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 B E S C H I K K I N G
omgevingsvergunning
vormvrije Mer en OBM

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Molenlanden.

Aanvraag
Wij hebben op 7 oktober 2022 een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van , met omschrijving: "Omgevingsvergunning Beperkte 
Milieutoets met hierbij gevoegd een Vormvrije Mer beoordelingsnotitie. De aanvraag gaat over de locatie: 
Hoogtweg 2 te Ottoland, kadastraal bekend gemeente Ottoland, sectie C nr. 656.

Wij hebben deze aanvraag geregistreerd onder nummer: Z-22-416472.

Het volgende is ingediend:
- Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (art. 2.1, lid 1 onder i Wabo);
- Vormvrije Mer beoordelingsnotitie.

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 hebben, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo), besloten om voor de inrichting op de locatie Hoogtweg 2 te Ottoland, kadastraal bekend gemeente Ottoland, 
sectie C nr. 656 de volgende omgevingsvergunning te verlenen:
- Omgevingsvergunning Beperkte milieutoets (art. 2.1, lid 1 onder i Wabo).
Tevens hebben wij een besluit genomen op de Vormvrije Mer aanmeldingsnotitie. Er hoeft geen Mer te worden 
ingediend.

Bijlagen
Wij hebben ons besluit gebaseerd op de bij de aanvraag ingediende stukken. In bijlage A zijn de stukken vermeld die 
onderdeel uitmaken van deze beschikking.

Naast dit generieke deel van de beschikking hebben wij voor de beoordeelde activiteit een bijlage gemaakt (bijlage 
B). In die bijlage zijn de activiteitgebonden overwegingen beschreven en zijn, voor zover van toepassing, de 
activiteitgebonden voorschriften, verplichtingen en mededelingen opgesomd.

Al deze bijlagen zijn onderdeel van deze beschikking.

Procedure
Voorbereidingsprocedure
De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit of geval waarvoor de uitgebreide voorbereidingsprocedure 
volgens paragraaf 3.3. van de Wabo moet worden gevolgd. De beschikking is daarom voorbereid volgens paragraaf 
3.2. “De reguliere voorbereidingsprocedure” van de Wabo.



Zaaknummer: Z-22-416472

                                                                                                                                                                   Kenmerk: D-22-2284875

2

Volledigheid aanvraag
De Regeling omgevingsrecht (Mor) bepaalt welke stukken er ten minste bij een aanvraag omgevingsvergunning 
moeten worden ingediend. Bij indiening van de aanvraag waren die stukken in onvoldoende mate aanwezig.

Wij hebben de aanvrager daarom op  schriftelijk verzocht om de aanvraag aan te vullen.
Op 25 januari 2023 hebben wij voldoende aanvullingen ontvangen om de aanvraag verder te behandelen.

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

Bezwaar maken
Een belanghebbende kan tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen 
binnen zes 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.

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 (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.

Wijziging en intrekking omgevingsvergunning
Op grond van paragraaf 2.6 en 5.4 van de Wabo bestaat de bevoegdheid om deze beschikking geheel of gedeeltelijk 
in te trekken of de aan deze beschikking verbonden voorschriften te wijzigen.
In de activiteitgebonden bijlage(n) hebben wij daarover, voor zover relevant, nadere informatie opgenomen.
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Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Burgemeester en wethouders van Molenlanden,
namens dezen,

drs. ing. A.P.M. Croughs
manager Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 15 maart 2023
Verzonden op: 20 maart 2023

Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:
-    ;
-    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-22-416472

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.

Aanvraag 7 oktober 2022
- Aanvraag omgevingsvergunning;
- Rapport 221005 JE Aeriusbijlage20221005110248;
- Tekening M101801 bedrijfsplattegrond;
- Rapport berekening V-stacks ruwheidvergunning 2020;
- Rapport Vormvrije Mer beoordelingsnotitie;
- Melding activiteitenbesluit;
- Beschikking ODH-2014-00243277 Natuurbeschermingswet.

Aanvullende gegevens van 25 januari 2023
- V-stacks berekening;
- Foto omliggende objecten;
- Uitleg aanvullingen;
- Milieutekening.
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OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

PROCEDURELE ASPECTEN

Gegevens aanvrager
Op 7 oktober 2022 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning (OBM) als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 
onder i, van de Wabo en een Vormvrije Mer beoordelingsnotitie ontvangen. 
Daarnaast hebben wij op 7 oktober 2022 een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer 
ontvangen. 

