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B E S C H I K K I N G
omgevingsvergunning

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Molenlanden.

Onderwerp
Op 12 april 2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van veehouder  
Het betreft een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (verder ook:OBM). De aanvraag gaat over Bergstoep 7 te 
Streefkerk. De aanvraag gaat over het wijzigen van het stalsysteem. Een aanvraag is geregistreerd onder nummer 
olo nummer 5992137 en zaaknummer Z-21-389728. 

De volgende activiteit is aangevraagd:
- Beperkte milieutoets (art. 2.1, lid 1 onder i Wabo).
De OBM is aangevraagd in verband met "het binnen de inrichting houden van varkens in een stalsysteem BWL 
2001.3 (artikel 2.2a lid 1 f  Bor).

Bevoegd gezag
Wij zijn bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo in samenhang met 
hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Besluit
Wij besluiten aan Veehouder  te Bergstoep 7 te Streefkerk een omgevingsvergunning op grond van artikel 
2.1, eerste lid, onder i van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder: Wabo) te verlenen voor het 
wijzigen van het stalsysteem.

Aan de vergunning zijn, conform artikel 5.13a van het Besluit omgevingsrecht (Bor), geen voorschriften verbonden. 
De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.

Procedure
Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de
Wabo.

Inwerkingtreding beschikking
De beschikking treedt in werking met ingang van de dag nadat deze is bekendgemaakt aan de aanvrager.

Bezwaar maken
Een ieder kan tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen binnen 
6 weken na de datum waarop het besluit is verzonden. Dit kan bij burgemeester en wethouders van Molenlanden, 
Postbus 5, 2970 AA Bleskensgraaf. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening en ten minste 
bevatten: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener, de dagtekening, 
nummer/kenmerk van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar.

Men kan ook digitaal bezwaar indienen bij de gemeente via www.gemeentemolenlanden.nl. Daarvoor moet men 
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning). Op de genoemde site staan de precieze 
voorwaarden vermeld.
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Voorlopige voorziening
De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking aan de aanvrager. Het indienen van een 
bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Bij een spoedeisend belang dat dit besluit niet in werking 
treedt, kan een belanghebbende, die een bezwaarschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Rotterdam, Bestuursrecht team B (Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam) verzoeken om een voorlopige voorziening 
(tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via de website 
https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten. Daarvoor is een elektronische 
handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Burgemeester en wethouders van Molenlanden,
namens dezen,

Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 29 juni 2021
Verzonden op: 30 juni 2021

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan: 
-   Veehouder 
-   Hans Rietveld Agrarisch Advies B.V.;
-   Gemeente Molenlanden.
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Bijlage A Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder 
nummer: Z-21-389728

Gegevens en bescheiden
Onderstaande stukken maken onderdeel uit van deze beschikking. Omdat deze stukken bij u bekend en aanwezig 
zijn, worden deze niet gewaarmerkt en niet met de beschikking meegezonden.
De stukken die bij de behandeling van de aanvraag zijn vervallen, zijn vervangen of niet ter zake doen, worden 
hieronder niet vermeld.

- Aanvraagformulier met OLO nummer 5992137;
- Tekening 01 plattegrond 7-4-21-21;
- Geur beoogde situatie 2-6-2021;
- Geur vergunde situatie 2-6-2021;
- Aanvullingen aanvraag 3-6-2021.
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BIJLAGE B Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is 
geregistreerd onder nummer Z-21-389728

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Gegevens aanvrager
Op 12 april 2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de 
Wabo ontvangen. Het betreft een verzoek van Veehouderij  Bergstoep 7 te Streefkerk. 

Projectbeschrijving
Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is het wijzigen van het stalsysteem voor de varkensstal.
De stal was een traditionele varkensstal en wordt nog aangepast in het kader van Besluit emissiearme huisvesting 
naar stalsysteem BWL 2001.30.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt een vergunning gevraagd voor de activiteiten genoemd in artikel 2.2.a,   
lid 1, onder F van het Bor.

Bevoegd gezag
De inrichting valt onder bijlage I, onderdeel C, categorie 8 van het Bor. Op grond van artikel 2.4, eerste lid, van de
Wabo is het college van burgemeester en wethouders van Molenlanden het bevoegd gezag om te beslissen op de 
aanvraag om de onderhavige omgevingsvergunning.

