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1.

ALGEMENE GEGEVENS INITIATIEFNEMER

Naam aanvrager
Contactpersoon
Locatie

: W.J. van de Bunt
: De heer W.J. van de Bunt
: Ter Aaseweg 5
3631 NB NIEUWERSLUIS
: 0294-233202
: gemeente Loenen, sectie H, nummers 37 en 172
: veehouderij (het houden van melk- & kalfkoeien en vrouwelijk jongvee)

Telefoon
Kadastrale ligging
Soort activiteit

2.

OMVANG

2.1

BESTAANDE BEDRIJFSOPZET

W.J. van de Bunt exploiteert op het perceel Ter Aaseweg 5 te Nieuwersluit een melkrundveehouderij. Het
melkveebedrijf omvat diverse agrarische bedrijfsgebouwen (waaronder twee loopstallen voor de melkkoeien
en vrouwelijk jongvee, een stal voor het houden van schapen, een vaste mestopslag, een werktuigenberging en
sleufsilo’s) alsmede een agrarische bedrijfswoning.
Op 23 maart 2012 is voor onderhavige veehouderij een melding Besluit Landbouw ingediend. Per 1 januari
2013 is de inrichting van rechtswege onder het Activiteitenbesluit milieubeheer komen te vallen. In tabel 1 is
weergegeven welke veebezetting er op 23 maart 2012 gemeld is.
Tabel 1 Gemelde veebezetting d.d. 23 maart 2012
Stal

-

Omschrijving diercategorie

Diercat.
RAV

Aantal
dieren

NH3 / Totaal kg
dier
NH3

OU/
dier

Totaal
OU

PM10/
dier

Totaal
PM10

Melk- & kalfkoeien

A 1.100

70

13,0

910,0

-

-

118

8.260,0

A 3.100

60

4,4

264,0

-

-

38

2.280,0

B 1.100

30

0,7

21,0

7,8

234,0

-

-

- overige huisvesting // beweiden
-

Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar
- overige huisvesting

-

Schapen ouder dan 1 jaar, incl
lammeren tot 45 kg
- overige huisvesting
TOTAAL

•
•
•

1.195,0

234,0

10.540,0

Ammoniakemissiefactoren op basis van de geldende Regeling ammoniak en veehouderij
Geuremissiefactor in odour units op basis van de gelende Regeling geurhinder en veehouderij
Fijn stofemissie (g PM10/ dier/ jaar), volgens emissielijst op rijksoverheid.nl

Op dit moment geldt voor het perceel Ter Aaseweg 5 het bestemmingsplan ‘ Landelijk gebied Noord’ dat door
de gemeenteraad van Stichtse Vecht op 2 december 2015 is vastgesteld.
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De bestemming van het perceel is ‘agrarisch gebied met waarden’ en de dubbelbestemming ‘ Waarde –
Archeologie – 4’. Ter plaatse van de bestaande bebouwing is in het bestemmingplan een bouwvlak
opgenomen. De gewenste uitbreiding van de stal ligt deels buiten dit bouwvlak.
De locatie is weergegeven op onderstaande luchtfoto.
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2.2

GEWENSTE BEDRIJFSOPZET

W.J. van de Bunt is voornemens om de melkrundveehouderij te wijzigen en verder uit te breiden. De
inrichtinghouder wenst het veebestand op korte termijn uit te laten groeien naar 131 stuks melkvee, 61 stuks
jongvee, 4 vleeskalveren tot circa 8 maanden en 30 schapen ouder dan 1 jaar.
De inrichtinghouder heeft grond in eigendom en heeft met nabijgelegen grondeigenaren intentieverklaringen
afgesloten, waardoor de totale oppervlakte aan beschikbare gronden 35 hectare bedraagt
De nieuw te realiseren melkrundveestal betreft een ligboxenstal van een nieuw type. Deze zorgt onder andere
voor arbeidsverlichting, een meer efficiënte bedrijfsvoering en meer dierenwelzijn, omdat de koeien meer
bewegingsruimte en mogelijkheden tot huidverzorging hebben. De groei van de melkveehouderij heeft als
voordeel dat de technische resultaten op peil blijven en meegroeien, terwijl de vaste kosten kunnen dalen. Om
de schaalvoordelen echter optimaal te kunnen benutten moet geïnvesteerd worden in productiecapaciteit; het
vergroten van de bestaande stal- en melkveecapaciteit is derhalve noodzakelijk om een duurzaam en rendabel
bedrijf op de locatie te kunnen voortzetten.
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Een belangrijk punt is, dat bij schaalvergroting per definitie meer koeien per volwaardig arbeidskracht
gemolken moeten worden. De kosten worden daardoor breder gedragen, waardoor het inkomen op peil blijft.
Daarnaast zijn de huidige gebouwen afgeschreven en om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen zal er
geïnvesteerd moeten worden in een nieuwe ligboxenstal en de daaruit voortkomende bedrijfsontwikkeling.
Indien de inrichtinghouder dit niet doet, dan betekent dit in feite dat de continuïteit van de onderneming ter
discussie staat. Voor het bijhouden van de ontwikkelingen in de sector is het noodzakelijk dat het bedrijf kan
groeien. Hiermee heeft het bedrijf het meeste perspectief. Daarnaast draagt het plan bij aan een
optimalisering van de arbeidsefficiëntie en dierenwelzijn.
Cruciaal in de bedrijfsontwikkeling is de bouw van een nieuwe stal voor 61 melkkoeien. Dit is een onderdeel
dat niet gefaseerd kan worden gerealiseerd. Vergroting/wijziging van het bouwperceel is noodzakelijk om door
te kunnen groeien naar een volwaardige rundveehouderij.
Een overzicht van de gewenste bedrijfsopzet is opgenomen op onderstaande afbeelding:

