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1. Inleiding 

Op de locatie Lange Zuidweg 5 te Borssele wordt een nertsenhouderij geëxploiteerd met 8.000 

fokteven met bijbehorende reuen en pups. Hiervoor is op 24 april 2007 vergunning verleend in het 

kader van de Wet milieubeheer. Op 29 april 2008 is de vergunning inwerking getreden. De provincie 
Zeeland heeft destijds toestemming verleend voor de vigerende activiteiten op grond van de 

Natuurbescherminsgswet. Door gewijzigde wetgeving zijn alle veehouderijbedrijven die significant 
effect hebben de Natura-2000 gebieden momenteel verplicht om in het bezit te zijn van een 

vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming. 

 

Voor locatie wordt een vergunning aangevraagd in het kader van de Wet natuurbescherming voor de 
vigerende activiteiten. Ten opzichte van de vigerende milieuvergunning vinden er geen wijzigingen 

plaats. 

 

2. Ligging locatie 

De locatie Lange Zuidweg 5 te Borssele is gelegen is het buitengebied van Borssele, in de gemeente 

Borsele. De locatie is kadastraal bekend als gemeente Borsele, sectie B, perceelnummers 2930, 3115 
en 3116. De locatie is op 670 meter gelegen van de Westerschelde & Saeftinghe. Op onderstaande 

afbeelding is de locatie weergegeven en de omliggende Natura 2000-gebieden. Binnen 25 km 
bevinden zich twee Belgische Natura 2000-gebieden namelijk, Polders en Krekengebied. 

 

Afbeelding 1: weergave omliggende Natura 2000-gebieden (bron: www.natura2000.nl/gebieden) 

 

 
Westerschelde 
& Saeftinghe 

http://www.natura2000.nl/gebieden)


Lange Zuidweg 5, Borssele 

4 
 

 

3. Uitgangssituatie 

In de huidige situatie is er geen vergunning aanwezig in het kader van de Wet natuurbescherming 

voor de locatie Lange Zuidweg 5, 4454 PK Borssele. Wél is er door de provincie Zeeland toestemming 

verleend voor de vigerende activiteiten. Deze verleende toestemming wordt hieronder beschreven en 
vormt tevens de uitgangssituatie voor de aanvraag vergunning in het kader van de Wet 

natuurbescherming. 

 

Op 18 oktober 2004 is er een aanvraag milieuvergunning ingediend voor de uitbreiding van de 
nertsenhouderij aan Lange Zuidweg 5, kadstraalbekend gemeente Borsele, secte B, nummers 2928, 

2929 en 2930 (nu 3115, 3116 en 2930) zie bijlage 1. De aanvraag omvat 8.000 fokteven met 
bijbehorende reuen en pups op een groenlabelsysteem BB.94.02.0.13. Op 10 mei 2005 heeft het 

college van burgemeesters en wethouders voor onderhavige inrichting de vergunning verleend. Zie 
bijlage 2 en 3. Tegen de beschikking heeft stichting ‘Stichting Bont voor Dieren’ beroep ingesteld. Het 

beroep is gegrond verklaard en het besluit op de milieuvergunnig (kenmerk 04-12863) is vernietigt. 

Reden hiervoor is onder andere dat er niet is onderzocht wat het effect van het project op de Natura- 
2000 gebieden is. Zie bijlage 4. 

 

Na aanleiding van de uitspraak van de Raad van State is de vergunningaanvraag aangepast en is er 

een nieuw besluit genomen. Bij de vergunningaanvraag is een Voortoets Natuurbeschermingswet 
1998 (Nbw) toegevoegd, zie bijlage 5. Uit de Voortoets wordt geconcludeerd dat met de uitbreiding 

inbegrepen, het volledige project geen siginificante gevolgen worden verwacht. De Voortoets is 
beoordeeld door de provincie Zeeland en akkoord bevonden. Op grond van de Voortoets en de reactie 

van de provincie hoeft daarom geen nadere beoordeling plaats te vinden. Hiermee heeft de provincie 
Zeeland (destijds) toestemming verleend voor de beoogde activiteiten en behoeft er geen vergunning 

aangevraagd te worden in het kader van de Natuurbeschermingswet. De verleende toestemming in 

het kader van de Natuurbeschermingswet en de milieuvergunning is gebaseerd op de oorspronkelijke 
aanvraag welke is ingedient op 18 oktober 2004. Op 24 april 2007 heeft het college van 

burgermeester en wethouders van Borsele een revisievergunning verleend. Dit besluit is op 18 mei 
2007 ter inzage gelegd. Zie bijlage 6. 

 

Tegen de beschikking heeft de stichting ‘Stichting Bont voor Dieren’ beroep ingesteld. Op 2 april 2008 
wordt het beroep gedeeltelijk gegrond verklaard (uitspraak 200704147/1, zie bijlage 7). De Raad van 

State heeft geconcludeerd dat de toename van stikstopdepostitie op de Natura 2000 gebieden 
akkoord is en daarmee onherroepelijk is geworden. De Raad van State vernietigt het besluit van het 

college van burgemeester en wethouders van Borsele van 10 april 2007, kenmerk 06-6930, voor zover 
daarbij geen voorschrift is gesteld ter controle van de geluidgrenswaarden en draagt het college van 

burgemeester en wethouders van Borsele op om binnen 6 weken na de verzending van deze uitspraak 

met inachtneming van het geen daarin is overwogen een nieuw besluit te nemen en dit op de 
wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken (zie bijlage 8). Op 29 april 2008 is het besluit op de 

aangepaste controlevoorschriften op de geluidsgrenswaarden door de gemeente Borsele gepubliceerd, 
zie bijlage 4. Na de gedeeltelijke vernietiging van de milieuvergunning is deze voor zover het betreft 

het toevoegen van de controlevoorschriften, terug in de fase van definitieve besluitvorming op de 

aanvraag milieuvergunning. De milieuvergunning van 24 april 2007 is hiermee op 29 april 2008 in 
werking getreden. 

 

De voorgenomen uitbreiding heeft geen neatieve effecten op de Natura 2000-gebieden. Op grond van 

de Voortoets en de reactie van de provincie is geconcludeerd een nadere beoordeling niet 
noodzakelijk is. Hiermee heeft de provincie Zeeland toestemming verleend voor de beoogde 

activiteiten. Met het aanvullende controlevoorschriften die gepubliceerd zijn op 29 april 2008 is de 

milieuverguning van 24 april 2007 in werking getreden. De verleende toestemming van de provincie 
Zeeland in het kader van de Natuurbeschermingswet is daarmee van kracht geworden. De 

uitgangssituatie voor de huidige vergunning aanvraag in het kader van de Wet natuurbescherming is 
daarom de vigerende milieuvergunning van 24 april 2007, die op 29 april 2008 in werking is getreden. 
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4. Dieren 

Vigerende vergunning 
De vigerende vergunning is de milieuvergunning van 24 april 2007 i.c.m. het besluit op de aangepaste 

controlevoorschriften op de geluidsgrenswaarden dat op 29 april 2008 is gepubliceerd. In 
onderstaande tabel zijn de vergunde dieraantallen weergegeven. 

 

Tabel 1: overzicht vigerende vergunning 24-04-2007, inwerking getreden 29-04-2008 

 
 

Stal 

 
 

Dier categorie 

 

RAV 

code 

 
 

Huisvestingsysteem 

 

Aantal 

dieren 

Ammoniak 

 
kg NH3 

per dier 

 
totaal 
kg NH3 

Sheds Nertsen; per fokteef H1.2 BB 94.02.013 8.000 0,25 2.000,0 

Totaal kg ammoniak per jaar: 2.000,0 

 

In de beoogde situatie vinden er geen wijzigingen plaats. Het aantal dieren en huisvestingsysteem 
blijft gelijk aan de vigerende vergunning. De bedrijfssituatie is in beeld gebracht middels AERIUS- 

berekeningen. In bijlage 9 zijn de Aerius-berekeningen voor de beoogde situatie toegevoegd. In 

bijlage 10 zijn de invoergegevens toegelicht. 
 

Huisvesting 
De inrichting omvat een nertsenhouderij waar 8.000 fokteven met bijbehorende reuen en pups op een 
groenlabelsysteem BB.94.02.0.13 gehouden worden. In bovenstaande tabel is een overzicht 

weergegeven van de vergunde dieraantallen en de bijbehorende kg ammoniak per jaar. De nertsen 
worden gehouden in 10 sheds, waarbij de mest in goten wordt opgevangen, die door middel van een 

schuif dagelijks automatisch worden ontmest. Afvoer van de mest vindt plaats via een ondergronds 
kanaal dat aan de achterzijde van de sheds is gelegen. De mest wordt opgevangen in een mestkelder 

waarna deze wordt verpompt naar de mestsilo. In onderstaande afbeelding is een doorsnede 

weergegeven van het dierenverblijf. In bijlage is een plattegrondtekening weergeven van de locatie 
Lange Zuidweg 5 te Borssele behorende bij de vigerende vergunning. 

 

Afbeelding 2: doorsnede sheds 
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5. Beleidsregels intern/extern salderen 

Feitelijk gerealiseerde capaciteit 
Voor locatie Lange Zuidweg 5 te Borssele wordt een vergunning aangevraagd in het kader van de Wet 

natuurbescherming voor feitelijk gerealiseerde activiteiten. Hiervoor is op 24 april 2007 vergunning 
verleend in het kader van de Wet milieubeheer. Op 29 april 2008 is de vergunning inwerking getreden. 

De provincie Zeeland heeft destijds toestemming verleend voor de vigerende activiteiten op grond van 

de Natuurbescherminsgswet. Ten opzichte van de feitelijk gerealiseerde capaciteit vinden er geen 
wijzigingen plaats. 

 

Emissiereducerende technieken 
Het besluit emissiearme huisvesting is van toepassing op huisvestingssystemen voor 

landbouwhuisdieren die behoren tot een diercategorie die is vermeld in bijlage 1 of bijlage 2 van het 
besluit emissiearme huisvesting, en worden gehouden voor de productie van vlees, melk of eieren. 

Nersten zijn niet opgenomen in bijlage 1 of bijlage 2 van het besluit emissiearme huisvesting en 

worden daarnaast niet gehouden voor de productie van vlees, melk of eieren. Het besluit emissiearme 
huisvesting is daarom niet van toepassing op nertsenhouderij. Er worden emissiearme technieken 

toegepast, namelijk huisvestingsysteem BB 94.02.013. 
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6. Buitenlandse gebieden 

In de berekening van de beoogde situatie zijn de volgende Belgische gebieden meegenomen: 
- Polders 

- Krekengebied 

Het uitgangspunt van de toetsing op Belgische Natura 2000-gebieden is een drempelwaarde van 5% 
van de kritische depositiewaarde. De kritische depositiewaarden voor verschillende habitattypen zijn 

opgenomen in het Alterra-rapport nr 2397 (2012). 

 

Het habitattype met de laagste kritische depositiewaarde is ‘Zeer zwakgebufferde vennen’ met een 
kritische depositiewaarde van 429 mol/ha/jr. De drempelwaarde bij dit habitattype bedraagt (5% van 

429) 21,45 mol/ha/jr. 

 

Volgens de berekening van de beoogde bedrijfsopzet is er op het Natura 2000-gebied ‘Krekengebied’ 
sprake van een depositie van maximaal 0,05 mol/ha/jr op het dichtstbijzijnde punt van het Natura 

2000-gebied. Aangezien dit onder de drempelwaarde blijft kan geconcludeerd worden dat een 
vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming met betrekking tot de Belgische Natura 2000- 

gebieden kan worden verleend. In bijlage 12 is de Aerius-berekening op de buitenlandse gebieden 

toegevoegd. 
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7. Mogelijke overige effecten 

De veehouderij kan negatieve effecten hebben op de Natura 2000-gebieden. Per mogelijk effect wordt 

hierbij een korte beschrijving gegeven: 

 
- Oppervlakteverlies: 

De veehouderij is gelegen op 670 meter van de rand van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied. 

Doordat de veehouderij buiten het gebied is gelegen blijft de oppervlakte van het gebied gelijk en 

vindt er geen verslechtering plaats. 

 

- Versnippering: 

Er vindt geen versnippering plaats doordat de veehouderij buiten de gebieden is gelegen. 

 

- Verontreiniging: 

Er is sprake van verontreiniging als er verhoogde concentraties van stoffen in een gebied voorkomen, 

welke stoffen onder natuurlijke omstandigheden niet of in zeer lage concentraties aanwezig zijn. Deze 
stoffen werken in op de bodem, grondwater, lucht. Verontreiniging vanuit het bedrijf naar de 

gebieden is uitgesloten. In het kader van de wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming 
voor het milieu heeft het bedrijf te maken met voorschriften (voorschriften uit omgevingsvergunning). 

Met het naleven van deze voorschriften worden risico’s voor verontreiniging van bodem, grondwater, 

lucht voorkomen dan wel beperkt tot een wettelijk minimum (kwaliteitsnormen). Significant nadelige 
effecten door verontreiniging zijn derhalve uitgesloten. 

 

- Verdroging: 
Indien er geen bron op het bedrijf aanwezig is: 

Op het bedrijf is geen grondwaterbron aanwezig. Er wordt hierdoor dus geen grondwater onttrokken. 

Negatieve effecten ten aanzien van verdroging zijn dan ook uit te sluiten. 

 

- Vermesting: 

Voor vermesting zijn dezelfde effecten van toepassing als bij het aspect verzuring. Bij een veehouderij 
heeft de uitstoot van ammoniak dezelfde gevolgen als bij het aspect verzuring. Uit de uitgevoerde 

berekeningen blijkt dat de aanvraag niet zorgt voor een toename van depositie op de Natura 2000- 
gebieden. 

 
- Verstoring door geluid: 

Op het bedrijf is er sprake van activiteiten die een geluidsuitstraling hebben naar de omgeving. De 
geluidsuitstraling vanuit het bedrijf wordt beperkt door zo veel mogelijk activiteiten inpandig uit te 

voeren. De geluidsuitstraling vanuit het bedrijf is beperkt tot enkele honderden meters buiten de 

inrichting. Het Natura 2000-gebied is gelegen op 670 meter van het bedrijf. Opgemerkt wordt dat het 
bedrijf in het kader van de omgevingsvergunning (onderdeel milieu) een geluidplafond heeft waarmee 

het bedrijf niet onnodig veel geluid kan produceren. Uit onderzoeken bij vergelijkbare bedrijven in een 
vergelijkbare omgeving blijkt dat kan worden voldaan aan de geluidsnormen die door de gemeente in 

een omgevingsvergunning worden gesteld. Gezien de grote afstand van het bedrijf tot de 

natuurgebieden zal er geen negatief effect zijn voor het aspect verstoring door geluid. 
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In de directe omgeving van het bedrijf (het gebied tussen het bedrijf en het beschermd gebied) zijn 
verschillende landschapselementen aanwezig die zorgen voor een afscherming van het geluid 

afkomstig van het bedrijf (dijk, overige gebouwen etc.). Het bedrijf is gelegen op korte afstand tot 

zeedijk, Westerscheldetunnelweg en de bebouwde kom. De sheds waarin de nertsen worden 
gehuisvest zijn 2.60 meter hoog en worden natuurlijk geventileerd. Er is dus er geen sprake van 

mechanische ventilatie waardoor er geen continue geluidsbron aanwezig is. Hierdoor is de 
geluidsuitstraling zeer beperkt is. De ventilatie opening van de sheds is vanaf de grond tot 1.40 meter. 

De beperkte geluidsuitstraling van het bedrijf ten opzichte van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 
wordt ook nog eens afgeschermd door de zeedijk. 

 

- Optische verstoring: 

Optische verstoring betreft verstoring door de aanwezigheid en/of beweging van mensen dan wel 

voorwerpen die niet thuishoren in het natuurlijke systeem. Effecten treden vaak samen op met 
verstoring door o.a. geluid of licht. Voor deze aspecten wordt afzonderlijk een nadere toelichting 

gegeven in deze aanvraag. Voor het overige zijn er geen effecten die kunnen leiden tot optische 

verstoring omdat het bedrijf buiten de gebieden is gelegen (de activiteiten op het bedrijf leiden niet 
tot aanwezigheid/bewegingen in het gebied zelf). 

 
- Verstoring door mechanische effecten: 

Onder mechanische effecten vallen verstoring door betreding, golfslag, luchtwervelingen etc. die 
optreden ten gevolge van menselijke activiteiten. Vanuit de veehouderij worden geen mechanische 

handelingen uitgevoerd die invloed hebben op de habitats binnen het Natura 2000-gebied. Significant 
nadelige effecten door mechanische effecten zijn derhalve uitgesloten. 

 

- Bewuste verandering soortensamenstelling: 

De uitbreiding van de veehouderij heeft geen effect op de verandering van de soortensamenstelling, 

omdat het bedrijf buiten de gebieden is gelegen. 
 

- Verstoring door licht: 

Kunstmatige verlichting van de nachtelijke omgeving door licht uit woonwijken, industrieterreinen, 
glastuinbouw, agrarische bedrijven, etc. kan tot verstoring leiden van het normale gedrag van soorten 

in Natura 2000-gebieden. Naar mogelijke effecten is nog vrij weinig onderzoek gedaan. Veel kennis 
gaat daarom nog niet verder dan het kwalitatief signaleren van de risico’s. Met name schemer- en 

nacht-actieve dieren kunnen last hebben van verstoring door licht, doordat zij juist aangetrokken 
worden of verdreven worden door de lichtbron. Hierdoor raakt bijvoorbeeld hun ritme ontregeld of 

verlichte delen van het gebied worden vermeden. 

De lichtuitstraling van de agrarische bedrijven wordt meestal beperkt door de ligging van de 
gebouwen en objecten die op het terrein aanwezig zijn. Tevens zijn er vaak gebouwen aanwezig die 

het licht maar beperkt naar buiten uitstralen (woning, loodsen, stallen). De stallen zijn voorzien van 
noodverlichting. De werkzaamheden vinden overdag plaats waarbij gebruikgemaakt wordt daglicht. 

Hierdoor is er beperkt sprake van kunstmatige verlichting. Ook zijn er rond het agrarische bedrijf 

groenvoorzieningen aanwezig, zoals bomen/houtwal. Door al deze aspecten zal de lichtuitstoot van 
het agrarisch bedrijf niet meer in hinderlijke vorm waarneembaar zijn buiten de grens van de 

inrichting. 

 

Gezien de afstand van het bedrijf tot de natuurgebieden zal er geen negatief effect zijn voor het 

aspect verstoring door licht. 
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gezien de afstand van de veehouderij tot het natuurgebied is er geen negatief effect te verwachtende 
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milieuvergunning Lange Zuidweg 5 te Borssele 

 

 

 

BESCHIKKING nr. 04-12863 
 
Besluit van burgemeester en wethouders van Borsele. 

 
 

ONDERWERP AANVRAAG 
 

Op 18 oktober 2004 is een aanvraag ontvangen van Mosselbank 3, 4465 AS 
Goes om een revisievergunning op grond van artikel 8.4 van de Wet milieubeheer. Het betreft 
een aanvraag voor het veranderen van een nertsenhouderij en voor het in werking hebben na 
die verandering van de gehele inrichting. De inrichting is gelegen aan de Lange Zuidweg 5 te 
Borssele, kadastraal bekend gemeente Borsele, sectie B, nummer(s) 2928, 2929 en 2930. 
Bij brief van 22 november 2004, ingekomen 23 november 2004, nr. 04-14821 is de aanvraag 
aangevuld met gegevens die betrekking hebben op de onderdelen 3.2 Drukhouders, hier wordt 
aangegeven dat binnen de inrichting maximaal 10 propaangasflessen aanwezig zijn, welke op 
de inrichtingstekening worden aangeduid met nr. 48; onderdeel 6.3 Gevaarlijke afvalstoffen en 
onderdeel 6.4 Lozing van bedrijfsafvalwater. 
Eveneens is bij bovengenoemde brief de inrichtingstekening aangevuld met nadere gegevens. 
De datum van deze tekening is 15 november 2004 en is gedateerd 22 november 2004. Beide 
aanvullingen maken onderdeel uit van de aanvraag om vergunning. 

 

AANVRAAG 
 

De aanvraag omvat de volgende bescheiden: 
 een aanvraagformulier 
 plattegrondtekening 
 situatietekening 
 overzicht gefaseerde uitbreiding 
 kwaliteitsverklaring pelsdierenvoer 
 keuringscertificaat koeling 
 aanvullende gegevens aanvraag en inrichtingstekening 

 
Op de behandeling van de aanvraag is het bepaalde in afdeling 3.5, paragrafen 3.5.2. tot en 
met 3.5.5., van de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in hoofdstuk 13 van de Wet 
milieubeheer van toepassing. 

 

ONTVANKELIJKHEID 
 

De aanvraag is in ontvangst genomen op 18 oktober 2004 en ingeschreven onder nummer 04- 
12863. Aan verzoeker is verzocht om vóór 24 november 2004 aanvullende informatie te ver- 
strekken, zodat de aanvraag in behandeling kan worden genomen. Hieraan is bij brief van 22 
november 2004, ingekomen 23 november 2004, nr. 04-14821 voldaan. 
De aanvraag voldoet aan de in het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer gestelde 
eisen. 

 

ACTIVITEITEN EN LIGGING 
 

De inrichting is gelegen in het buitengebied van Borsele in het bestemmingsplan Landelijk ge- 
bied. In het bestemmingsplan, vastgesteld op 5 februari 1998, heeft de locatie de bestemming 
Agrarisch met bestaande grootschalige intensieve veehouderij (Aiv). In de onmiddellijke omge- 
ving van de inrichting is op 218 meter van de inrichtinggrens een woning van derden gelegen. 
Ontsluiting vindt plaats via de Lange Zuidweg. 

 

Inrichting: 

De inrichting omvat een nertsenhouderij waar uiteindelijk zo’n 44.000 nertsen worden gehou- 
den. Dit getal omvat zowel de voedsters (8000) als de jonge dieren. 



2 

milieuvergunning Lange Zuidweg 5 te Borssele 

 

 

 

De nertsen worden gehouden in 10 sheds, waarbij de mest in goten wordt opgevangen, die 
door middel van een schuif dagelijks automatisch worden ontmest. Afvoer van de mest vindt 
plaats via een ondergronds kanaal dat aan de achterzijde van de sheds is gelegen. De mest 
wordt opgevangen in een mestkelder waarna deze wordt verpompt naar de mestsilo. 
Het voer van de nertsen bestaat uit pluimveeafval en visafval dat beide in gebruikgerede vorm 
worden opgeslagen in silo’s (mengen van het voer wordt niet in de inrichting gedaan). Dosering 
van voer in de hokken gebeurt vanuit een voedermachine die vanuit de silo wordt gevuld. Indien 
een hoeveelheid voer in het voerwagentje achterblijft wordt deze bij warm weer tussen het voe- 
ren door in een koelcel geplaatst. 

 
Gedurende ongeveer 3 weken in november worden nertsen vergast met behulp van een CO- 
vergassingsapparaat, dat slechts in die periode in de inrichting aanwezig is. Na vergassing 
worden de nertsen in een “loutermachine” met behulp van zaagsel ontdaan van in de vacht 
aanwezig vuil. Daarna worden de nertsen handmatig ontdaan van hun pels. De nertsenkada- 
vers worden opgeslagen in vaten in de vriescel. Driemaal per week worden de kadavers door 
de destructor opgehaald. De pelsen worden in een ontvettingsmachine ontvet, waarna opnieuw 
een reinigingsbehandeling in een loutermachine plaatsvindt. Daarna worden de pelsen (o.a. 
met behulp van luchtdruk) opgespannen op houten mallen, en onder een droogkast gehangen. 
De pelsen die klaar zijn worden op zolder of in de vrieskist (indien langdurige opslag noodzake- 
lijk is) opgeslagen in afwachting van verkoop aan handelaren. 

 
De tractoren en voermachines gaan voor groot onderhoud naar een landbouwmechani- 
satiebedrijf. Klein onderhoud wordt binnen de inrichting verzorgd. 

 

ALGEMENE REGELS 
 

Besluit ozonlaagaantastende stoffen Wms 2003 en Besluit broeikasgassen Wms 2003 
De koelinstallatie bevat een koelmedium ((H)CFK) dat valt onder het 'Besluit ozonlaagaan- 
tastende stoffen Wms 2003' of het 'Besluit broeikasgassen Wms 2003'. Aangezien het minima- 
liseren van de uitstoot of het verbod op het gebruik van (H)CFK's en HFK's al in deze besluiten 
zijn geregeld zijn hieromtrent geen voorschriften opgenomen in deze vergunning. 

 

Besluit opslag propaan milieubeheer 

De propaantank valt onder de werkingssfeer van het 'Besluit opslag propaan milieubeheer'. Dit 
betekent dat met betrekking tot dit bedrijfsonderdeel moet worden voldaan aan de voorschriften 
die zijn gesteld in dit besluit. 

 

Besluit mestbassins milieubeheer 

Het mestbassin valt onder de werkingssfeer van het 'Besluit mestbassins milieubeheer'. Dit be- 
tekent dat met betrekking tot dit bedrijfsonderdeel moet worden voldaan aan de voorschriften 
die zijn gesteld in dit besluit. 

 

NATUUR EN LANDSCHAP 
 

Natuurbeschermingswet 

In de omgeving van de inrichting is op 1500 meter het natuurterrein “Staartse Nol” en op 2550 
het natuurterrein “Westeindse Weel” gelegen. Gezien de afstanden tussen de inrichting en de 
natuurgebieden heeft de inrichting geen invloed op deze natuurgebieden. 

 

Flora-en Faunawet 

In het vigerende landelijke bestemmingsplan, vastgesteld op 5 februari 1998, is op een afstand 
van 650 meter afstand van de inrichting een dijk aanwezig met de bestemming waardevolle dijk. 
In de omgeving van de inrichting is op 1500 meter het natuurterrein “Staartse Nol” en op 2550 
het natuurterrein “Westeindse Weel” gelegen. 
Gezien de afstand van de inrichting tot aan de dijk en de natuurgebieden zijn er geen activitei- 
ten vanuit de inrichting die een verstoring veroorzaken op de daar aanwezige flora en fauna. 
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Vogel- en Habitatrichtlijn 

De raad van de Europese Gemeenschappen heeft in 1979 Richtlijn 79/409/EEG vastgesteld 
inzake het behoud van de vogelstand (hierna Vogelrichtlijn). In 1992 is door deze Raad Richtlijn 
92/43/EEG vastgesteld. Het doel van deze richtlijn is omschreven als: “bijdrage tot het waarbor- 
gen van het biologische diversiteit door het in stand houden van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna op het Europese grondgebied van de lidstaten waarop het Verdrag van 
toepassing is.” 
Artikel 6 is een cruciaal onderdeel van het hoofdstuk “instandhouding van de natuurlijke habitats 
en habitats van soorten” van de Habitatrichtlijn. Het stelt het raamwerk voor betreffende natuur- 
behoud en - bescherming in “natura 2000”-gebieden en omvat voorschriften inzake pro-actieve, 
preventieve en procedurele maatregelen. Het slaat zowel op de uit hoofde van de Vogelrichtlijn 
aangewezen speciale beschermingszone als op de gebieden waarop de Habitatrichtlijn van 
toepassing is. 

 
Artikel 6, eerste lid, voorziet in het treffen van de nodige instandhoudingsmaatregelen en is 
hoofdzakelijk gericht op de positieve en pro-actieve ingrepen. Artikel 6, tweede lid, bepaalt dat 
kwaliteitsverlies van habitats en aanzienlijke verstoring van soorten moeten worden vermeden. 
De nadruk ligt op preventie. Artikel 6, derde lid, voorziet in een reeks procedurele en feitelijke 
waarborgen ten aanzien van plannen en projecten die significante gevolgen kunnen hebben 
voor een aangemeld c.q. aangewezen gebied. 

 
Beoordeeld is of vergunningverlening significante gevolgen heeft voor de Westerschelde, welk 
gebied is aangewezen/aangemeld als speciale beschermingszone (SBZ) volgens de Vogel- en 
Habitatrichtlijn en is gelegen op 770 meter van de inrichting. 

Een mogelijk effect van de uitbreiding van het nertsenbestand is een toename van ammoniak- 
depositie op voor verzuring gevoelige gedeelten van de SBZ. 
Op een afstand van 2050 meter van de inrichting zijn mogelijk voor verzuring gevoelige jonge 
duingronden gelegen met het bodemtype grof zand. 
De te verwachten ammoniakdepositie ter plaatse na uitbreiding van het veebestand bedraagt 
2,2 mol. 
Aangezien dit een geringe hoeveelheid is kan geconcludeerd worden dat vergunningverlening 
géén significante gevolgen heeft voor de SBZ. 

 
Een ander mogelijk effect van de uitbreiding van het nertsenbestand is een toename van stik- 
stofdepositie op de SBZ. Dit kan eutrofiëring tot gevolg hebben in die delen van de SBZ die 
daarvoor gevoelig zijn te weten het duinterrein. 
Aangezien dit een geringe hoeveelheid is kan geconcludeerd worden dat vergunningverlening 
géén significante gevolgen heeft voor de SBZ. 

 

Ecologische hoofdstructuur. 

In de gemeente Borsele waar de nertsenfarm is gevestigd moet worden getoetst of er aange- 
wezen gebieden zijn in de nabijheid van de nertsenfarm. Indien er geen gebieden zijn aange- 
wezen, kunnen deze ook niet tot een kwetsbaar gebied overeenkomstig de Wet Ammoniak en 
Veehouderij, artikel 2 lid en artikel 2 lid 2 worden gerekend. Voor toepassing van het eerste lid 
hebben Gedeputeerde Staten bij besluit van 13-03-2002 vastgesteld welke gebieden als kwets- 
bare gebieden binnen de Ecologische Hoofdstructuur zijn opgenomen. De inrichting ligt niet in 
een kwetsbaar gebied of in een zone van 250 meter rond zo een kwetsbaar gebied. Een verde- 
re toetsing op basis van artikel 2 lid 1 en artikel 2 lid 2 WAV is dan ook niet noodzakelijk. 