Projectbeschrijving
Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd betreft het oprichten van een inrichting voor het fokken, mesten en 
houden van dieren als bedoeld in categorie van 14 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit 
milieueffectrapportage. Het betreft een oprichting van een schapenhouderij met 304 ooien.
De OBM komt voort uit het houden van meer dan 50 stuks schapen. Dit betreft dieren met diercategorie, genoemd in 
de bijlage van de regeling ammoniak en veehouderij, RAV-code B1.100. 
Gelet op bovenstaande omschrijving wordt een vergunning aangevraagd voor de activiteiten genoemd in artikel 2.2a, 
lid 1 onder g van het Bor.

Procedure
Voor de behandeling van de aanvraag is de reguliere voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.2 van de Wabo van 
toepassing. Het toetsingskader volgt uit artikel 5.13b van het Bor. 

Bevoegd gezag
De inrichting valt onder bijlage I, onderdeel C, categorie 8.1 onder a van het Besluit omgevingsrecht (Bor). 

Op grond van artikel 2.4, eerste lid, van de Wabo is het college van burgemeester en wethouders van Molenwaard 
het bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om de onderhavige omgevingsvergunning. 

Bestemmingsplan
de locatie van het plan in het bestemmingsplan “Buitengebied Liesveld” valt, en hierin de bestemmingen “Agrarisch” 
en “Waarde-Archeologie 7”. 2. voor deze locatie geen functieaanduidingen van toepassing zijn. 3. deze locatie twee 
gebiedsaanduidingen kent, namelijk ‘milieuzone-boringsvrije zone’ en ‘milieuzone-stiltegebied’, maar deze, gezien 
voorliggende casus niet relevant zijn. 4. het plan niet strijdig is met de regels behorende bij de bestemming 
“Agrarisch”, mits de activiteit is te scharen onder neventak (artikel 3.1.c in relatie tot artikel 1.8.c). 5. het plan niet 
strijdig is met de regels behorende bij de bestemming “Waarde-Archeologie 7”

De aanvraag is getoetst aan de verbeelding en de regels van het bestemmingsplan. Wij concluderen dat ten aanzien 
van de aangevraagde activiteit er geen planologische strijdigheden* zijn geconstateerd vanuit het bestemmingsplan.

Activiteitenbesluit milieubeer
Op grond van artikel 8.41a van de Wet milieubeheer (hierna: Wm) 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 een melding is vereist. De melding is d.d. 7 oktober 2022 ingediend. 
De aangevraagde activiteit valt onder de reikwijdte van het Activiteitenbesluit milieubeheer. In het Activiteitenbesluit 
milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer zijn voorschriften voor deze activiteit opgenomen.

Algemeen
De aangevraagde activiteiten vallen onder artikel 2.2a, lid 1 onder g. van het Bor. 
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Het toetsingskader van de OBM is geregeld in artikel 5.13b, 
- lid 1 (milieueffectrapport);
- lid 2 (doelmatig beheer van afvalstoffen);
- lid 3 (geluidgrenswaarden);
- lid 4 en lid 5 (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur);
- lid 6 (zwevende deeltjes PM10);
- lid 7 (luchtkwaliteit bij inrichtingen die betonmortel vervaardigen en restproducten hiervan  
  breken ten behoeve van de vervaardiging van betonmortel);
- lid 8 (geurhinder bij inrichtingen met activiteiten met betrekking tot polyesterhars), van het Bor;
- lid 9 (bodemenergiesysteem interferentie met ander bodemenergiesysteem). 
Hieronder zijn onze overwegingen met betrekking tot de relevante toetsingscriteria weergegeven.

Op grond van artikel 5.13a van het Bor mogen aan de omgevingsvergunning met beperkte milieutoets geen 
voorschriften worden verbonden. Nadat deze vergunning is verleend, zijn op de activiteit de algemene regels van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing.
De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.