Overzicht bedrijfsgebouwen
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De nieuwe stal is op voorgaand overzicht aangegeven als ‘bouwplan’. De nieuwe stal wordt gebouwd aan de
westzijde van het bedrijf op de locatie welke nu in gebruik is als weiland. In de beoogde situatie worden de
volgende dieren gehouden.
Tabel 2 Overzicht gewenste bedrijfsopzet

Stal

B

Omschrijving diercategorie

Diercat.
RAV

Aantal
dieren

NH3 / Totaal kg
dier
NH3

OU/
dier

Totaal
OU

PM10/
dier

Totaal
PM10

Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar

A 3.100

30

4,4

132,0

-

-

38

1.140,0

A 3.100

27

4,4

118,8

-

-

38

1.026,0

A 1.100

23

13,0

299,0

-

-

118

1.534,0

A 3.100

4

4,4

17,6

-

-

38

152,0

A 4.100

4

3,5

14,0

35,6

142,4

33

132,0

B 1.100

15

0,7

10,5

7,8

117,0

-

-

A 1.100

3

13,0

39,0

-

-

118

354,0

B 1.100

15

0,7

10,5

7,8

117,0

-

-

A 1.13

61

7,0

427,0

-

-

148

9.028,0

A 1.100

44

13,0

572,0

-

-

118

5.192,0

- overige huisvesting
C

Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar
- overige huisvesting
Melk- & kalfkoeien
- overige huisvesting // beweiden

D

Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar
- overige huisvesting
Vleeskalveren tot circa 8 maanden
- overige huisvesting

E

Schapen ouder dan 1 jaar, incl
lammeren tot 45 kg
- overige huisvesting
Melk- & kalfkoeien
- overige huisvesting // beweiden

F

Schapen ouder dan 1 jaar, incl
lammeren tot 45 kg
- overige huisvesting

G

Melk- & kalfkoeien
- ligboxenstal met roostervloer
voorzien van cassettes in de
roosterspleten en mestschuif (BWL
2010.34.V6)
Melk- & kalfkoeien
- overige huisvesting // beweiden
TOTAAL

•
•
•

1.640,4

376,4

18.558,0

Ammoniakemissiefactoren op basis van de geldende Regeling ammoniak en veehouderij
Geuremissiefactor in odour units op basis van de gelende Regeling geurhinder en veehouderij
Fijn stofemissie (g PM10/ dier/ jaar), volgens emissielijst op rijksoverheid.nl
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3.

PROCEDURES EN TIJDSBEPALING

W.J. van de Bunt is voornemens om na het doorlopen van de procedure voor het vergroten van het agrarische
bouwperceel, de omgevingsvergunning aan te vragen voor de nieuwe stal. Medio 2018 is na verwachting de
ruimtelijke procedure afgerond. Vervolgens zal naar verwachting eind 2019 beoogde situatie, zoals beschreven
in paragraaf 2.2, worden gerealiseerd. Na de realisatie van de gewenste uitbreiding en wijzigingen is er sprake
van een duurzaam melkrundveebedrijf, dat voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Deze veehouderij kan
vervolgens voor onbeperkte duur in werking zijn.

4.

BESLUIT MILIEUEFFECTRAPPORTAGE EN JURIDISCHE ASPECTEN

Onderhavige m.e.r. wordt uitgevoerd in het kader van de Ruimtelijke procedure. De m.e.r. is een wettelijke
instrument met als doel het aspect milieu een volwaardige plaats in deze integrale afweging te geven. Het
bestemmingsplan kan op 3 manieren met de m.e.r. in aanraking komen.
1.

Op basis van artikel 7.2a, lid 1 Wm (als wettelijk plan)
Er ontstaat een m.e.r.-plicht wanneer er een passende beoordeling op basis van artikel 19j, lid 2
Natuurbeschermingswet 1998 nodig is.
2. Op basis van het Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 3)
Er ontstaat een m.e.r.-plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D van de bijlage
van dit besluit waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 3 (plannen).
3. Op basis van Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 4)
Er ontstaat een m.e.r.- (beoordelings) plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D
van de bijlage van dit besluit waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 4 (besluiten).
Vervolgens wordt getoetst in hoeverre bovenstaande van toepassing is voor onderhavige plan.
Ad. 1 Artikel 7.2a Wet milieubeheer
Voor plannen of projecten die gevolgen kunnen hebben voor de instandhoudingsdoelstellingen van een natura
2000 gebied is een passende beoordeling vereist. Het bestuursorgaan dient voordat zij het plan vaststelt te
toetsen of voldoende rekening wordt gehouden met de instandhoudingsdoelstellingen. Indien er sprake is van
significante negatieve gevolgen kan het bevoegd gezag alsnog besluiten om een uitgebreide
milieueffectrapportage. Volgend uit dit plan blijkt dat er geen sprake is van een toename van
ammoniakdepositie is ten opzichte van de vigerende vergunning Wet natuurbeheer. Voor de beoogde situatie
is bij besluit van 28 april 2016 al een vergunning Wet natuurbeheer verleend. Wel zal er ten opzichte van deze
vergunning in de nieuw te bouwen stal voor het houden van 61 melkkoeien een stalsysteem worden toegepast
met een lagere ammoniakemissiefactor dan vergund is bij besluit van 28 april 2016. Hierdoor is er geen sprake
is van significante negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen.
De maximale toegestane ammoniakemissie wordt in het bestemmingsplan vastgelegd.
Ad. 2 Besluit m.e.r. onderdelen C en D
In het Besluit milieueffectrapportage (hierna Besluit m.e.r.) is in onderdeel C van de bijlage onder categorie 14
opgenomen wanneer voor de activiteit het fokken, mesten of houden van dieren een plicht tot het opstellen
van een milieueffectrapport geldt. Dit is het geval bij het oprichten en/ of uitbreiden en/of wijzigen van een
installatie met meer dan:
Aanmeldnotitie MER-beoordeling voor het bedrijf van W.J. van de Bunt te Nieuwersluis
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•
•
•
•

85.000 stuks mesthoenders (Rav. cat. E 3 t/ m E 5);
60.000 stuks hennen (Rav. cat. E 1 en E 2);
3.000 stuks mestvarkens (Rav. cat. D 3) of
900 stuks zeugen (Rav. cat. D 1.2 en D 1.3).