 

IPPC 

Vanaf oktober 1999 moeten nieuwe (en belangrijke wijzigingen aan bestaande) inrichtingen 
voldoen aan de Europese IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) richtlijn; vanaf 
oktober 2007 geldt deze eis ook voor alle bestaande inrichtingen. Bepaalde bedrijfsmatige (met 
name industriële) activiteiten moeten worden voorzien van een vergunning teneinde ‘een hoog 
niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel te bereiken’. Dit moet worden gerealiseerd 
door het voorkomen of beperken van emissies naar lucht, water en bodem, met inbegrip van 
maatregelen betreffende afval. 
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In bijlage 1 van de IPPC richtlijn zijn nertsen niet als zodanig genoemd. De IPPC is niet van 
toepassing op de inrichting. 

 

OVERWEGINGEN 
 

Beoordelingskader 

Het beoordelingskader van de aanvraag wordt gevormd door de artikelen 8.8 tot en met 8.10 
van de Wet milieubeheer. In de landelijke uitgangspunten voor milieubeleid, zoals verwoord in 
het Nationale Milieubeleidsplan (NMP 4), zijn voorts aandachtsgebieden aangegeven waarmee 
bij de beoordeling van aanvragen om milieuvergunning rekening moet worden gehouden. 

 
Bij de beslissing op de aanvraag moet het bevoegd gezag ingevolge het bepaalde in artikel 8.8, 
eerste lid, van de Wet milieubeheer in ieder geval betrekken: 
a. de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan 

veroorzaken; 
b. de gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken; 

c. de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gele- 
gen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de 
bescherming van het milieu; 

d. verkort weergegeven: de ingebrachte adviezen en bedenkingen; 
e. de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het 

milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te be- 
perken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen. 

Dit houdt in dat ten minste de aspecten genoemd onder a t/m e bij de besluitvorming betrokken 
moeten worden. 
Voorts moet het bevoegd gezag ingevolge het bepaalde in artikel 8.8, tweede lid, van de Wet 
milieubeheer bij de beslissing op de aanvraag in ieder geval rekening houden met: 
a. het voor hem geldende milieubeleidsplan; 
b. geldende richtwaarden voor de onderdelen van het milieu, waarvoor de inrichting ge- 

volgen kan hebben. 
Dit betekent dat als uitgangspunt wordt genomen overeenstemming met de betrokken aspec- 
ten. Onder daartoe nopende omstandigheden heeft het bevoegd gezag echter de mogelijkheid 
hiervan gemotiveerd af te wijken. 

Bovendien moet het bevoegd gezag ingevolge het bepaalde in artikel 8.8, derde lid, van de Wet 
milieubeheer bij de beslissing op de aanvraag in ieder geval in acht nemen: 
a. geldende grenswaarden, die op basis van hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer gelden 

of die voortvloeien uit hoofdstuk 5 van de Wet geluidhinder; 
b. zogenaamde instructieregels op basis van artikel 8.45 van de Wet milieubeheer; 

c. bindende ministeriële aanwijzingen die krachtens artikel 8.27 van de Wet milieubeheer 
zijn gegeven. 

Dit wil zeggen dat de inrichting in ieder geval moet voldoen aan de eisen, zoals deze gesteld 
zijn onder a t/m c. Als niet voldaan kan worden aan deze eisen, dan moet ingevolge het be- 
paalde in artikel 8.10, tweede lid, van de Wet milieubeheer de vergunning worden geweigerd. 

 

Directe schade aan gewassen door ammoniak 

Bij veehouderijen moeten ook de mogelijke effecten van directe schade aan gewassen door 
ammoniak worden beoordeeld. Deze beoordeling vindt plaats aan de hand van het rapport 
"Stallucht en Planten". Op het rapport is in december 1996 een wijziging gepubliceerd. Deze 
wijziging is in het rapport “Effecten van ammoniak op planten in de directe omgeving van stal- 
len", van het instituut AB-DLO weergegeven. In een uitspraak van de Afdeling bestuursrecht- 
spraak van de Raad van State van 2 november 2000 (E03.98.0118) is uitgesproken dat de in 
het rapport "Effecten van ammoniak op planten in de directe omgeving van stallen" gekozen 
normstelling (geen effect op planten) ondeugdelijk is gemotiveerd en dat het rapport geen con- 
crete inzichten biedt, waarmee op basis van enkele gegevens kan worden bepaald of een effect 
op gewassen in de omgeving optreedt. De rapporten die door AB-DLO zouden moeten worden 
opgesteld, zijn daarmee niet te controleren. Om deze reden moet de directe schade door am- 
moniak op gewassen worden beoordeeld op basis van het rapport "Stallucht en Planten". Hierin 
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is opgenomen dat een afstand van 50 meter tot coniferen en 25 meter tot overige gevoelige 
gewassen (waaronder fruitbomen) voldoende is om directe schade te voorkomen. 

 
Rondom de inrichting bevinden zich akkerbouwpercelen, waarop zich geen fruitbomen, conife- 
ren of andere gevoelige gewassen bevinden. De dichtstbijzijnde voor ammoniak gevoelige ge- 
wassen zijn gelegen op meer dan 50 meter. Gelet op het voorgaande treedt geen ontoelaatbare 
schade aan gewassen in de omgeving van de inrichting op. 

 

Stankhinder 

Op 1 mei 2003 is de Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en verwe- 
vingsgebieden (Stankwet) in werking getreden. Deze wet geldt in bepaalde gebieden (land- 
bouwontwikkelingsgebied, verwevingsgebied of extensiveringsgebied met primaat natuur) 
waarvoor een reconstructieplan is bekendgemaakt. Nu Borsele niet is gelegen in een dergelijk 
gebied is de Stankwet hier niet van toepassing. De beoordeling van stankhinder bij veehoude- 
rijen moet plaatsvinden volgens de richtlijn 'Veehouderij en Stankhinder 1996' (hierna richtlijn 
genoemd), van 30 oktober 1996. Deze beoordeling moet worden opgedeeld in een beoordeling 
van de individuele stankhinder en een beoordeling van de cumulatieve stankhinder. 

 

Toetsing aan de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996 

In deze richtlijn wordt gesteld dat, ter voorkoming van ernstige geurhinder, een bepaalde ruim- 
telijke scheiding is vereist tussen stallen (en mestopslagruimten) enerzijds en gevoelige objec- 
ten zoals woningen anderzijds. De vereiste ruimtelijke scheiding is afhankelijk gesteld van het 
aantal en de soort van de gehouden dieren, het stalsysteem, de aard van het te beschermen 
object en het soort gebied waarin dit object is gelegen. Als niet wordt voldaan aan het gestelde 
in de richtlijn dan kan sprake zijn van ernstige, dan wel ontoelaatbare stankhinder. Volgens de 
systematiek van de richtlijn moet achtereenvolgens worden bekeken of er binnen de voor de 
categorieën I, II, III en IV aan te houden afstanden objecten uit de betreffende categorie zijn 
gelegen. 

 
De aanvraag heeft betrekking op de in onderstaande tabel genoemde aantallen dieren in het 
aangegeven stalsysteem. 

 

Tabel 2. Minimaal vereiste afstanden en werkelijke afstanden tot stankgevoelige objecten. 

Aantal moe- 
derdie-ren 

Aan te hou- 
den afstand 
bij Cat I 

Aan te hou- 
den afstand 
bij Cat II 

Aan te hou- 
den afstand 
bij Cat III 

Aan te hou- 
den afstand 
bij Cat IV 

werkelijke af- 
stand in m 
(bedoelde ob- 
ject) 

≤ 1000 175 150 100 75 ( 218 ) 
1000-1500 200 175 125 100 ( 218 ) 

1500-3000 225 200 150 125 ( 218 ) 

3000-6000 250 225 175 150 ( 218 ) 

8000 > 250 < 225 > 175 > 150 ( 218 ) 

 

De dichtsbijzijnde woning van derden betreft een enkele burgerwoning in het buitengebied (Mo- 
lenpad 50) op een afstand van 218 meter. De woning valt onder categorie IV . Uit het boven- 
staande blijkt dat aan de minimaal vereiste afstand wordt voldaan. 
In de omgeving van de nertsenfarm zijn een aantal intensieve varkenshouderijen aanwezig 
(korte Zuidweg 30 en Korte Zuidweg 5), deze zijn echter zover weg gelegen van de nertsenfarm 
(> 1500 meter) dat deze bedrijven geen invloed hebben op de stankcumulatie op de woning 
Molenpad 50. 

 

Bodem 

Uit de beoordelingssystematiek zoals deze is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bo- 
dembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB) blijkt dat een verwaarloosbaar risico op bo- 
demverontreiniging bestaat. 
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Meer voorzieningen of maatregelen dan die maatregelen of voorzieningen die in de aanvraag 
zijn beschreven zijn niet noodzakelijk. 

 
Het gevaar voor bodemverontreiniging kan in voldoende mate worden beperkt door het voor- 
schrijven van vloeistofdichte voorzieningen op plaatsen waar bovengenoemde stoffen worden 
opgeslagen en gebruikt. 

 

Energie 
Beoordeling van het energieverbruik heeft plaatsgevonden conform de circulaire 'Energie in de 
milieuvergunning' (Ministerie van VROM, oktober 1996) ) en het ‘Milieubeleidsplan 2004-2007, 
voor een gezond en veilig Borsele’, vastgesteld op 3 juni 2004. Een besparingsonderzoek of 
energiescan wordt daarin alleen noodzakelijk geacht als het elektriciteitsverbruik meer bedraagt 

dan 100.000 kWh per jaar en/of het gasverbruik meer dan 170.000 m3 per jaar. 
In de aanvraag zijn gegevens over het energieverbruik opgenomen. Uit die gegevens is geble- 
ken dat het verbruik vooralsnog niet zo groot is dat een besparingsonderzoek noodzakelijk is. 

 
Om eventuele besparingsmogelijkheden in de toekomst te kunnen beoordelen dient er blijvend 
inzicht te bestaan in het energie- en waterverbruik. Gelet hierop is een verplichting opgenomen 
tot het registreren van het energie- en waterverbruik. 

 

Water 

In de aanvraag zijn gegevens over het waterverbruik opgenomen. Bij recent in werking getre- 
den AMvB's op basis van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer en de circulaire 'Energie in de 
milieuvergunning' (Ministerie van VROM, oktober 1996) wordt een waterbesparingsonderzoek 

redelijk geacht bij een jaarverbruik van meer dan 5000 m3. 

 
In de aanvraag is vermeld dat het gebruik jaarlijks circa 2000 m3 bedraagt. Gezien de activi- 
teiten die binnen de inrichting plaats vinden wordt bij de uitbreiding in de toekomst een over- 
schrijding van 5000 m3 niet verwacht. 
Een besparingsonderzoek achten wij dan ook niet noodzakelijk. Wel is een registratieverplich- 
ting voorgeschreven. 

 

Verwijdering/afval 

Bij de beoordeling van de omvang van afval en emissies is de leidraad 'Afval- en emissiepre- 
ventie in de milieuvergunning' van juli 1996 toegepast. In deze leidraad wordt geadviseerd om 
in beginsel alleen een afvalpreventieonderzoek op te leggen bij inrichtingen waarvan op basis 
van de in de leidraad opgenomen bepaling van de omvangscore als uitkomst 'aanzienlijke om- 
vang' wordt vastgesteld. Als er aandachtsvelden zijn met 1000 punten of meer of als de totaal- 
score 2000 punten of meer bedraagt, is sprake van de indicatie 'aanzienlijke omvang'. Als er 
aandachtsvelden zijn met 100 punten of meer en geen met 1000 punten of meer en de totaal- 
score onder de 2000 punten ligt, dan is sprake van de indicatie 'redelijke omvang'. In dat geval 
moet voor de aandachtsvelden met 100 punten of meer (relevante aandachtsvelden) worden 
voldaan aan de Stand der Techniek. Als (later) blijkt dat bij het bedrijf de Stand der Techniek 
nog niet is vastgesteld kan op basis van het puntenaantal redelijkerwijs worden gevraagd om 
uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek voor één of meer preventie-opties. 

 
In de aanvraag zijn gegevens opgenomen van de afvalstroom die in 2003 zijn vrijgekomen en 
van de in de toekomst verwachte afvalstromen. 
De diverse afvalstoffen worden gescheiden ingezameld en opgeslagen. 
Gezien de hoeveelheid afvalstoffen achten wij een haalbaarheidsonderzoek niet noodzakelijk. 

 

Verstoring 

Verstoring kan optreden door stank-, geluid- en trillinghinder, brandgevaar en procesca- 
lamiteiten (externe veiligheid), e.d. en door het verkeer van en naar de inrichting. 

 

Met betrekking tot stankhinder wordt verwezen naar wat hierboven is beschreven. 
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Geluidhinder 

Geluidsemissie kan worden veroorzaakt door transportbewegingen, door activiteiten op het bui- 
tenterrein, door activiteiten binnen het bebouwde deel van de inrichting en door installaties bui- 
ten deze bebouwing. 

 
De te stellen geluidsgrenswaarden worden gebaseerd op de “Handreiking industrielawaai en 
vergunningverlening” van oktober 1998. Een gemeentelijke nota industrielawaai is niet vastge- 
steld. Voor het stellen van grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) 
voor de geluidsemissie van de inrichting wordt in eerste instantie uitgegaan van de richtwaar- 
den op grond van hoofdstuk 4 van de Handreiking. Het stellen van geluidsgrenswaarden vindt 
in principe plaats ter plaatse van woningen van derden of andere geluidsgevoelige bestemmin- 
gen. De inrichting is gelegen in een zeer open buitengebied. Op ongeveer 1,5 km is de rijksweg 
N254 gelegen. Het gebied waarin de woningen van derden of andere geluidsgevoelige objecten 
zijn gelegen is conform de Handreiking te typeren als ‘landelijk gebied’. De richtwaarden voor 
het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) voor dit type woonomgeving bedragen 40 
dB(A) voor de dag-, 35 dB(A) voor de avond- en 30 dB(A) voor de nachtperiode. 
Als maximaal toelaatbare grenswaarden voor het maximale geluidsniveau (LAmax), gemeten in 
de meterstand “fast” voor de gevels van woningen of geluidsgevoelige objecten geldt 70 dB(A) 
voor de dag-, 65 dB(A) voor de avond- en 60 dB(A) voor de nachtperiode. 

 

Gelet op de aard en bedrijfsduur van de geluidsrelevante activiteiten en bronnen, alsmede de 
ligging van de inrichting en de afstand tot woningen van derden of andere geluidsgevoelige be- 
stemmingen, kan redelijkerwijs worden voldaan aan geluidsgrenswaarden die zijn opgenomen 
in de vergunning. 
Doordat woningen op grote afstand zijn gelegen vanaf de inrichting en volgens de Handreiking 
de gevelbelasting 40 dB(A) mag zijn in de dagperiode, zou dit betekenen dat de inrichting vrij 
veel geluid mag produceren. Om de geluidsbelasting te beperken is een beperking opgelegd tot 
50 meter afstand vanaf de inrichting dat niet meer geluid mag worden geproduceerd dan 45 
dB(A) in de dagperiode, 40 dB(A) in de avondperiode en 35 dB(A) in de nachtperiode. 
Verder is aansluiting gevonden bij de eerder verleende vergunning van 19 december 1995. 

 

Externe veiligheid 

In de inrichting worden diverse gevaarlijke stoffen opgeslagen en gebruikt. Tevens vinden las- 
werkzaamheden plaats die het risico van brand verhogen. Ter bestrijding van een beginnende 
brand moeten binnen de inrichting voldoende brandblusmiddelen aanwezig zijn. In de inrichting 
zijn voldoende brandblusmiddelen aanwezig om beginnende brand te kunnen blussen. 

 
Het risico door overige ongevallen die nadelige gevolgen kunnen veroorzaken voor het milieu 
kan in voldoende mate worden beperkt door het stellen en naleven van voorschriften. 

 

Toekomstige ontwikkeling 

Volgens de aanvraag wordt het aantal voedsters vanaf het moment van de aanvraag d.d.18 
oktober 2004 binnen 10 jaar uitgebreid van 3075 tot 8000 stuks. Pas op 18 oktober 2014 is het 
fokprogramma daarmee voltooid. 
Bijlage 2 van de aanvraag betreft het overzicht van de uitbreiding van het aantal voedsters met 
500 stuks per jaar tot het maximale aantal van 8000 stuks in 2011. 
Uitgegaan is van dit uitgewerkte overzicht in bijlage 2 en aldus van het jaartal 2011 waarin het 
volledig vergunde aantal dieren binnen de inrichting aanwezig is, zijnde 7 jaar na vergunning- 
verlening. 

 

Artikel 8.18, tweede lid van de Wet milieubeheer geeft de mogelijkheid om – indien kan worden 
verwacht dat de inrichting niet binnen 3 jaar kan worden voltooid en in werking gebracht – in de 
vergunning een andere termijn kan worden vastgesteld, die daarvoor in de plaats treedt. 
In de memorie van toelichting van art 8.18 lid 2 staat dat de verlengmogelijkheid met terughou- 
dendheid moet worden gehanteerd. Slechts in bijzondere situaties en deugdelijk gemotiveerd 
kan een verlenging worden toegepast. 
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Artikel 8.18, tweede lid, is bedoeld voor gevallen waarin het oprichten en in werking brengen 
fysiek langer duurt dan drie jaar. De termijn mag niet te lang zijn, hooguit vijf jaar, gerekend 
vanaf het moment van vergunningverlening. 
Een oprichtingsdatum stellen in 2011 is daarmee te lang. 
Op grond van rechterlijke uitspraken achten wij een verlengtermijn van 2 jaar vanaf het moment 
van vergunningverlening verdedigbaar. 
Wij baseren ons daarbij op de volgende motivering. 

 

De inrichtinghouder wil zelf voedsters fokken omdat daarmee het risico om ziekten van buitenaf 
te introduceren, wordt voorkomen. 
De inrichting, te weten de kooien, wordt binnen 5 jaar gerealiseerd door het aanbrengen van 
een verdieping op de bestaande kooien en daarmee wordt de inrichting voltooid. Hiermee wordt 
tegelijk aangesloten aan de afspraken die zijn gemaakt met de brancheorganisatie, namelijk dat 
in 2006 voor 50% en in 2011 voor 100% wordt voldaan aan de dierenwelzijnnormen voor de 
nertsen. 

 
Uiterlijk 5 jaar na vergunningverlening – in 2010 - dienen alle voedsters binnen de inrichting 
aanwezig te zijn. Daarmee wordt de aangevraagde termijn ingekort met één jaar, uitgaande van 
bijlage 2. 

 

BEDENKINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE AANVRAAG EN DE ONTWERP-BESCHIK- 
KING 

 

Tegen de aanvraag en de ontwerp-beschikking is binnen de daarvoor gestelde termijn een brief 
met bedenkingen ingediend door  van Milieu-adviesbureau Het Groene 
Schild, postbus 638 te Wageningen namens de Stichting Bont voor Dieren, postbus 92044 te 
Amsterdam. De brief met bedenkingen is ontvangen op 27 januari 2005 en ingeschreven onder 
nummer 05.1148. 
De ingebrachte bedenkingen zijn als volgt samen te vatten. 

 
1. Om reden van dierenwelzijn is het houden van pelsdieren onacceptabel. Vanuit Europa 

zijn beperkende maatregelen voor de nertsenhouderij te verwachten. 91% van de Neder- 
landse bevolking vindt het doden van nertsen voor de bontproductie ongewenst. 

 
Ten aanzien van deze bedenking wordt gesteld dat hoewel de eisen ten gevolgen van de aan- 
scherping van de wetgeving ten aanzien van dierenwelzijn gevolgen hebben voor de milieuver- 
gunning – de leefruimte per nerts is groter – voorziet deze milieuvergunning niet in voorschriften 
ten aanzien van dierenwelzijn. Dierenwelzijn is geen bezwaar dat de Wet milieubeheer beoogt 
te weren. 

 

2. In tegenstelling tot de afstand tot de speciale beschermingszone (SBZ) ingevolge de 
Vogel- en Habitatrichtlijn die genoemd wordt in de considerans, te weten 770 meter, 
bedraagt deze afstand tot de Westerschelde in werkelijkheid slechts 700 meter. 

 
Dit is correct opgemerkt maar heeft geen gevolgen voor de significantie van nadelige gevolgen 
op deze SBZ, veroorzaakt door de inrichting. 

 
3. De onderbouwing waarom een ammoniakdepositie vanwege de inrichting van 2,2 mol 

geen significant gevolg zou hebben voor de Westerschelde, ontbreekt. 
Het risico van eutrofiëring door stikstofneerslag op de Westerschelde wordt niet ge 
kwantificeerd. Evenmin wordt het ontbreken van significante gevolgen van stik- 
stofdepositie, onderbouwd. 

 
De landelijk gemiddelde stikstofdepositie is in 2004 afgenomen tot 2.200 mol stikstof per hecta- 
re. De landelijke doelstelling is 1.650 mol per hectare voor het jaar 2010. In Zeeland wordt deze 
doelstelling nu al grotendeels gehaald; 1.720 mol per hectare in 2002. 
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De depositie van stikstof is een optelsom van depositie van ammoniak (intensieve veehouderij) 
en stikstofoxiden (industrie). 
Hier betreft het een intensieve veehouderij waar de depositie van de ammoniak wordt bere- 
kend. Met de ammoniakberekening wordt tevens de stikstof meegenomen. Hiervan is aangege- 
ven dat deze geen significante gevolgen heeft op de Westerschelde. 

 
De Westerschelde bestaat voor het overgrote deel uit niet voor verzuring gevoelig gebied; 
Permanent onder brak en zout water: diepe en ondiepe geulen, ondiepe vlakke bodems 
Dagelijks twee maal overspoeld: slikken, zandplaten en laaggelegen schorren 
Af en toe overspoeld: hoog gelegen zandplaten en schorren 
Nooit overspoeld, maar toch onderhevig aan de invloed van het estuariene systeem: duintjes, 
duinen en de hoogste delen van dijken. 

 

De berekening die ten grondslag ligt aan de 2,2 mol is uitgevoerd op de mogelijk voor verzu- 
ringgevoelige jonge duingronden met een bodemtype van grof zand die zijn gelegen op een 
afstand van 2050 meter vanaf de inrichting. 

 

Hieronder is de berekening weergegeven. 
Volgens de Regeling ammoniak en veehouderij bedraagt de emissie in kg NH3  per dierplaats 
per jaar (= fokteef inclusief jongen) 0,25. Er worden 8000 fokteven aangevraagd. De uitstoot zal 
8000 * 0,25 = 2000 kg NH3 per jaar bedragen. 
Op een afstand van 2050 meter dient de totale uitstoot van het bedrijf te worden verme- 
nigvuldigd met de depositienorm die hoort bij de afstand van 2050 meter. De uitkomst hiervan 
geeft de totale depositie in mol weer op het terrein. (depositie = mol potentieel zuur per hectare 
per jaar) 
De berekening ziet er als volgt uit: 2000 * 0,0011 = 2,2 mol. 

 
Bij de beoordeling van effecten op een SBZ wordt het begrip significantie gehanteerd als toet- 
singskader. De Habitatrichtlijn geeft geen criteria voor de beoordeling van deze significantie op 
voorkomende soorten. 
De achtergronddepositie van NH3 in Zeeland bedraagt 1.400 mol. 
Een depositie van 2,2 mol vanwege de inrichting moet dan als verwaarloosbaar worden geacht 
en kan niet als betekenisvol effect aangemerkt worden op de SBZ. 
Overigens behoeft een veehouderij, gelegen buiten een zone van 250 meter van een kwetsbaar 
gebied, geen beoordeling op grond van de Wet Ammoniak en Veehouderij. 
Kwetsbare gebieden zijn op 13 maart 2002 door het college van Gedeputeerde Staten aange- 
wezen. Binnen een zone van 250 meter is geen kwetsbaar gebied gelegen. 
De Westerschelde is als Vogelrichtlijngebied aangewezen op grond van de drempeloverschrij- 
dende aantallen vogelsoorten en behoort tot één van de belangrijkste broedplaatsen voor de 
Grote stern, visdief en dwergstern. 
De inrichting valt niet onder de IPPC-richtlijn. Dit houdt in dat het ook geen MER-plichtig bedrijf 
is. Gezien het feit dat de inrichting niet onder de MER-plicht en IPPC- richtlijn valt, niet grond- 
gebonden is en gelegen is op een afstand van 700 meter van de SBZ, zijn geen significante 
gevolgen te verwachten. 
Ter beperking van de uitstoot van verzurende stoffen zijn de voorschriften genoemd in de 
hoofdstukken D.2, D.3 en D.4, verbonden aan de vergunning. 

 
4. Niet is onderzocht of de aanwezigheid van de nertsen – roofdieren - leidt tot stress 

bij de vogelpopulatie van de Westerschelde. In verband hiermee wordt gesteld dat 
het risico voor uitbraak niet volledig kan worden voorkomen en de locatie van de inrichting 
nabij een SBZ daarom niet geschikt is. 

 
De afstand tussen de inrichting en de dichtstbijzijnde Vogelrichtlijngebied Westerschelde be- 
draagt zo’n 700 meter. Het betreft De Schelphoek/Gat van Borssele. Deels is dit ook een hoog- 
watervluchtplaats (HVP) voor diverse wadvogels zoals Scholekster, Rosse grutto en Zilverple- 
vier. Provinciaal beleid is er op gericht om HVP’s te vrijwaren van verstoring. Als knelpunt wordt 
daarbij genoemd verstoring door recreanten al dan niet met honden die buitendijks vertoeven. 
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De aanwezigheid van nertsen op 700 meter afstand van de HVP wordt noch door natuur- 
beschermende organisaties noch door overheden, belast met beleid ten aanzien van de HVP’s, 
als probleem naar voren gebracht. 
Aldus kan niet gesteld worden dat de inrichting significante effecten heeft op het Vogel- 
richtlijngebied, zodat nader onderzoek naar stress bij vogels door de aanwezigheid van preda- 
toren, achterwege kan blijven. 

 
Overigens wordt door het stellen en naleven van de voorschriften D3 en D4 waarin een afraste- 
ring is voorgeschreven die uitbraak voorkomt, aan dit bezwaar in voldoende mate tegemoetge- 
komen. 

 
5. De gemeente moet onderzoeken of rechten die voorvloeien uit de onderliggende milieu- 

vergunning vervallen zijn. 
 

Dit bezwaar refereert aan het in werking brengen van een 10e  shed waarvoor de gemeente in 
de onderliggende vergunning een 5 jaar termijn heeft gehanteerd. Door de afdeling bestuurs- 
rechtspraak van de Raad van State is deze vergunning bij uitspraak van 8 september 1998 ver- 
nietigd voor zover het de 5 jaar termijn betrof. Deze termijn is daarmee teruggebracht tot 3 jaar 
na het onherroepelijk worden van de vergunning. 

Al op 11 maart 1997 is aan de inrichtinghouder een bouwvergunning voor deze 10e shed ver- 
leend. Bij een bouwcontrole op 5 mei 1998 was de uitvoering voltooid en akkoord. 
De 10e shed is opgericht en in werking binnen 3 jaar na het onherroepelijk worden van de ver- 
gunning. 
Gezien deze feiten is er voor ons geen reden om onderzoek te doen naar het (gedeeltelijk) ver- 
vallen van de vergunning. Geen begin van bewijs is geleverd door appellant. 

 

6. De motivering van de geurtoets is onvoldoende. Er is geen individuele toets gedaan. 
 

In de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 8 september 
1998 nr. EO3.96.0269 ten aanzien van deze inrichting, is uitgesproken dat het hanteren van de 
richtlijn Veehouderij en Hinderwet voldoende is om te beoordelen of wordt voldaan aan de af- 
standen. In de vervangende richtlijn “Veehouderij en Stankhinder 1996” is hieromtrent geen 
verandering in aangebracht. In de considerans is een tabel weergegeven waar de afstanden 
worden weergegeven in de verschillende categorieën die aangehouden dienen te worden. In de 
laatste kolom is de afstand gegeven weergegeven van de dichtstbijzijnde woning van derden. 
Deze tabel kan misleidend zijn omdat niet direct is te zien welke werkelijke afstanden behoren 
tot aan de verschillende objecten. 

 

Aantal moederdie- 
ren 

Aan te houden 
afstand bij Cat 
I 

Aan te houden 
afstand bij Cat 
II 

Aan te houden 
afstand bij Cat 
III 

Aan te houden 
afstand bij Cat 
IV 

≤ 1000 175 150 100 75 
1000-1500 200 175 125 100 
1500-3000 225 200 150 125 

3000-6000 250 225 175 150 
8000 > 250 < 225 > 175 > 150 

     
Werkelijke afstand 335 n.v.t. 218 305 

  

 

7. Er wordt slechts getoetst op een cat. IV woning en niet op de bebouwde kom (cat. I). Niet 
is gemotiveerd waarom deze afstand tot het dorp Borssele voldoende is om stankhinder 
tot een aanvaardbaar niveau te beperken. 

 
Zoals bij punt 6 is aangegeven is in de uitspraak van 8 september 1998 nr. EO3.96.0269, ten 
aanzien van deze inrichting, uitgesproken dat het hanteren van de richtlijn Veehouderij en Hin- 
derwet voldoende is om te beoordelen of wordt voldaan aan de afstanden. De bebouwde kom is 
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gelegen op een afstand van 335 meter (zie overstaande tabel). Dit is volgens de richtlijn “Vee- 
houderij en Stankhinder 1996” voldoende om de vergunning te kunnen verlenen. 