Vormvrije M.e.r.-(beoordelings)plicht
De voorgenomen activiteit valt onder categorie 14 sub 11 van kolom 2 van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit 
m.e.r.). De totale omvang van de activiteit ligt echter onder de drempelwaarde, aangezien de hoeveelheid schapen 
minder is dan 2000 stuks. 
Dit betekent dat voldaan wordt aan artikel 2, lid 2, van het Besluit m.e.r, waarbij de activiteiten behoren tot een 
categorie van activiteiten die zowel in onderdeel C als in onderdeel D van de bijlage omschreven is en tevens 
voldoen aan de in de daarbij aangegeven categorieën van gevallen genoemde criteria en daarbij behoort tot de in 
onderdeel C omschreven categorie van activiteiten. De aanvraag ziet niet toe op het oprichten, wijzigen of uitbreiden 
van meer dieren dan genoemd in Artikel D 14 van het besluit Mer. Om deze reden kan volstaan worden met een 
vormvrije Mer-aanmeldingsnotitie. 
Als uitgangspunt voor de vormvrije m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten geldt dat alleen een Milieueffectrapport 
(MER) gemaakt hoeft te worden, indien het bevoegd gezag van oordeel is dat dit noodzakelijk is vanwege de 
belangrijke nadelige gevolgen die de activiteit voor het milieu kan hebben. Volgens dit uitgangspunt wordt onder 
normale omstandigheden het milieubelang voldoende meegenomen in de procedure voor een vergunning in het 
kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Dit geldt voor zowel het reguleren van de 
milieubelasting als voor het geven van gelegenheid voor belanghebbenden om zienswijzen kenbaar te maken. De 
verstrekte vormvrije aanmeldingsnotitie Mer is getoetst aan de Wet milieubeheer, met name aan artikel 7.17, derde 
lid, van deze wet. De voorgenomen activiteiten zijn door ons beoordeeld op de volgende aspecten:

a. De kenmerken van de activiteit. 
b. De plaats van de activiteit. 
c. De kenmerken van het potentiële effect. 

Kenmerken
 betreft een schapenhouderij. Op 7 oktober 2022 is een melding Besluit landbouw ingediend voor het 

houden van 304 schapen. 
Bij de kenmerken van het project is in het bijzonder in overweging genomen de omvang van het project, de cumulatie 
met andere projecten, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de productie van afvalstoffen, verontreiniging en 
hinder, risico van ongevallen met name gelet op de gebruikte stoffen of technologieën. De activiteit bestaat uit het 
exploiteren van een schapenhouderij. Conform de bijgevoegde bedrijfsplattegrondtekening zijn de dieren ingedeeld 
conform de te bouwen stal. De milieubelasting die deze activiteit (houden van landbouwhuisdieren) met zich 
meebrengt zijn met name gericht op emissies. 
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Van deze emissies staat vast dat voldaan moet worden aan de voorschriften die zijn opgenomen in de Wet 
ammoniak en veehouderijen en de daarbij behorende regeling, zoals de Regeling ammoniak en veehouderijen. 
Naast emissies zijn de kenmerken van het bedrijf te scharen onder het in werking hebben van een agrarische 
inrichting. De zaken die in ogenschouw worden genomen zijn niet buiten proporties of afwijkend van een normaal 
agrarisch bedrijf.

Plaats 
Het bedrijfsperceel is gelegen in het buitengebied van Ottoland, van de gemeente Molenlanden. Het gebied kenmerkt 
zich door de agrarische bedrijvigheid. De inrichting is gelegen op een afstand van ongeveer 1.000 meter van 
Ottoland en ca. 2.600 meter van de kern van Molenaarsgraaf. De afstand tussen de dichtstbijzijnde niet tot de 
inrichting behorende niet-agrarische woning en het emissiepunt van de inrichting bedraagt ongeveer 850 meter, dit 
betreft B 52 te Ottoland. De dichtstbijzijnde bedrijfswoning van een ander agrarisch bedrijf is gelegen op een afstand 
van 300 meter vanaf de grens van de inrichting. Het betreft de bedrijfswoning aan de Hoogtweg 10. De 
bedrijfsactiviteiten vinden plaats op de locatie tegenover Hoogtweg 10, er heeft nog geen nummering 
plaatsgevonden voor het beoogde bedrijfscentrum. De onderliggende vergunningaanvraag voorziet in het houden 
van schapen. De uitbreiding van de activiteiten voldoet aan de bestemming Agrarisch. Deze bestemming is nader 
aangeduid als grondgebonden agrarisch bedrijf. Het doorlopen van een ruimtelijke procedure in het kader van het 
bestemmingsplan is niet aan de orde. Naast de ligging van het project dienen we ook te kijken naar de aangrenzende 
of omliggende gebieden. Hierin is het van belang te toetsen aan omliggende Natura-2000 gebieden, waarop het 
project invloed kan hebben. De Wet natuurbescherming is de Nederlandse wet die de bescherming van 
natuurgebieden, soorten en bos regelt. Deze wet is vanaf 1 januari 2017 van kracht geworden. De wet regelt de 
bescherming van de in het kader van Europees natuurbeleid aangewezen Natura 2000-gebieden. Het bedrijf 
beschikt reeds over een NB-wet vergunning van dd. 29 juli 2014. Het effect is berekend in de als bijlage opgenomen 
Aerius berekening.
Verder is het bedrijf niet gelegen binnen 250 meter van een zeer kwetsbaar gebied. Dat betekent dat er geen directe 
beperkingen zijn volgens de Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV).