Activiteitenbesluit milieubeheer
Op grond van artikel 8.41a van de Wet milieubeheer moet een melding op grond van artikel 1.10 van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer gelijktijdig met de aanvraag om een omgevingsvergunning worden ingediend indien 
het project activiteiten bevat waarvoor ook een melding is vereist. Bij de onderhavige aanvraag om een 
omgevingsvergunning is daarom tevens op 12 maart 2021 een melding op grond van artikel 1.10 van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer ingediend.
Nadat deze vergunning is verleend, zijn op de activiteit de algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer 
en de Activiteitenregeling milieubeheer van toepassing.

IPPC-installatie
Vanaf 1 januari 2013 is de Europese richtlijn industriële emissies (RIE) in de Nederlandse milieuwetgeving
geïmplementeerd (richtlijn 2010/75/EU, PbEU L334). De RIE geeft milieueisen voor de installaties die genoemd
staan in de bij de richtlijn horende bijlage I. Wanneer een installatie daar genoemd is, spreken we van een 
IPPCinstallatie (dit betreffen grotere industriële activiteiten). De OBM is niet vereist als het gaat om een inrichting 
waarin zich een IPPC-installatie bevindt. Gezien de aangevraagde activiteiten is hier geen sprake van een inrichting 
waartoe een IPPC-installatie behoort.
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Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen 
geaccepteerd:

Soort Vergunning datum

Oprichtingsvergunning* 06-08-1991

Ambtshalve wijziging * 2-5-2003

Art. 9.19 melding 10-09-2002

De hierboven genoemde vergunningen waar een * bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan 
een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure
In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 19 mei 2021  in de gelegenheid 
gesteld om tot 4 weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende 
gegevens ontvangen op 3 juni 2021 . Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst 
op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de 
gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn 
voor het nemen van het besluit is 15 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

Procedure
Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de 
Wabo. Gelet hierop hebben wij op 26 april 2021 overeenkomstig artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven 
op de website www.officiëlebekendmakingen.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als 
bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op de website 
www.officiëlebekendmakingen.nl.
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BIJLAGE C Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is 
geregistreerd onder nummer Z-21-389728

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEU

De aangevraagde activiteiten vallen onder artikel 2.2a,1 f  van het Bor. De aangevraagde activiteiten worden getoetst 
aan de volgende leden van artikel 5.13b van het Bor:
- lid 6 / 7 ’de Wet luchtkwaliteit’;
- lid 8 ‘aanvaardbaar niveau van geurhinder’.

Hieronder zijn onze overwegingen weergegeven.

1. BWL 2001.30

De stal voldoet, volgens de tekening, aan alle eisen gesteld in de stalbeschrijving van het  huisvestingssysteem BWL 
2001.30. In de stalbeschrijving (leaflet) van het stalsysteem BWL 2001.30 staan eisen gesteld waaraan de 
veehouderij moet voldoen, alvorens de emissiefactor van 1,9 kg NH3/dier/jaar toegepast mag worden. 

- Leefoppervlak:
In stal 2 worden vleesvarkens met een gewicht van meer dan 50 kilogram gehouden. Het oppervlak van de stal 
dient per vleesvarken maximaal 1,32 m2 te bedragen. Uit de detailtekening in de plattegrondtekening 
aangeleverd op 3 juni 2021 blijkt het hokoppervlak 1,16 m2 per vleesvarken te zijn (aangegeven in de tekening 
staat 1,15 m2). 

In stal 3 worden vleesvarkens met een gewicht van minder dan 50 kilogram gehouden. Het oppervlak van de 
stal dient maximaal 0,72 m2 per vleesvarken te bedragen. Uit de plattegrondtekening blijkt dat het hokoppervlak 
0,72 m2 is. Hiermee wordt voldaan aan de gestelde eisen voor het leefoppervlak.

- Rustboxen:
In de stalbeschrijving van BWL 2001.30 staat beschreven dat de stal moet beschikken over rustboxen. De 
oppervlakte van deze rustboxen dient voor de vleesvarkens in stal 2 minimaal 0,42 m2 per dier te bedragen. Uit 
de detailtekening in de plattegrondtekening van 3 juni 2021 blijkt het oppervlak van de rustboxen 0,42 m2 per 
dier te bedragen, waardoor wordt voldaan aan de gestelde eisen.
In stal 3 dient de oppervlakte van de rustboxen minimaal 0,21 m2 per dier te bedragen. Uit de detailtekening 
blijkt het oppervlak van de rustboxen 0,24 m2 per dier, waardoor wordt voldaan aan de gestelde eisen. 