 
8. De cat. IV woning – Molenpad 50 – moet ingedeeld worden in cat. III (burgerwoning). 

 
In de considerans is abusievelijk Molenpad 50 als cat. IV aangemerkt. Deze woning moet wor- 
den ingedeeld in cat III. Dit heeft echter geen invloed op het verlenen van de milieuvergunning. 
Ten aanzien van deze woning wordt voldaan aan de afstanden die zijn genoemd in de richtlijn 
“Veehouderij en Stankhinder 1996”. 

 
9. De cumulatieberekening is onvolledig. Er wordt geen rekening gehouden met de geurbe- 

lasting op de al overbelaste woning (Kaaiweg 22), gelegen op 40 meter van het bedrijf 
van , Kaaiweg ong. 

 

De reden dat hier geen rekening mee is gehouden heeft ermee te maken dat bij deze woning 
geen sprake meer is van overbelasting. 
In het verleden was inderdaad sprake van een overbelasting op de woning Kaaiweg 22 doordat 
op 40 meter van de woning een varkensbedrijf aanwezig was met een emissie van 480 mve’s. 
Dit bedrijf bestaat echter niet meer en op dezelfde locatie worden nu nog slechts enkele paar- 
den gehouden. 

 

Berekening cumulatie stank van het bedrijf van , Lange Zuidweg 5 en Zeedijk 18 op de 
woningen Kaaiweg 10 en 12. 
In de publicatie “Beoordeling cumulatie stankhinder door intensieve veehouderij” (Publica- 
tiereeks lucht nr. 46, uitgave 1983) is een rekenmethode aangegeven waarmee kan worden 
nagegaan of er sprake is van cumulatie van stankhinder en in welke mate. De cumulatie ten 
opzichte van een geurgevoelig object wordt vastgesteld door optelling van de relatieve geurbij- 
dragen van de afzonderlijke inrichtingen. De relatieve geurbijdrage van een inrichting geeft aan 
in hoeverre de beschikbare geurruimte is opgevuld of wordt overschreden. 
Deze bijdrage wordt bepaald door het aantal mestvarkeneenheden dat is vergund (n) te delen 
door het maximale aantal mestvarkeneenheden (N) dat bij de gegeven afstand nog net toelaat- 
baar zou zijn op grond van de brochure. 
Uit jurisprudentie over dit onderwerp blijkt dat een bijdrage kleiner dan 0,05 niet wordt meege- 
teld. Wanneer de som van alle bijdragen is bepaald kan worden getoetst aan de volgende crite- 
ria: 

 De som van de individuele bijdragen is groter dan 1,5, deze situatie is ontoelaatbaar 

 De stankcirkels snijden elkaar. De som van de individuele bijdragen waarbij dat het ge- 
val is mag niet groter zijn dan 1,25 

 De emissiezwaartepunten van een aantal inrichtingen vallen binnen elkaars stankcirkels. 
De som van de individuele bijdragen van de betrokken inrichtingen mag niet groter zijn 
dan 1,0. 

 
In de omgeving van de nertsenfarm is een rundveebedrijf (Zeedijk 18) gevestigd. De dichtstbij 
zijnde woningen waarop cumulatie van stank eventueel aan de orde kan zijn, betreffen de wo- 
ningen Kaaiweg 10 en 12, burgerwoningen in het buitengebied, cat. III. 
In onderstaande tabel is een berekening weergegeven van de stank bijdrage van de twee be- 
drijven op de woningen Kaaiweg 10 en 12. 

 

Adres Mve’s op be- 
drijf 

Afstand tot 
Kaaiweg 10 en 
12 woning 

Toegestaan 
mve’s in relatie 
tot afstand 

Cumulatie bij- 
drage n/N 

Lange Zuidweg 5 4.160 442 16.529 0.25 
Zeedijk 18 145 255 4.445 0,032 <0,05 

     
Totaal    0,25 
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Voor nertsen is geen omrekeningsfactor naar mve’s vastgesteld, een veel gebruikte norm die 
ook door de StAB in eerdere adviezen wordt gehanteerd is de volgende: 
1000 ouderdieren is gelijk aan 520 mve’s. Voor de onderhavige inrichting betekent dit 
(8000:1000) x 520 = 4.160 mve’s. 
Na aanleiding van bovenstaande tabel en de 3 toetsingscriteria’s kan worden geconstateerd dat 
geen overschrijdingen plaatsvinden. 

 

10. Niet is aannemelijk gemaakt dat de inrichting niet binnen 3 jaar opgericht kan worden. De 
grondslag van de aanvraag wordt verlaten. 

 
In de aanvraag wordt een realisatietermijn van de inrichting voorgesteld tot 2011. 
De inrichtinghouder wil zelf voedsters fokken omdat daarmee het risico om ziekten van buitenaf 
te introduceren, wordt voorkomen. 
In tegenstelling tot hetgeen hierboven is gesteld wordt de inrichting, te weten de kooien, binnen 
3 jaar gerealiseerd door het aanbrengen van een verdieping op de bestaande kooien. Daarmee 
wordt de inrichting voltooid. 
Hiermee wordt tegelijk aangesloten aan de afspraken die zijn gemaakt met de branche- 
organisatie, namelijk dat in 2006 voor 50% en in 2011 voor 100% wordt voldaan aan de die- 
renwelzijnnormen voor de nertsen. 

 
Uiterlijk 5 jaar na vergunningverlening – in 2010 - dienen alle voedsters binnen de inrichting 
aanwezig te zijn. Daarmee wordt de aangevraagde termijn ingekort met één jaar, uitgaande van 
bijlage 2. Bestreden wordt dat door het inkorten van de realisatietermijn met slechts één jaar, de 
grondslag van de aanvraag wordt verlaten. 

 
11. Vrees voor lichthinder vanuit de inrichting. 

 

Om tegemoet te komen aan dit bezwaar wordt het volgende voorschrift toegevoegd. 
Hoofdstuk B 
Voorschrift 5 
De buitenverlichting mag slechts worden gebruikt bij controle- en onderhoudswerkzaamheden. 

 

CONCLUSIE 
 

Het voorgaande geeft ons geen aanleiding de gevraagde vergunning te weigeren. Ons is niet 
van andere bedenkingen gebleken, die verlening van de gevraagde vergunning in de weg zou- 
den staan. De mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen worden voorkomen dan wel 
tot een acceptabel niveau worden beperkt door aan de vergunning milieuvoorschriften te ver- 
binden. 

 

BESLUIT 
 

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer besluiten wij: 
a. vergunning te verlenen aan    te Goes of aan diens rechtverkrijgende(n); 

b. op grond van art. 8.18 tweede lid de datum waarbinnen alle voedsters binnen de in- 
richting aanwezig moeten zijn en daarmee de inrichting volledig in werking moet zijn, te 
verlengen met 2 jaar vanaf het moment van vergunningverlening; 

c. de bezwaren, voor zover daaraan niet is tegemoet gekomen door het stellen of wijzigen 
van voorschriften, ongegrond te verklaren. 

De aanvraag van 18 oktober 2004, nr 04-12963, met de daarbij overgelegde beschrijving(en) 
maakt deel uit van de vergunning, voor zover als zodanig gewaarmerkt. Aan deze vergunning 
verbinden wij de volgende voorschriften welke aan het besluit zijn gehecht. 

 

VERVALLEN VERGUNNING 
 

Wij wijzen er op dat de eerder verleende vergunning van 19 december 1995 ingevolge de Wet 
milieubeheer na het onherroepelijk en van kracht worden van dit besluit, zal zijn vervallen. 
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ANDERE WETTEN 
 

Wij wijzen er voorts op dat het verlenen van deze vergunning niet inhoudt, dat hiermee is vol- 
daan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen enz. (zoals bouwverordening, be- 
stemmingsplan) zijn gesteld dan wel op grond hiervan kunnen worden voorgeschreven. 

 
Heinkenszand, 10 mei 2005 
Burgemeester en wethouders voornoemd, 
de secretaris, de burgemeester, 
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I. Begrippenlijst 
 
Bedrijfsriolering 
Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbaar riool 
of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater. 

 

Bestrijdingsmiddel 
Een stof of mengsel van stoffen als gedefinieerd in artikel 1 van de Bestrijdingsmiddelenwet 
(Stb. 1962, 288). 

 
Bodembedreigende stoffen 
Stoffen, stofgroepen of preparaten die ingevolge de Nederlandse richtlijn bodembescherming 
bedrijfsmatige activiteiten zijn aangeduid als (potentieel) bodembedreigend, waaronder: 
a. vloeibare en vaste gevaarlijke stoffen en preparaten die volgens de Wet milieugevaarlijke 

stoffen als zodanig moeten worden gekenmerkt, evenals waterige oplossingen daarvan; 
b. gevaarlijke afvalstoffen; 
c. organische vloeistoffen en waterige oplossingen of emulsies van organische stoffen, zoals 

oplosmiddelen, verven en lakken. 
 

Brandbare stof 
Stof die met lucht van normale samenstelling en druk onder vuurverschijnselen blijft reageren, 
ook nadat de ontstekingsbron wordt weggenomen. 

 

BRL 

Een door KIWA uitgegeven beoordelingsrichtlijn. 
 

Butaan 
Een product dat hoofdzakelijk bestaat uit butaan, buteen en isobutaan en waarvan de damp- 
spanning bij 343 K (70ºC) ten hoogste 1100 kPa (11 bar) bedraagt (Handelsbutaan). 

 
CPR 
De Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen (CPR) indertijd ingesteld door 
de Ministers van: 
- Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 
- Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; 
- Binnenlandse Zaken; 
- Verkeer en Waterstaat, 

ten einde hen te adviseren over technische en technisch-organisatorische maatregelen ter 
voorkoming van ongevallen en rampen veroorzaakt door gevaarlijke ongevallen dan wel ter 
beperking van de gevolgen van zodanige ongevallen en rampen. Deze commissie is inmiddels 
opgegaan in de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen. 

 
CPR-bladen 
CPR-bladen bevatten richtlijnen met technische en technisch-organisatorische maatregelen 
waarmee rampen en ongevallen met gevaarlijke stoffen voorkomen kunnen worden. 

 

CPR 9-6 

De richtlijn CPR 9-6, "VLOEIBARE AARDOLIEPRODUCTEN, Opslag tot 150 m3 van brandbare 
vloeistoffen met een vlampunt van 55 tot 100°C in bovengrondse tanks; Aanvullende richtlijnen 
voor opslag in dubbelwandige tanks, opslag in milieubeschermingsgebieden voor grondwater, 
inpandige opslag, tijdelijke niet-stationaire opslag en aflevering", Commissie Preventie van 
Rampen door Gevaarlijke Stoffen (2e druk, 1999). 

 

CUR/PBV 
Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Projectbureau Plan Bodem- 
beschermende Voorzieningen. 
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CUR/PBV-Aanbeveling 44 
Aanbeveling van de CUR-PBV-voorschriftencommissie VC34 'beoordeling van vloeistofdichte 
voorzieningen' (Stichting CUR, 2000). 

 

Drukhouder 
Technisch voortbrengsel, dat dient om een gas, met een kookpunt bij een absolute druk van 
98,06 kPa van ten hoogste 45ºC, onder druk te bevatten. 

 

Emballage 
Glazen flessen tot 5 liter, kunststof flessen of vaten tot 60 liter, metalen bussen tot 25 liter, sta- 
len vaten of fiberdrums tot 300 liter, papieren of kunststof zakken, laadketels. 

 

Emissie 
De uitworp van een of meerdere verontreinigende stoffen naar de lucht. 

 
Gasfles 
Een voor meervoudig gebruik bestemde cilindrische metalen drukhouder die voorzien is van 
één aansluiting met klep- of naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 liter. 

 

Gasflessenbatterij 
Twee of meer gasflessen die zijn aangesloten op een verzamelleiding. 

 

Geluidsgevoelige bestemmingen 
Gebouwen of projecten, als aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de arti- 
kelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465). 

 

Geluidsniveau in dB(A) 
Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door 
de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neerge- 
legd in NEN 10651. 

 

Gevaarlijke stoffen 
Stoffen of preparaten die bij of krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke 
stoffen en preparaten zijn ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 34, tweede lid, van 
de Wet milieugevaarlijke stoffen. 

 

Hergebruik 
Het als product of als materiaal opnieuw gebruiken of het nuttig toepassen van een afvalstof. 

 

KIWA 
Instituut voor certificatie en keuringen, onderzoek en advies voor water, bouw en milieu, KIWA 
N.V. 

 
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) 
Het energetisch gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een 
bepaalde periode optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en 
rekenen industrielawaai, uitgave 1999. 

 

Lekbak 
Een vloeistofdichte vloer die tezamen met aanwezige drempels en muren een vloeistofdichte 
bak vormt dan wel een apart gecreëerde vloeistofdichte bak van steen, beton, staal of kunststof. 
De lekbak moet bestand zijn tegen de als gevolg van lekkage optredende plotselinge vloeistof- 
druk alsmede de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen. De lekbak moet een inhoud hebben 
die ten minste gelijk is aan de totale hoeveelheid erin opgeslagen vloeistoffen. 

 

NEN 
Een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm. 
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NEN-EN 
Een door het Commité Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Norma- 
lisatie Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm. 

 
Onbrandbaar 
Het onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6064. 

 

Ontstekingsbron 
Een bron waaruit een zodanige hoeveelheid energie vrijkomt, waardoor een ontplofbaar gas- 
mengsel kan worden ontstoken. 

 

Opslag- of opstelplaats 
Elke plaats die wordt gebruikt voor de bewaring of de opstelling van gasflessen met een geza- 
menlijke waterinhoud van meer dan 110 liter, alsmede elke opstelplaats van een gasflessenbat- 
terij of een gasflessenpakket; hiervan zijn uitgezonderd gasflessen die deel uitmaken van een 
laskar. 

 

Opstellingsruimte 
Elke niet als stookruimte aan te merken ruimte waarin een stookinstallatie is opgesteld. 

 

Percolaat (percolatievocht) 
Vloeistof die door of uit een vaste (afval)stof is gesijpeld en vervolgens aan de onderzijde uit- 
treedt of zich aldaar verzamelt. 

 
Propaan 
Een product dat hoofdzakelijk bestaat uit propaan en propeen met geringe hoeveelheden et- 
haan, butanen en butenen, en waarvan de dampspanning bij 343 K (70ºC) ten hoogste 3100 
kPa (31 bar) bedraagt (Handelspropaan). 

 
Reservoir 
Een vat of een tank waarin een vloeistof wordt bewaard. 

 

Riolering 
Bedrijfsriolering of voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater. 

 
Rodenticiden 
Middelen ter bestrijding van knaagdieren. 

 

Stookinstallatie 
De c.v.-ketel(s) eventueel gecombineerd met toestellen voor warmwaterbereiding en/of lucht- 
verwarmer(s) met bijbehorende apparatuur. 

 

Stookruimte 
Een ruimte bestemd voor het opstellen van een stookinstallatie. 

 
Verontreinigende stoffen 
Stoffen, die in de lucht op zichzelf dan wel tezamen of in verbinding met elkaar, hetzij hinder of 
nadeel voor de gezondheid van de mens kunnen opleveren, hetzij schade kunnen toebrengen 
aan dieren, planten of goederen. 

 

Verwerken 
Het nuttig toepassen of verwijderen van afvalstoffen alsmede de handelingen die daartoe lei- 
den. 

 

Vloeistofdicht 
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Een situatie waarbij een vloeistof de niet met vloeistof belaste zijde van een materiaal niet be- 
reikt. 

 
Vloeistofdichte vloer of voorziening 
Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV- 
aanbeveling 44. 

 

Woning 
Een gebouw of deel van een gebouw dat al dan niet permanent voor bewoning wordt gebruikt 
en daartoe is bestemd. 

 
Voor zover een norm of richtlijn (zoals DIN, NEN, CPR, SBR, CUR/PBV of BRL), waarnaar in 
een voorschrift of in de begrippenlijst verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van 
constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de vóór de datum, waarop de onderwerpe- 
lijke vergunning is verleend, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uit- 
gegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel voor zover het op voornoemde datum reeds 
bestaande constructies, toestellen en apparaten betreft de norm of richtlijn die bij de aanleg c.q. 
installatie van die constructies, toestellen en apparaten geldig was, tenzij in het voorschrift an- 
ders is bepaald. 
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VOORSCHRIFTEN 

 

A. Algemene voorschriften 
 

1. De nadelige gevolgen voor het milieu als gevolg van de inrichting dienen zoveel mogelijk te 
worden voorkomen dan wel te worden beperkt. 

 

2. De inrichting moet schoon worden gehouden en in een goede staat van onderhoud verkeren. 
 
3. Binnen de inrichting dient een milieulogboek bijgehouden te worden; 
het milieulogboek dient ten minste te bevatten: 
- een exemplaar van de vigerende milieuvergunningen met bijbehorende voorschriften; 
- een registratie van de jaarlijks gebruikte grondstoffen; 
- een registratie van de afgevoerde afvalstoffen; 
- een registratie van het jaarlijks verbruik van gas, elektriciteit en water; 

- een opgave van de datum, de duur, de aard en de wijze van beperken of ongedaan 
maken van de gevolgen van alle storingen en calamiteiten die zich hebben voorgedaan 
en aanleiding hebben gegeven tot emissies of afvalstoffen; 

- de op schrift gestelde bevindingen c.q. resultaten van de in deze vergunning 
voorgeschreven interne metingen, werkzaamheden c.q. controles; 
tevens dient hierbij de datum van uitvoering en de naam van uitvoerende 
persoon/instantie te worden aangegeven; 

- afschriften van alle installatie- en keuringscertificaten, onderzoeksrapporten en meet- 
en/of analyseresultaten die in deze vergunning worden genoemd; 
het milieulogboek moet altijd aan een vertegenwoordiger van gemeente Borsele 
kunnen worden getoond. 

 
4. De in de inrichting werkzame personen moeten zodanig zijn geïnstrueerd dat zij de aan hen 
opgedragen werkzaamheden kunnen verrichten conform deze vergunning; 
een kopie van de bij deze vergunning behorende voorschriften dient daartoe altijd op het bedrijf 
ter inzage aanwezig te zijn. 

 
5. Voordat personeelsleden van derden werkzaamheden mogen verrichten op het terrein van 
de inrichting moeten zij zodanig zijn geïnstrueerd, dat de door hen te verrichten werkzaamhe- 
den geen gevaar opleveren voor de installaties, opslag e.d. en niet in strijd zijn met het gestelde 
in deze beschikking. 

 

6. In de inrichting moet tijdens de werktijden altijd ten minste één verantwoordelijk persoon 
aanwezig zijn, die ter zake kundig is en bekend is met de bestaande veiligheidsmaatregelen, 
om in geval van een onveilige situatie direct de vereiste maatregelen te treffen. 

 
7. Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelingsin- 
stallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze beschikking geen andere 
voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat de hierdoor uittredende lucht en 
de daarin aanwezige stoffen geen nadelige gevolgen hebben voor het milieu. 

 
8. Het aantrekken van vogels, insecten, knaagdieren en ongedierte moet zoveel mogelijk 
worden voorkomen door het treffen van doelmatige bestrijdings- c.q. afschermingsmethoden. 

 

9. Telkens wanneer in de inrichting ongedierte wordt waargenomen zoals ratten, muizen, 
insecten, mijten e.d. moeten daartegen doeltreffende bestrijdingsmaatregelen worden 
genomen. 
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10. Eventueel toe te passen rodenticiden moeten zodanig zijn uitgelegd dat mens en/of huisdier 
daarmee niet zonder meer in contact kunnen komen. 

 
11. In de inrichting mogen zich niet meer chemicaliën en/of producten bevinden dan de 
maximale hoeveelheden zoals deze op de bij het verzoek behorende bescheiden staan 
aangegeven. 

 

B. Elektrische installatie 
 

1. De elektrische installatie moet zodanig zijn, dat hiervoor in de omgeving van de inrichting 
geen storing optreedt in telecommunicatieverbindingen, alsmede in radio- en televisie 
ontvangst. 

 

2. De elektrische installatie moet voldoen aan de voorschriften zoals aangegeven in de normen 
NEN 1010. 

 

3. Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn verwij- 
derd tenzij deze in een goede staat van onderhoud verkeren. 

 

4. De verlichting moet zodanig zijn dat een behoorlijke oriëntatie mogelijk is en bij duisternis 
normale werkzaamheden, waaronder begrepen controlewerkzaamheden, kunnen worden ver- 
richt. 

 

5. De buitenverlichting mag slechts worden gebruikt bij controle- en onderhoudswerkzaamhe- 
den. 

 

C. Brand-preventie en brandbestrijding 
 

1. Om een begin van brand doeltreffend te kunnen bestrijden moeten binnen de inrichting vol- 
doende mobiele brandblusapparaten aanwezig zijn. 

 

2. Binnen de inrichting moeten tenminste de op de bij de aanvraag behorende tekening(en) 
aangegeven brandblusmiddelen op de daarvoor bestemde plaats aanwezig en gebruiksgereed 
zijn. 

 

3. Een brandblusmiddel moet op een in het oog lopende plaats of wijze zijn aangebracht, onbe- 
lemmerd bereikt kunnen worden, in goede staat van onderhoud verkeren en steeds voor direct 
gebruik beschikbaar zijn. 

Brandblusmiddelen die op enigerlei wijze niet voldoende herkenbaar zijn (geplaatst in kasten 
e.d.) moeten zijn aangeduid door middel van een daarvoor geschikt en op afstand zichtbaar 
pictogram. 
Het onderhoud dient te geschieden overeenkomstig NEN 2559. 

 

4. Eenmaal per jaar moeten brandblusmiddelen worden gecontroleerd door een instantie, die is 
erkend op basis van de Regeling voor de erkenning van onderhoudsbedrijven kleine blusmidde- 
len, of een ten minste gelijkwaardige instantie. 
Een blusmiddel moet zijn voorzien van een label of sticker met daarop de laatste controleda- 
tum. 

 

D. Houden van dieren 
 

1. In de inrichting mogen gelijktijdig niet meer dieren gehouden worden dan de aantallen, 
vermeld in de tot de vergunning behorende bescheiden die als zodanig zijngewaarmerkt. 
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2. Bewijzen dat de in het vorige voorschrift bedoelde aantallen niet worden overschreden, zoals 
landbouwtellingen of boekhoudkundige gegevens, moeten te allen tijde op verzoek van een 
namens gemeente Borsele controlerend persoon worden getoond. 

 

3. Het terrein, waarop zich de pelsdierenverblijven bevinden, moet zijn omgeven door een 
doelmatige afrastering van stevig gaas met een hoogte van ten minste 1 m. 
De afrastering moet ten minste 20 cm zijn ingegraven. De maaswijdte van het gaas mag niet 
groter zijn dan 25 mm. Het gaas van de afrastering mag niet door pelsdieren kunnen worden 
uitgebogen of doorgebeten. 

 
4. In de afrastering moet aan de boven-binnenzijde een strook glad materiaal zijn aangebracht 
van minstens 30 cm, zodat deze niet door pelsdieren kan worden gepasseerd. 
De bovenzijde van deze afrastering moet tevens op zodanige wijze naar binnen zijn gebogen 
dat pelsdieren deze hindernis niet kunnen passeren. 

 

5. De rennen waarin de pelsdieren verblijven, moeten zijn voorzien van een gaasbodem. 
 
6. De ruimte tussen de nertsen-sheds moet vrij worden gehouden van onkruid, eventuele 
begroeiing moet kort worden gehouden. 

 

7. Nertsenvoer mag, zover het niet op de dag van aanvoer aan de dieren wordt verstrekt, 
uitsluitend worden bewaard in een gekoelde dan wel zwaar geïsoleerde en goed gesloten 
ruimte. 
Het bereiden mag alleen geschieden in een daarvoor bestemd gebouw, voorzien van een 
vloeistofdichte vloer. In de vloer moet een van een stankafsluiter voorziene schrobput aanwezig 
zijn. 

 
8. Emballage van nertsenvoer mag uitsluitend worden gereinigd op een spoelplaats met een 
waterdichte vloer van beton of metselwerk, welke afwaterend is gelegd naar een van een 
stankafsluiter voorziene schrobput. 
Indien de spoelplaats zich niet in een gebouw bevindt, moet de vloer zijn voorzien van 
waterdichte opstaande randen, ten minste 5 cm hoog. 

 
9. Ongereinigde emballage van voedsel dat dierlijke afvalstoffen bevat, moet voor zover deze 
niet op de dag van aanvoer wordt gereinigd, worden bewaard in een gekoelde of geïsoleerde 
en goed afgesloten ruimte. 

 
10. Het voor het behandelen van pelzen gebruikte zaagsel en dergelijke moet in doelmatige, 
goed gesloten verpakking worden bewaard en in deze verpakking uit de inrichting worden 
afgevoerd naar een daartoe ingerichte opslagplaats of verwerkingsinrichting. 

 

11. De ruimten waarin de machines staan opgesteld waarmee de huiden worden verwerkt, 
zoals de schraapmachines, dienen voorzien te zijn van een betonvloer. In de vloer moet een 
van een stankafsluiter voorziene schrobput aanwezig zijn. 

 

12. Kadavers van dieren mogen niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Zij 
dienen in afwachting van afvoer uit de inrichting, te worden geborgen in een deugdelijke 
waterdichte verpakking of in een goed gesloten, speciaal daarvoor bestemde ruimte, vat of kist, 
welke zich bevindt op het terrein van de inrichting. Kadavers dienen zo spoedig mogelijk uit de 
inrichting te worden verwijderd. 

 

13. Het vullen van een silo uit de bulkwagen moet zodanig geschieden, dat voor de omgeving 
hinderlijke stofverspreiding wordt voorkomen; 
Het via de ontluchting ontwijkende stof moet worden opgevangen in een doeltreffende stofzak. 

 

14. Het pneumatisch of mechanisch vullen van silo's is verboden op werkdagen tussen 19.00 
en 07.00 uur alsmede op zondagen en algemeen erkende feestdagen. 
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D.2. Mest en urineopvangsysteem 
 
Algemeen 
1. De mestschuifinstallatie en de mestgoten moeten zodanig worden geïnstalleerd en onder- 
houden dat te allen tijde de goede werking is gewaarborgd. 

 
2. Onder de mestdeponeerplaats dient een mestgoot van roestvast staal of kunststof aanwezig 
te zijn. 
De mestgoot moet een rond profiel hebben met een breedte van 30-40 cm. 

In de mestgoot moet een schuif aanwezig zijn, waarmee mest, urine en eventuele voed- 
selresten uit de mestgoot kunnen worden verwijderd. 

 

3. De schuif en de mestgoot moeten goed op elkaar zijn aangepast, zodat de mest en urine 
goed door de schuif worden meegenomen. 
De schuif moet hiertoe dezelfde vorm hebben als de mestgoot. 

 
4. Bij het verwijderen van de mest met de mestschuif mogen geen of nagenoeg geen mestres- 
ten in de mestgoot achterblijven, het aankoeken en versmeren van de mest moet worden voor- 
komen. 

 
5. De in de mestgoot gevallen voedselresten, mest en urine moeten tweemaal per dag door 
middel van de mestschuif worden afgevoerd naar een gesloten mestopslag of gesloten contai- 
ner. 

 
6. De mestschuiven dienen automatisch te worden aangestuurd. 
Het aansturen van het besturingssysteem van de mestschuiven dient controleerbaar te zijn. De 
aansturing dient zodanig te zijn ingeregeld dat de mest in de mestgoten minimaal tweemaal per 
dag wordt afgedraaid. 

 
7. Mest en urine mogen niet in de bodem (kunnen) dringen. 

 

8. Urine/ mest en urine dienen te worden opgeslagen in een vloeistofdichte opslagkelder, deze 
opslagruimte mag niet zijn voorzien van een overstort. 
Het transport van de urine naar de opslagkelder moet plaatsvinden door middel van een geslo- 
ten en mestdicht riool. 

 

9. Het spoel- en schrobwater uit stallen en mestopslagen moet worden afgevoerd naar een 
mestdichte opslagruimte. 

 

Controle 
10. De goede werking en onderhoudstoestand van het dagontmestingssysteem moetjaarlijks 
worden gecontroleerd of een door gemeente Borsele geaccepteerde deskundige, worden ge- 
controleerd. 
Hierbij dienen specifiek de volgende aspecten te worden gecontroleerd: 
- de juiste werking van de schuifbeweging-registratie; 
- de mestschuiven; 
- de mestgoten; 

bovendien moet bovengenoemde controle worden uitgevoerd zo vaak de omstandigheden 
daartoe aanleiding geven en in ieder geval bij een redelijk vermoeden dat de hierboven ge- 
noemde zaken beschadigd zijn en waardoor een goede werking niet langer is gewaarborgd. 

 

D.3. Opslag vaste mest 
 

1. De opslag van vaste mest buiten de stal moet geschieden op een mestdichte mestplaat, die 
is voorzien van een opstaande rand of een gelijkwaardige voorziening. 
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De stapeling van de mest moet zodanig geschieden dat uitzakkend vocht niet van de mestplaat 
kan vloeien. 
Dit vocht moet door middel van een gesloten, mestdichte riolering worden afgevoerd naar een 
mestdichte opslagruimte. 

 

2. De onder de sheds aanwezige vaste mest / stroo moet ten minste vier keer per jaar worden 
verzameld en overgebracht naar een mestplaat als bedoeld in het voorgaande voorschrift, dan 
wel direct uit de inrichting worden afgevoerd. 

 

3. Het ledigen van mest- en gierkelders en/of -putten mag niet geschieden op zondagen en 
algemeen erkende feestdagen. 

 

D.4. Transport en verwerking van mest 
 

1. Het terrein van de inrichting mag niet worden bevloeid of op andere wijze van een laag mest 
of gier worden voorzien. 
Deze bepaling is niet van toepassing bij het bemesten van grond volgens de normale 
bemestingspraktijk. 