Potentieel effect 
Hiermee worden de effecten beschreven welke zouden kunnen optreden, waarmee wordt bedoeld tot waar er sprake 
is van significante wijzigingen op bijvoorbeeld het gebied van geluid, lucht en verkeersintensiteiten. Hierbij is het van 
belang om uiteindelijk te bepalen of er omstandigheden zijn die kunnen leiden tot (mogelijke) belangrijke nadelige 
milieugevolgen. Zoals reeds eerder is aangegeven zal de milieubelasting die deze activiteiten binnen de inrichting 
met zich meebrengt gericht zijn op emissies. Het betreft emissies uit de stallen en van overige bronnen. In het 
navolgende hopen we in te gaan op de volgende aspecten: 
1. Cumulatie van effecten; 
2. Voedingsbeheer en watergebruik- en verbruik; 
3. Water (efficiënt gebruik van water / productie afvalwater / emissies via afvalwater); 
4. Ammoniakemissie; 
5. Geur; 
6. Fijnstof; 
7. Geluid; 
8. Efficiënt gebruik van energie;
8. Externe veiligheid; 

Cumulatie van effecten 
De aspecten Ammoniak, Luchtkwaliteit, Geluid, Geur, Bodem en Water en externe Veiligheid zijn individuele 
aspecten en zijn nader uitgewerkt in dit document. Hieruit komt naar voren dat het initiatief voldoet aan de geldende 
Wet en Regelgeving, en er dus geen cumulatie is.
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Gezien de ligging van het bedrijf, alsmede de aard en omvang van het bedrijf, zijn er geen cumulatieve effecten 
relevant. In de directe omgeving van de planlocatie zijn geen initiatieven bekend waardoor de hiervoor besproken 
effecten op het milieu worden beïnvloed.

Voedingsbeheer (stikstof- en fosforuitscheiding met bijbehorende monitoring) 
De uitstoot van mineralen uit mest, waar dit aspect betrekking op heeft, is geïmplementeerd in de Meststoffenwet en 
behoeft in de omgevingsvergunning geen verdere toets. Met een normale landbouwpraktijk zijn de effecten 
beheersbaar. 

Water (efficiënt gebruik van water / productie afvalwater / emissies via afvalwater) 
Om de effecten te minimaliseren dienen een aantal waterbesparende maatregelen en afvalwater beperkende 
technieken te worden uitgevoerd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het gebruik van hogedrukreinigers welke zuiniger 
zijn bij het schoonspuiten van stallen, het ijken, controleren en onderhouden van de drinkwaterinstallatie, het 
bijhouden van het waterverbruik en de vervuilde zones van het erf zo klein mogelijk te houden. Hiervoor gelden de 
voorschriften zoals deze zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit (zorgplicht). Een aantal technieken zijn onderdeel 
van een normale landbouwpraktijk. Voor het uitrijden van afvalwater gelden eveneens de voorschriften uit het 
Activiteitenbesluit en voor het lozen van afvalwater met meststoffen geldt het Besluit gebruik meststoffen. 

Ammoniakemissies en opslagen en gebruik van vaste mest en drijfmest
Aan de ammoniakemissie wordt voldaan indien wordt voldaan aan de Regeling Ammoniak en Veehouderijen. 
In de Regeling Ammoniak en Veehouderijen wordt namelijk geregeld aan welke maximale emissiewaarde 
stalsystemen dienen te voldoen. Voor schapen is één RAV-code B.1.100 opgenomen met een emissie van 0,7 kg 
per dier per jaar. De huisvesting zal bestaan uit traditionele huisvesting op stro. Hiermee wordt voldaan aan de 
regeling. 
Voor de Wet Natuurbescherming is een onherroepelijke vergunning aanwezig. Binnen deze vergunning past de 
beoogde emissie.