Verder is in onderdeel D van de bijlage van het Besluit m.e.r. onder categorie 14 opgenomen dat, in de
aangegeven situaties, een milieueffectrapport moet worden opgesteld wanneer de voorgenomen activiteit
leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Dit geldt voor het oprichten en/ of uitbreiden en / of
wijzigen van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren 1 met meer dan:
• 40.000 stuks pluimvee (Rav. cat. E, F, G, en J);
• 200 stuks melk-, kalf- of zoogkoeien ouder dan 2 jaar (Rav. cat. A 1 en A 2);
• 340 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (Rav. cat. A 3);
• 340 stuks melk-, kalf- en zoogkoeien ouder dan 2 jaar en vrouwelijk jongvee tot 2 jaar
(Rav. cat. A 1 t/m A 3);
• 1.200 stuks vleesrunderen (Rav. cat. A 4 t/m A 7).
In de huidige aanvraag is er sprake van het oprichten van een installatie , zoals bedoeld in het Besluit m.e.r.,
met 61 stuks melkkoeien (Rav. cat. A 1) en 1 stuks vrouwelijk jongvee (Rav. cat. A 3). Deze voorgenomen
activiteit valt niet onder onderdeel C van het Besluit m.e.r. Voor het bedrijf van W.J. van de Bunt geldt dan ook
geen directe m.e.r.-plicht.
Binnen het beoogde bouwperceel van 1,1 ha kunnen planologisch meer dan de in tabel 2 genoemde
dieraantallen worden gehouden. Verzocht wordt dan ook om in het bestemmingsplan de voornoemde
dieraantallen uit tabel 2 vast te leggen. De m.e.r. beoordelingsplicht is dan op basis het gestelde onder D niet
van toepassing voor onderhavige veehouderij.
Ad. 3 Besluit m.e.r. onderdelen C en D, kolom 4
Kolom 4 is niet van toepassing voor onderhavige plan. Kolom 4 heeft uitsluitend betrekking op Besluiten.

5.

MOTIVERING VAN DE ACTIVITEIT

W.J. van de Bunt exploiteert op het perceel Ter Aaseweg 5 te Nieuwersluis reeds jarenlang een
melkrundveebedrijf. De volgende motivering ligt aan de gewenste wijzigingen en uitbreiding ten grondslag:
• Een deel van de bestaande bebouwing begint gedateerd te raken, derhalve is nieuwe
huisvestingnoodzakelijk;
• De bedrijfsvoering (looplijnen, indeling, inzet van arbeid etc.) wordt geoptimaliseerd en vindt tevens
een efficiencyverbetering plaats.
• Het realiseren van een duurzame melkrundveehouderij;
• Het vergroten van de productiecapaciteit. Gelet op de huidige en toekomstige situatie in de
Nederlandse en Europese melkrundveehouderij acht Van de Bunt de voorgenomen activiteit
wenselijk. De schaalvergroting is om meerdere redenen noodzakelijk.
• Het creëren van een hoger dierenwelzijn. De nieuwe stal wordt gebouwd volgens de eisen uit de
maatlat duurzame veehouderij (MDV). Het dierenwelzijn is onder andere door meer ruimte per dier

1

Omwille de relevantie zijn niet alle diercategorieën welke genoemd worden in onderdeel D van de bijlage van het Besluit
m.e.r. onder categorie 14 opgesomd.
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veel beter dan in de huidige ligboxenstal. Verder draagt, volgens de Abc-commissie, het herinrichten
van de rundveestal naar jongveestal ook bij aan een verbetering van het dierenwelzijn bij het jongvee.
De beoogde stal voor de melkkoeien wordt voorzien van een emissiearm huisvestingssysteem in de
vorm van een emissie reducerende vloer welke voldoet aan de AmvB-huisvesting. Dergelijke systemen
worden uitsluitend toegepast bij melkkoeien. Het vrouwelijk jongvee wordt gehouden in een
traditioneel huisvestingsysteem met roosters en ligboxen of strohokken.
Door het realiseren van de beoogde bedrijfsopzet kan op de locatie Ter Aaseweg 5 te Nieuwersluis een
volwaardige en duurzame melkrundveehouderij worden gerealiseerd en worden geëxploiteerd.

6.

PRODUCTIEPROCES

De melk wordt vanuit de melkinstallatie via leidingen getransporteerd naar een speciaal gekoelde melktank.
Deze wordt drie keer per week opgehaald en naar de melkfabriek gebracht.
Om voldoende melk te blijven produceren, dient een koe elk jaar te kalveren. Via gespecialiseerde
fokprogramma’s worden de koeien elk jaar geïnsemineerd. Het grootste gedeelte van de vrouwelijk kalveren
worden op het bedrijf aangehouden, deze fungeren als eigen opfok. De stiertjes (mannelijke kalveren) verlaten
na enkele weken het bedrijf en gaan naar een vleeskalverenhouderij.
In de stallen worden de dieren gevoerd met een tractor en voerwagen. Via rantsoenberekening wordt de
optimale hoeveelheid voer aan de dieren bepaald. Naast ruwvoer (gras en mais), wordt ook hoogwaardig
mengvoer (in brokvorm) en bijproducten aan de dieren verstrekt. Het mengvoer wordt opgeslagen in staande
voersilo’s. Het ruwvoer en de bijproducten worden in sleufsilo’s, zakken of zogenoemde big bags bewaard.
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7.