 

2. Het is in de inrichting verboden dierlijke meststoffen te drogen, te mengen, om te zetten of op 
enigerlei andere wijze te verwerken, anders dan ten behoeve van de normale 
bemestingspraktijk. 

 

3. Bij het verwijderen van mest of gier mag de omgeving niet worden verontreinigd; 
transport van dunne mest of gier moet geschieden in gesloten tankwagens; 

vaste mest moet worden getransporteerd met behulp van daartoe geschikte transportmiddelen 
die op correcte wijze zijn beladen. 

 

E. Opslag gasflessen 
 

1. In de inrichting mogen geen gasflessen aanwezig zijn, waarvan de goedkeuring niet, of blij- 
kens de in de gasfles ingeponste datum niet tijdig, heeft plaatsgevonden door een door de mi- 
nister van SZW erkende instantie of een ten minste gelijkwaardige instelling, dan wel door een 
door een dergelijke instelling erkende deskundige; 
de beproeving moet periodiek zijn herhaald overeenkomstig de termijnen aangegeven in het 
VLG. 

 

2. Gasflessen mogen slechts zijn gevuld met het gas waarvoor zij zijn beproefd en waarvan de 
naam op de fles is aangebracht. 

 

3. Voorkomen moet zijn dat gasflessen kunnen omvallen of met een vochtige bodem in aanra- 
king kunnen komen. 
De gasflessen moeten daartoe zijn geplaatst op een verharde afwaterende vloer waar geen 
plassen kunnen ontstaan. 

 

4. Gasflessen moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en mogen niet in de onmiddellijke 
nabijheid van brandgevaarlijke stoffen zijn opgesteld. 

 

5. Voor lege gasflessen moeten dezelfde veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen als 
voor gevulde gasflessen. 
Lege gasflessen moeten zoveel mogelijk gescheiden worden opgeslagen naar de aard van het 
gevaarsaspect. 

 

6. Beschadigde of lekke gasflessen moeten onmiddellijk in de buitenlucht worden gebracht en 
worden gemerkt met het woord "defect" respectievelijk "lek". 
Ook moeten direct maatregelen worden getroffen om brand- en explosiegevaar, dan wel 
verstikkingsgevaar te voorkomen. 
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7. Gasflessen die niet aan een vaste plaats zijn gebonden, moeten buiten werktijd op een vaste 
plaats zijn ondergebracht. 
Deze plaats moet in overleg met de plaatselijke brandweer nader worden bepaald. 
De plaatselijke brandweer moet bekend zijn met de plaats van de gasflessen die wel aan een 
vaste plaats zijn gebonden. 

 

8. Leidingen, toebehoren en pakkingmateriaal moeten mechanisch voldoende sterk zijn, be- 
stand zijn tegen de optredende druk en temperatuur en geschikt zijn voor het te transporteren 
gas. 

 

9. De afsluiter van een gasfles die niet in gebruik is moet gesloten zijn. 
 

10. Gasflessen met een gezamenlijke waterinhoud van meer dan 110 liter moeten worden be- 
waard in een gasflessenkast, een gasflessenkluis, een opslaggebouw of een open opslag- of 
opstelplaats. 

 

11. In een opslag- of opstelplaats mogen uitsluitend gasflessen aanwezig zijn, het is verboden 
hier andere goederen op te slaan. 

 

12. De vloer van een opslag- of opstelplaats mag niet lager zijn gelegen dan het omringende 
maaiveld of de vloer van nevenruimten. 

 

13. De vloer van een opslag- of opstelplaats, alsmede doorvoeringen van leidingen en dergelij- 
ke in de vloer moeten zodanig zijn uitgevoerd, dat onder de vloer geen gas kan doordringen; 
er mag zich geen gas in een riolering kunnen verzamelen. 

 

F. Opslag van dieselolie in  bovengrondse tank 
 

1. De constructie van de tank moet voldoen aan het gestelde in de beoordelingsrichtlijn BRL-K 
747. 

 
2. Een tank moet blijvend vloeistofdicht zijn. 
De stijfheid en de sterkte van een tank moeten voldoende zijn om schadelijke vervorming als 
gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen, terwijl de dichtheid onder alle 
omstandigheden moet zijn verzekerd. 

 

3. Een tank moet zijn geplaatst boven een ondergrond die uit onbrandbaar materiaal bestaat. 
Op plaatsen waar kans op verzakking bestaat moet een doelmatige fundatie zijn aangebracht. 
Een tank moet zodanig zijn opgesteld dat geen verzakking kan plaatsvinden. 
Een hiervoor aangelegde fundering en de ondersteunende constructie moet eveneens 
onbrandbaar zijn uitgevoerd. 

 

4. Het uitwendige van een tank moet tegen corrosie zijn beschermd door middel van een 
speciaal hierop gerichte oppervlaktebehandeling en het aanbrengen van een coating of 
verflaag. 

 

5. Leidingen en appendages moeten vloeistofdicht zijn, voldoende sterk zijn en op plaatsen 
waar vervoermiddelen of grote voorwerpen deze leidingen kunnen raken doeltreffend tegen 
beschadiging zijn beveiligd en moeten voldoen aan de normen genoemd in bijlage II en III van 
de CPR 9-6. 

 

6. Stalen of koperen leidingen moeten worden toegepast, eventueel in flexibele uitvoering. 

 
7. Een tank moet zijn voorzien van een enkele ontluchtingsleiding met een inwendige middellijn 
van ten minste de helft van de inwendige diameter van de vulleiding, maar ten minste 38 mm. 

De ontluchtingsleiding moet te allen tijde een open verbinding van de tank met de buitenlucht 
verzekeren en zodanig zijn geconstrueerd dat inregenen wordt voorkomen. 
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De uitmonding van de ontluchtingsleiding van een tank moet zich op een zodanige plaats 
bevinden, dat ontwijkende gasmengsels zich niet kunnen verzamelen in een besloten ruimte, nog 
kunnen uitstromen nabij schoorstenen, ramen of andere openingen in gebouwen, noch 
stankoverlast kunnen veroorzaken in de omgeving. 
De ontluchtingsleiding mag zich niet in een spouw bevinden. 

 

8. De aanleg van leidingen moet zodanig zijn dat beschadiging, door welke oorzaak dan ook 
wordt voorkomen. 

 
9. Leidingen moeten afdoende tegen corrosie zijn beschermd. 

 
10. Doorvoeringen van leidingen door de tankomwalling of door een andere constructie be- 
stemd om productlekkages binnen een beperkt gebied te houden zijn, met uitzondering van 
regenwaterafvoerleidingen, niet toegestaan 

 
11. In elke aansluiting op de tank beneden het hoogste vloeistofniveau moet zo dicht mogelijk 
bij de tankwand een metalen afsluiter zijn geplaatst. 

Deze moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend, dan wel is 
gesloten. 

 

Installatie 
 

12. De tanks moeten zijn geplaatst boven dan wel in een lekbak van zodanige afmeting dat de 
opnamecapaciteit ten minste gelijk is aan de inhoud van de grootste tank, vermeerderd met 
10% van de gezamenlijke inhoud van de overige tanks 

 

13. Een tank met leidingwerk en appendages moet door een KIWA erkende installateur zijn 
geplaatst. 

 

14. Voor de bepaling van het vloeistofniveau, moet zonodig een doelmatige standplaats zijn 
ingericht. 
Een tank moet voor onderhoud en inspectie aan alle zijden op een doelmatige wijze bereikbaar 
zijn. 

 

15. Indien gevaar voor mechanische beschadiging van leidingen of appendages bestaat (b.v. 
door aanrijding of vallende voorwerpen), moeten deze hiertegen zijn beschermd. 

 

16. Keuring en het buitengebruik stellen van bovengrondse tanks dient te worden uitgevoerd 
zoals is beschreven in de CPR  9-6 hoofdstuk 4.5. 

 

Vullen van een tank 
 

17. Alvorens met het vullen wordt begonnen moet door middel van een peilstok of vloeistof- 
standaanwijzer de vloeistofinhoud worden bepaald 

 

18. Het opnemen van de vloeistofinhoud met een peilstok moet geschieden door een speciaal 
daartoe bestemde peilopening die, behoudens tijdens het peilen, gesloten moet zijn 

 

19. Het vullen van een tank uit een tankwagen moet geschieden door een zowel aan de 
aanvoerende tankwagen als aan de vulleiding gekoppelde losslang 

 

20. Het vullen van een tank moet zonder lekken of morsen van vloeistof geschieden; 
tijdens het vullen mag de peilgelegenheid niet zijn geopend 

 

21. Een tank met een inhoud van ten hoogste 5.000 liter die niet is voorzien van een vulleiding 
met een overvulbeveiliging moet worden gevuld met een vulpistool dat is voorzien van een 
automatische afslagmechanisme en niet is voorzien van een vastzetmechanisme. 
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22. Een tank mag slechts voor 95% worden gevuld 
 

23. Indien een tank wordt gevuld via een vulleiding, moet deze aansluiting in de tank zijn 
voorzien van een overvulbeveiliging, die zodanig is uitgevoerd, dat de tank voor ten hoogste 
95% kan worden gevuld. 

 

Afleveren van brandstoffen 
 

24. Voor het afleveren van brandstoffen aan motorvoertuigen, moet de afleverslag zijn voorzien 
van een vulpistool met en automatische afslag. Ook indien een handpomp wordt gebruikt moet 
het vulpistool van een automatische afslag zijn voorzien. 

 

25. Indien het vulpistool buiten gebruik niet hoger is opgehangen dan het hoogste 
vloeistofniveau in de tank, moet een hevelbreker in de afleverleiding zijn aangebracht. 

 

26. Het vulpistool moet goed weggehangen kunnen worden. 
 

27. Een afleverpomp moet zodanig zijn ingericht dat slechts tijdens een daartoe opzettelijke 
bediening van de vulafsluiter vloeistof kan worden afgeleverd. 

 

28. Bij kleinschalige aflevering van brandstoffen moet ter plaatse van het afleverpunt de 
opstelplaats van de voertuigen over een oppervlakte van tenminste 3 x 5 meter voorzien zijn 
van een aaneengesloten verharding, waarmee gedurende beperkte tijd het doordringen van 
gemorst product in de bodem verhinderd. 
Gemorst product moet met behulp van absorptiemateriaal zo spoedig mogelijk worden verwij- 
derd, tenzij de verharding vloeistofdicht is uitgevoerd en een voorziening is getroffen waarbij het 
hemelwater via een olie/-benzineafscheider wordt afgevoerd. In de nabijheid van het aflever- 
punt moet een daarop afgestemde hoeveelheid absorptiemateriaal in voorraad worden gehou- 
den. 

 

29. Bij de opstelplaats van een tankend voertuig moet binnen een afstand van 10 meter ten 
minste één draagbaar brandblustoestel aanwezig zijn met een minimale inhoud van 6 kg. 

 

G. Koelinstallatie 
 

1. De koelcompressor moet op een doelmatige trillings-isolator zijn opgesteld. 
De trillings-isolator moet zodanig zijn uitgevoerd dat zowel onderling als met enig deel van het 
gebouw geen starre verbindingen wordt gevormd. 

 

2. Koel- of vriescellen moeten zodanig zijn geïsoleerd of opgesteld, dat deze geen condens- 
vorming in een niet tot de inrichting behorende ruimte veroorzaken. 

 

3. Ter voorkoming van ongunstige gevolgen voor de omgeving dient de koelinstallatie regelma- 
tig te worden geïnspecteerd en preventief te worden onderhouden. 
In de inrichting moet een schema aanwezig zijn waarin deze aspecten zijn beschreven. 
Dit schema moet aan een vertegenwoordiger van de gemeente Borsele kunnen worden overge- 
legd. 

 

H. Bodembescherming 
 

1. De opslag en het gebruik van bodembedreigende stoffen binnen de inrichting moet zodanig 
geschieden dat geen verontreiniging van de bodem optreedt. 

 

2. Gemorste of gelekte bodembedreigende stof moet direct worden opgenomen, 
hiertoe moeten voldoende voorzieningen, zoals geschikte absorptiemiddelen en vaten aanwe- 
zig zijn. 
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Verontreinigd absorptiemiddel moet gescheiden van andere stoffen worden bewaard in vloei- 
stofdicht, goed gesloten vaatwerk. 

 

3. Bodembedreigende vloeistoffen moeten worden opgeslagen in goed gesloten emballage die 
vloeistofdicht is en bestand is tegen de betreffende vloeistoffen. 

 

4. Lege ongereinigde emballage moet worden behandeld als gevulde emballage. 
 

5. Als emballage lekt, moet de lekkage meteen worden verholpen, de inhoud meteen worden 
overgebracht in vloeistofdichte emballage of de lekkende emballage worden overgebracht in 
een zogenaamd overvat 

 

6. De emballage mag niet zijn gestapeld, tenzij deze emballage geschikt is voor stapelen of 
hiertoe voorzieningen zijn aangebracht. 

 

H.2. Bodemonderzoek 

 
1. Drie maanden voor beëindiging van de bedrijfsactiviteiten moet ter vaststelling van de bo- 
demkwaliteit van de inrichting een bodemonderzoek worden verricht. 
Het onderzoek moet worden uitgevoerd conform de NEN 5740 (of de dan geldende regel- 
geving). 
De analyses moeten worden uitgevoerd door een laboratorium dat een kwaliteitsbor- 
gingssysteem hanteert dat gebaseerd is op NEN-EN-ISO/IEC 17025. 
In afwijking van de genoemde onderzoeksnorm kan worden volstaan met een andere on- 
derzoeksstrategie als hieromtrent vóór de daadwerkelijke uitvoering van het onderzoek schrifte- 
lijke goedkeuring is verkregen van gemeente Borsele.de opzet van het onderzoek moet vooraf 
ter goedkeuring aan gemeente Borsele worden voorgelegd. 
De resultaten van het onderzoek moeten binnen 3 maanden na uitvoering aan het bevoegd 
gezag worden overgelegd. 

 

I. Afvalstoffen 
 

1. Vergunninghouder is verplicht om de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te hou- 
den en gescheiden aan te bieden: 
- gevaarlijke afvalstoffen; 
- papier en karton; 
- hout; 
- metaalafval; 
- huishoudelijk afval. 

 

2. Vergunninghouder is verplicht om voor de in het vorige voorschrift genoemde afvalstromen 
een structuur van inzamelmiddelen in te richten waarmee een optimaal scheidingsresultaat be- 
haald kan worden. 

 

3. Afvalstoffen, inclusief gevaarlijke afvalstoffen, die de bodem kunnen verontreinigen, moeten 
worden bewaard in goed gesloten, voor de desbetreffende stoffen geschikte, verpakkingen. 
Deze verpakte afvalstoffen moeten worden bewaard in of boven een lekbak. 

 

4. Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden binnen de inrich- 
ting. 
Van afvalstoffen afkomstige geur, stof of percolaat mag zich niet buiten de inrichting kunnen 
verspreiden. 
Gemorste of gelekte stoffen moeten zo spoedig mogelijk worden opgeruimd. 
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5. Afvalstoffen mogen, uitgezonderd bedrijfsafvalstoffen voor direct hergebruik, niet binnen de 
inrichting worden be- of verwerkt of worden vernietigd. 
Het is verboden afvalstoffen, van welke aard dan ook, op het terrein van de inrichting te storten, 
te begraven of te laten uitvloeien. 

 

6. Afvalstoffen mogen niet worden verbrand behalve in die gevallen waar volgens een gemeen- 
telijke verordening verbranden van uit de inrichting afkomstige afvalstoffen is toegestaan. 

 

7. Stoffen die bij menging agressief, brandbevorderend en/of explosief met elkaar kunnen rea- 
geren, mogen niet met elkaar in contact kunnen geraken. 

 

8. Stoffen die om welke reden dan ook niet (meer) worden toegepast moeten zo spoedig moge- 
lijk uit de inrichting worden afgevoerd. 

 

9. Afvalstoffenmoeten op gezette tijden uit de inrichting worden afgevoerd naar de daartoe be- 
stemde inrichtingen; 
gevaarlijke afvalstoffen moeten ten minste 1keer per jaar worden afgevoerd; 
het afvoeren moet zodanig geschieden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan ver- 
spreiden. Afvalstoffen moeten aan daartoe gerechtigde instanties worden afgegeven. 

 

10. Bij (gedeeltelijke) beëindiging van bedrijfsactiviteiten moeten de in de inrichting aanwezige 
grond- en hulpstoffen die voor deze activiteiten aanwezig zijn en niet meer bruikbaar zijn voor 
de overige binnen de inrichting voorkomende activiteiten, evenals de afvalstoffen die bij deze 
activiteit(en) zijn ontstaan, uiterlijk binnen twee maanden na de beëindiging worden afgevoerd 
uit de inrichting. 

 

I.2. Dierlijk afval 
 

1. Beenderen en ander dierlijk afval moeten in de inrichting worden bewaard in daarvoor be- 
stemde vaten of bakken, die moeten zijn geplaatst in een besloten ruimte, in welke ruimte de 
temperatuur als regel niet hoger is dan 10° C (koelcel). 

 

2. Dit dierlijk afval moet ten minste 3 maal per week in goed gesloten doelmatige verpakking, 
rechtstreeks vanuit de gekoelde opslag, middels een daarvoor geschikt transportmiddel uit de 
inrichting worden afgevoerd 

 

3. De in de voorgaande voorschriften bedoelde verpakking moet onmiddellijk na het ledigen 
worden gereinigd, op zodanige wijze dat zich geen spoel- of waswater over het terrein van de 
inrichting kan verspreiden 

 

4. Het voor het behandelen van pelzen gebruikte zaagsel en dergelijke moet in een doelmatig, 
goed gesloten verpakking worden bewaard en in deze verpakking uit de inrichting worden afge- 
voerd naar een daartoe ingerichte opslagplaats of verwerkingsinrichting 

 

5. Het bij het reinigen van de ontvettingsmachine vrijkomend afval moet in doelmatige, goed 
gesloten verpakking worden bewaard en in deze verpakking worden afgevoerd naar een daar- 
toe ingerichte opslagplaats of verwerkingsinrichting. 

 

J. Heftruck (diesel) 
 

1. Een verbrandingsmotor van een vorkheftruck moet zodanig zijn afgesteld dat de uitlaat- 
gassen nagenoeg roet- en rookloos zijn. 
De verbrandingsmotor moet zijn voorzien van een doelmatige geluiddemper in de uitlaat. 
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K. Geluid 
 

1. Het equivalente geluidsniveau (LA eq), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toe- 
stellen en installaties en de daarin verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteitenmag, 
ter plaatse van woningen van derden, andere geluidgevoelige bestemmingen en – voor zover 
binnen een afstand van 50 meter van de inrichting geen woningen van derden of geluidsgevoe- 
lige bestemmingen aanwezig zijn – op enig punt 50 meter van de inrichting gedurende een voor 
de bedrijfsvoering kenmerkende tijdspanne, gemeten en beoordeeld volgens de “Handleiding 
meten en rekenen Industrielawaai”, uitgave 1999, Ministerie van Vrom, niet meer bedragen dan: 

45 dB(A) tussen 06.00 en 19.00 uur (dagperiode); 
40 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode); 
35 dB(A) tussen 23.00 en 06.00 uur (nachtperiode). 

 

2. Onverminderd het gestelde in voorschrift K.1 mag het maximale geluidniveau (Lmax), veroor- 
zaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en de daarin verrichte werk- 
zaamheden en plaatsvindende activiteiten, op de in het voorschrift K.1 genoemde plaatsen, niet 
meer bedragen dan: 
65 dB(A) tussen 06.00 en 19.00 uur (dagperiode); 
60 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode); 
55 dB(A) tussen 23.00 en 06.00 uur (nachtperiode). 

 

3. Voorschrift K.2 is niet van toepassing op bezoekende en vertrekkende voertuigen ten behoe- 
ve van de inrichting voor zover dit plaats vindt tussen 06.00 en 19.00 uur. 
Op zondagen en algemeen erkende feestdagen geldt gedurende de dagperiode de grenswaar- 
de voor de avondperiode 

 

4. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus, alsmede de beoordeling van de meetre- 
sultaten moet gebeuren overeenkomstig de “Handleiding meten en rekenen Industrielawaai”, 
uitgave 1999, Ministerie van Vrom. 
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5. Lawaaimakende werkzaamheden mogen uitsluitend worden verricht binnen het bebouwde 
deel van de inrichting. 

 

6. Tijdens deze werkzaamheden moeten ramen en deuren gesloten zijn, uitgezonderd voor het 
onmiddellijk doorlaten van goederen en/of personen, ramen moeten steeds deugdelijk zijn be- 
glaasd. 

 
7. Gedurende het laden en/of lossen mag de motor van een transportvoertuig niet in werking 
zijn, tenzij dit noodzakelijk is voor het gebruik van de laad- en losapparatuur van het voertuig, 
verbrandingsmotoren die niet zijn voorzien van deugdelijke geluiddempers mogen in de inrich- 
ting niet in werking zijn. 

 
8. Gedurende het laden en/of lossen moet een eventueel in werking zijnde muziekinstallatie van 
een transportvoertuig zodanig zijn afgesteld dat deze buiten de inrichting niet hoorbaar is. 

 
L. Onderhoudswerkzaamheden aan materieel 

 

1. Herstel- en onderhoudswerkzaamheden aan materieel mogen uitsluitend op een daarvoor 
bestemde plaats worden uitgevoerd. 

 

2. De vloer van de in de het vorig voorschrift bedoelde plaats moet vloeistofdicht en oliebe- 
stendig zijn uitgevoerd en zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal. Eventueel leidingdoor- 
voeringen moeten vloeistofdicht zijn uitgevoerd. 

 

3. Oliën, vetten of water mogen niet van de vloer van de in voorschrift 1 bedoelde plaats naar 
buiten worden geveegd of geschrobd. De vloer mag niet afwaterend naar een uitgang worden 
gelegd. 

 

4. De voorschriften L1 tot en met L3 gelden uitsluitend voor die plaatsen waar onderhouds- 
werkzaamheden worden verricht waarbij gewerkt wordt met minerale oliën. 

 

5. Een werkplaats, waar de in dit hoofdstuk bedoelde werkzaamheden worden ondernomen, 
moet zodanig zijn geventileerd dat ter voorkoming van brand- of explosiegevaar voldoende ven- 
tilatie is gewaarborgd om gassen of dampen die ontstaan bij de werkzaamheden af te voeren. 
Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden met brandbare vloeistoffen mag niet worden 
gerookt of mag geen open vuur aanwezig zijn. 

 

6. Bij laswerkzaamheden dient alles zodanig te worden afgeschermd dat geen hinderlijke licht- 
straling buiten de inrichting waarneembaar is. 

 

7. In de werkplaats mag geen ander kunstlicht worden gebruikt dan elektrisch licht. 
 

L.1. Gedragsregels 

 
8. Het is verboden in de inrichting: 

- werkzaamheden te verrichten, waarbij vuur wordt gebruikt aan of in de onmiddellijke nabijheid 
van een brandstofreservoir en andere delen van een motorvoertuig of werktuig, die brandstof 
bevatten of kunnen bevatten; 
- motorvoertuigen, werktuigen of onderdelen schoon te branden; 
- buiten het bebouwde deel herstelwerkzaamheden uit te voeren; 

 

9. Het is verboden in de inrichting: 
- werkzaamheden te verrichten, waarbij vuur wordt gebruikt aan of in de onmiddellijke nabijheid 
van een brandstofreservoir en andere delen van een motorvoertuig of werktuig, die brandstof 
bevatten of kunnen bevatten; 
- motorvoertuigen, werktuigen of onderdelen schoon te branden; 
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- buiten het bebouwde deel herstelwerkzaamheden uit te voeren; 
- afvalstoffen zoals gebruikte poetsdoeken en lege verfblikken anders te bewaren dan in ge- 
sloten bussen, vaten of bakken van onbrandbaar materiaal. 

 

M. CV-installatie 
 

1. Verwarmings- en stooktoestellen moeten zodanig zijn afgesteld dat een optimale verbranding 
plaatsvindt; 
binnen een inrichting mogen geen andere brandstoffen dan aardgas, propaangas, butaangas of 
gasolie bedrijfsmatig worden verstookt of verbrand. 

 

2. Aan een verwarmings- of stooktoestel en een verbrandingsgasafvoersysteem moet ten min- 
ste eenmaal per kalenderjaar onderhoud worden verricht; 
beoordeling, afstelling, onderhoud en reparaties moet geschieden door: 
a. een voor die activiteit of activiteiten gecertificeerde natuurlijke persoon of rechtspersoon, of 

b. een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon die over aantoonbare gelijkwaardige des- 
kundigheid beschikt voor die activiteit of activiteiten; 
beoordeling, afstelling, onderhoud en reparaties moet zodanig worden uitgevoerd dat roet, stof 
of ander vuil zich daarbij niet buiten de inrichting kan verspreiden. 

 

3. Afsluiters in vaste gasleidingen moeten goed bereikbaar zijn en zijn aangebracht: 
a. direct voor of na binnenkomst van de leiding in een gebouw; 
b. aan het einde van elk aftakking van een vaste leiding naar een gebruikstoestel, en in de lei- 
dingen op plaatsen waar de leiding geheel of gedeeltelijk kan worden gespoeld met een inert 
gas, en zodanig dat zij onder alle omstandigheden te bedienen zijn. 

 

4. Brandstofleidingen moeten tegen mechanische beschadiging zijn beschermd of zodanig zijn 
aangebracht dat hiervoor niet behoeft te worden gevreesd. 

 

5. Een stookruimte mag niet zodanig worden gebruikt of zijn ingericht dat gevaar voor het ont- 
staan van brand door de stookinstallatie is te duchten; 
als door de aard van de stookinstallatie gevaar bestaat voor het in brand geraken van in de na- 
bijheid van de stookinstallatie opgeslagen of bij bewerking vrijkomende stoffen of afval, moeten 
hiertegen passende maatregelen zijn genomen; 
de vloer van de opstellingsruimte moet vanaf het stooktoestel tot ten minste 2 m vanuit het toe- 
stel gemeten, worden vrijgehouden van brandbare stoffen en afvalstoffen. 

 

6. In een stookruimte mogen geen brandgevaarlijke stoffen of andere goederen worden opge- 
slagen. 

 

N. Direct gestookte heater (gasolie ) 
 

1. De heater moet zo zijn geplaatst dat zij niet gemakkelijk kan worden omgestoten of aangere- 
den en moet zonodig tegen mechanische beschadiging zijn beschermd. 

 

2. De heater moet zodanig zijn geplaatst en uitgevoerd en er moet zonodig een doelmatige be- 
scherming zijn aangebracht dat brandgevaar veroorzaakt door de heater niet behoeft te worden 
gevreesd; 
de vloer rondom de heater moet tot ten minste 2 m vanuit het toestel gemeten worden vrijge- 
houden van bij bewerking van materialen vrijkomende brandbare stoffen en afval. 

 

3. De ontsteking van een brander van de heater moet rustig, zonder explosie, plaatsvinden. 
 

4. Bij de heater met een volautomatische branderinstallatie mag de brandstoftoevoer naar de 
verbrandingsruimte niet eerder worden vrijgegeven dan nadat: 

- de ontsteking is ingeschakeld; 
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- een aanwezige aansteekbrander op volle sterkte brandt; 
- een eventueel bij de heater behorende ventilator in werking is. 

 

5. De heater moet zijn voorzien van een vlambeveiliging. 
 
6. Als tijdens het starten van de brander door de vlambeveiliging geen normale vlamvorming 
wordt geconstateerd, moet de brandstoftoevoer naar de brander binnen 20 seconden worden 
afgesloten en mag niet automatisch weer worden geopend. 

 

7. Als tijdens bedrijf de vlam wegvalt, moet de brandstoftoevoer onmiddellijk worden afgesloten, 
hetzij binnen 2 seconden de ontsteking automatisch wordt ingeschakeld en de vergrendeltijd 
van de brander niet meer bedraagt dan 10 seconden. 
Is na een opnieuw inschakelen van de ontsteking geen normale vlamvorming wordt ge- 
constateerd moet de brandstoftoevoer worden afgesloten en mag niet automatisch weer wor- 
den geopend. 

 

8. Als de verbrandingsluchtventilator tijdens bedrijf uitvalt, moet de brandstoftoevoer naar de 
brander onmiddellijk worden afgesloten. 

 

9. Het vullen van het brandstofreservoir moet zorgvuldig en zonder morsen gebeuren; 
de vulopening moet direct na het vullen door middel van een goedsluitende dop worden afge- 
sloten. 
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Volledige tekst 
 

200505699/1. 

Datum uitspraak: 12 april 2006 
 

AFDELING 

BESTUURSRECHTSPRAAK 

Uitspraak in het geding tussen: 
 

de stichting "Stichting Bont voor Dieren", gevestigd te Amsterdam, 

appellante, 

en 
 

het college van burgemeester en wethouders van Borsele, 

verweerder. 

1. Procesverloop 
 

Bij besluit van 10 mei 2005 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een vergunning, als 

bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer, verleend voor een nertsenhouderij 

gelegen op het perceel [locatie] te Borssele, kadastraal bekend gemeente Borsele, sectie 

[…], nummers […]. Dit besluit is op 3 juni 2005 ter inzage gelegd. 

Tegen dit besluit heeft appellante bij brief van 13 juni 2005, bij de Raad van State ingekomen 

op 1 juli 2005, beroep ingesteld. 

Bij brief van 11 augustus 2005 heeft verweerder een verweerschrift  ingediend. 

