gemeld
bij meldpunt dierziekten Nederland om verder verspreiding te voorkomen;
5.10 AV10: Financiële uitvoerbaarheid
Het huidige agrarische bedrijf wordt al sinds de 14de eeuw door de familie op deze locatie
gerund. De huidige uitbreidingsplannen worden gedaan met het oog op
toekomstbestendigheid maken van het bedrijf, zodat het familiebedrijf ook voor de nieuwe
generatie een bestaansrecht behoud.
De huidige stal wordt gebouwd met een capaciteit van 18.000 legkippen. Echter is de
financiering gebaseerd op 14.000 legkippen. Indien er in de stal maar 14.000 legkippen
komen blijft deze rendabele.
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