OVERIGE ACTIVITEITEN EN WERKZAAMHEDEN

Naast het houden het melkrundvee vinden na de beoogde uitbreiding binnen het bedrijf nog de volgende
activiteiten en werkzaamheden plaats:
• Reiniging van stallen. De stallen worden gereinigd met behulp van de hogedrukreiniger met
toepassing van reinigings- en ontsmettingsmiddelen;
• Opslag melk. De melk wordt opgeslagen in een gekoelde melktank;
• Opslag van bijproducten, mengvoer en melkpoeder. Binnen de inrichting wordt veevoeder opgeslagen
in diverse staande bulksilo’s, big bags, kuil- en sleufsilo’s;
• Opslag van ruwvoer. Binnen de inrichting wordt ruwvoer opslagen in diverse kuil- en sleufsilo’s, tevens
worden diverse balen gras opgeslagen;
• Het inwerking hebben van tractoren en voerwagen. Voor het voeren van de bijproducten, ruwvoer,
mengvoer en het vereenvoudigen van de werkzaamheden zijn binnen de inrichting deze voertuigen
aanwezig;
• Opslag medicijnen. Om direct zieke dieren te kunnen behandelen of om op voorhand ziekten te
voorkomen worden binnen de melkrundveehouderij enkele medicamenten opgeslagen. Er worden
alleen diergeneesmiddelen zoals penicillines, elektrolytenmix etc. opgeslagen. Deze medicijnen
worden opgeslagen in een afgesloten kast;
• Opslag reinigings- en ontsmettingsmiddelen. Voor het schoonmaken van de stallen en het reinigen van
de melkapparatuur c.q. melktank worden reinigingsmiddelen (reiniging, ontsmetting en inweek)
opgeslagen;
• Opslag bestrijdingsmiddelen. Voor de bestrijding van ongedierte (bijvoorbeeld vliegen en muizen) en
onkruid worden binnen de inrichting kleinschalig bestrijdingsmiddelen opgeslagen. Deze
bestrijdingsmiddelen worden opgeslagen in een afgesloten kast;
• Opslag van zaagsel. Het zaagsel wordt gebruikt voor het instrooien van stalruimtes. Het zaagsel wordt
opgeslagen in een berging;
• Opslag van drijfmest. De mest wordt opgeslagen in de hiertoe bestemde mestkelders onder de stallen;
• Opslag vaste mest. De vaste mest wordt opgeslagen op een hiervoor bestemde mestplaat;
• Opslag van kadavers. Voor de opslag van kadavers is een stolp/ kadaverplaats aanwezig. Deze
kadavers worden vervolgens op afroep ingezameld door het destructiebedrijf Rendac;
• Opslag van dieselolie in een bovengrondse tank. De dieselolie wordt gebruikt als brandstof voor de
tractoren;
• Opslag van smeerolie. Ten behoeve van kleinschalig onderhoud aan installaties en doorsmeren van
werktuigen/ machines zal binnen de inrichting een geringe hoeveelheid smeerolie aanwezig zijn;
• Opslag van propaan in een propaantank;
• Opslag afvalstoffen.
o papierafval: komt vrij bij administratiewerkzaamheden of van verpakkingen en wordt
ingezameld door een lokale vereniging;
o restafval: komt vrij bij diverse werkzaamheden en wordt opgeslagen in container. Deze
container worden leeggehaald door een erkende inzamelaar;
o eventueel vrijkomend oud ijzer wordt gescheiden en ingezameld door een oud ijzer
handelaar.
• Een werkplaats. In deze werkplaats wordt (kleinschalig) met behulp van diverse gereedschappen
onderhoud verricht aan installaties, werktuigen, stalinrichting etc.;
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•
•

Een (werktuigen-) berging/ opslag. In deze ruimte wordt de tractor, onderdelen, hulpstoffen etc.
opgeslagen en gestald;
Laswerkzaamheden. Binnen het bedrijf is een elektrisch lasapparaat aanwezig, welke alleen voor
reparaties wordt gebruikt. Het apparaat kan op meerdere plaatsen binnen het bedrijf worden
toegepast.
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8.

LIGGING

8.1

TOPOGRAFISCH

Het bedrijf is gevestigd aan de Ter Aaseweg 5 te Nieuwersluis De topografische ligging van het bedrijf is
weergegeven op onderstaande kaart.

Ter Aaseweg 5

8.2

TEN OPZICHTE VAN OMWONENDEN

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. De hinderaspecten zullen in hoofdstuk 10 worden behandeld.

8.3

TEN OPZICHTE VAN KWETSBARE GEBIEDEN

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben, op grond van de Wav, binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
de “zeer kwetsbare natuurgebieden” vastgesteld. In de omgeving van de veehouderij is geen EHS en/of zeer
kwetsbaar natuurgebied gelegen. Het dichtstbijzijnde “zeer kwetsbare natuurgebied” ligt op circa 9.100 meter
afstand van onderhavige veehouderij. Het bedrijf ligt derhalve niet in een zeer kwetsbaar gebied of in de 250meterzone daaromheen (zie onderstaande figuur).
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Figuur Ligging onderhavige veehouderij t.o.v. Wav-gebied (bron: Atlas provincie Utrecht)

8.4

TEN OPZICHTE VAN NATURA2000 GEBIEDEN (VOGEL- EN HABITATRICHTLIJN) EN NBW-GEBIEDEN

In het kader van Europese regelgeving zijn binnen Nederland Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden
aangemeld (VHR-gebieden). Deze gebieden worden ook wel Natura 2000-gebieden genoemd en vallen onder
de werkingssfeer van de Natuurbeschermingswet (Nbwet). In de directe omgeving van de veehouderij is geen
gebied gelegen dat valt onder de werkingssfeer van de Vogel-/ Habitatrichtlijn/ Natuurbeschermingswet. Het
dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied ‘Oostelijke Vechtplassen’ ligt op een afstand van circa 3.000 meter (zie
onderstaande figuur).

