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ROM INTEGRAAL ADVIES 
  
Aan Gemeente Stichtse Vecht 
T.a.v. Jeremy Bouwmeester 
Onderwerp ROM integraal advies Ter Aaseweg 5, Nieuwersluis: 

Bestemmingsplan Ter Aaseweg 5, Nieuwersluis; 
integraal advies 

Olo-nummer - 
Adviseur ROM Wim Cats   
Telefoon 088 - 022 51 64 
Datum 13 augustus 2019 
Kenmerk Z-2017-53667 / D - 294438 
 
 
Inleiding 
Bij de gemeente is een plan ingediend voor het veranderen van een agrarisch bouwvlak aan de Ter 
Aaseweg 5 in Nieuwersluis. We hebben het plan en de vormvrij m.e.r.-beoordeling eerder beoordeeld en 
akkoord bevonden. Door de gemeente is gevraagd om een concept m.e.r.-beoordelingsbesluit op te 
stellen. 
 
M.e.r. 
 
Advies:  
Voorgesteld wordt om het bijgevoegde m.e.r.-beoordelingsbesluit te nemen, voorafgaand aan de 
terinzagelegging van het betreffende ontwerp bestemmingsplan. 
 
Inhoudelijke onderbouwing 
Zie ons eerdere advies m.b.t. thema m.e.r (13 augustus 2019; Z-2017-53667 / D – 14933).  
 
Wat is getoetst? 
Aanmeldingsnotitie, “Plan-mer-beoordeling voor de melkrundveehouderij van (naam initiatiefnemer)”, 
locatie Ter Aaseweg 5, 3631 NB Nieuwersluis, d.d. 28 mei 2018, opgesteld door Van Westreenen, 
Adviseurs voor het buitengebied.  
 
Waaraan is getoetst? 
Wm, Wnb, Besluit m.e.r.  
 
Bijlage 
M.e.r.-beoordelingsbesluit, o.b.v. (vormvrije) m.e.r.-beoordeling Ter Aeseweg 5 te Nieuwersluis  
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BIJLAGE 
  
Utrecht, 7 juni 2019 
 
  
Uw kenmerk:  
Ons kenmerk:  
Behandeld door: M. van der Hoek  
  
Onderwerp: M.e.r.-beoordelingsbesluit, o.b.v. (vormvrije) m.e.r.-beoordeling Ter Aeseweg 5 te 

Nieuwersluis 
 
Inleiding  
Aan de Ter Aaseweg 5 in Nieuwersluis (gemeente Stichtse Vecht) bevindt zich een melkrundveehouderij. 
Op het perceel van dit bedrijf zijn verschillende agrarische gebouwen, waaronder een melkveestal, en een 
bedrijfswoning aanwezig. De initiatiefnemer wil de bestaande melkveestal uitbreiden. De geplande 
uitbreiding van het bedrijf past niet binnen het bestaande bouwperceel. Om de uitbreiding mogelijk te 
maken moet de vorm van het bouwvlak worden veranderd. Het bestemmingsplan moet worden herzien 
om deze vormverandering mogelijk te maken.  
 
Voorafgaand aan de terinzagelegging van het (ontwerp)bestemmingsplan ‘Ter Aeseweg 5 te 
Nieuwersluis’, dient een m.e.r.-beoordeling plaats te vinden om te bezien of de beoogde ontwikkeling 
belangrijke nadelige milieugevolgen heeft of kan hebben. Hiertoe is een aanmeldingsnotitie opgesteld 
door Van Westreenen, genaamd “Plan-mer-beoordeling voor de melkrundveehouderij van (naam 
initiatiefnemer), locatie Ter Aaseweg 5, 3631 NB Nieuwersluis”, d.d. 28 mei 2018.  
 
De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van 
dieren.  
De beoogde ontwikkeling, zoals genoemd in het bestemmingsplan ‘Ter Aaseweg 5 te Nieuwersluis’, 
voldoet aan de omschrijving van ‘de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, 
mesten of houden van dieren’ in de zin van categorie D 14 in onderdeel D van de bijlage bij het Besluit 
milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.).  
De voorgenomen ontwikkeling betreft een uitbreiding met 61 melkkoeien (Rav. Cat. A 1) en 1 stuks 
vrouwelijk jongvee (Rav. Cat. A 3), en valt daarmee onder de drempelwaarde van 340 stuks melk-, kalf- 
en zoogkoeien ouder dan 2 jaar en vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (Rav. Cat. A 1 t/m A 3), zoals genoemd in 
kolom 2 bij categorie 14 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. 
 