Opslag van vaste mest en drijfmest (emissies naar de lucht / emissies naar water en bodem) 
Voor de opslag van mest wordt onderscheid gemaakt in vaste en vloeibare mest (drijfmest). Voor de vloeibare mest 
geldt dat deze in een afgedekte opslag moet worden bewaard (bijv. mestbassin of mestkelder). Voor de vaste 
mestopslagen geldt dat deze op een dichte vloer moet worden opgeslagen met afdekking dan wel percolaatopvang. 
Waar van toepassing gelden de voorschriften zoals deze zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit en/of deze 
vergunning.

Het uitrijden van mest (voorkomen stikstof en fosforemissie / ammoniakemissie / onderwerken mest) De regels voor 
het uitrijden van mest zijn opgenomen in het Besluit gebruik meststoffen. Dit behoeft in de omgevingsvergunning 
geen verdere toets. 

Geur, fijnstof en stikstofdepositie
Uit de vormvrije m.e.r. beoordelingsnotitie blijkt dat het beoogde project een totale geuremissie heeft van 2.371,20 
ouE/s. Er is een geurberekening uitgevoerd met behulp van het programma V-STACKS. De rekenresultaten van 
het geuronderzoek geven voor de beoogde situatie een geurbelasting van 0 ouE/m3 ter plaatse van de volgens de 
aanmeldnotitie meest dichtstbijzijnde geurgevoelige objecten (B 52 en vakantiepark Molenwaard). Er is echter een 
geuremissie van 0 ingevuld. 
De geurberekening is aangepast, met als resultaat een geurbelasting van 0,1 ouE/m3 ter plaatse van de 
geurgevoelige objecten B52 en vakantiepark Molenwaard. Dit is toegestaan.
Op diverse kaarten (Google maps, Bag viewer) zijn echter (soms onbekende) objecten met een woonfunctie op 
minder grote afstanden gelokaliseerd. Mogelijk betreft dit bedrijfswoningen waarvoor vaste afstanden gelden. 
Bij de aanvulling is een kaart toegevoegd waaruit blijkt dat er geen toename is op deze woningen.
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In de vormvrije m.e.r. beoordelingsnotitie geeft men aan dat een Wnb-vergunning is verleend op 29 juli 2014 
voor het houden van 51 stuks jongvee. In het stikstofonderzoek is deze toestemming gebruikt voor het intern 
salderen. 
Op basis van jurisprudentie is het niet mogelijk intern te salderen met niet feitelijk gerealiseerde capaciteit, 
waarbij een nieuwe vergunning nodig is (natuurvergunning of omgevingsvergunning) om deze te realiseren én 
waarbij deze activiteit niet passend is beoordeeld. 
Vanwege de Wnb-vergunning van 2014 is de activiteit echter wel passend beoordeeld en is intern salderen 
dus wel mogelijk en voldoet hierbij.

De uitgangspunten van bovenstaande berekeningen zijn door het bevoegd gezag beoordeeld.
Bij deze beoordeling is het volgende vast komen te staan:
- de uitgangspunten van de berekeningen correct zijn;
- de geurbelasting ter plaatse van de woningen van derden voldoen aan het gestelde in de Wgv.

Wet natuurbescherming 
Het vragen van een vvgb is niet nodig wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen (vergunning en/of 
ontheffing op basis van de Wnb is verleend) of gevraagd op het tijdstip waarop de aanvraag voor een 
omgevingsvergunning is aangevraagd. Verder is een omgevingsvergunning natuur niet van toepassing wanneer voor 
het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is. 
Qua milieu is er geen sprake van een bestaande situatie. Het betreft een nieuw te stichten bedrijf. In het kader van 
artikel 2.7 van de Wet Natuurbescherming is er derhalve wel een toestemming. Deze toestemming is afgegeven door 
Omgevingsdienst Haaglanden, namens provincie Zuid Holland, dd. 29 juli 2014. Deze toestemming ziet toe op het 
houden van 51 stuks jongvee (A3.100). Totaal 224,4 kg ammoniak.
In onderhavige situatie is sprake van 304 schapen. Dit is totaal 212,8 kg ammoniak, hetgeen lager is dan vergund 
met de Wet natuurbescherming.
Er is in onderhavige situatie geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zoals omschreven in 
artikel 17.7 van de Wet milieubeheer. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.17, vijfde lid, van de Wet 
milieubeheer wordt dit besluit dan ook gelijktijdig met de aanvraag om omgevingsvergunning gepubliceerd.