Figuur Ligging ten opzichte van natura 2000 gebieden (bron: Kadata)
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8.5

TEN OPZICHTE VAN BOOM- EN FRUITKWEKERIJEN

Directe ammoniakschade kan optreden bij planten die zijn gelegen in de nabijheid van veehouderijen. Een
aantal plantensoorten is hier speciaal gevoelig voor, zoals coniferen en fruitbomen. Uit het rapport 'Stallucht
en Planten 1981', opgesteld door het instituut Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO), blijkt dat deze directe
schade zich in de praktijk vooral kan voordoen bij intensieve kippen- en varkenshouderijen. Daarbij dient in
aanmerking te worden genomen dat dit alleen geldt voor bedrijfsmatige teeltvormen. In dat rapport wordt dan
ook een afstand aanbevolen van 50 meter tot gevoelige planten en bomen zoals coniferen, en een afstand van
minimaal 25 meter tot minder gevoelige planten en bomen. Aan deze afstand wordt ruimschoots voldaan en
zal er dus geen significant negatief effect optreden.

8.6

BESTEMMINGSPLAN

Het perceel Ter Aaseweg 5 valt onder het plangebied van het bestemmingsplan “Landelijk gebied Noord”, zoals
vastgesteld door de gemeenteraad van Stichtse Vecht op 2 december 2015. De bestemming van het perceel is
‘agrarisch met waarden’ en de dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologie-4’.

9.

SAMENHANG MET ANDERE ACTIVITEITEN TER PLAATSE

Het bedrijf van Van de Bunt betreft een agrarisch bedrijf/ veehouderij. Op het bedrijf zelf worden in hoofdzaak
activiteiten uitgevoerd die volledig ten diensten staan van de melkrundveehouderij (zie hoofdstuk 2 en 6 van
deze rapportage). De activiteiten vinden al jaren plaats op deze locatie, weliswaar in kleinere omvang dan
thans is gewenst. In de directe nabijheid van het agrarisch bedrijf van de maatschap bevinden zich geen
relevante / noemenswaardige functies die invloed of belangrijke effecten hebben op het voorliggende initiatief.
Het belangrijkste gegeven voor deze aangevraagde activiteit is, dat het uitvoeren van dit plan op zich geen
ontoelaatbare toename veroorzaakt van de milieubelasting. Derhalve kan geconcludeerd worden dat er geen
aanwijzingen zijn dat de cumulatie met andere projecten beschouwd moet worden als een bijzondere
omstandigheid.
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10.

EFFECTEN OP HET MILIEU

De randvoorwaarden die er zijn vanuit internationaal, rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid zijn belangrijk
voor bovenstaand initiatief, en zijn in de onderstaande punten onder de aandacht gebracht.

10.1

AMMONIAKEMISSIE

Zoals reeds in paragraaf 8.3 is aangegeven ligt binnen 250 meter van de inrichting geen EHS en/of een zeer
kwetsbaar natuurgebied. Het dichtbijgelegen “zeer kwetsbare natuurgebied” is gelegen op een ruime afstand
van circa 9.100 meter van de onderhavige veehouderij.
Wet ammoniak en veehouderij
De Wet ammoniak en veehouderij stelt geen beperkingen aan de ammoniakemissie als een bedrijf buiten de
250 meter zone rondom een kwetsbaar gebied / EHS is gelegen én als er geen sprake is van een belangrijke
toename van de verontreiniging. Het bedrijf is niet gelegen in de genoemde zone en de noodzakelijke
omgevingsvergunning kan hierdoor op basis van de Wav worden verleend. Gelet op voornoemde vormt de Wet
ammoniak en veehouderij geen belemmering om de gewenste bedrijfsopzet te realiseren.

10.2

GEUREMISSIE

Onderhavige veehouderij ligt in het buitengebied van de gemeente Stichtse Vecht. Het bedrijf is hierdoor niet
gelegen in een zogenaamd “concentratiegebied” c.q. Reconstructiegebied. De Wet geurhinder en veehouderij
en de bijbehorende regeling zijn maatgevend bij de beoordeling van de geurhinder afkomstig van onderhavige
veehouderij.
De Wet geurhinder en veehouderij maakt onderscheidt tussen dieren met en zonder geuremissiefactoren.
Voor dieren zonder geuremissiefactoren (zoals melkrundvee en vrouwelijk jongvee) gelden vaste afstanden, die
moeten worden aangehouden tot geurgevoelige objecten. Voor dieren met omrekeningsfactoren wordt door
middel van het verspreidingsmodel “V-Stacks” de geuremissie uit de veehouderij omgerekend naar
geurbelasting op de geurgevoelige objecten in de omgeving van de veehouderij.
Diercategorieën met geuremissiefactoren
Binnen de inrichting worden een beperkt aantal dieren gehouden met geuremissiefactoren. Het betreft het
houden van schapen en vleeskalveren tot circa 8 maanden (dit betreffen de nuchtere mannelijke kalveren die
na enkele dagen het bedrijf verlaten), overeenkomend met 376,4 odour. Gezien het beperkte aantal odour en
de afstand tot de geur gevoelige objecten kan aangenomen worden dat aan de geurnormen wordt voldaan. Er
is derhalve geen berekening gemaakt van de geurbelasting.
Diercategorieën met vaste afstanden
Volgens de normen van de genoemde wet en regeling dienen voor het houden van melkkoeien en vrouwelijk
jongvee de volgende minimale afstanden in acht te worden genomen.
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Categorieën