ECLI ECLI:NL:RVS:2006:AW1262 

Datum uitspraak 12 april 2006 

Inhoudsindicatie Bij besluit van 10 mei 2005 heeft 

verweerder aan [vergunninghouder] een 

vergunning, als bedoeld in artikel 8.4, eerste 

lid, van de Wet milieubeheer, verleend voor 

een nertsenhouderij gelegen op het perceel 

[locatie] te Borssele, kadastraal bekend 

gemeente Borsele, sectie […], nummers 

[…]. Dit besluit is op 3 juni 2005 ter inzage 

gelegd. 
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De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 9 januari 2006, waar appellante, 

vertegenwoordigd door , en verweerder, vertegenwoordigd door 

 en , ambtenaren van de gemeente, zijn verschenen. Voorts is 

vergunninghouder als partij gehoord. 

2. Overwegingen 
 

2.1. Op 1 juli 2005 zijn de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb en de 

Aanpassingswet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb in werking getreden. Uit 

het daarbij behorende overgangsrecht volgt dat het recht zoals dat gold vóór de 

inwerkingtreding van deze wetten, op dit geding van toepassing  blijft. 

Op 1 december 2005 zijn de wet van 16 juli 2005, houdende wijziging van de Wet 

milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Stb. 2005, 432), en het besluit 

van 8 oktober 2005, houdende wijziging van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit 

milieubeheer (Stb. 2005, 527), in werking getreden. Nu het bestreden besluit vóór 1 

december 2005 is genomen, moet dit worden beoordeeld aan de hand van het recht zoals 

dat gold vóór de inwerkingtreding van deze wet en dit  besluit. 

2.2. Artikel 8.10, eerste lid, van de Wet milieubeheer bepaalt dat de vergunning slechts in het 

belang van de bescherming van het milieu kan worden geweigerd. Ingevolge artikel 8.11, 

tweede lid, kan een vergunning in het belang van de bescherming van het milieu onder 

beperkingen worden verleend. Ingevolge het derde lid van dit artikel, zoals dat vóór 1 

december 2005 luidde, worden aan een vergunning de voorschriften verbonden die nodig zijn 

ter bescherming van het milieu. Voor zover door het verbinden van voorschriften aan de 

vergunning de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, niet 

kunnen worden voorkomen, worden aan de vergunning de voorschriften verbonden, die de 

grootst mogelijke bescherming bieden tegen die gevolgen, tenzij dat redelijkerwijs niet kan 

worden gevergd. 

Hieruit volgt dat de vergunning moet worden geweigerd, indien de nadelige gevolgen die de 

inrichting voor het milieu kan veroorzaken door het stellen van voorschriften en beperkingen 

niet kunnen worden voorkomen dan wel niet voldoende kunnen worden  beperkt. 

Bij de toepassing van artikel 8.10, eerste lid, en artikel 8.11, zoals dat vóór 1 december 2005 

luidde, van de Wet milieubeheer komt verweerder een zekere beoordelingsvrijheid toe, die 

haar begrenzing onder meer vindt in hetgeen voortvloeit uit de meest recente algemeen 

aanvaarde milieutechnische inzichten. 

2.3. Voor de inrichting is bij besluit van 19 december 1995 krachtens de Wet milieubeheer 

een revisievergunning verleend voor het houden van 3.075 ouderdieren van nertsen. Bij het 

bestreden besluit heeft verweerder vergunning verleend voor een veebestand van 8.000 

ouderdieren van nertsen. 

2.4. Appellante voert aan dat verweerder de beoordeling van de door de inrichting te 

veroorzaken stankhinder onjuist heeft uitgevoerd. Zij betoogt dat verweerder ten onrechte 

geen individuele beoordeling heeft gemaakt wat betreft de minimaal aan te houden afstand, 

hetgeen de Richtlijn veehouderij en stankhinder 1996 (hierna: de Richtlijn) voorschrijft ten 

aanzien van een inrichting met een omvang als de onderhavige. Verweerder hanteert volgens 

appellante ten onrechte een afstand die geldt voor inrichtingen met een omvang van 3.000- 

6.000 ouderdieren van nertsen. 
 

2.4.1. Verweerder heeft bij de beoordeling van de door de inrichting te veroorzaken 
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stankhinder de Richtlijn gehanteerd. Bij de bepaling van de omgevingscategorieën heeft hij 

de brochure Veehouderij en Hinderwet (hierna: de brochure) gehanteerd. 

In Bijlage 2 van de Richtlijn, voor zover hier van belang, is aangegeven dat bij een 

bedrijfsomvang van ≤1.000 ouderdieren bij nertsen in omgevingscategorie III een afstand van 

minimaal 100 meter moet worden aangehouden. Tevens wordt aangegeven dat bij een 

bedrijfsomvang met 3.000-6.000 ouderdieren bij nertsen de afstand met 75 meter moet 

worden vergroot en dat bij een bedrijfsomvang van ≥6.000 ouderdieren bij nertsen  

afhankelijk van plaatselijke situaties individueel moet worden bezien in welke mate de  

afstand dient te worden vergroot. Verder is aangegeven dat in geval van Groen-Labelstallen 

voor nertsen, bij toepassing van omgevingscategorie III de voorgaande afstand met 25 meter 

verkleind moet worden. 

2.4.2. Voor inrichtingen met een omvang van 3.000-6.000 ouderdieren van nertsen die zijn 

gehuisvest in een Groen-Labelstal in omgevingscategorie III geldt op grond van Bijlage 2 van 

de Richtlijn een minimaal vereiste afstand van 150 meter (100 + 75 - 25). 

Aangezien het aantal dieren in dit geval meer dan 6.000 bedraagt, heeft verweerder ervoor 

gekozen om, met inachtneming van de plaatselijke situatie, ondanks het feit dat volgens hem 

de inrichting conform een Groen-Labelstalsysteem is uitgevoerd, de afstand niet met 25 

meter te verkorten. Niet in geschil is verder dat de afstand van de inrichting tot de 

dichtstbijgelegen woning 218 meter bedraagt en dat het hier een categorie III-object als 

bedoeld in de brochure betreft. 

Het vorenstaande in aanmerking genomen, heeft verweerder zich in redelijkheid op het 

standpunt kunnen stellen dat zich geen zodanige stankhinder voordoet ten gevolge van het 

houden van nertsen, dat de vergunning hierom had moeten worden geweigerd, dan wel dat 

nadere voorschriften aan de vergunning verbonden hadden moeten worden. De 

beroepsgrond treft geen doel. 

2.5. Appellante stelt dat voorschrift B.4 van de bij het bestreden besluit verleende vergunning 

geen betrekking heeft op de bescherming van het milieu buiten de inrichting en om die reden 

ten onrechte aan de vergunning is verbonden. Tevens voert zij aan dat het betreffende 

voorschrift overbodig is, aangezien uit de vergunningvoorschriften A.1, A.2, A.4 en artikel 

1.1a, eerste lid, van de Wet milieubeheer reeds volgt dat normale werkzaamheden, 

waaronder controlewerkzaamheden, moeten kunnen worden  verricht. 

Verweerder stelt zich op het standpunt dat vergunningvoorschrift B.4 aan de vergunning is 

verbonden ter bescherming van het milieu buiten de inrichting, aangezien het voorschrift 

bewerkstelligt dat bij eventuele calamiteiten direct met de benodigde werkzaamheden kan 

worden begonnen. 

Ingevolge voorschrift B.4 moet de verlichting zodanig zijn dat een behoorlijke oriëntatie 

mogelijk is en bij duisternis normale werkzaamheden, waaronder begrepen 

controlewerkzaamheden, kunnen worden verricht. 

In hetgeen appellante heeft aangevoerd, ziet de Afdeling geen grond voor het oordeel dat 

verweerder voorschrift B.4 niet in redelijkheid aan de vergunning heeft kunnen verbinden. De 

beroepsgrond faalt. 

2.6. Appellante voert aan dat verweerder bij de berekening van de door de inrichting te 

veroorzaken ammoniakemissie ten onrechte een emissiefactor van 0,25 kg NH3 heeft 

gehanteerd, welke van toepassing is indien de inrichting is uitgevoerd conform Groen- 

Labelstalsysteem BB 94.02.013. Volgens appellante heeft de aanvraag om vergunning echter 
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betrekking op de ombouw van Groen-Labelstalsysteem BB 94.02.013 naar een traditioneel 

stalsysteem. De verandering van de kooiconstructie heeft volgens appellante immers tot 

gevolg dat een groter deel van de mest buiten de mestgoot valt, zodat zich een 

verslechtering van de mesthuishouding voordoet. Op grond hiervan dient verweerder een 

emissiefactor van 0,58 kg NH3 toe te passen bij de berekening van de ammoniakemissie, 

aldus appellante. 

2.6.1. Verweerder stelt zich op het standpunt dat het bij de geldende vergunning reeds 

vergunde Groen-Labelstalsysteem BB 94.02.013 bij het bestreden besluit slechts op een 

aantal ondergeschikte punten veranderingen ondergaat. Het mestafvoersysteem en de 

daarmee gepaard gaande ammoniakemissie veranderen volgens hem niet. Op grond hiervan 

dient de emissiefactor van 0,25 kg NH3 te worden gehanteerd, aldus  verweerder. 

2.6.2. De inrichting is conform de geldende vergunning uitgerust met een Groen- 

Labelstalsysteem BB 94.02.013. Gelet op de stukken en het verhandelde ter zitting wenst 

vergunninghouder de kooien aan te passen aan de normen voor dierenwelzijn, hetgeen 

inhoudt dat de kooien in horizontale en verticale zin zullen worden gekoppeld, waardoor 

zogenaamde klauterkooien ontstaan. Anders dan in de zaak die aan de orde was in de 

uitspraak van de Afdeling van 31 maart 2004, no. 200306226/1, waarnaar appellante ter 

zitting heeft verwezen, blijkt in dit geval uit de aanvraag om vergunning dat het twee rijen 

boven elkaar gelegen kooien betreft met een verhoogde mestgoot en dat de hoger gelegen 

kooilaag toegankelijk is vanuit de onderste kooilaag. Vergunninghouder heeft ter zitting 

betoogd dat in de praktijk blijkt dat nertsen in klauterkooien veelal op dezelfde plek mesten  

als nertsen in conventionele kooien, derhalve in de onderste kooi, en dat ook bij het  

eventuele mesten in de bovenste kooi de mest wordt opgevangen in de mestgoot. 

Verweerder heeft voorts in voorschrift D.2.2 bepaald dat onder de mestdeponeerplaats een 

mestgoot van roestvast staal of kunststof aanwezig dient te zijn, dat de mestgoot een rond 

profiel moet hebben met een breedte van 30-40 cm en dat in de mestgoot een schuif 

aanwezig moet zijn, waarmee mest, urine en eventuele voedselresten uit de mestgoot 

kunnen worden verwijderd. In voorschrift D.2.5 is bepaald dat de in de mestgoot gevallen 

voedselresten, mest en urine tweemaal per dag door middel van de mestschuif worden 

afgevoerd naar een gesloten mestopslag of gesloten container. Gezien de stukken en 

hetgeen ter zitting door partijen naar voren is gebracht alsmede de door verweerder aan het 

bestreden besluit verbonden voorschriften, acht de Afdeling voldoende aannemelijk dat in het 

onderhavige geval van een afwijkende mesthuishouding geen sprake is. Verweerder heeft 

derhalve terecht de emissiefactor van 0,25 kg NH3 gehanteerd voor de berekening van de 

ammoniakemissie. De beroepsgrond treft geen doel. 

2.7. Appellante betoogt dat het bestreden besluit is genomen in strijd met de Richtlijn 92/43 

EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de 

instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (Pb L 206; hierna: de 

Habitatrichtlijn). Volgens appellante kan niet worden uitgesloten dat de inrichting significante 

gevolgen heeft voor de speciale beschermingszone (SBZ) Westerschelde. 

Hiertoe voert appellante aan dat verweerder er ten onrechte van uitgaat dat de door de 

inrichting te veroorzaken ammoniakdepositie 2,2 mol/ha/jaar bedraagt, omdat hij voor de 

berekening daarvan is uitgegaan van een afstand van 2.050 meter, terwijl hij volgens 

appellante had moeten meten op de grens van de SBZ Westerschelde, op een afstand van 

700 meter van de inrichting. Volgens appellante bedraagt de ammoniakdepositie op de grens 

van de SBZ Westerschelde - ervan uitgaande dat verweerder terecht een emissiefactor van 

0,25 kg NH3 heeft gehanteerd - 18,4 mol/ha/jaar. Voorts heeft verweerder miskend dat de 

ammoniakdepositie van de inrichting in combinatie met andere plannen en projecten een 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/%4016440/200306226-1/
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overschrijding geeft van de kritische depositiewaarde ter plaatse van de SBZ Westerschelde, 

aldus appellante. In dit kader wijst zij op het rapport "Overschrijding van de critical load voor N 

voor Habitatgebieden in Nederland" van februari 2004, opgesteld door Alterra en TNO, 

waaruit volgens haar blijkt dat in het jaar 2000 de kritische depositiewaarde ter plaatse van de 

SBZ Westerschelde met 357 tot 857 mol/ha/jaar wordt overschreden. Ten slotte is 

verweerder er volgens appellante ten onrechte van uitgegaan dat significante gevolgen voor 

de SBZ Westerschelde zijn uitgesloten als, zoals verweerder doet, wordt uitgegaan van een 

ammoniakdepositie van 2,2 mol en een afstand van 2.050 meter. Verweerder wijst immers 

zelf op een achtergronddepositie van ammoniak van 1.400 mol/ha/jaar in de provincie 

Zeeland, hetgeen reeds een forse overschrijding betekent van de kritische depositiewaarde 

van de meeste duinvegetaties, die volgens appellante 980-1470 mol/ha/jaar bedraagt. 

2.7.1. Verweerder stelt zich op het standpunt dat eerst op een afstand van 2.050 meter van 

de inrichting jonge duingronden zijn gelegen die mogelijk voor verzuring gevoelig zijn. De 

ammoniakdepositie bedraagt volgens verweerder, uitgaande van deze afstand, na uitbreiding 

van het veebestand, 2,2 mol/ha/jaar. Gelet op de relatief grote afstand en de geringe 

ammoniakdepositie betoogt verweerder dat vergunningverlening geen significante gevolgen 

heeft voor de SBZ Westerschelde. 

2.7.2. Bij beschikking van 7 december 2004 van de Commissie van de Europese 

Gemeenschappen (Pb L 387), en daarmee dus vóór het nemen van het bestreden besluit, is 

onder meer het natuurgebied "Westerschelde" geplaatst op de lijst van communautair belang, 

waarop de gebieden met een of meer prioritaire typen natuurlijke habitats of een of meer 

prioritaire soorten staan aangegeven. Zodra een gebied op deze lijst is geplaatst, gelden voor 

dat gebied op grond van artikel 4, vijfde lid, van de Habitatrichtlijn de bepalingen van artikel 6, 

leden 2, 3 en 4, van de Habitatrichtlijn. 

Ingevolge artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn, voor zover hier van belang, wordt voor 

plannen of projecten die afzonderlijk of in combinatie met andere plannen en projecten 

significante gevolgen kunnen hebben voor een speciale beschermingszone een passende 

beoordeling gemaakt van de gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de 

instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. De bevoegde instanties mogen slechts 

toestemming voor het plan of project geven, nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat het 

de natuurlijke kenmerken van dat gebied niet zal aantasten. 

Uit het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 7 september 

2004, zaak C-127/02, gepubliceerd in JM 2004/112, volgt dat wanneer een nationale rechter 

moet nagaan of de toestemming voor een plan of project in de zin van artikel 6, derde lid, van 

de Habitatrichtlijn rechtmatig is verleend, hij kan toetsen of de door deze bepaling aan de 

beoordelingsmarge van de bevoegde nationale autoriteiten gestelde grenzen in acht zijn 

genomen, ook als de bepaling niet in de rechtsorde van de betrokken lidstaat is omgezet 

ofschoon de daartoe gestelde termijn is verstreken. 

2.7.3. De Habitatrichtlijn bevat geen definitie van de begrippen "plan" en "project". Uit het 

genoemde arrest van het Hof volgt echter dat voor de verduidelijking van deze begrippen, het 

begrip "project", zoals dat wordt gedefinieerd in artikel 1, tweede lid, van richtlijn 85/337/EEG 

van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 juni 1985 betreffende de 

milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, relevant is. 

Gelet hierop gaat het naar het oordeel van de Afdeling in het onderhavige geval om een plan 

of project als bedoeld in artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn. Voorts gaat het niet om 

een plan of project dat direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van de speciale 
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beschermingszone. 

2.7.4. Vervolgens dient, blijkens het genoemde arrest, te worden bezien of verweerder op 

grond van objectieve gegevens kon uitsluiten dat het plan of project, afzonderlijk of in 

combinatie met andere plannen of projecten, significante gevolgen heeft voor de speciale 

beschermingszone, afgezet tegen de instandhoudingsdoelstellingen daarvan. 

Ter zitting is gebleken dat ten westen van de inrichting, op een afstand van minder dan 2.050 

meter van de inrichting, zogenoemde schorren zijn gelegen die, anders dan de gebieden ter 

hoogte van de grens van de inrichting, niet altijd onder water staan, terwijl verweerder het 

onder water staan bepalend heeft geacht voor de vraag of de gebieden mogelijk voor 

verzuring gevoelig zijn. Verweerder heeft ten onrechte niet onderzocht of op deze schorren  

te beschermen habitattypes voorkomen. Tevens heeft verweerder ten onrechte niet 

onderzocht wat de hoogte is van de kritische depositiewaarde en de actuele 

achtergronddepositie ter plaatse van de SBZ Westerschelde. Gelet hierop heeft verweerder 

bij de voorbereiding van het bestreden besluit onvoldoende onderzocht of het onderhavige 

plan of project, afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten, al dan niet 

significante gevolgen heeft voor de SBZ Westerschelde, afgezet tegen de 

instandhoudingsdoelstellingen daarvan, en evenmin op grond van objectieve gegevens 

uitgesloten dat sprake is van dergelijke significante effecten. 

Uit het vorenstaande volgt dat het bestreden besluit in zoverre in strijd is met artikel 3:2 van 

de Algemene wet bestuursrecht, dat eist dat het bestuursorgaan bij de voorbereiding van het 

besluit de nodige kennis vergaart omtrent de relevante feiten. 

2.8. Appellante betoogt dat verweerder ten onrechte de driejarentermijn van artikel 8.18, 

eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet milieubeheer op grond van artikel 8.18, tweede lid, 

van die wet met twee jaar heeft verlengd. Hiertoe voert zij aan dat verlenging van de termijn 

niet noodzakelijk is, aangezien verweerder in de considerans van het bestreden besluit reeds 

aangeeft dat de aanpassing van de kooien binnen drie jaar kan worden gerealiseerd. Tevens 

stelt appellante dat het dictum, onder b, van het bestreden besluit in strijd is met de wet, 

aangezien artikel 8.18, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet milieubeheer niet bepaalt 

wanneer de voedsters in de inrichting aanwezig moeten zijn. Verder voert appellante aan dat 

het onduidelijk is wanneer de termijn uit het dictum, onder b, van het bestreden besluit  

eindigt, nu de aanvangsdatum van de termijn afwijkt van de aanvangsdatum in het eerste lid, 

aanhef en onder a, van artikel 8.18 van de Wet milieubeheer. Ten slotte wordt volgens 

appellante met het dictum, onder b, van het bestreden besluit de grondslag van de aanvraag 

verlaten, aangezien in de aanvraag staat dat in een tijdsbestek van tien jaar het aantal 

voedsters wordt uitgebreid naar 8.000. Deze termijn wordt op grond van het dictum, onder b, 

van het bestreden besluit fors korter. 

2.8.1. Verweerder stelt zich op het standpunt dat verlenging van de driejarentermijn van 

artikel 8.18, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet milieubeheer op grond van artikel 8.18, 

tweede lid, van die wet met twee jaar gerechtvaardigd is omdat vergunninghouder zelf 

voedsters wil fokken, om daarmee het risico van ziekten van buitenaf te voorkomen. 

Vergunninghouder heeft deze verlenging van de termijn nodig om het aantal voedsters uit te 

breiden naar 8.000. 

2.8.2. Ingevolge artikel 8.18, eerst lid, aanhef en onder a, van de Wet milieubeheer vervalt de 

vergunning voor een inrichting indien de inrichting niet binnen drie jaar nadat de vergunning 

onherroepelijk is geworden, is voltooid en in werking gebracht. 

Ingevolge artikel 8.18, tweede lid, van de Wet milieubeheer kan, indien kan worden  verwacht 



7 Uitspraak 200505699/1  

dat de inrichting niet binnen de in het eerste lid, onder a, bedoelde termijn kan worden 

voltooid en in werking gebracht, in de vergunning een andere termijn worden vastgesteld, die 

daarvoor in de plaats treedt. 

In het dictum, aanhef en onder b, van het bestreden besluit, heeft verweerder neergelegd  

dat, gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer, op grond van artikel 

8.18, tweede lid, van de Wet milieubeheer de datum waarbinnen alle voedsters binnen de 

inrichting aanwezig moeten zijn en daarmee de inrichting volledig in werking moet zijn, wordt 

verlengd met twee jaar vanaf het moment van vergunningverlening. 

2.8.3. Ter zitting heeft verweerder verklaard dat het aanpassen van de kooien binnen drie jaar 

kan worden gerealiseerd. Gelet hierop ziet de Afdeling geen aanleiding voor het oordeel dat 

niet kan worden verwacht dat de onderhavige inrichting binnen drie jaar nadat de vergunning 

onherroepelijk is geworden, zal kunnen worden voltooid en in werking gebracht. Dat na 

afloop van de termijn van drie jaar als bedoeld in artikel 8.18, eerste lid, aanhef en onder a, 

van de Wet milieubeheer nog niet alle voedsters in de inrichting aanwezig zijn, doet hier niet 

aan af. Wat betreft het aantal dieren is het immers voldoende dat na afloop van de 

driejarentermijn op bedrijfsmatige wijze dieren worden gehouden, hetgeen hier het geval is. 

Op grond van het voorgaande is de Afdeling van oordeel dat de verlenging van de 

driejarentermijn in het dictum, onder b, van het bestreden besluit, in strijd is met artikel 8.18, 

tweede lid, van de Wet milieubeheer. 

2.9. Het beroep is gegrond. Nu het antwoord op de vraag of het onderhavige plan of project, 

afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten, al dan niet significante 

gevolgen heeft voor de SBZ Westerschelde, afgezet tegen de instandhoudingsdoelstellingen 

daarvan, bepalend is voor de vraag of de gevraagde vergunning kan worden verleend, dient 

het bestreden besluit in zijn geheel te worden  vernietigd. 

2.10. Verweerder dient op na te melden wijze in de proceskosten te worden  veroordeeld. 
 

3. Beslissing 
 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

Recht doende in naam der Koningin: 

I. verklaart het beroep gegrond; 
 

II. vernietigt het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Borsele van 10 

mei 2005, kenmerk 04-12863; 

III. veroordeelt het college van burgemeester en wethouders van Borsele tot vergoeding van 

bij appellante in verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot 

een bedrag van € 644,00 (zegge: zeshonderdvierenveertig euro), geheel toe te rekenen aan 

door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand; het dient door de gemeente Borsele 

aan appellante onder vermelding van het zaaknummer te worden betaald; 

IV. gelast dat de gemeente Borsele aan appellante het door haar voor de behandeling van het 

beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 276,00 (zegge: tweehonderdzesenzeventig 

euro) vergoedt. 

Aldus vastgesteld door mr. J.R. Schaafsma, Voorzitter, en mr. M. Oosting en mr. M.W.L. 

Simons-Vinckx, Leden, in tegenwoordigheid van mr. P.A. de Vink, ambtenaar van Staat. 

w.g. Schaafsma w.g. De Vink 
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Voorzitter ambtenaar van Staat 

Uitgesproken in het openbaar op 12 april 2006 

154-493. 
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Inleiding 

 

1.1 AANLEIDING EN DOEL VAN DE VOORTOETS 
 

In mei 2005 heeft de Gemeente Borsele een milieuvergunning verleend voor uitbreiding van 

een nertsenhouderij aan de Lange Zuidweg te Borsele. Op 12 april 2006 is deze 

milieuvergunning vernietigd door de Raad van State (zaaknr. 200505699/1) omdat er door 

de Gemeente Borsele onvoldoende onderzoek is gedaan naar de gevolgen van 

ammoniakdepositie vanuit de inrichting op beschermde natuurwaarden van de 

Westerschelde. Ook heeft de gemeente onvoldoende onderzoek gedaan naar de hoogte van 

de kritische depositiewaarde en actuele achtergronddepositie van ammoniak op de 

Westerschelde. 

 
De verhoogde ammoniakemissie door uitbreiding van de nertsenhouderij kan invloed 

hebben op het ecosysteem van de Westerschelde. Het gaat om beschermde planten en 

dieren, beschermde habitats en het beschermde gebied Westerschelde. 

In de Natuurbeschermingswet 1998 is de gebiedsbescherming opgenomen. Dit geldt zowel 

voor Beschermde Natuurmonumenten als voor Natura 2000-gebieden (ook wel Speciale 

Beschermingzones, SBZ’s genoemd). De Westerschelde is aangewezen als SBZ in het kader 

van de Europese Vogelrichtlijn. De Westerschelde is tevens aangemeld bij de Europese Unie 

als SBZ in het kader van de Europese Habitatrichtlijn. Deze Europese wetgeving is sinds 1 

oktober 2005 verankerd in de (vernieuwde) Natuurbeschermingswet 1998 (NB-wet). Een 

toetsing aan de Nederlandse wet voldoet sindsdien aan de Europese richtlijnen. 

 
De vernietigde milieuvergunning was vergund vóórdat de nieuwe NB-wet in werking was. 

(zaaknr. 200505699/1). Er moet daarom een nieuw besluit genomen worden, waarbij aan de 

nieuwe NB-wet getoetst wordt. 

 
Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State moet er worden onderzocht of er 

significante gevolgen kunnen optreden op plantengemeenschappen die gevoelig zijn voor 

ammoniakdepositie (waaronder schor en duintjes van de Kaloot). Is dit het geval dan is een 

NB-wet-vergunning van de provincie Zeeland nodig. 

Het doel van de Voortoets is om in het kader van de NB-wet te bepalen of significante 

effecten te verwachten zijn en of daardoor het aanvragen van een NB-wet-vergunning en 

mogelijk nader onderzoek noodzakelijk is. 

 
De Voortoets wordt beoordeeld door de provincie Zeeland. Gaat de provincie akkoord met 

de Voortoets en worden geen significante gevolgen verwacht, dan kan er opnieuw besloten 

worden op basis van de oude vergunningaanvraag. Zijn er wel kansen op significante 

gevolgen, dan moeten mitigerende maatregelen voorgeschreven worden zodat de 

ammoniakdepositie beperkt wordt. 

1 
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Gemeente Borsele heeft ARCADIS gevraagd om de Voortoets uit te voeren. De uitkomst van 

de Voortoets dient ter onderbouwing van de nieuwe milieuvergunning voor de 

nertsenhouderij en wordt opgenomen in de considerans van de milieuvergunning. 

1.2 VOORGENOMEN  WERKZAAMHEDEN 
 

De nertsenhouderij aan de Lange Zuidweg te Borsele wil het aantal dieren vergroten. 

Hiervoor wordt geen nieuwe stal gebouwd; de uitbreiding van dieren wordt gerealiseerd in 

de bestaande huisvesting. Het aantal nertsen zal de komende tien jaar worden uitgebreid 

van 3075 naar 8000 nertsen (voedsters). 

De stallen zijn van het type waarbij de emissie van ammoniak zo klein mogelijk is (Groen 

Label). De ammoniakuitstoot wordt beperkt door de mest en urine op te vangen in 

mestgoten onder de kooien en deze mest en urine af te voeren naar een gesloten mestopslag. 

Dit type stallen heeft een emissie van ammoniak van 0,25 kg per dierplaats per jaar 

(www.infomil.nl). 

De nertsenhouderij ligt op een afstand van 670 meter van het beschermde natuurgebied 

Westerschelde en op een afstand van 1920 meter van beschermd duinhabitat die gevoelig 

zijn voor verzuring en vermesting door ammoniakdepositie (zie afbeelding 4.1). 

1.3 OPZET VOORTOETS 
 

In deze voortoets wordt op een kwalitatieve manier gekeken naar mogelijke negatieve 

effecten van de voorgenomen uitbreiding van de nertsenhouderij op natuurwaarden in de 

directe omgeving. Er wordt een beschrijving gemaakt van kenmerkende en kwalificerende 

habitattypen en andere flora en fauna en de gevolgen van de plannen voor deze 

natuurwaarden. Uit de resultaten van de voortoets is te bepalen of eventueel 

vervolgonderzoek noodzakelijk is en welke onderdelen hierin aan bod moeten komen. 

 
De juridische achtergrond van de natuurbescherming wordt beschreven in het tweede 

hoofdstuk. Hierbij wordt de verankering van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn in de 

nationale Natuurbeschermingswet 1998 beschreven. Tevens wordt beschreven welke 

stappen noodzakelijk (kunnen) zijn voor het bepalen van de effecten en het verkrijgen van 

een vergunning. 

 
Het derde hoofdstuk gaat in op het beoordelingskader van deze Voortoets. Hierin worden 

de kwalificerende natuurwaarden van het beschermde natuurgebied Westerschelde 

weergegeven. Daarnaast wordt het begrip ‘externe werking’ en de gehanteerde emissie- en 

depositiewaarden voor ammoniak, waaraan getoetst zal worden, beschreven. 

 
Het vierde hoofdstuk betreft de aanwezige kwalificerende habitattypen en toetsingssoorten 

die mogelijk door de uitbreiding van de nertsenhouderij beïnvloed worden. Hierbij wordt 

aangegeven in hoeverre deze habitattypen en toetsingssoorten gevoelig zijn voor 

ammoniakdepositie. 