Het vast te stellen (ontwerp)bestemmingsplan is geen kaderstellend plan zoals bedoeld in de derde kolom 
van categorie D 14 in onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. maar valt wel onder een (m.e.r.-
beoordelingsplichtig) besluit zoals bedoeld in kolom 4. 
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Besluit  
De in de voorliggende aanmeldingsnotitie verzamelde informatie ten behoeve van de voorbereiding van 
het (ontwerp)bestemmingsplan ‘Ter Aeseweg 5 te Nieuwersluis’, hebben wij overeenkomstig artikel 7.19 
jo. 7.17 van de Wet milieubeheer beoordeeld.  
Wij besluiten dat er voor het plan geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld. De overwegingen 
worden hieronder uiteengezet.  
 
Overwegingen 
 
Procedure  
Ten behoeve van de voorbereiding van de voorliggende bestemmingsplanprocedure(s) is acht geslagen 
op het bepaalde in artikel 7.19 jo. 7.17 van de Wet milieubeheer (Wm). Het onderhavige m.e.r.-
beoordelingsbesluit wordt genomen, voorafgaand aan de terinzagelegging van het ontwerp(deel)plan (art. 
7.19 lid 1 Wm), op basis van de verzamelde informatie, zoals opgenomen in de meergenoemde 
aanmeldingsnotitie, op grond van art. 7.17, derde lid, jo. art. 7.16 Wm. Gelet op het bepaalde in artikel 2 
lid 5 onder b van het Besluit milieueffectrapportage hoeft in dit geval geen mededeling te worden gedaan 
in de Staatscourant, zoals bedoeld in artikel 7.19 lid 4 Wm.  
 
Gelet op het bepaalde in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt dit m.e.r.-
beoordelingsbesluit beschouwd als een voorbereidingsbesluit ten behoeve van de voorliggende 
bestemminsplanprocedure(s). Het voorbereidingsbesluit is derhalve niet vatbaar voor bezwaar of beroep, 
tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang 
treft. 
  
Beoordeling 
Op grond van artikel 7.19 lid 1 jo. 7.17 lid 3 van de Wm houdt het bevoegd gezag bij de beslissing omtrent 
de vraag of een milieueffectrapport (MER) nodig is, rekening met de relevante criteria van bijlage III bij de 
m.e.r.-richtlijn. 
 
De criteria van bijlage III bij de m.e.r.-richtlijn zijn de kenmerken van het project, de plaats van het project, 
en de kenmerken van de potentiële effecten. Aan de hand van deze criteria wordt beoordeeld of de 
activiteit belangrijke nadelige milieugevolgen heeft.  
 
De plaats van het project  
Het plangebied Ter Aaseweg 5 in Nieuwersluis maakt onderdeel van de gemeente Stichtse Vecht. In de 
directe omgeving (> 9km) is geen Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en/of zeer kwetsbaar natuurgebied 
gelegen. Het dichtstbijzijnde gelegen Natura 2000-gebied “Oostelijke Vechtplassen” ligt op een afstand 
van circa 3 km.  
In de directe omgeving van onderhavige veehouderij zijn enkele woningen gelegen (circa 130 meter tot 
grens inrichting). Op circa 400 meter bevindt zich de bebouwde kom van het dorp Nieuwer-Ter-Aa. Het 
dorp is aan de overzijde van de rijksweg A2 gelegen. Op ongeveer 400 meter ten oosten van de locatie 
liggen een spoorlijn en het Amsterdam-Rijnkanaal. Er bevinden zich in een straal van 50 meter van het 
plangebied geen bedrijfsmatige teeltvormen van gevoelige dan wel minder gevoelige planten en bomen.  
 
Kenmerken van het project 
Met het plan wordt een uitbreiding van een melkrundveehouderij mogelijk gemaakt. Hierbij wordt de 
bestaande stal van 40 bij 15 meter, uitgebreid met een bouwwerk van 40 bij 19,7 meter. Om het 
inrichtingsplan mogelijk te maken wordt het bouwvlak aan de westzijde uitgebreid. Aan de zuid- en 
oostzijde wordt het bouwvlak verkleind, waardoor deze dezelfde oppervlakte behoudt als in het vigerende 
plan. 
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Kenmerken van de potentiële effecten 
Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake kan zijn van cumulatie met andere projecten in de omgeving.  
 