Afstand in acht te
nemen

Werkelijke afstanden

Woning in de bebouwde kom

100 meter

>> 100 meter  niet binnen invloedssfeer gelegen

Woning buiten de bebouwde kom

50 meter

>> 50 meter  niet binnen invloedssfeer gelegen

Woning behorende bij veehouderij
van derden

50 meter

>> 50 meter  niet binnen invloedssfeer gelegen

Cumulatieve stankhinder
Cumulatieve geurhinder heeft betrekking op de stapeling van geurbelasting die door meerdere omliggende
veehouderijen ten opzichte van een bepaald geurgevoelig object wordt veroorzaakt. Op grond van de Wet
geurhinder en veehouderij en de bijbehorende regeling en het Activiteitenbesluit is het niet verplicht om een
dergelijke beoordeling uit te voeren.
Met het uitvoeren van een cumulatieve berekening naar de geurbelasting kan inzicht worden verkregen in het
woon- en leefklimaat in zowel de bestaande als de beoogde situatie.
Voor de berekening van de cumulatieve geurbelasting wordt gebruik gemaakt van het rekenprogramma Vstacks gebied. In dit programma kan de cumulatieve geurbelasting alleen worden berekend van veehouderijen
waarvoor in de Regeling geurhinder en veehouderij, geuremissiefactoren zijn vastgesteld. De cumulatieve
geurbelasting van veehouderijen waarop dieren worden gehouden zonder geuremissie factoren kan niet
worden berekend.
Aangezien in de directe omgeving geen intensieve veehouderijen zijn gelegen. En in de onderhavige inrichting
slechts zeer beperkt dieren worden gehouden waarvoor een geuremissiefactor is vastgesteld, is geen
cumulatieberekening uitgevoerd.
Gevelafstanden
Volgens de Wet geurhinder en veehouderij geldt een minimaal in acht te nemen afstand tussen de
dichtstbijzijnde gevel van een stal waarin dieren worden gehouden en de gevel van het dichtstbijzijnde voor
stank gevoelige object. Deze afstanden zien er als volgt uit:
Categorieën

Afstand in acht te
nemen

Werkelijke afstanden

Woning in de bebouwde kom

50 meter

>> 50 meter  niet binnen invloedssfeer gelegen

Woning buiten de bebouwde kom

25 meter

>> 50 meter  niet binnen invloedssfeer gelegen

Woning behorende bij veehouderij
van derden

25 meter

>> 25 meter  niet binnen invloedssfeer gelegen

Uit bovenstaande blijkt dat kan worden voldaan aan de geldende afstandseisen. De Wet geurhinder en
veehouderij vormt derhalve geen belemmering om de gewenste bedrijfsopzet te realiseren.
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10.3

Vogel- en Habitatrichtlijn (Natura 2000) + Natuurbeschermingswetgebieden

In het kader van Europese regelgeving zijn binnen Nederland Vogelrichtlijngebieden en
Habitatrichtlijngebieden aangemeld (VHR-gebieden). Deze gebieden worden ook wel Natura 2000 gebieden
genoemd en vallen onder de werkingssfeer van de Wet natuurbescherming. Het college van GS van de
provincie Utrecht is het bevoegd gezag ten aanzien van de Natura 2000 / Wet natuurbescherming.
Voor de gewenste bedrijfsopzet is op 28 april 2016 vergunning verleend voor het houden van de volgende
veebezetting:
Stal Omschrijving diercategorie

B

Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar

Diercat.
RAV

Aantal NH3 / Totaal kg
dieren dier
NH3

OU/
dier

Totaal
OU

PM10/
dier

Totaal
PM10

A 3.100

30

4,4

132,0

-

-

38

1.140,0

A 3.100

27

4,4

118,8

-

-

38

1.026,0

A 1.100

23

13,0

299,0

-

-

118

1.534,0

A 3.100

4

4,4

17,6

-

-

38

152,0

A 4.100

4

3,5

14,0

35,6

142,4

33

132,0

B 1.100

15

0,7

10,5

7,8

117,0

-

-

A 1.100

3

13,0

39,0

-

-

118

354,0

B 1.100

15

0,7

10,5

7,8

117,0

-

-

A 1.15

61

10,3

628,3

-

-

148

9.028,0

A 1.100

44

13,0

572,0

-

-

118

5.192,0

- overige huisvesting
C

Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar
- overige huisvesting

C

Melk- & kalfkoeien
- overige huisvesting // beweiden

D

Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar
- overige huisvesting

D

Vleeskalveren tot circa 8 maanden
- overige huisvesting

E

Schapen ouder dan 1 jaar, incl
lammeren tot 45 kg
- overige huisvesting

E

Melk- & kalfkoeien
- overige huisvesting // beweiden

F

Schapen ouder dan 1 jaar, incl
lammeren tot 45 kg
- overige huisvesting

G

Melk- & kalfkoeien
- ligboxenstal met geprofileerde
vlakke vloer met hellende sleuven,
regelmatig mestafstorten voorzien
van afdichtflappen, met mestschuif
(BWL 2010.36.V4)

G

Melk- & kalfkoeien
- overige huisvesting // beweiden
TOTAAL

1.841,7

376,4
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Het aantal dieren in de beoogde situatie (tabel 2) wijkt af van de verleende vergunning van 28 april 2016 in het
kader van de Natuurbeschermingswet.
Er is daarom op 28 mei 2018 een aanvraag om vergunning Natuurbeschermingswet ingediend voor
onderstaand veebestand (veebestand komt overeen met veebestand zoals genoemd in tabel 2: beoogde
situatie).
Stal

B

Omschrijving diercategorie

Diercat.
RAV

Aantal
dieren

NH3 / Totaal kg
dier
NH3

OU/
dier

Totaal
OU

PM10/
dier

Totaal
PM10

Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar

A 3.100

30

4,4

132,0

-

-

38

1.140,0

A 3.100

27

4,4

118,8

-

-

38

1.026,0

A 1.100

23

13,0

299,0

-

-

118

1.534,0

A 3.100

4

4,4

17,6

-

-

38

152,0

A 4.100

4

3,5

14,0

35,6

142,4

33

132,0

B 1.100

15

0,7

10,5

7,8

117,0

-

-

A 1.100

3

13,0

39,0

-

-

118

354,0

B 1.100

15

0,7

10,5

7,8

117,0

-

-

A 1.13

61

7,0

427,0

-

-

148

9.028,0

A 1.100

44

13,0

572,0

-

-

118

5.192,0

- overige huisvesting
C

Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar
- overige huisvesting
Melk- & kalfkoeien
- overige huisvesting // beweiden