 
Het vijfde hoofdstuk laat de berekening en uitkomst zien van de ammoniakdepositie op de 

beschreven habitattypen die resulteren uit de toegenomen ammoniakemissie. Tevens 

worden de effecten van deze depositiewaardes op de kwalificerende habitattypen en 

toetsingssoorten beschreven en wordt bepaald of er sprake is van een significant effect. 

 
Hoofdstuk zes geeft de belangrijkste conclusies uit deze voortoets weer. Ook wordt advies 

gegeven over het vervolgtraject. Mogelijk zijn er negatieve effecten op habitattypen en 
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soorten die bescherming vanuit de Natuurbeschermingswet genieten. Aangegeven wordt of 

hiervoor een vergunning van het bevoegde gezag nodig is, of dat er een verslechterings- of 

verstoringstoets of zelfs een passende beoordeling nodig is. 
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Wettelijk kader 

 

2.1 NATUURBESCHERMINGSWET  1998 
 

Het doel van de Voortoets is om in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 te 

bepalen of significante effecten te verwachten zijn en of daardoor het aanvragen van een 

NB-wet-vergunning en mogelijk nader onderzoek noodzakelijk is. Toetsing aan overige 

natuurwetgeving (zoals de Flora- en faunawet) komt niet aan de orde. 

 
De Natuurbeschermingswet 1998 is in oktober 2005 in werking getreden. Deze wet is onder 

meer de juridische basis voor de bescherming van gebieden en het Natuurbeleidsplan. Ook 

internationale verplichtingen vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn zijn met deze wet in de 

nationale wetgeving verankerd. 

2.1.1 VOGEL- EN HABITATRICHTLIJN 
 

De Europese Unie heeft twee richtlijnen vastgesteld die moeten zorgdragen voor de 

bescherming van de belangrijkste Europese natuurwaarden: de Vogelrichtlijn uit 1979 en de 

Habitatrichtlijn uit 1992. Hoewel het om twee afzonderlijke richtlijnen gaat, worden ze 

vanwege hun overeenkomsten vaak in één adem genoemd. Men spreekt dan over de 

‘Vogel- en Habitatrichtlijn’. De Europese Unie heeft alle Vogel- en Habitatrichtlijngebieden 

ondergebracht in een samenhangend netwerk ‘Natura 2000’. 

 
Het hoofddoel van de Vogelrichtlijn (VRL) is het instandhouden van alle natuurlijk in het 

wild levende vogelsoorten op het Europees grondgebied van de Lidstaten. De Vogelrichtlijn 

kent evenals de Habitatrichtlijn twee beschermingsdoelen: 1) de bescherming van gebieden 

waarin belangrijke vogelsoorten voorkomen en 2) de bescherming van de vogels zelf. 

 
De Habitatrichtlijn (HRL) heeft tot doel bij te dragen aan het waarborgen van de biologische 

diversiteit door het instandhouden van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna 

(uitgezonderd vogels) op het Europese grondgebied van de Lidstaten waarop de richtlijn 

van toepassing is. De richtlijn onderscheidt daarbij te beschermen gebieden en te 

beschermen soorten. 

2.1.2 HABITATTOETS 
 

Om schade aan beschermde gebieden te voorkomen is in de Natuurbeschermingswet 1998 

vastgelegd dat projecten of handelingen die een negatieve invloed kunnen hebben 

vergunningplichtig zijn. Dit geldt zowel voor beschermde natuurmonumenten als voor 

Natura 2000 gebieden. Door middel van een Habitattoets wordt vastgesteld of, en zo ja 

welke, effecten een project op een beschermd gebied kan hebben. De Habitattoets bestaat uit 

verschillende onderdelen, waarvan een Voortoets er één is (Algemene Handreiking 

Natuurbeschermingswet 1998, 2005). 

2 
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Belangrijke aandachtspunten tijdens een habitattoets zijn mogelijke alternatieven en de 

achterliggende redenen voor het project en de mogelijkheid om invloeden te compenseren. 

 
Onderstaand kader gaat nader in op de stappen waaruit de Habitattoets bestaat. Het laat 

zien in welke fase van het planproces een Voortoets wordt uitgevoerd en welke mogelijke 

vervolgstappen noodzakelijk kunnen zijn. 

HABITATTOETS 

Een Habitattoets bestaat uit de volgende fasen: 

1. Oriëntatiefase  en vooroverleg 

In deze fase wordt, d.m.v. een Voortoets, op basis van veelal kwalitatieve gegevens bepaald of 

er mogelijk significante effecten op kunnen treden op een beschermd gebied t.g.v. een project. 

Indien dit niet het geval is dan is geen nadere actie vereist; er is dan geen vergunning nodig. 

Wanneer niet met zekerheid is te stellen dat effecten zijn uit te sluiten dan is een nadere 

beoordeling nodig. Dit kan een verslechterings- of verstoringstoets zijn (indien de effecten niet 

significant zijn) of een passende beoordeling (indien de effecten significant kunnen zijn). 

2. Verslechterings- of verstoringstoets 

Het doel van een Verslechterings- of verstoringstoets is nader te onderzoeken of er een reële 

kans bestaat dat een project of activiteit een verslechtering van de natuurlijke habitats of 

habitats van soorten, dan wel dat een verstorend effect hebben op soorten. In deze fase kan niet 

meer volstaan worden met een globaal onderzoek: alle relevante aspecten van het project of 

een andere handeling zullen in kaart moeten worden gebracht. De mate van verstoring of 

kwaliteitsverslechtering moet per geval worden beoordeeld in het licht van de 

instandhoudingsdoelstellingen van het desbetreffende Natura-2000-gebied1. 

3. Passende beoordeling 

Een passende beoordeling is erop gericht om, op basis van de beste wetenschappelijke kennis ter 

zake, alle aspecten van het project of een andere handeling – die op zichzelf of in combinatie  

met andere activiteiten en plannen – de instandhoudingsdoelstellingen in gevaar kunnen 

brengen, te inventariseren 2 

De passende beoordeling vormt, samen met de planbeschrijving de onderbouwing bij een 

vergunningsaanvraag. In de planbeschrijving worden eventuele mitigerende en compenserende 

maatregelen vastgelegd. Indien men een passende beoordeling uit heeft moeten voeren, dan is 

het vaak nodig een vergunning aan te vragen. Ook wanneer uit de passende beoordeling blijkt 

dat er zeker geen negatieve effecten op gaan treden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 Europese commissie, Beheer van Natura 2000-gebieden; de bepalingen van artikel 6 van de 

Habitatrichtlijn, 2000. 

2 HvJEG, 7 september 2004, C-127/02 
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Beoordelingskader 

 

3.1 SPECIALE  BESCHERMINGSZONE WESTERSCHELDE 
 

3.1.1 AANMELDING IN HET KADER VAN DE HABITATRICHTLIJN 
 

Er heeft nog geen definitieve aanwijzing van de Westerschelde als Habitatrichtlijngebied 

plaatsgevonden. Wel is het gebied aangemeld als Speciale Beschermingszone (SBZ). 

De Westerschelde is aangemeld voor de in de onderstaande tabel opgenomen habitattypen 

en habitatrichtlijnsoorten. 
 

Tabel 3.1 

Habitattypen en 

habitatrichtlijnsoorten van de 

Westerschelde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.1.2 AANWIJZING IN HET KADER VAN DE VOGELRICHTLIJN 
 

De Westerschelde is aangewezen als Speciale Beschermingszone vanwege de Vogelrichtlijn. 

In het aanwijzingsbesluit zijn kwalificerende soorten genoemd waaraan getoetst dient te 

worden. Daarnaast kent het aanwijzingsbesluit Westerschelde ook zogenaamde 

begrenzingsoorten. In het aanwijzingsbesluit blijkt onvoldoende de juridische noodzaak tot 

het meenemen van deze soorten in de toetsing. Om die reden zijn de begrenzingsoorten niet 

meegenomen in deze Voortoets. Tabel 3.2 geeft de kwalificerende toetsingssoorten weer. 

3.1.3 INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN VOGEL- EN HABITATRICHTLIJN 
 

Op dit moment werkt het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan het 

opstellen van instandhoudingsdoelstellingen voor de Natura 2000-gebieden. In oktober 2005 

is het Concept Natura 2000 Doelendocument gepubliceerd. Hierin zijn onder meer per 

Natura 2000 landschap de belangrijkste kernopgaven opgenomen en de hoofdlijnen van de 

doelen op gebiedsniveau. De instandhoudingsdoelen per gebied zijn in concept beschikbaar. 

Thans loopt de inspraak op deze concept-doelen. Deze doelen zullen wettelijk worden 

3 

Kwalificerende habitats Kwalificerende soorten 

Estuaria [1130] Nauwe Korfslak [1014] 

Eénjarige pioniersvegetaties van slik- en 

zandgebieden met Salicornia ssp. (Zeekraal) en 

andere zoutminnende soorten [1310] 

Zeeprik [1095] 

Schorren met slijkgrasvegetatie (Spartinion 

maritimae) [1320] 

Rivierprik [1099] 

Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia 

maritimae) (kweldergrasvegetatie) [1330] 

Fint [1103] 

Embryonale wandelende duinen [2110] Gewone zeehond 1365] 

Wandelende duinen op de strandwal met 

Ammophila arenaria ('witte duinen') [2120] 

Groenknolorchis [1903] 

Duinen met Duindoorn (Hippophaë 

rhamnoides) [2160] 

Zeeprik [1095] 

Vochtige duinvalleien [2190]  
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vastgelegd in (nieuwe) aanwijzingsbesluiten voor de Nb-wet 1998. Zolang deze 

aanwijzingsbesluiten niet zijn vastgesteld, gelden de huidige aanwijzingsbesluiten, waarin 

nog geen instandhoudingsdoelen zijn opgenomen. De eerste aanwijzingsbesluiten worden 

eind 2006 verwacht. 

 

Tabel 3.2 

Vanuit de Vogelrichtlijn 

kwalificerende niet-broedvogels 

en broedvogels van de 

Westerschelde 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.2 BEOORDELINGSKADER 

 

3.2.1 EXTERNE WERKING 
 

Een toetsing aan de Natuurbeschermingswet geldt zowel voor handelingen binnen als 

buiten een Natura 2000-gebied. De NB-wet kent namelijk het begrip ‘externe werking’. Als 

een activiteit, die buiten het beschermde gebied zal plaatsvinden, negatieve gevolgen kan 

hebben voor dat gebied, kan deze activiteit vergunningplichtig zijn. 

Ammoniakemissie van de nertsenhouderij buiten het Natura 2000-gebied Westerschelde 

met mogelijk negatieve gevolgen door ammoniakdepositie in dit beschermde gebied valt 

onder de noemer externe werking. 

3.2.2 BEOORDELINGSKADER 
 

Ammoniakemissie 

Door een toename van het aantal nertsen van 3075 tot 8000 zal ook de ammoniakemissie van 

het bedrijf toenemen. Voor deze toets is gerekend met een directe toename van 4925 nertsen. 

De toename van de ammoniakemissie is berekend door het aantal nertsen te 

vermenigvuldigen met de emissiefactor zoals deze geldt voor pelsdieren in relatie tot het 

gebruikte staltype. 

Ammoniakdepositie 

Voor het berekenen van de ammoniakdepositie wordt gebruik gemaakt van het OPS 

luchtverspreidingsmodel. Het OPS model is een rekenprogramma om de verspreiding van 

verontreinigende stoffen in de lucht te simuleren. Het is ontwikkeld door het RIVM en 

berekent gemiddelde concentraties van stoffen in lucht en depositie vanuit de atmosfeer op 

basis van emissies van een of meer bronnen (www.rivm.nl/ops). 

 
Met dit model kan, aan de hand van de ammoniakemissie, de depositie van ammoniak op 

elke willekeurige afstand van de nertsenhouderij berekend worden. Uit de berekeningen 

van het OPS-model kan de toegenomen ammoniakdepositie bepaald worden ter plaatse van 

het kwalificerend habitat in de Westerschelde. De depositie van ammoniak wordt door het 

model berekend in mol, per hectare, per jaar. 

Niet-Broedvogels Broedvogels 

Grauwe gans Grote stern 

Bergeend Dwergstern 

Scholekster Visdief 

Kluut  
Bontbekplevier  
Zilverplevier  
Kanoetstrandloper  
Drieteenstrandloper  
Bonte strandloper  
Rosse grutto  
Wulp  
Tureluur  

 

http://www.rivm.nl/ops)
http://www.rivm.nl/ops)
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Bij de bepaling van de ammoniakdepositie ter hoogte van kwalificerend habitat, zoals rond 

de Kaloot, wordt de lokale, berekende, bijdrage van de nertsenhouderij opgeteld bij de 

huidige achtergronddepositie van stikstof. De achtergronddepositie is de concentratie die bij 

de kwalificerende habitats optreedt zonder de toekomstige toename van de nertsenhouderij 

(maar mét de depositie als gevolg van de huidige emissie). Waardes van de 

achtergronddepositie van stikstof en ammoniak in Walcheren en Zuid-Beveland zijn 

verkregen uit studies van het Milieu- en Natuurplanbureau. 

Kritische  depositiewaarden 

Het effect van de toekomstige ammoniakdepositie op de kwalificerende habitats wordt 

bepaald door de totale ammoniakdepositie (achtergronddepositie stikstof en bijdrage 

nertsenhouderij) te vergelijken met de kritische depositiewaardes die gelden voor deze 

habitats. Onder kritische depositiewaarde wordt de grenswaarde verstaan waar beneden de 

intrinsieke waarden (biodiversiteit) van het habitattype niet wordt aangetast als gevolg van 

de verzurende en/of vermestende invloed van de atmosferische stikstofdepositie. Wanneer 

de atmosferische depositie op een locatie hoger is dan het kritische niveau van het aldaar 

voorkomende habitattype, dan bestaat het risico op negatieve schadelijke effecten. Hoe 

hoger de overschrijding van het kritische niveau en hoe langduriger die overschrijding hoe 

groter het risico op (ongewenste) veranderingen in biodiversiteit. 

De kritische depositiewaardes die bij deze toetsing gebruik zijn, zijn afkomstig uit een 

overzicht dat door het Directie Kennis van het Ministerie van LNV is opgesteld (Bal D. et al. 

2006). Deze waardes zijn verkregen zowel uit modelberekeningen als uit empirische 

methoden (expert judgement). De kritische depositiewaardes zijn vastgesteld van alle in 

Nederland voorkomende natuurdoeltypen. Momenteel is het Ministerie van LNV in beraad 

over de uiteindelijke beleidsstatus en de vorm waarin dit overzicht wordt uitgegeven. 

In deze Voortoets is een conceptversie van deze tabel met kritische depositiewaarden 

gebruikt. Hiervoor heeft een vertaalslag plaatsgevonden van natuurdoeltypen naar 

kwalificerende habitattypen aan de hand van het Handboek Natuurdoeltypen (Bal, D. et al. 

2001). 

Aantasting / Significantie 

Het uitgangspunt voor het totale beoordelingskader wordt gevormd door de definitie van 

significantie (zie hieronder). Belangrijk is dat bij de beoordeling of de extra 

ammoniakdepositie een significant effect oplevert, de huidige en de nieuwe vergunning in 

de beoordeling meegenomen wordt en gerelateerd wordt aan de instandhoudings- 

doelstellingen van het habitatgebied, waarbij de kritische depositiewaarde als 

instandhoudingsdoelstelling voor de stikstofdepositie kan worden beschouwd (Gies, 2006). 

SIGNIFICANT EFFECT / AANTASTING WEZENLIJKE KENMERKEN 

Veranderingen in abiotische situatie en de ruimtelijke structuur, die de natuurlijke dynamiek te 

boven gaan en het leefmilieu van planten- en/of diersoorten zodanig beïnvloeden dat er 

letterlijk unieke situaties verloren dreigen te gaan of ecologische processen blijvend worden 

verstoord, of het voortbestaan van populaties van nationaal zeldzame soorten of voor dat 

systeem kenmerkende soorten op termijn niet meer op hetzelfde niveau verzekerd is, dan wel de 

betekenis van een gebied voor soorten aanmerkelijk afneemt (naar EU, 2000). 
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4
   Aanwezigheid van 

kwalificerend habitat en 
toetsingssoorten 

 

4.1 KWALIFICEREND HABITAT 
 

Hieronder worden alleen de kwalificerende habitattypen besproken die in de omgeving van 

de nertsenhouderij voorkomen en mogelijk een negatief effect ondervinden door de 

mogelijk toenemende depositie van ammoniak. Voor het bepalen van de aanwezige 

habitattypen en beschermde soorten is gebruik gemaakt van inventarisaties welke zijn 

uitgevoerd ten behoeve van de MER WCT (Westerschelde Container Terminal). Deze 

inventarisaties zijn recentelijk uitgevoerd door ARCADIS en Alterra in opdracht van de 

Projectorganisatie WCT. 

Daarnaast wordt per habitattype de kwetsbaarheid voor verzuring en vermesting door 

ammoniakdepositie weergeven zoals dat is aangegeven in de effectenindicator voor Natura 

2000-gebieden van het Ministerie van LNV. De afstand van de nertsenhouderij tot de 

dichtstbijzijnde kwalificerende habitats is weergegeven in afbeelding 4.1. 

Estuaria [1130, 1140] 

Estuaria [habitattype 1130] zijn de benedenstroomse delen van rivierdalen die onder invloed 

staan van zeewater en de werking van getijden. Er is sprake van een sterke invloed van zoet 

rivierwater. Door de menging van rivierwater met zeewater ontstaat een zout-zoet gradiënt. 

Estuaria vormen een ecologische eenheid met de omringende terrestrische kusthabitats 

(schorren en kwelders). Door het samenkomen van de zoute getijdenstroom en 

zoetwaterafvoer ontstaat niet alleen een gradiënt in zoutgehalte, maar ook een gradiënt in 

de aard en hoogteligging van het sediment. Hierdoor ontstaan zandige en slibrijke platen en 

slikken langs de geulen tot kleiige hoge schorren daar verder vandaan. 

Goed ontwikkelde estuaria worden in ons land op twee plaatsen aangetroffen. Dit zijn het 

Eems-Dollard estuarium in de Waddenzee en het estuarium van de Westerschelde. 

Als gevolg van versmallingen in het verleden en recentere baggerwerkzaamheden is de 

staat van instandhouding van dit habitattype in de Westerschelde ongunstig. 

Het habitattype 1140: ‘Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten’ maakt onderdeel uit 

van het habitattype estuaria. Dit habitattype betreft de zogenaamde intergetijde slikken en 

platen die tijdens laagwater droogvallen. Op de meeste plaatsen zijn deze intergetijde- 

slikken onbedekt of hooguit bedekt met een laag algen of cyanobacteriën. 

Het habitattype 1140 is aanwezig ten westen (van de Hoek van Borsele tot de Sloehaven) en 

ten zuidoosten (De Schelphoek en De Staart) van de nertsenhouderij. 

De effectenindicator voor Natura 2000-gebieden van het Ministerie van LNV geeft aan dat 

de beide habitattypen gevoelig zijn voor vermesting. Voor verzuring wordt geen 
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Afbeelding 4.1 

Locatie van de nertsenhouderij 

en de afstand tot het 

dichtstbijzijnde kwalificerend 

habitat. 

gevoeligheid genoemd. Negatieve effecten door verzuring zijn op deze habitattypen niet 

van toepassing. 

Schorhabitat [1310, 1320, 1330] 

Uit onderzoek van Alterra (Apeldoorn et al. 2004) en het hoofdstuk natuur bij de MER WCT 

blijkt dat deze habitattypen niet voorkomen bij de Kaloot. Binnen de invloedsfeer van de 

nertsenhouderij komt geen kwalificerend schorhabitat voor. Aangenomen wordt, dat het 

kleine oppervlak schor gelegen bij de Slufter van de Kaloot, niet behoort tot één van deze 

drie kwalificerende habitattypen. 

Duinhabitat [2110, 2120, 2160] 

Ten westen van de nertsenhouderij, op de Kaloot, bevinden zich diverse duinhabitattypen. 

Aanwezig is primair duin met pioniervegetatie, namelijk 'Embryonale wandelende duinen' 

[type 2110] en 'Wandelende duinen op de strandwal met helm’, kortweg ‘witte duinen' [type 

2120]. Beiden komen vaak naast elkaar en in mozaïek vorm voor en zijn geëxponeerd 

gelegen nabij zee (Janssen en Schaminee, 2003). De duinhabitat omvat duintjes met 

Biestarwegras [2110], die doorgaans in mozaïek voorkomen met onbegroeide embryonale 

duintjes, vloedmerkvegetatie en strand. Dergelijke embryonale duinen komen voor op hoge 

delen van het strand, doorgaans aan de voet van Helmduinen [2120], waar ze door verdere 

opstuiving in kunnen overgaan. Deze habitattypen zijn op de Kaloot te vinden bij de 

monding van de Sloehaven en bij de Slufter van de Kaloot. 

Uit onderzoek van Alterra (Apeldoorn et al. 2004) blijkt dat het habitattype 'Duin met 

duindoorn' [type 2160] niet voorkomt. 

De effectenindicator voor Natura 2000-gebieden van het Ministerie van LNV geeft aan dat 

de beide voorkomende typen duinhabitat gevoelig zijn voor vermesting. Voor verzuring 

wordt geen gevoeligheid genoemd. Negatieve effecten door verzuring zijn op deze 

habitattypen niet van toepassing. 

Vochtige duinvalleien [2190] 

Een interpretatie van het hoofdstuk natuur bij de MER WCT maakt duidelijk dat dit 

habitattype niet voorkomt binnen de invloedsfeer van de nertsenhouderij. 
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4.2 HABITATRICHTLIJNSOORTEN 
 

Uit de onderzoeksgegevens die zijn verzameld voor de MER WCT blijkt dat de 

kwalificerende vissoorten Zeeprik, Rivierprik en Fint niet voorkomen in de directe 

omgeving van de, in de nabijheid van de nertsenhouderij, voorkomende habitattypen. 

Ook de Gewone zeehond maakt geen gebruik van het slik-, en duinhabitat. De 

Groenknolorchis is bij recent onderzoek eveneens niet aangetroffen. Geschikt habitat voor 

deze soort is niet aanwezig. 

Geen van de kwalificerende habitatrichtlijnsoorten is in het voortbestaan afhankelijk van de, 

in de nabijheid van de nertsenhouderij, voorkomende habitattypen. De mogelijk negatieve 

beïnvloeding door een toename van de ammoniakdepositie op deze habitattypen heeft geen 

effect op deze habitatrichtlijnsoorten. 

4.3 VOGELS 

 

Broedvogels 

Van de, in de nabijheid van de nertsenhouderij, voorkomende habitattypen, zijn vooral de 

duinhabitats van de Kaloot geschikt als broedlocatie voor vogels. 

De broedkolonies van de kwalificerende broedvogels waarvoor de Westerschelde is 

aangewezen (Grote stern, Dwergstern, Visdief) bevinden zich vooral op de Hooge Platen. 

De Visdief nestelt ook nog elders in het estuarium, echter niet in de buurt van de Kaloot. 

Specifiek van de Kaloot zelf zijn geen overige broedvogels gemeld. De mogelijk negatieve 

beïnvloeding door een toename van de ammoniakdepositie op habitattypen van de Kaloot 

heeft geen effect op kwalificerende broedvogels. 

Niet-broedvogels 

Niet-broedvogels kunnen de kwalificerende habitats benutten als foerageergebied en 

rustgebied (o.a. ruigebied en hoogwatervluchtplaats). In de directe nabijheid van de 

nertsenhouderij zijn geen belangrijke vogelgebieden aanwezig (www.deltavogelatlas.nl). 

Toch zullen de dijken en duinen door vogels gebruikt worden als rustgebied en bieden de 

schorren en slikken bij de Kaloot en De Schelphoek geschikte mogelijkheden als 

foerageergebied. Vogels stellen hoge eisen aan het rust- en foerageergebied als het gaat om 

rust en veiligheid. Van directe verstoring (door geluid e.d.) van vogels door uitbreiding van 

de nertsenhouderij is echter geen sprake. De nertsenhouderij is te ver verwijderd van de 

betreffende rust- en foerageergebieden. 

Mogelijk zou verlies aan geschikt foerageergebied kunnen optreden door toename van de 

stikstofdepositie als gevolg van de uitbreiding van de nertsenhouderij. Het is echter niet 

aannemelijk dat de toename van stikstofdepositie (al dan niet significant) zo groot zal zijn 

dat de voedselvoorziening van de foerageergebieden drastisch zal veranderen. De vegetatie 

in de duinen wordt niet gegeten, op de schorren heerst al een voedselrijke situatie en op de 

slikken is de dynamiek van het water zo hoog dat de mogelijke toename van 

stikstofdepositie geen effect zal hebben op de bodemfauna. 

Een negatief effect op niet-broedvogels doordat de rustfunctie (door verstoring) of 

foerageerfunctie (afname voedselaanbod) van respectievelijk duinen en slikken zal 

veranderen is niet waarschijnlijk. 

Conclusie 

Negatieve effecten op kwalificerende vogelpopulaties door uitbreiding van de nertsenfarm 

worden niet verwacht. 
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5
   Resultaten en effecten 

op kwalificerende habitattypen 

 

5.1 AMMONIAKEMISSIE NERTSENHOUDERIJ 
 

Door een toename van het aantal nertsen van 3075 tot 8000 zal ook de ammoniakemissie van 

het bedrijf toenemen. Voor deze toets is gerekend met een directe toename van 4925 nertsen. 

De toename van de ammoniakemissie is berekend door het aantal nertsen te 

vermenigvuldigen met de emissiefactor zoals deze geldt voor pelsdieren in relatie tot het 

gebruikte staltype. Voor dit staltype (Groen Label) is de emissiefactor 0,25 kg ammoniak per 

dierplaats per jaar, waarmee de totale nieuwe emissie komt op 8000 x 0,25 = 2000 kg 

ammoniak per jaar. Dit is een toename van 4925 x 0,25 = 1231,25 kg ammoniak per jaar in 

vergelijking met de oude situatie. 

5.2 AMMONIAKDEPOSITIE 

 

5.2.1 ACHTERGRONDDEPOSITIE AMMONIAK EN STIKSTOF 
 

De achtergronddepositie is de huidige concentratie ammoniak en stikstof die bij de 

kwalificerende habitats neerslaat (zonder de toekomstige toename vanuit de 

nertsenhouderij). Waardes van de achtergronddepositie in Walcheren en Zuid-Beveland zijn 

verkregen uit studies van het Milieu- en Natuurplanbureau. De waardes zijn gebaseerd op 

de best beschikbare en meest recente informatie, zoals die door het Milieu- en 

Natuurplanbureau wordt gebruikt bij zijn evaluaties en verkenningen. Een beschrijving van 

de methoden, metingen en scenario's die gebruikt zijn om de depositiekaart te maken 

almede de beperkingen en nauwkeurigheid van deze kaart, is beschreven in het rapport van 

Velders, G.J.M. et al. uit 2006. De concentraties op de depositiekaart zijn gegeven voor 

kaartvlakken (gridcellen) van 5 bij 5 kilometer. De kaart geeft daardoor grootschalige 

verspreidingspatronen weer waarbij lokale details zijn uitgemiddeld. De nauwkeurigheid 

van de informatie in de kaart wordt door een aantal factoren beïnvloed, zoals 

meteorologische en omgevingsfactoren, die van invloed zijn op de verspreiding van 

luchtverontreiniging. Binnen een gridcel is bovendien de werkelijke concentratie niet overal 

gelijk (detailniveau). Een onzekerheidsmarge rond de weergegeven waarden is het gevolg. 

Voor de gebruikte depositiewaardes bedraagt deze onzekerheid gemiddeld 75% (Velders et 

al. 2006). Onderstaande afbeeldingen geven de achtergronddepositie van ammoniak en het 

totaal aan stikstof weer, in de directe omgeving van de nertsenhouderij en de 

dichtstbijzijnde kwalificerende habitats. In tabel 5.1 wordt per habitat de 

achtergronddepositie van ammoniak en stikstof weergegeven. 
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Afbeelding 5.1 

Achtergronddepositie van 

ammoniak in de omgeving van 

de nertsenhouderij. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Afbeelding 5.2 

Achtergronddepositie van 

stikstof in de omgeving van de 

nertsenhouderij. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabel 5.1 

Per kwalificerend habitat de 

maximale achtergronddepositie 

van ammoniak en stikstof. 

 

* De maximale depositiewaarde in mol/hectare/jaar 

Habitattype 
Max. achtergronddepositie Max. achtergronddepositie 

ammoniak* totaal stikstof* 

1130 1000 1800 

1140 1000 1800 

2110 600 1200 

2120 600 1200 
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Uit de depositiekaart van het Milieu- en Natuurplanbureau blijkt de huidige 

ammoniakdepositie binnen een straal van 3000 meter van de nertsenhouderij tussen de 400 

en 1000 mol/hectare/jaar te liggen (zie afbeelding 5.1). De totale stikstofdepositie ligt tussen 

de 1000 en 1800 mol/hectare/jaar. 

Voor deze toetsing is aangenomen dat de huidige emissie van de nertsenhouderij bijdraagt 

aan de huidige achtergronddepositie die bij de kwalificerende habitats neerslaat. 

De achtergronddepositie is niet bij alle habitattypen hetzelfde. Vanwege de eerder 

beschreven onzekerheidsmarge van deze waardes en om de kans op negatieve effecten zo 

goed mogelijk in te schatten wordt voor de verdere toetsing, per habitattype, uitgegaan van 

de maximaal aanwezige achtergronddepositie, zoals deze is weergegeven in tabel 5.1. 

5.2.2 BEREKENDE AMMONIAKDEPOSITIE NERTSENHOUDERIJ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 5.3 

Depositie van ammoniak in 

omgeving van de 

nertsenhouderij bij de huidige 

vergunning. 