- Roosteroppervlak:
Het oppervlak van de roosters dient in stal 2 maximaal 0,29 m2 per vleesvarken, en in stal 3 maximaal 0,14 m2 
per vleesvarken te bedragen. Uit de detailtekeningen blijkt het roosteroppervlak in stal 2 tussen de 0,26 m2 en 
0,28 m2 en het roosteroppervlak in stal 2 is 0,13 m2, waardoor wordt voldaan aan de gestelde eisen voor 
roosteroppervlak.
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2. HET BESLUIT EMISSIEARME HUISVESTING

In de aangevraagde situatie worden scharrel vleesvarkens gehouden. 

In artikel 2, lid 2 onder d van het Besluit emissiearme huisvesting (Beh) staat dat er per varken een verharde uitloop 
van minimaal 0,7 m2 aanwezig moet zijn. Deze uitloop ontbreekt in de aanvraag. Aangezien er niet wordt voldaan 
aan artikel 2, lid 2 van het Beh moet de aanvraag voldoen aan de maximale emissiefactor zoals gesteld onder bijlage 
1, kolom A van het Beh. Voor vleesvarkens in dierverblijven gerealiseerd voor 30 juni 2015 dient in dat geval aan de 
maximale emissiewaarde van 1,6 kg NH3/dier/jaar te worden voldaan (artikel 5, lid 1 onder a van het Beh). De 
ammoniakemissie bij huisvestingssysteem D3.3.1 is 1,9 kg NH3/dier/jaar. Dit is 0,3 kg NH3/dier/jaar te hoog.

Er dienen aanvullende, of andere emissie reducerende maatregelen genomen te worden om aan het Besluit 
emissiearme huisvesting te voldoen. Echter is dit geen reden om deze OBM te weigeren.

3. FIJN STOF

De aangevraagde dieraantallen blijven onder de aantallen zoals genoemd in artikel 1.19 van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer, waardoor inputgegevens voor het luchtkwaliteitsmodel ISL3a niet verstrekt hoeven te worden. 
Daarnaast blijft de fijnstofemissie ver onder de waarden in de vuistregels van de ECN. Hierdoor is de fijnstofemissie 
uit de stallen NIBM, wat betekent dat er niet in betekende mate wordt bijgedragen aan luchtverontreiniging. 

4. GEURHINDER
. 
De aangevraagde dieraantallen blijven onder de aantallen zoals genoemd in artikel 1.19 van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer, waardoor inputgegevens voor het luchtkwaliteitsmodel ISL3a niet verstrekt hoeven te worden. 
Daarnaast blijft de fijnstofemissie ver onder de waarden in de vuistregels van de ECN. Hierdoor is de fijnstofemissie 
uit de stallen NIBM, wat betekent dat er niet in betekende mate wordt bijgedragen aan luchtverontreiniging. 

Artikel 4, lid 1 onder b van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) en artikel 3.117 van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer stellen dat de afstand tussen een geurgevoelig object buiten de bebouwde kom en een dierenverblijf 
minimaal 50 meter dient te bedragen. De gemeente Molenlanden heeft op grond van artikel 6, lid 3 van de Wgv een 
geurverordening opgesteld die bepaalt dat de minimale afstand tussen een veehouderij en een geurgevoelig object 
buiten de bebouwde kom wordt gehalveerd naar 25 meter. Deze maatregel geldt niet voor de afstand tussen het 
verblijf van dieren met een geuremissiefactor en geurgevoelige objecten, deze afstand dient nog steeds minimaal 50 
meter te bedragen.

De woning aan de Bergstoep 5 ligt op een afstand van ongeveer 31 meter van het dichtstbijzijnde dierenverblijf 
vandaan. In dit dierenverblijf worden dieren gehouden waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld (melk- en 
kalfkoeien, fokstieren en overig rundvee en jongvee).

De woning aan de Bergstoep 9 ligt op ongeveer 25,5 meter van het dichtstbijzijnde dierenverblijf vandaan. In dit 
dierenverblijf worden dieren met een geuremissiefactor (varkens) gehouden. Het aantal dieren per diercategorie 
neemt niet toe en de afstand tussen het geurgevoelige object en het dierverblijf neemt niet af, waardoor wordt 
voldaan aan artikel 3.116, lid 4 van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

De afstanden tot en de geurbelasting op geurgevoelige objecten vormen geen reden de gevraagde vergunning te 
weigeren.
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5. CONCLUSIE
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op een OBM, zijn er ten aanzien van de aangevraagde activiteiten  
geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.