D

Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar
- overige huisvesting
Vleeskalveren tot circa 8 maanden
- overige huisvesting

E

Schapen ouder dan 1 jaar, incl
lammeren tot 45 kg
- overige huisvesting
Melk- & kalfkoeien
- overige huisvesting // beweiden

F

Schapen ouder dan 1 jaar, incl
lammeren tot 45 kg
- overige huisvesting

G

Melk- & kalfkoeien
- ligboxenstal met roostervloer
voorzien van cassettes in de
roosterspleten en mestschuif (BWL
2010.34.V6)
Melk- & kalfkoeien
- overige huisvesting // beweiden
TOTAAL

1.640,4

376,4
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In de op 28 mei 2018 ingediende aanvraag wordt in de beoogde situatie een emissiearm huisvestingssysteem
bij de melkkoeien toegepast met een emissiefactor welke voldoet aan kolom C van het Besluit emissiearme
huisvesting. Het aantal dieren blijft gelijk, waardoor er sprake is van een afname van ammoniakdepositie ten
opzichte van de vergunde situatie d.d. 26 april 2016.
Door het maximaliseren van de grondgebonden dieraantallen en in samenhang met de bijbehorende
ammoniakemissie is het uitgesloten dat er een plan-mer plichtige situatie kan ontstaan. Verder onderzoek
naar de maximale planologische mogelijkheden is niet daarom noodzakelijk.

10.4

GELUID

In de gevraagde situatie wordt gebruik gemaakt van natuurlijke ventilatie. Dagelijks/ wekelijks terugkerende
geluidsbronnen op het bedrijf zijn het voeren van de dieren, met behulp van een trekker en mengwagen, en
het ophalen van de melk. Daarnaast vinden de noodzakelijke aan- en afvoerbewegingen van vrachtwagens
plaats ten behoeve van de aanvoer van vee- en voer, het aan- en afvoeren van dieren, de afvoer van
meststoffen, kadavers, afvalstoffen, etc. De ontsluiting van het perceel via de Ter Aaseweg biedt voldoende
capaciteit om deze transporten te verwerken. In de directe omgeving van de veehouderij zijn enkele
burgerwoningen gelegen. Daarnaast is op 80 meter van de grens van de inrichting de snelweg A2 (UtrechtAmsterdam) gelegen. Op circa 400 meter loopt de spoorlijn Utrecht-Amsterdam.
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. In
onderstaande tabel is een indicatief overzicht opgenomen van het aantal vervoersbewegingen in de beoogde
situatie.

Geluid-/trillingsbron

Frequentie
Tijdsduur
(aantal dagen
laden /
per aangegeven lossen
periode)

Aantal voertuigen voor aan- en afvoer per activiteit:

07.00 - 19.00 u.

Aanvoer veevoer

1 x week

30 minuten

1 vrachtwagen

Inkuilen ruwvoer*

9 x per jaar

4 uur

20 tractoren

Bemesten gewassen

12 x per jaar

3 uur

20 tractoren

Afvoer van drijfmest

2 x per week

30 minuten

2 vrachtwagens

19.00 - 23.00 u.

23.00 - 07.00 u.

5 tractoren

5 tractoren
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Aanvoer kunstmest*

3 x per jaar

30 minuten

1 vrachtwagen

Afvoer kadavers

Op afroep (max.
1x week )

5 minuten

1 vrachtwagen

Afvoer melkkoeien

1 x maand

0,5 uur

1 vrachtwagen

Afvoer nuchtere kalveren

1 x per week

0,25 uur

1 vrachtwagen

Afvoer melk

3 x week

0,25 uur

1 vrachtwagen

OF

1 vrachtwagen

Personenauto’s

Dagelijks

5 minuten

3 auto’s

2 auto’s

1 auto

1 vrachtwagen

* = representatieve bedrijfsactiviteiten die minder dan 12 x per jaar voorkomen (en die daarmee als incidenteel
kunnen worden beschouwd).
Gelet op het aantal aan- en afvoerbewegingen, de situering en afscherming van de aanwezige installaties, de
omgeving2 en de door te voeren wijzigingen, behoeft in de gevraagde 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.

10.5

Luchtkwaliteit

De Wet luchtkwaliteit (opgenomen in de Wm) stelt grenswaarden voor de concentratie van fijn stof. De
luchtkwaliteit wordt in hoge mate bepaald door de achtergrondconcentraties. Lokale bronnen kunnen zorgen
voor een extra bijdrage aan de (verslechtering van de) luchtkwaliteit. De belangrijkste lokale bronnen voor de
emissie van fijn stof (PM10) zijn het wegverkeer, het scheepvaartverkeer, lokale puntbronnen (industrie) en de
veehouderij. De grenswaarde voor het jaargemiddelde concentratie van PM 10 in de lucht is 40 µg/m3. De
dagnorm voor PM10 bedraagt 50 µg/m3. De dagnorm voor PM10 bedraagt 50 µg/m3.
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

2

het feit dat de veehouderij solitair in het landschap ligt en het feit dat het achtergrondniveau van geluid door de aanwezigheid van de
snelweg hoog ligt
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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”

10.6

BODEM

Voor de opslag van de diverse milieugevaarlijke stoffen zijn diverse bodembeschermende voorzieningen, zoals
een lekbak (dieselolietank/opslag smeerolie) en kasten (o.a. medicijnen, bestrijdingsmiddelen en
reinigingsmiddelen) toegepast. Daarnaast zijn de vloeren in de stallen mestdicht uitgevoerd. Als gevolg van het
toepassen van deze beschermende voorzieningen, zal het risico op bodemverontreiniging gering zijn (NRB
risicoklasse 1).