Met het OPS-model is de ammoniakdepositie bepaald bij de kwalificerende habitattypen die 

in de omgeving van de nertsenhouderij liggen. In onderstaande afbeeldingen is de 

berekende depositie van ammoniak weergegeven voor de huidige vergunning (3075 

nertsen), de aangevraagde vergunning (8000 nertsen) en het verschil (= toename) in 

depositie tussen de beide vergunningen. 
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Afbeelding 5.4 

Depositie van ammoniak in de 

omgeving van de 

nertsenhouderij bij de 

aangevraagde  vergunning. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 5.5 

Het verschil in depositie van 

ammoniak tussen de huidige 

en aangevraagde vergunning. 

 

 

De berekende ammoniakdepositie als gevolg van de emissie van de nertsenhouderij op 

basis van de huidige en aangevraagde vergunning zijn per habitattype weergegeven in tabel 

5.1. Hierbij is gerekend met de kortste afstand tussen de nertsenhouderij en het 

desbetreffende habitattype (zie afbeelding 4.1). Vanuit de huidige en toekomstige 

depositiewaarden is het verschil (de toename) van ammoniakdepositie bij elk habitattype 

berekend en eveneens weergegeven in tabel 5.1. 
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Tabel 5.2 

Per habitattype is weergegeven 

de afstand tot nertsenhouderij, 

de ammoniakdeposie bij 

huidige en aangevraagde 

vergunning en de toename 

tussen beide  vergunningen. 

* Depositie van ammoniak in mol/hectare/jaar 

5.2.3 KRITISCHE DEPOSITIEWAARDEN VAN KWALIFICERENDE HABITATTYPEN 
 

Voor alle in Nederland voorkomende natuurdoeltypen zijn in 2006 door de Directie Kennis 

van het Ministerie van LNV de kritische depositiewaarden bepaald. In bijlage 1 wordt de 

methodiek toegelicht en zijn de, voor deze toets, relevante waarden weergegeven. Deze 

depositiewaardes zijn verkregen zowel uit modelberekeningen als uit empirische methoden 

(expert judgement) en gebaseerd op de meest recente inzichten. Alleen de natuurdoeltypen 

van hoofdgroep 3 (de typen van de half-natuurlijke landschappen; naar Bal et al.2001) zijn 

beoordeeld. 

Voor de toetsing is het noodzakelijk dat er een vertaalslag gemaakt wordt waarin 

natuurdoeltypen (met kritische depositiewaarden) worden omgezet naar kwalificerende 

habitattypen die voorkomen nabij de nertsenhouderij. Hierbij is gebruik gemaakt van het 

Handboek Natuurdoeltypen (Bal et al.2001) waarin voor de relevante natuurdoeltypen de 

overeenkomende habitattypen zijn aangegeven. 

Hieronder wordt per kwalificerend, en in de omgeving van de nertsenhouderij 

voorkomend, habitattype de kritische depositiewaarde aangegeven (zie ook bijlage 1). 

Daarbij wordt aangegeven van welk natuurdoeltype dit is afgeleid. Verschillen in de 

gevoeligheid voor ammoniakdepositie tussen habitattypen worden, voor zover aanwezig, 

besproken. 

Estuaria [habitattype 1130 en 1140] 

‘Estuaria’ [habitattype 1130] en ‘Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten’ 

[habitattype 1140] komen overeen met het natuurdoeltype ‘Brak getijdenwater’, van het 

type half-natuurlijke landschappen
3
. Voor dit natuurdoeltype ligt de kritische 

depositiewaarde boven de 2400 mol N/ha/jaar (bijlage 1). Hieruit kan worden afgeleid dat 

beide habitattypen [1130 en 1140] minder/niet gevoelig zijn voor depositie van ammoniak. 

Bij beide habitattypen is voldoende buffercapaciteit aanwezig en daarbij zijn deze van 

nature al (matig) voedselrijk. Belangrijke verschillen in gevoeligheid tussen de habitattypen 

zijn niet aanwezig. 

Duinhabitat [habitattype 2110 en 2120] 

'Embryonale wandelende duinen' [habitattype 2110] en 'Wandelende duinen op de 

strandwal met helm’, kortweg ‘witte duinen' [habitattype 2120] komen beide overeen met 

het natuurdoeltype ‘Strand en stuivend duin’ (hoofdgroep 3, naar Bal et al.2001). De 

kritische depositiewaarde voor dit natuurdoeltype is bepaald op 1400 mol N/ha/jaar 

 
3 Beide habitattypen [1130 en 1140] komen overeen met natuurdoeltype ‘Nagenoeg- en Begeleid- 

natuurlijk estuarium’. Voor dit natuurdoeltypen is geen kritische depositiewaarde bepaald (behoort niet 

tot hoofdgroep 3; naar Bal et al. 2001). Deze waarde kan worden afgeleid uit de ecotopen van het half- 

natuurlijke natuurdoeltype (hoofdgroep 3) waaruit bovenstaande ‘nagenoeg- en begeleid-natuurlijke’ 

natuurdoeltype is samengesteld; beide habitattypen vallen daardoor binnen het natuurdoeltype ‘Brak 

getijdenwater’. 

 
Habitattype 

Afstand tussen 

habitattype en 

nertsenhouderij 

Ammoniak- 

depositie* bij 

3075 nertsen 

Ammoniak- 

depositie bij 

8000 nertsen 

Toename 

ammoniak- 

depositie 

1130 670 m 2-3 6-15 3-13 

1140 670 m 2-3 6-15 3-13 

2110 1920 m 0 1 1 

2120 1920 m 0 1 1 
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(bijlage 1). Beide habitattypen worden daardoor aangemerkt als gevoelig voor 

ammoniakdepositie. Belangrijke verschillen in gevoeligheid tussen de habitattypen zijn niet 

aanwezig. 

5.3 EFFECTEN 
 

Door uitbreiding van de nertsenhouderij zal de ammoniakdepositie en daarmee de totale 

stikstofdepositie toenemen. Met het OPS-model is de ammoniakdepositie berekend ter 

plaatse van de kwalificerende habitats. Een toename van de totale stikstofdepositie kan de 

instandhouding van het kwalificerend habitats in gevaar brengen wanneer deze de kritische 

depositiewaardes benadert of overschrijdt. 

In tabel 5.3 is per habitattype de totale ammoniak- en stikstofdepositie bij de nieuwe 

vergunning weergegeven. Deze waardes zijn verkregen door de som te nemen van de 

achtergronddepositie en de toename als gevolg van de nieuw aangevraagde vergunning. 

Hierbij is aangenomen dat de huidige emissie van de nertsenhouderij bijdraagt aan de 

huidige achtergronddepositie. De kritische depositiewaarde voor stikstof per habitattype is 

eveneens in de tabel opgenomen. 

 

Tabel 5.3 

Per habitattype is de totale 

depositie berekend na 

uitbreiding van de 

nertsenhouderij. 

 

* Depositie van ammoniak in mol/hectare/jaar 
 

In paragraaf 5.3.1 wordt voor elk habitattype aangegeven of er door de berekende 

toegenomen depositie schadelijke effecten te verwachten zijn. 

In paragraaf 5.3.2 wordt bepaald of deze schadelijke effecten een blijvende aantasting van 

het habitattype ofwel een significant effect hebben. 

5.3.1 EFFECTEN OP KWALIFICEREND HABITAT 
 

Estuaria [habitattype 1130 en 1140] 

Nabij de nertsenhouderij bestaat dit habitattype voornamelijk uit permanent open water 

[1130] in plaatselijk diepe geulen met hoge stroomsnelheden. Langs de kust bij De 

Schelphoek en de Noordnol komt het habitatype ‘bij eb droogvallende slikwadden en 

zandplaten’ [1140] voor. Dit type valt dagelijks kortere of langere tijd droog en bestaat uit 

slikken. Aanwezige vaatplanten zijn vooral wieren. De biomassa wordt voornamelijk 

bepaald door bodemdieren. Beide habitattypen hebben een levensgemeenschap bestaande 

uit fytoplankton en zoöplankton (roeipootkreefjes en onvolwassen garnalen, krabben en 

vissen) en veel bodemdieren zoals kreeftachtigen, tweekleppigen, borstelwormen en 

sponzen. 
 

Door uitbreiding van de nertsenhouderij zal de totale ammoniakdepositie bij deze 

nabijgelegen habitattypen met maximaal 13 mol/hectare/jaar toenemen. Dit is een toename 

van 1,3% van de huidige achtergronddepositie voor ammoniak en 0,72% van de huidige 

achtergronddepositie van stikstof. Uit berekeningen met het OPS-model blijkt (afbeelding 

5.4) dat deze maximale depositie slechts plaatsvindt op een zeer klein gedeelte van het 

nabijgelegen slik; de uiterste noordwest-rand van De Schelphoek. Op de overige delen van 

 
Habitattype 

Toename 

ammoniak- 

depositie* 

Totale depositie 

ammoniak 

Totale depositie 

stikstof 

Kritische 

depositiewaarde N 

per habitattype 

1130 3-13 1003-1013 1803-1813 > 2400 

1140 3-13 1003-1013 1803-1813 > 2400 

2110 1 601 1201 1400 

2120 1 601 1201 1400 
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het estuarium is de depositie-toename vele malen kleiner (2-3 mol/hectare/jaar) en 

nauwelijks meetbaar. Een negatief effect door de berekende toename van de 

ammoniakdepositie op de intrinsieke waarde van beide habitattypen wordt niet verwacht. 

De heersende dynamiek (hoge stroomsnelheden, dagelijkse overstroming door zout/brak 

water) en het bufferend vermogen binnen het habitattype estuaria is hoog. De verstorende 

invloed van de berekende ammoniakdepositie op voorkomende fauna en beperkt 

aanwezige vegetatie is hierdoor verwaarloosbaar klein. 

De toename van 13 mol ammoniak/hectare/jaar resulteert daarbij ook niet in een 

overschrijding van de kritische depositiewaarde voor het totaal aan stikstof, wanneer dit 

wordt opgeteld bij de huidige achtergronddepositie van stikstof (zie tabel 5.3). 

Duinhabitat [habitattype 2110 en 2120] 

Dit habitattype bestaat uit een mozaïek van onbegroeid, beweeglijk zand en vooral met 

Helm begroeit opgestoven zand. Kenmerkende vegetatie van deze duinen is afhankelijk van 

matig droge tot droge, mesotrofe tot matig eutrofe omstandigheden, wat ze gevoelig maakt 

voor vermesting. 

 
De afstand tussen de duinhabitats en de nertsenhouderij is dermate groot dat er niet of 

nauwelijks sprake is van een toename van ammoniakdepositie bij de duinen (zie afbeelding 

5.3 en 5.4). Door uitbreiding van de nertsenhouderij zal de totale ammoniakdepositie bij de 

nabijgelegen duinhabitats met maximaal 1 mol/hectare/jaar toenemen. Het effect door 

uitbreiding van de nertsenhouderij is hierdoor zo klein dat de staat van instandhouding van 

de habitats niet wordt aangetast. 

5.3.2 SIGNIFICANTIE 
 

De te verwachten effecten op de habitattypen als gevolg van een toename van de 

ammoniakdepositie zijn verwaarloosbaar klein. Omdat er echter een effect is, bestaat de 

kans dat dit effect significant is. 

De significantie van effecten wordt bepaald door een wezenlijke overschrijding van de 

kritische depositiewaarde van het kwalificerend habitat. De kritische depositiewaarde 

wordt hierbij als instandhoudingsdoelstelling voor de stikstofdepositie beschouwd 

(paragraaf 3.2.2). Wanneer immers de atmosferische depositie op een locatie hoger is dan 

het kritische niveau van het aldaar voorkomende habitattype, worden de intrinsieke 

waarden (biodiversiteit) van het habitattype aangetast en is er aldus sprake van een 

significant effect. Het risico op (ongewenste) veranderingen in biodiversiteit en daarmee het 

significante effect is groter naarmate de overschrijding van het kritische niveau en de duur 

van die overschrijding groter is. 

Hieronder wordt per habitattype bepaald of er sprake is van een significant effect. 
 

Estuaria [habitattype 1130 en 1140] 

De huidige achtergronddepositie van het totaal aan stikstof bij deze duinhabitats bedraagt 

maximaal 1800 mol N/hectare/jaar. Door uitbreiding van de nertsenhouderij zal de 

stikstofdepositie ter hoogte van beide habitattypen maximaal toenemen met 13 mol 

ammoniak/hectare/jaar. Door deze toename zal de kritische depositiewaarde voor deze 

habitatatypen (>2400 mol N/hectare/jaar) niet overschreden worden. Uitbreiding van de 

nertsenhouderij resulteert derhalve niet in een significant effect op de nabijgelegen 

habitattypen 1130 en 1140. 
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Duinhabitat [habitattype 2110 en 2120] 

De huidige achtergronddepositie van het totaal aan stikstof bedraagt maximaal 1200 mol 

N/hectare/jaar ter hoogte van habitattype 2110 en 2120, gelegen nabij de nertsenhouderij. 

Door uitbreiding van de nertsenhouderij zal de stikstofdepositie ter hoogte van beide 

habitattypen maximaal toenemen met 1 mol ammoniak/hectare/jaar. Door deze toename 

zal de kritische depositiewaarde voor deze habitattypen (>1400 mol N/hectare/jaar) niet 

overschreden worden. Uitbreiding van de nertsenhouderij resulteert derhalve niet in een 

significant effect op de nabijgelegen habitattypen 2110 en 2120. 

5.3.3 AUTONOME ONTWIKKELING IN DE LANDBOUW 
 

De algemene trend in de landbouw is dat het aantal agrarische bedrijven ieder jaar met 

gemiddeld 5% afneemt. De Nederlandse rundveestapel neemt gestaag af. Ten opzichte van 

2000 is de rundveestapel in 2004 met 7% afgenomen en ten opzichte van 1980 met 28%. Voor 

varkens en pluimvee is er sprake van een meer dynamisch beeld; ten opzichte van 2000 is er 

een afname van respectievelijk 15% en 17%, terwijl ten opzichte van 1980 deze veestapels 

met respectievelijk 10% en 6% zijn gegroeid. Wel is er sprake van schaalvergroting op 

bedrijfsniveau; gemiddeld genomen blijft het aantal dieren per bedrijf toenemen (Gies E. et 

al, 2006). De verwachting is dat in de toekomst een verdere reductie van de 

ammoniakemissie zal plaatsvinden. Naast een kleiner wordende veestapel neemt de emissie 

in de landbouw ook af door de toename van emissie-arme huisvestingsystemen. 

Door het RIVM is, met in achtneming van toekomstige nationale maatregelen ter verlaging 

van de emissie van verzurende stoffen, de verwachte achtergronddepositie in 2010 berekend 

(Dobben H. et al. 2004). De algehele trend voor de totale Westerschelde die hieruit naar 

voren komt is een afname van 30% in 2010 ten opzichte van 2003 (Dobben H. et al. 2004 en 

Gies E. et al. 2006). 

Gezien de autonome ontwikkelingen is de verwachting dat de achtergronddepositie van 

stikstof bij de nertsenhouderij de komende jaren zal afnemen. Hierdoor zal de uitbreiding in 

werkelijkheid een nog kleiner effect hebben op de aanwezige kwalificerende habitats. 

5.3.4 NADERE BEOORDELING 
 

Het uitbreiden van de nertsenhouderij heeft geen significante effecten tot gevolg op 

kwalificerende habitatrichtlijnsoorten, vogelpopulaties en habitattypen. De kritische 

depositiewaardes van stikstof voor de nabijgelegen kwalificerende habitats worden door de 

uitbreiding van de nertsenhouderij niet overschreden. Daarbij zal door autonome 

ontwikkelingen in de landbouw de achtergronddepositie van stikstof bij deze habitats de 

komende jaren alleen maar afnemen. 

Kortom: het berekende effect op kwalificerend habitat, door uitbreiding van de 

nertsenhouderij, is zeer gering en zal in werkelijkheid nog kleiner zijn. 

Het uitvoeren van een verslechterings- of verstoringstoets dan wel een passende 

beoordeling is daardoor niet noodzakelijk. 



VOORTOETS NATUURBESCHERMINGSWET VOOR UITBREIDING NERTSENHOUDERIJ IN    BORSELE 

ARCADIS 2210  110502/ZF6/4B4/201056/013 

 

 

 
 
 

HOOFDSTUK 

 
 

Conclusies 

 
▪ In de omgeving van de nertsenhouderij zijn 4 kwalificerende habitattypen aanwezig: 

Kwalificerend habitattype Aanduiding 

Estuaria 1130 

Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten 1140 

Embryonale wandelende duinen 2110 

Wandelende duinen op de strandwal met helm (witte 

duinen) 
2120 

 

▪ Negatieve effecten op kwalificerende habitatrichtijnsoorten en kwalificerende 

vogelpopulaties door uitbreiding van de nertsenhouderij zijn uit te sluiten; 

 
▪ Negatieve effecten door uitbreiding van de nertsenhouderij op nabijgelegen 

kwalificerende habitattypen door toename van de ammoniakemissie en –depositie zijn 

verwaarloosbaar klein. De gunstige staat van instandhouding van de kwalificerende 

habitats wordt niet aangetast; 

 
▪ Het uitbreiden van de nertsenhouderij heeft geen (significant) negatieve effecten op de 

kwalificerende habitatrichtlijnsoorten, vogelpopulaties en habitattypen; 

 
▪ Een nadere beoordeling door middel van een verslechterings- of verstoringstoets dan wel 

een passende beoordeling is niet noodzakelijk. 

6 
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BIJLAGE 1 Kritische depositiewaardes voor natuurdoeltypen 

 
Overzicht van kritische stikstofdeposities voor natuurdoeltypen 

Ministerie van LNV, Directie Kennis 

juli 2006 

 
Opgesteld door: Dick Bal & Henk Beije (LNV, Directie Kennis), Han van Dobben (Alterra) en Arjen van 

Hinsberg (Milieu- en NatuurPlanbureau) 

 
 

Toelichting 
 

Wat is ‘kritische stikstofdepositie? 

Dit voorstel betreft een update van het overzicht van kritische deposities voor stikstof per 

natuurdoeltype. Deze lijst dient gebruikt te worden in het beleid en het beleidsondersteunend 

onderzoek. 

Met de term 'kritische depositie' wordt bedoeld: de grens waar beneden de kwaliteit van het 

natuurdoeltype niet significant wordt aangetast als gevolg van de verzurende en/of vermestende 

invloed van de atmosferische stikstofdepositie. Dit is een directe vertaling van de internationaal 

gangbare definitie: ‘de kritische depositie is een kwantitatieve schatting van de blootstelling aan één of 

meer verontreinigende stoffen, waar beneden geen significante schadelijke effecten optreden aan 

gespecificeerde gevoelige elementen in het milieu, volgens de huidige stand van kennis’. 

 
De kritische depositie kan vergeleken worden met de huidige of toekomstige depositie, om een beeld te 

krijgen van de knelpunten. Wanneer de atmosferische depositie op een locatie hoger is dan het kritische 

niveau van het aldaar voorkomende of gewenste natuurdoeltype, dan bestaat het risico op negatieve 

schadelijke effecten (dat wil zeggen: het niet halen van het doel). Gefocust is op negatieve effecten in 

termen van veranderingen in biodiversiteit. Hoe hoger de overschrijding van het kritische niveau en 

hoe langduriger die overschrijding hoe groter het risico op (ongewenste) veranderingen in 

biodiversiteit. 

Bronnen en gehanteerde methodiek 

Het onderstaande overzicht betreft een bijstelling van de lijst van kritische deposities voor stikstof, zoals 

o.a. gepubliceerd in het Handboek Natuurdoeltypen (Bal e.a., 2001; zie pagina 89). 

Aan deze bijstelling liggen nieuwe wetenschappelijke inzichten ten grondslag, namelijk: 

▪ internationaal gebruikte empirische kritische deposities, gepubliceerd (tenzij in de tabel anders 

vermeld) in: Achermann & Bobbink (2003), inclusief een voorstel voor een nadere precisering voor 

bossen (2005) ; 

▪ modeluitkomsten, gepubliceerd (tenzij in de tabel anders vermeld) in: Van Dobben e.a. (2004; 2006; 

betreft de modellencombinatie SMART/MOVE/NTM) ; 

▪ expert-oordelen van de vier opstellers en Roland Bobbink (Universiteit Utrecht) (december 2005 

t/m juli 2006). 

Aangezien er nationaal en internationaal nog steeds onderzoek plaatsvindt dat relevant is voor het 

vaststellen van kritische depostities, mag verwacht worden dat er in de toekomst weer bijstellingen 

noodzakelijk zijn. Het onderstaande overzicht is echter het resultaat van de meest recente inzichten. 
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Alle voor Nederland beschreven natuurdoeltypen van hoofdgroep 3 (de typen van de half-natuurlijke 

landschappen) zijn beoordeeld en in het overzicht opgenomen. 

De kritische deposities voor de natuurdoeltypen van hoofdgroepen 1 en 2 (de typen van de nagenoeg- 

en begeleid-natuurlijke landschappen) kunnen in principe samengesteld worden uit het overzicht, op 

basis van de ecotopen van het natuurdoeltype (zie bijlage 5 van het Handboek Natuurdoeltypen). 

De kritische deposities voor multifunctionele afgeleiden van de natuurdoeltypen (hoofdgroep 4) zijn 

identiek aan die van de natuurdoeltypen waar ze van afgeleid zijn. 

 
In de tabel wordt in de kolom Onderbouwing aangegeven hoe de kritische deposities tot stand zijn 

gekomen en welke rol de verschillende bronnen (die vermeld staan in kolom 4 en 5) daarbij hebben 

gespeeld. 

Samengevat zijn de volgende algemene richtlijnen toegepast: 

1. internationaal gebruikte empirische waarden hebben voorrang boven modeluitkomsten of expert- 

oordeel (een ‘(?)’ bij deze empirische waarden betekent dat ze zijn gebaseerd op een beperkte 

hoeveelheid gegevens; bij elke range staat het type waarvoor deze geldt). 

2. de empirische range wordt nader gepreciseerd op basis van modeluitkomsten indien het model met 

voldoende relevante ecologische factoren rekening houdt en de modeluitkomst dus bruikbaar is 

voor uitspraken over het natuurdoeltype; 

3. als de modeluitkomsten (geheel of gemiddeld) buiten de empirische range liggen, wordt de uiterste 

waarde van de range aangehouden (tenzij de modeluitkomst niet bruikbaar wordt geacht); 

4. als de modeluitkomst niet bruikbaar wordt geacht, dan wordt een nadere precisering van de 

empirische range gegeven in de vorm van het gemiddelde of – als daar reden toe is – op basis van 

een expert-oordeel; 

5. als er geen empirische waarden zijn gepubliceerd, wordt (het gemiddelde van) de 

modeluitkomst(en) gebruikt, als de modeluitkomst niet bruikbaar wordt geacht; 

6. als er geen empirische waarden zijn gepubliceerd en er evenmin bruikbare modeluitkomsten zijn, 

wordt zo mogelijk een expert-oordeel gegeven. 

Wanneer een expert-oordeel nog onvoldoende zeker is, is in de kolommen 3 t/m 5 een vraagteken 

toegevoegd. In kolom 3 komt dit ook tot uiting in de kleur (geel i.p.v. oranje). In een paar gevallen is er 

zelfs nog geen expert-oordeel te geven ('onbekend'). 

Met nadruk moet worden gewezen op het feit dat de bandbreedte rond de weergegeven waarde voor 

meerdere natuurdoeltypen vrij groot is. Zie daarvoor de kolommen 7 en 8. Deze bandbreedte wordt 

veroorzaakt door de breedte van het natuurdoeltype en door variatie in lokale omstandigheden (zoals 

de hydrologie, de mate van fosfaatbeperking, de zuurgraad, de intensiteit van beheer). De gevoeligheid 

voor stikstof is dus tot op zekere hoogte afhankelijk van de andere randvoorwaarden van een 

natuurdoeltype. Wanneer de lokale omstandigheden erg bepalend zijn voor de kritische depositie, dan 

is in de kolom ‘Gevoeligheidsklasse (beoordeling 2006)’ gekozen voor de meest voorkomende situatie 

en daarbij is melding gemaakt van de betreffende randvoorwaarde; bij ‘Onderbouwing’ wordt vermeld 

wat de uitkomst is bij een andere (minder vaak voorkomende) lokale omstandigheid. 

 

 
Weergave van de resultaten 

De kritische depositiewaarden zijn zowel uitgedrukt in mol stikstof per hectare per jaar als in kilogram 

stikstof per hectare per jaar. De relatie tussen beide is als volgt: 

1 mol N = 0,014 kg N 

1 kg N = 71,43 mol N 

De getallen zijn afgerond op 100 mol en 1 kg. Deze afronding is toegepast om enerzijds concrete 

kritische waarden aan te geven waarmee gerekend kan worden en die een indeling in 

gevoeligheidsklassen mogelijk maken (zie hierna), maar om anderzijds niet te suggereren dat de 
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waarden generiek heel precies bepaald kunnen worden (daarbij moet bedacht worden dat de 

onzekerheid en/of lokale variatie binnen een natuurdoeltype veelal groter is dan die 100 mol en/of 1 

kg: zie de uitleg hierboven). 

 
De concrete kritische depositiewaarden zijn ook vertaald naar gevoeligheidsklassen en wel als volgt: 

klasse mol N/ha/jr kg N/ha/jr kleur 

zeer gevoelig <1400 <20 rood 

gevoelig 1400 - <2400 20 - <34 oranje 

mogelijk gevoelig < 2400 ? < 34 ? geel 

minder/niet gevoelig > 2400 > 34 groen 

onbekend ? ? wit 

 
In bijvoorbeeld het zoneringsbeleid wordt ook de term 'kwetsbaar' gebruikt. De relatie tussen beide 

begrippen is eenvoudig: een 'zeer kwetsbaar' natuurdoeltype is zeer gevoelig voor atmosferische 

stikstofdepositie en een 'kwetsbaar' natuurdoeltype is daarvoor gevoelig. 

 
Deze klasse-indeling speelt een rol in het beleid, o.a. het beleid in het kader van de Wet Ammoniak en 

Veehouderij (WAV). 

De klassegrens van 2400 mol stikstof per hectare per jaar refereert aan de oude depositiedoelstelling uit 

het NMP3 van potentieel verzurende stoffen zoals die in 2000 gerealiseerd had moeten zijn, maar die 

had betrekking op zowel stikstof- als zwavelverbindingen. De klassegrens van 1400 refereert aan de 

oude verzuringsdoelstelling voor het jaar 2010. In NMP3 is aangegeven dat bij deze doelniveaus niet 

meer dan respectievelijk 1600 en 1000 mol stikstof mocht deponeren. Na het NMP3 is echter uitgegaan 

van een depositie van 2400 en 1400 mol stikstof (hoewel die getallen daar dus oorspronkelijk niet voor 

waren bedoeld); zo zijn deze getallen ook in de WAV terecht gekomen. 

In NMP4 en Agenda Vitaal Platteland zijn de genoemde depositiedoelstellingen verlaten.In plaats van 

depositiedoelen wordt in deze beleidsnota’s uitgegaan van òf emissietaakstellingen en daaruit afgeleide 

depositieniveaus (NMP4) òf gewenste condities voor natuurdoeltypen (AVP). De klassengrenzen 

worden echter nog wel gebruikt in het zoneringbeleid (WAV) en dat is de reden dat ze ook in het 

onderstaande overzicht zijn gehandhaafd, hoewel de ecologische relevantie en onderbouwing van de 

klassegrenzen aanvechtbaar is. Dit laatste noopt tot voorzichtigheid bij het gebruik van de klassen, met 

name bij natuurdoeltypen die precies op de grens van twee klassen zitten. 

 
Ter vergelijking staan in de laatste kolom de gevoeligheidsklassen volgens het Handboek 

Natuurdoeltypen (Bal e.a., 2001). In dat handboek zijn alleen de klassen ‘zeer gevoelig’ en ‘gevoelig’ 

toegepast. Bij de andere natuurdoeltypen werd niets vermeld en in de praktijk is dat geïnterpreteerd als 

‘minder/niet gevoelig’ (en daarom is dat ook op deze manier in de laatste kolom opgenomen); feitelijk 

betrof het ten dele ook gevallen waar niets bekend van was, wat in het huidige voorstel apart wordt 

vermeld. 
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Overzicht kritische stikstofdeposities van relevante natuurdoeltypen 

Uit: Bal, D., H. Beije, H. van Dobben, A. van Hinsberg, juli 2006 (concept, niet gepubliceerd), Ministerie van LNV, Directie 
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natuur- 

doeltype 

 

 
Gevoeligheids- 

klasse 

(beoordeling 

2006) 

 

 
Kritische 

depositie 

(mol 

N/ha/jr) 

 

 
Kritische 

depositie 

(kg 

N/ha/jr) 

 
 
 
 

Onderbouwing 

Range van 

internationaal 

gebruikte 

empirische 

kritische 

deposities 

(kg N/ha/jr) 

 

 
Modeluit- 

komsten 

(kg 

N/ha/jr) 

 

Gevoeligheids- 

klasse volgens 

Handboek 

Natuurdoel- 

typen (2001) 

 
 

3.12 

 

 
Brak 

getijdenwater 

 

 
minder/niet 

gevoelig 

 
 

> 2400 

 
 

> 34 

expert-oordeel; 

voldoende 

buffercapaciteit; 

van nature (matig) 

eutroof 

 
 

- 

 
 

- 

 

 
minder/niet 

gevoelig 

 

 
3.48 

 

Strand en 

stuivend duin 

 

 
gevoelig 

 

 
1400 

 

 
20 

bovenkant 

empirische range 

op basis van 

modeluitkomsten 

 
10-20 (?) 

(Shifting coastal 

dunes) 

 

 
21,2 - 23,6 

 

minder/niet 

gevoelig 
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Volledige tekst 
 

200704147/1. 