Geuremissie aangevraagd

Tabel 3. Totale emissies

Diersoort (stal) Rav-
nummer

Aantal 
dieren

OUe/sec (odour units) 
per dier

Totaal em. factor 
(Ou totaal)

Schapen B 1.100 304 0,7 212,8

Brongegevens: 

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag

1 Stal 118 949 432 618   5,5   5,5  0,50   0,4   2 371

Geurgevoelige locaties: 
Volgnummer Geurgev. locatie X-coordinaat Y-coordinaat Geurnorm Geurbelasting
1 B 52 118 555 433 400    8,0     0,1
2 Vakantiepark Molenwaard 118 749 431 858    8,0     0,1

De uitgangspunten van bovenstaande berekeningen zijn door het bevoegd gezag beoordeeld.
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Bij deze beoordeling is het volgende vast komen te staan:
- de uitgangspunten van de berekeningen correct zijn;
- de geurbelasting ter plaatse van de woningen van derden niet voldoen aan het gestelde in de Wgv.

Er wordt getoetst aan de ligging ten opzichte van kwetsbare (voor verzuring gevoelige) gebieden.
Oprichtingen en veranderingen binnen een zeer kwetsbaar gebied of in een zone van 250 meter rondom een zodanig 
gebied vinden in principe niet plaats. Bij toetsing is gebleken dat de inrichting niet is gelegen in of in een zone van 
250 meter om een gebied als hiervoor bedoeld.

Ammoniakemissie
De totale ammoniakemissie is eveneens lager dan de ammoniakemissie conform de vigerende vergunning.

Geluid
Het effect wordt duidelijk indien een geluidsbeheerplan op wordt gezet en na te leven en om één of een combinatie 
van de technieken te gebruiken om geluidsemissies te voorkomen of te beperken. Een geluidsbeheersplan is alleen 
van toepassing wanneer geluidshinder wordt verwacht of is aangetoond. In dit geval is dat niet te verwachten. 

Efficiënt gebruik van energie (energiebesparing) 
Voor het energieverbruik en de besparende maatregelen wordt verder verwezen naar de toetsing zoals elders in de 
beoordeling van de aanvraag is opgenomen. Met het voldoen aan de energiebesparingsverplichting uit het 
Activiteitenbesluit, die in deze vergunning is opgenomen als voorschrift, zijn de effecten beheersbaar. Geluid) Het 
effect wordt duidelijk indien een geluidsbeheerplan op wordt gezet en na te leven en om één of een combinatie van 
de technieken te gebruiken om geluidsemissies te voorkomen of te beperken. Een geluidsbeheersplan is alleen van 
toepassing wanneer geluidshinder wordt verwacht of is aangetoond. In dit geval is dat niet te verwachten.

Externe Veiligheid 
Externe veiligheid heeft betrekking op de veiligheid rondom opslag, gebruik, productie en transport van gevaarlijke 
stoffen. De daaraan verbonden risico's dienen aanvaardbaar te blijven. Het externe veiligheidsbeleid bestaat uit twee 
onderdelen: het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Onderhavige inrichting is echter geen 
risicovolle inrichting. 

Besluit risico's zware ongevallen (Brzo 2015) en Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) 
De bedrijfsactiviteiten vanwege de inrichting vallen niet onder de reikwijdte van het Brzo 2015 en het Bevi. 

Richtlijn industriële emissies (Rie) 
De Europese richtlijn industriële emissies (RIE) geeft milieueisen voor de installaties die genoemd staan in de bij de 
richtlijn behorende bijlage I. Wanneer een installatie daar genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie. 
Voor veehouderijen vallen de volgende installaties onder de werking van de RIE: 
- meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee, of; 
- meer dan 2.000 plaatsen voor vleesvarkens (van meer dan 30 kg), of; 
- meer dan 750 plaatsen voor zeugen. 

Conclusie 
De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd, leidt niet tot een overschrijding van de ondergrenswaarden 
van de RIE. De inrichting betreft geen IPPC-installatie. Een beoordeling op grond van de RIE, zoals deze is 
geïmplementeerd in de Wabo, is voor deze inrichting niet van toepassing.

Conclusie OBM beoordeling en Vormvrije Mer beoordeling
De vergunning wordt voor het houden van de aangevraagde dieraantallen verleend en er is geen Mer nodig.