Ammoniakemissie en stikstofdepositie op beschermde gebieden 
Gezien de afstand ten opzichte van kwetsbare en beschermde (natuur)gebieden en gezien de relatief 
kleine toename van het aantal stuks vee worden er geen belangrijke nadelige effecten verwacht wat 
betreft het thema ammoniak en stikstofdepositie op beschermde gebieden. 
 
Geur 
De uitbreiding van het bedrijf vindt plaats op meer dan 150 van het dichtstbijzijnde 
geurgevoelige object (de woning aan de Ter Aaseweg 3a). De uitbreiding van het bedrijf voldoet hiermee 
aan de wettelijke vereisten uit de Wet geurhinder en veehouderij. Vanuit het aspect geur worden dan ook 
geen belangrijke nadelige milieueffecten verwacht. 
 
Geluid 
Ten opzichte van de bestaande situatie wordt de afstand ten opzichte van de omliggende gevoelige 
objecten niet kleiner. Verder is er sprake van een zeer beperkte toename van de geluidsrelevante 
activiteiten. Het volume van de vrachten wordt echter wel groter het aantal voertuigbewegingen neemt 
nauwelijks toe. Gelet op het aantal aan- en afvoerbewegingen, de situering en afscherming van de 
aanwezige installaties, de omgeving en de door te voeren wijzigingen, behoeft in de nieuwe situatie niet te 
worden gevreesd voor een ontoelaatbare (toename van de) geluidsproductie. 
Daarnaast is het type transport in de omgeving veel voorkomend en inherent aan het agrarische 
buitengebied. Eveneens wordt gebruik gemaakt van zogenoemde vrachtwagencombinaties voor de aan- 
en afvoer van het rundvee, zodat in de nieuwe situatie periodiek een grote groep dieren efficiënt kan 
worden aan- en afgevoerd. Ook bij de afzet van mest kan worden ingespeeld op diverse afzetfactoren 
zoals vraag en weersomstandigheden. De geluidsproductie wordt daarmee zoveel mogelijk beperkt tot 
een aantal piekdagen per jaar. Gelet op de aard en de bedrijfsduur van de geluidsrelevante activiteiten en 
bronnen, kan naar verwachting worden voldaan aan de geldende geluidsgrenswaarden. 
Geconcludeerd kan worden dat er geen belangrijke negatieve milieueffecten te verwachten zijn voor het 
thema geluid. 
 
Luchtkwaliteit 
Gezien de beperkte fijn stofemissie afkomstig van de inrichting in relatie tot de afstand tot de gevoelige 
objecten kan aangenomen worden dat aan de gestelde normen kan worden voldaan. Er is derhalve geen 
berekening met behulp van het ISL3a-rekenmodel gemaakt voor wat betreft de fijn stofbelasting op de 
gevoelige objecten. De toename van fijn stof voldoet ruimschoots aan het begrip “niet in betekenende 
mate”. Gelet hierop worden er geen belangrijke nadelige milieueffecten verwacht wat het thema 
luchtkwaliteit betreft. 
 
Bodem 
Als gevolg van het toepassen van deze beschermende voorzieningen, zal het risico op 
bodemverontreiniging gering zijn (NRB risicoklasse 1). Vanuit het aspect bodem worden dan ook geen 
belangrijke nadelige milieueffecten verwacht. 
 
Flora en Fauna 
Ten aanzien van de soortenbescherming is een quickscan uitgevoerd. Door de realisatie van de nieuwe 
bedrijfsopzet wordt geen noemenswaardige flora en fauna aangetast. De betreffende ruimte op het 
perceel is nu in gebruik als erf/weide. Mede gelet op de omvang is er sprake van een zeer geringe 
ruimtelijke ingreep. Aangeraden wordt om buiten het broedseizoen de bouwwerkzaamheden uit te voeren 
en om voorafgaand aan de realisatie een laatste scan te doen van de soorten die op dat moment 
aanwezig zijn in het gebied.  
Wat betreft soortenbescherming zijn er geen belangrijk negatieve milieueffecten te verwachten.  
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Conclusie   
Uit de beoordeling blijkt dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn ten 
gevolge van de ontwikkeling die door het bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt. Het opstellen van 
een milieueffectrapport is derhalve niet noodzakelijk.   
 