10.7

AFVALWATER

Al het vrijkomende bedrijfsafvalwater (waswater afkomstig van de reiniging van voertuigen en machines en
schrobwater van de reiniging van stallen en uitloopruimten) wordt geloosd op de mestkelders. Dit afvalwater
wordt vervolgens als meststof uitgereden/ afgevoerd naar de beschikbare (omliggende) landbouwgronden. De
bedrijfswoning en overige sanitaire voorzieningen zijn aangesloten op het (druk-) rioolstelsel van gemeente.
Het hemelwater afkomstig van de daken en het terrein wordt vertraagd geloosd op de nabij gelegen sloot/
bodem. Het lozen van schoon hemelwater en sanitair afvalwater afkomstig van de veehouderij voldoet aan de
daarvoor gestelde voorschriften.

10.8

ENERGIEVERBRUIK

Binnen de veehouderij worden zoveel mogelijk energiebesparende maatregelen doorgevoerd. Hierbij kan
worden gewezen op onder meer de volgende energiebesparende voorzieningen:
• het dak van de nieuwe rundveestal wordt volledig geïsoleerd;
• in de nieuwe stalruimte wordt energiezuinige verlichting aangebracht (HFTL’s of HD-NA);
• er wordt gebruik gemaakt van natuurlijke ventielatie.
Door het toepassen van deze maatregelen / voorzieningen wordt het energieverbruik in de gewenste
bedrijfsopzet zoveel mogelijk gereduceerd.

10.9

FLORA EN FAUNA / OMGEVING

De Flora en Faunawet kent in artikel 2 de Algemene zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat:
• bij redelijkerwijs vermoeden verplichting handelingen met nadelige gevolgen nalaten;
• verplichting maatregel nemen ter voorkoming, beperking of ongedaan maken van nadelige gevolgen
voor alle soorten (beschermd of onbeschermd).
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. Er is daarmee sprake van een zeer geringe
ruimtelijke ingreep als bedoeld in de Flora en Faunawet. Derhalve kan worden geconcludeerd dat de Flora en
Faunawet niet beperkend werkt op het beoogde bouwplan. Het aanvragen van een ontheffing op grond van
artikel 75 van de Wet is derhalve niet noodzakelijk.
Van de beoogde activiteiten binnen de te wijzigen veehouderij zijn geen of nauwelijks effecten te verwachten
op het leefmilieu, zoals flora en fauna, het landschap, cultuurhistorie en woon- en leefomgeving. Op het
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perceel Ter Aaseweg 5 is immers al zeer lang een agrarisch bedrijf aanwezig. De directe omgeving kan worden
aangemerkt als “agrarisch buitengebied” en in de directe omgeving van de veehouderij bevinden zich dan ook
voornamelijk landbouwgronden alsmede (op ruime afstand) enkele woningen van derden. Nu op de
betreffende locatie reeds een lang bestaande veehouderij aanwezig is en er wordt voldaan aan de
uitgangspunten van het geldende Bestemmingsplan Buitengebied en de geldende milieuwetgeving, zal het
effect van de nieuwe stalruimte / nieuwe bedrijfsopzet op de omgeving gering zijn.

11.

BIJZONDERE RISICO’S EN AFWIJKENDE OMSTANDIGHEDEN

11.1

UITVAL VAN STROOM

Indien de omstandigheid zich voordoet dat de stroomvoorziening uitvalt, kan de veehouder gebruik maken van
een (huur)noodstroom-aggregaat welke aan een trekker wordt gekoppeld.

11.2

BRAND

Er zal alleen gebruik gemaakt worden van goedgekeurde installaties. Om de gevolgen van een brand te
beperken zijn brandpreventieve maatregelen (bijvoorbeeld brandblussers e.d.) getroffen. Deze
brandpreventieve maatregelen worden periodiek gecontroleerd.

11.3

VERVOERSVERBOD

Bij het uitbreken van een dierziekte kan zich de situatie voordoen, dat het bedrijf tijdelijk wordt afgesloten.
Tijdens deze periode mogen geen dieren worden aan- en afgevoerd. Door een ruime bedrijfsopzet is de
opvangcapaciteit van onderhavige veehouderij relatief groot. Bij een dergelijke uitbraak van een dierziekte, zal
de dieren worden aangehouden en de mest gedurende een langere periode worden opgeslagen.
Om de risico’s op het bedrijf te beperken c.q. te voorkomen is het bedrijf zodanig opgezet, dat bezoekers niet
direct in de stallen kunnen komen. Diegene die de stallen willen bezoeken / betreden dienen zich te houden
aan hygiëneregels (o.a. gebruik van bedrijfskleding, een hygiënesluis, toepassen ontsmettingsmiddelen etc.).

11.4

ONGEVALLEN

Om bedrijfsongevallen te beperken worden diverse maatregelen getroffen. In het algemeen kan aangegeven
worden dat bij het gebruik van de machines / installaties etc., specifieke voorschriften gelden die bij de
betreffende machines worden bijgeleverd, waarvan de aanvrager dan wel het personeel kennis neemt voor
gebruik van het materiaal. Bij de aan- en afvoer van de koeien worden altijd met meerdere personen tegelijk
samengewerkt. Het risico op ongevallen wordt tevens verkleind door met deskundig personeel te werken.
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12.

CONCLUSIE

Het onderhavige initiatief is getoetst en beoordeeld aan de hand van de Europese criteria en relevante wet- en
regelgeving. Hieruit kunnen wij concluderen dat de voorgenomen activiteit niet zal leiden tot belangrijke
nadelige effecten, mits de dieraantallen en de ammoniakemissie wordt vastgelegd in de regels van het
bestemmingsplan. Gelet op alle genoemde feiten in deze notitie, doen zich geen bijzondere omstandigheden
voor, die het uitvoeren van een MER rechtvaardigen.
Barneveld, 9 mei 2018
VanWestreenen B.V.

M.M. Busscher
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BIJLAGEN
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