Datum uitspraak: 2 april 2008 
 

AFDELING 

BESTUURSRECHTSPRAAK 

Uitspraak in het geding tussen: 
 

de stichting Stichting Bont voor Dieren, gevestigd te Amsterdam, 

appellante, 

en 
 

het college van burgemeester en wethouders van Borsele, 

verweerder. 

1. Procesverloop 
 

Bij besluit van 24 april 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Borsele 

(hierna: het college) aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, 

eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een nertsenhouderij aan de [locatie] te 

[plaats]. Dit besluit is op 18 mei 2007 ter inzage gelegd. 

Tegen dit besluit heeft de stichting Stichting Bont voor Dieren (hierna: de stichting) bij brief, 

bij de Raad van State ingekomen op 15 juni 2007, beroep ingesteld. 

Het college heeft een verweerschrift  ingediend. 

ECLI ECLI:NL:RVS:2008:BC8490 

Datum uitspraak 2 april 2008 

Inhoudsindicatie Bij besluit van 24 april 2007 heeft het 

college van burgemeester en wethouders 

van Borsele (hierna: het college) aan 

[vergunninghouder] een revisievergunning 

als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de 

Wet milieubeheer verleend voor een 

nertsenhouderij aan de [locatie] te [plaats]. 

Dit besluit is op 18 mei 2007 ter inzage 

gelegd. 
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De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 28 februari 2008, waar de stichting, 

vertegenwoordigd door , en het college, vertegenwoordigd door 

, werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen. Voorts is ter zitting vergunninghouder, in 

persoon en bijgestaan door , als partij gehoord. 

2. Overwegingen 
 

2.1. Op 1 juli 2005 zijn de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb en de 

Aanpassingswet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb in werking getreden. Uit 

het daarbij behorende overgangsrecht volgt dat de bij deze wetten doorgevoerde 

wetswijzigingen niet van toepassing zijn op het geding. 

2.2. Bij het bestreden besluit is vergunning verleend voor het houden van 8.000 nertsen. Dit 

betekent dat de inrichting wordt uitgebreid ten opzichte van de eerder bij besluit van 19 

december 1995 voor de inrichting verleende vergunning voor het houden van 3.075 nertsen. 

Eerder heeft het college bij besluit van 10 mei 2005 op de aan het bestreden besluit ten 

grondslag liggende aanvraag beslist. Dit besluit heeft de Afdeling bij uitspraak van 12 april 

2006 in zaak nr. 200505699/1 vernietigd, omdat het college onvoldoende had onderzocht of 

de inrichting significante effecten heeft voor het natuurgebied  "Westerschelde". 

2.3. De stichting betoogt dat het bestreden besluit in strijd is met de Richtlijn 92/43/EEG van 

de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van 

de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (hierna: de Habitatrichtlijn). Volgens de 

stichting heeft het college onvoldoende onderzocht of de inrichting significante effecten    

heeft voor het nabijgelegen natuurgebied "Westerschelde", dat een gebied van communautair 

belang (hierna: habitatgebied) in de zin van de Habitatrichtlijn is. De stichting voert hiertoe aan 

dat het college bij de beoordeling van een te hoge kritische depositiewaarde van het 

habitattype 2110 en 2120 (duinhabitat) en het habitattype 1130 en 1140 (estuaria) is 

uitgegaan. Bovendien heeft het college miskend dat de gegevens omtrent de 

achtergronddeposities een onnauwkeurigheid bevatten van 75%, zodat niet zeker is dat de 

achtergronddepositie ter plaatse van het habitattype duinhabitat 1.200 mol en ter plaatse van 

het habitattype estuaria 1.800 mol bedraagt, aldus de stichting. 

2.3.1. Ingevolge artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn, voor zover hier van belang, wordt 

voor plannen of projecten die significante gevolgen kunnen hebben voor een speciale 

beschermingszone een passende beoordeling gemaakt van de gevolgen voor dat gebied. De 

bevoegde instanties mogen slechts toestemming voor het plan of project geven nadat zij 

zekerheid hebben verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van dat gebied niet zal 

aantasten. 

Uit het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 7 september 

2004, zaak C-127/02, JM 2004/112, volgt dat wanneer een nationale rechter moet nagaan of 

de toestemming voor een plan of project in de zin van artikel 6, derde lid, van de 

Habitatrichtlijn rechtmatig is verleend, hij kan toetsen of de door deze bepaling aan de 

beoordelingsmarge van de bevoegde nationale autoriteiten gestelde grenzen in acht zijn 

genomen, ook als de bepaling niet in de rechtsorde van de betrokken lidstaat is omgezet 

ofschoon de daartoe gestelde termijn is verstreken. 

Blijkens genoemd arrest dient te worden bezien of verweerder op grond van objectieve 

gegevens kon uitsluiten dat het plan of project, afzonderlijk of in combinatie met andere 

plannen of projecten, significante gevolgen heeft voor het onderhavige natuurgebied, afgezet 

tegen de instandhoudingsdoelstellingen van dit gebied. 
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Uit de uitspraak van de Afdeling van 7 september 2005 in zaak nr. 200409681/1 , volgt dat 

voor de beantwoording van de vraag of sprake is van significante gevolgen voor het 

natuurgebied, afgezet tegen de instandhoudingsdoelstellingen daarvan, dient te worden 

uitgegaan van de veranderingen ten opzichte van de onderliggende voor de inrichting 

geldende vergunningen. 

2.3.2. Bij de aanvraag om vergunning is naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling van 

12 april 2006 de Voortoets natuurbeschermingswet voor uitbreiding nerstenhouderij in 

Borsele (hierna: de voortoets) van 7 november 2006 gevoegd, waarin onder meer is 

onderzocht of de inrichting significante effecten voor het habitatgebied "Westerschelde" 

heeft. Het college heeft zich aangesloten bij de conclusie in de voortoets dat de bij het 

bestreden besluit vergunde uitbreiding van de inrichting geen significante effecten heeft voor 

het habitatgebied "Westerschelde". 

2.3.3. In de voortoets zijn de kritische depositiewaarden van de kwalificerende habitattypen 

en de achtergronddeposities ter plaatse van deze habitattypen vastgesteld. 

2.3.4. De kritische depositiewaarden van de kwalificerende habitattypen zijn bepaald door na 

te gaan met welk natuurdoeltype, waarvan de kritische depositiewaarden in 2006 door het 

ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (hierna: het ministerie van LNV) zijn 

bepaald, het habitattype overeen komt. 

Het habitattype duinhabitat komt overeen met het natuurdoeltype 'strand en stuivend duin'. 

Dit wordt door de stichting niet bestreden. De kritische depositiewaarde van dit 

natuurdoeltype bedraagt volgens de vaststelling van het ministerie van LNV tussen 1.400 mol 

en 2.400 mol. In de voortoets is wat betreft de duinhabitat uitgegaan van een kritische 

depositiewaarde van 1.400 mol en dus van de laagst mogelijke kritische depositiewaarde 

voor dat habitattype. 

Het habitattype estuaria komt overeen met natuurdoeltype 'nagenoeg en begeleid natuurlijk 

estuarium'. Voor dit natuurdoeltype is, zoals de stichting ook stelt, geen kritische 

depositiewaarde bepaald. Daarom is in de voortoets aangesloten bij een natuurdoeltype 

waaruit het natuurdoeltype 'nagenoeg en begeleid natuurlijk estuarium' is samengesteld. De 

kritische depositiewaarde van dit natuurdoeltype bedraagt ten minste 2.400  mol. 

De Afdeling ziet geen grond voor het oordeel dat niet van deze kritische depositiewaarden 

kon worden uitgegaan. 

2.3.5. In de voortoets staat dat de marge van onzekerheid bij het vaststellen van de 

achtergronddeposities gemiddeld 75% bedraagt. Om de marge van onzekerheid zoveel 

mogelijk weg te nemen en om de kans op negatieve effecten zo goed mogelijk in te 

schatten, is in de voortoets steeds uitgegaan van de maximaal berekende 

achtergronddepositie per habitattype. Met deze benadering is naar het oordeel van de 

Afdeling voldoende zekerheid verkregen over de hoogte van de achtergronddeposities ter 

plaatse van deze habitattypen. 

2.3.6. Ter plaatse van de habitattypen duinhabitat en estuaria bedraagt de 

achtergronddepositie respectievelijk 1.200 en 1.800 mol. De kritische depositiewaarden van 

de habitattypen duinhabitat en estuaria van respectievelijk 1.400 mol en 2.400 mol worden 

dan ook niet overschreden. Niet bestreden is dat de berekende toename van de 

ammoniakdepositie als gevolg van de bij het bestreden besluit vergunde uitbreiding van de 

inrichting 1,35 mol bedraagt. Deze toename van de ammoniakdepositie leidt niet tot 

overschrijding van de kritische depositiewaarden. Gelet hierop en gezien de geringe omvang 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/%4021026/200409681-1/
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van de toename van de ammoniakdepositie op het habitatgebied "Westerschelde", kon het 

college in dit geval uitsluiten dat de uitbreiding van de inrichting significante gevolgen zal 

hebben voor het habitatgebied "Westerschelde". De beroepsgrond inzake de Habitatrichtlijn 

faalt. 

2.4. De stichting betoogt dat het bestreden besluit in strijd is met artikel 8.12, vierde lid, van 

de Wet milieubeheer. Het college heeft volgens haar ten onrechte geen 

controlevoorschriften ten aanzien van de geluidvoorschriften, die als doelvoorschriften 

moeten worden aangemerkt, gesteld. 

2.4.1. Ingevolge artikel 8.12, eerste lid, van de Wet milieubeheer geven de aan een 

vergunning te verbinden voorschriften de doeleinden aan, die de vergunninghouder in het 

belang van de bescherming van het milieu op een door hem te bepalen wijze dient te 

verwezenlijken. 

In het vierde lid is bepaald dat, voor zover aan een vergunning voorschriften worden 

verbonden als bedoeld in het eerste en tweede lid, daaraan in ieder geval ook voorschriften 

worden verbonden, inhoudende dat: 

a. moet worden bepaald of aan de eerstbedoelde voorschriften wordt voldaan, waarbij de 

wijze van bepaling wordt aangegeven, die ten minste betrekking heeft op de methode en de 

frequentie van de bepaling en de procedure voor de beoordeling van de bij die bepaling 

verkregen gegevens en die tevens betrekking kan hebben op de organisatie van die 

bepalingen en beoordelingen en op de registratie van die gegevens en de resultaten van die 

beoordelingen; 

b. de bij die bepaling verkregen gegevens aan het bevoegd gezag moeten worden gemeld of 

ter inzage gegeven of anderszins ter beschikking moeten worden gesteld van het bevoegd 

gezag. 

2.4.2. Aan de vergunning verbonden voorschriften waarin geluidgrenswaarden zijn gesteld 

moeten worden aangemerkt als doelvoorschriften als bedoeld in artikel 8.12, eerste lid, van 

de Wet milieubeheer. 

Uit de tekst van artikel 8.12, vierde lid, volgt dat, voor zover aan de vergunning 

doelvoorschriften zijn verbonden, in ieder geval ook een of meerdere controlevoorschriften 

als bedoeld in het vierde lid aan de vergunning dienen te worden verbonden. Bij die 

verplichting bestaat - zoals de Afdeling in de uitspraak van 20 december 2006, in zaak nr. 

200605039/1 heeft overwogen - geen ruimte voor een afweging voor het bevoegd gezag. Dit 

betekent dat het college een voorschrift aan de vergunning had moeten verbinden, 

inhoudende dat op een daarbij aan te geven wijze moet worden bepaald of aan de in de 

vergunning opgenomen geluidgrenswaarden wordt voldaan. Nu het college dit heeft 

nagelaten is het bestreden besluit op dit punt in strijd met artikel 8.12, vierde lid, van de Wet 

milieubeheer. Deze beroepsgrond slaagt. 

2.5. Het beroep is gedeeltelijk gegrond. 
 

Het bestreden besluit dient te worden vernietigd, voor zover daarbij geen voorschrift is 

gesteld ter controle van de geluidgrenswaarden. Het college dient een nieuw besluit te 

nemen met inachtneming van deze uitspraak. Daartoe zal de Afdeling een termijn stellen. 

2.6. Het college dient op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden 

veroordeeld. 
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3. Beslissing 
 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

Recht doende in naam der Koningin: 

I. verklaart het beroep gedeeltelijk gegrond; 
 

II. vernietigt het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Borsele van 10 

april 2007, kenmerk 06-6930, voor zover daarbij geen voorschrift is gesteld ter controle van 

de geluidgrenswaarden; 

III. draagt het college van burgemeester en wethouders van Borsele op om binnen 6 weken 

na de verzending van deze uitspraak met inachtneming van hetgeen daarin is overwogen een 

nieuw besluit te nemen en dit op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te   maken; 

IV. verklaart het beroep voor het overige ongegrond; 
 

V. veroordeelt het college van burgemeester en wethouders van Borsele tot vergoeding van 

bij de stichting Stichting Bont voor Dieren in verband met de behandeling van het beroep 

opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 644,00 (zegge: zeshonderdvierenveertig 

euro) geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand; het 

dient door de gemeente Borsele aan de stichting Stichting Bont voor Dieren onder 

vermelding van het zaaknummer te worden betaald; 

VI. gelast dat de gemeente Borsele aan de stichting Stichting Bont voor Dieren het door haar 

voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 285,00 (zegge: 

tweehonderdvijfentachtig euro) vergoedt. 

Aldus vastgesteld door mr. W.C.E. Hammerstein-Schoonderwoerd, voorzitter, en mr. J.R. 

Schaafsma en mr. M.W.L. Simons-Vinckx, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.D.A.M. 

Zegveld, ambtenaar van Staat. 

w.g. Hammerstein-Schoonderwoerd w.g. Zegveld 

voorzitter ambtenaar van Staat 

Uitgesproken in het openbaar op 2 april 2008 

43-492. 



Wet milieubeheer
Beschikking aanpassing voorschriften (artikel 8.23 Wm)   , Lange Zuidweg 5, 
Borssele

Het college van burgemeester en wethouders van Borsele maakt bekend dat zij op grond 
van het bepaalde in artikel 8.23, eerste lid van de Wet milieubeheer bij besluit van 29 april 
2008, ter uitvoering van de uitspraak van de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak 
van 2 april 2008 met nummer 200704147/1, de voorschriften hebben aangevuld van de op 
24 april 2007 aan    verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer 
voor het veranderen van een nertsenhouderij en voor het in werking hebben na die 
verandering van de gehele inrichting. Deze is gelegen aan de Lange Zuidweg 5 te 
Borssele. De aanvulling betreft toevoeging van controlevoorschriften met betrekking tot 
geluid.

De beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen met ingang van 16 mei tot en met 
26 juni 2008 ter inzage in het gemeentehuis, Stenevate 10 te Heinkenszand. 
Openingstijden maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.
Ook is de beschikking in te zien op www.borsele.nl/milieubeheer

Op grond van artikel 20.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer kan een belanghebbende, 
binnen 6 weken ná de dag waarop de beschikking ter inzage is gelegd, daartegen beroep 
instellen.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn 
afloopt voor het indienen van een beroepschrift. Indien gedurende die termijn bij de 
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, een verzoek om 
voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek 
is beslist.
Het beroepschrift moet in tweevoud worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling 
bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het verzoek om voorlopige 
voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State.

Heinkenszand, 15 mei 2008
Burgemeester en wethouders voornoemd,
namens hen, hoofd afdeling Ruimtelijke ordening en milieu



Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Borsele ter uitvoering van de uit
spraak van de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak van 2 april 2008 met nummer 
200704147/1, waarbij onderstaande voorschriften K.9 en K.10 toegevoegd worden aan de milieu
vergunning van    van 24 april 2007. Het betreft de milieuvergunning voor het ver
anderen van een nertsenhouderij en voor het in werking hebben na die verandering van de gehele 
inrichting. De inrichting is gelegen aan de Lange Zuidweg 5 te Borssele, kadastraal bekend ge
meente Borsele, sectie B, nummer(s) 2928, 2929 en 2930.

Dit besluit maakt onderdeel uit van de milieuvergunning.

Voorschrift K.9
Om te controleren of de inrichting na de uitbreiding voldoet aan de geluidsnormen zoals gesteld in 
de voorschriften K.1 en K.2, wordt binnen 6 maanden na het onherroepelijk worden van dit besluit 
aan het bevoegd gezag éénmalig een geluidsrapportage overgelegd.

Voorschrift K.10
De geluidsrapportage dient met inachtneming van voorschrift K.4 de meetresultaten weer te geven 
van het equivalente geluidsniveau (LA eq), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestel
len en installaties en de daarin verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, ter plaat
se van woningen van derden, andere geluidgevoelige bestemmingen en - voor zover binnen een 
afstand van 50 meter van de inrichting geen woningen van derden of geluidsgevoelige bestem
mingen aanwezig zijn - op enig punt 50 meter van de inrichting, gedurende een voor de bedrijfs
voering kenmerkende tijdspanne.

De geluidsrapportage dient ook een berekening weer te geven van het maximale geluidniveau 
(Lmax), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en de daarin ver
richte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, op de in dit voorschrift genoemde plaatsen.

Toelichting op dit besluit:

De Stichting Bont voor Dieren te Amsterdam heeft de milieuvergunning voor de nertsenhouderij 
bestreden. Eén beroepsgrond betrof strijdigheid met artikel 8.12, vierde lid, van de Wet milieube
heer. Het college heeft volgens de stichting ten onrechte geen controlevoorschriften ten aanzien 
van de geluidvoorschriften, die als doelvoorschriften moeten worden aangemerkt, gesteld.

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft in haar uitspraak van 2 april 2008 uitge
sproken dat deze beroepsgrond gegrond is. Het beroep is daarmee gedeeltelijk gegrond.

De milieuvergunning is vernietigd, voor zover daarbij geen voorschrift is gesteld ter controle van de 
geluidgrenswaarden. Het college heeft de opdracht gekregen binnen zes weken na verzending van 
de uitspraak (2 april 2008) met inachtneming van wat daarin is overwogen een nieuw besluit te 
nemen en dit op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken.

Uitvoering van de uitspraak
Ingevolge artikel 8.12, eerste lid, van de Wet milieubeheer geven de aan een vergunning te ver
binden voorschriften de doeleinden aan, die de vergunninghouder in het belang van de bescher
ming van het milieu op een door hem te bepalen wijze dient te verwezenlijken.
In het vierde lid is bepaald dat, voor zover aan een vergunning voorschriften worden verbonden als 
bedoeld in het eerste en tweede lid, daaraan in ieder geval ook voorschriften worden verbonden, 
ínhoudende dat:



a. moet worden bepaald of aan de eerstbedoelde voorschriften wordt voldaan, waarbij de wij
ze van bepaling wordt aangegeven, die ten minste betrekking heeft op de methode en de 
frequentie van de bepaling en de procedure voor de beoordeling van de bij die bepaling 
verkregen gegevens en die tevens betrekking kan hebben op de organisatie van die bepa
lingen en beoordelingen en op de registratie van die gegevens en de resultaten van die 
beoordelingen;

b. de bij die bepaling verkregen gegevens aan het bevoegd gezag moeten worden gemeld of 
ter inzage gegeven of anderszins ter beschikking moeten worden gesteld van het bevoegd 
gezag.

Aan de vergunning verbonden voorschriften waarin geluidgrenswaarden zijn gesteld moeten wor
den aangemerkt als doelvoorschriften als bedoeld in artikel 8.12, eerste lid, van de Wet milieube
heer. Uit de tekst van artikel 8.12, vierde lid, volgt dat, voor zover aan de vergunning doelvoor
schriften zijn verbonden, in ieder geval ook een of meerdere controlevoorschriften als bedoeld in 
het vierde lid aan de vergunning dienen te worden verbonden. Bij die verplichting bestaat volgens 
jurisprudentie geen ruimte voor een afweging voor het bevoegd gezag.

Dit betekent dat het college een voorschrift aan de vergunning had moeten verbinden, ínhoudende 
dat op een daarbij aan te geven wijze moet worden bepaald of aan de in de vergunning opgeno
men geluidgrenswaarden wordt voldaan.

Bekendmaking
Na de gedeeltelijke vernietiging van de milieuvergunning is deze voor zover het betreft het toevoe
gen van de controlevoorschriften, terug in de fase van definitieve besluitvorming op de aanvraag 
om milieuvergunning.

Tegen dit besluit ter uitvoering van de uitspraak van de Raad van State, Afdeling bestuursrecht
spraak van 2 april 2008 staat voor belanghebbenden binnen 6 weken na bekendmaking beroep 
open bij de Raad van State. Tegelijkertijd met het beroep kan een verzoek ingediend worden tot 
het treffen van een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. Dit besluit wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Bekendmaking van het besluit vindt plaats door middel van toezending aan vergunninghouder, 
Stichting Bont voor Dieren en publicatie in de Borselse Bode.

Heinkenszand, 29 april 2008 
burgemeester en wethouders van Borsele, 
de secretaris, de burgemeester,



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Jos van Deurzen BV Lange Zuidweg 5, 4454 PK Borssele

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

919070.002 RmjxzUSSG814

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

17 november 2020, 13:11 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 162,50 kg/j

NH3 2.000,12 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Westerschelde & Saeftinghe 0,72

Toelichting Aanvraag
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Locatie
Aanvraag

Emissie
Aanvraag

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Sheds
Landbouw | Stalemissies

2.000,00 kg/j -

Woning
Wonen en Werken | Woningen

- 3,60 kg/j

Verkeer oost
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer west
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Mobiele bronnen
Mobiele werktuigen | Landbouw

< 1 kg/j 157,73 kg/j
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Westerschelde & Saeftinghe 0,72 0,44

Oosterschelde 0,10

Yerseke en Kapelse Moer 0,07

Kop van Schouwen 0,07

Manteling van Walcheren 0,05

Grevelingen 0,05

Zwin & Kievittepolder 0,05

Groote Gat 0,04

Brabantse Wal 0,04

Vogelkreek 0,04 -

Duinen Goeree & Kwade Hoek 0,03

Krammer-Volkerak 0,03

Voornes Duin 0,03

Canisvliet 0,03

Voordelta 0,02

Solleveld & Kapittelduinen 0,02

Biesbosch 0,01

Ulvenhoutse Bos 0,01

Westduinpark & Wapendal 0,01

Meijendel & Berkheide 0,01
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Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Langstraat 0,01

Regte Heide & Riels Laag 0,01

Lingegebied & Diefdijk-Zuid 0,01

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen 0,01

Kennemerland-Zuid 0,01

Kempenland-West 0,01

Coepelduynen 0,01

Kampina & Oisterwijkse Vennen 0,01

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem 0,01 -

Noordhollands Duinreservaat 0,01

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck 0,01 -

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Westerschelde & Saeftinghe

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,72 0,26

H1320 Slijkgrasvelden 0,49 0,20

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,47 0,27

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,44

H2120 Witte duinen 0,37 0,24

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,37 0,24

H2110 Embryonale duinen 0,35 0,19

H2160 Duindoornstruwelen 0,22 0,11

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 0,03 -

Oosterschelde

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,10

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,08 0,04

H1320 Slijkgrasvelden 0,07 0,04

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,07 0,06

H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 0,04
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Yerseke en Kapelse Moer

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,07

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,06
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Kop van Schouwen

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,07

H2160 Duindoornstruwelen 0,07

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,07

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,07

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,07

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,07

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,06

H2130C Grijze duinen (heischraal) 0,05

H6410 Blauwgraslanden 0,05

H9999:116 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest
kritische relevante type (H2130B;H2130C).

0,05

H2150 Duinheiden met struikhei 0,04

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,04

H2120 Witte duinen 0,04

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,04

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,04

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,03

H2110 Embryonale duinen 0,02 -
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Manteling van Walcheren

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,05

H2160 Duindoornstruwelen 0,05

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,05

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,05

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,05

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,05

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,04

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,04

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,04

H2120 Witte duinen 0,04
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Grevelingen

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2160 Duindoornstruwelen 0,05

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,05

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,05

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,04

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,04

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,03

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 0,03

Zwin & Kievittepolder

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2160 Duindoornstruwelen 0,05

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,03

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,03

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,03

H2120 Witte duinen 0,03

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,02

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,02

H1320 Slijkgrasvelden 0,02 -

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,02
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Groote Gat

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,04

Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland 0,04

Brabantse Wal

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden 0,04

Lg13 Bos van arme zandgronden 0,04

L4030 Droge heiden 0,04

Lg09 Droog struisgrasland 0,04

Lg04 Zuur ven 0,04

H4030 Droge heiden 0,03

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,03

H3160 Zure vennen 0,03

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,03

H2330 Zandverstuivingen 0,03

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,03

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,03
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Vogelkreek

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland 0,04 -

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.
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Emissie
(per bron)

Aanvraag

Naam Sheds
Locatie (X,Y) 40739, 382502
Uitstoothoogte 0,7 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 2.000,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

H 1.2 dagontmesting met afvoer naar een
gesloten opslag (Pelsdieren; nertsen,
per fokteef )

8.000 NH3 0,250 2.000,00 kg/j

Naam Woning
Locatie (X,Y) 40740, 382409
Uitstoothoogte 1,0 m
Oppervlakte 0,0 ha
Spreiding 0,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 3,60 kg/j

Naam Verkeer oost
Locatie (X,Y) 40920, 382431
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.674,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 298,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Verkeer west
Locatie (X,Y) 40546, 382335
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.674,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 298,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Mobiele bronnen
Locatie (X,Y) 40738, 382489
NOx 157,73 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE II, 37 <= kW
< 56, bouwjaar
2004 (Diesel)

Voerwagen 7.300 0 0,0 NOx
NH3

129,67 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IIIb, 75 <=
kW < 130, bouwjaar
2012 (Diesel)

Vrachtwagen 1.650 0 0,0 NOx
NH3

28,06 kg/j
< 1 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201103_bed432f8ee

Database versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Aanvraag en Situatie 2

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Jos van Deurzen BV Lange Zuidweg 5, 4454 PK Borssele

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

919070.002 RasPGa1yqmui

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

17 november 2020, 13:12 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx 162,50 kg/j 162,50 kg/j -

NH3 2.000,12 kg/j 2.000,12 kg/j -

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen verschillen opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Verschilberekening
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Locatie
Aanvraag

Emissie
Aanvraag

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Sheds
Landbouw | Stalemissies

2.000,00 kg/j -

Woning
Wonen en Werken | Woningen

- 3,60 kg/j

Verkeer oost
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer west
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Mobiele bronnen
Mobiele werktuigen | Landbouw

< 1 kg/j 157,73 kg/j
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Locatie
Situatie 2

Emissie
Situatie 2

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Sheds
Landbouw | Stalemissies

2.000,00 kg/j -

Woning
Wonen en Werken | Woningen

- 3,60 kg/j

Verkeer oost
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer west
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Mobiele bronnen
Mobiele werktuigen | Landbouw

< 1 kg/j 157,73 kg/j
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Yerseke en Kapelse Moer 0,05 0,05 0,00 -

Groote Gat 0,04 0,04 0,00 -

Vogelkreek 0,03 0,03 0,00 -

Grevelingen 0,03 0,03 0,00 -

Canisvliet 0,03 0,03 0,00 -

Brabantse Wal 0,02 0,02 0,00 -

Kop van Schouwen 0,02 0,02 0,00 -

Manteling van Walcheren 0,02 0,02 0,00 -

Oosterschelde 0,02 0,02 0,00 -

Westerschelde & Saeftinghe 0,02 0,02 0,00 -

Krammer-Volkerak 0,02 0,02 0,00 -

Duinen Goeree & Kwade Hoek 0,02 0,02 0,00 -

Voornes Duin 0,02 0,02 0,00 -

Zwin & Kievittepolder 0,02 0,02 0,00 -

Voordelta 0,01 0,01 0,00 -

Ulvenhoutse Bos 0,01 0,01 0,00 -

Langstraat 0,01 0,01 0,00 -

Biesbosch 0,01 0,01 0,00 -

Kempenland-West 0,01 0,01 0,00 -

Coepelduynen 0,01 0,01 0,00 -
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Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Solleveld & Kapittelduinen 0,01 0,01 0,00 -

Meijendel & Berkheide 0,01 0,01 0,00 -

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen 0,01 0,01 0,00 -

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem 0,01 0,01 0,00 -

Kennemerland-Zuid 0,01 0,01 0,00 -

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck 0,01 0,01 0,00 -

Regte Heide & Riels Laag 0,01 0,01 0,00 -

Westduinpark & Wapendal 0,01 0,01 0,00 -

Kampina & Oisterwijkse Vennen 0,01 0,01 0,00 -

Lingegebied & Diefdijk-Zuid 0,01 0,01 0,00 -

Noordhollands Duinreservaat 0,01 0,01 0,00 -

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Yerseke en Kapelse Moer

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,07 0,07 0,00 -

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,05 0,05 0,00 -

Groote Gat

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,04 0,04 0,00 -

Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland 0,02 0,02 0,00 -

Vogelkreek

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland 0,03 0,03 0,00 -

RasPGa1yqmui (17 november 2020)Resultaten Aanvraag

Situatie 2

Resultaten

pagina 7/17



Grevelingen

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2160 Duindoornstruwelen 0,02 0,02 0,00 -

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,02 0,02 0,00 -

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,02 0,02 0,00 -

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,02 0,02 0,00 -

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,01 0,01 0,00 -

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 0,01 0,01 0,00 -

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,01 0,01 0,00 -

Canisvliet

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland 0,03 0,03 0,00 -
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Brabantse Wal

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Lg13 Bos van arme zandgronden 0,03 0,03 0,00 -

H3160 Zure vennen 0,03 0,03 0,00 -

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,03 0,03 0,00 -

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,02 0,02 0,00 -

Lg09 Droog struisgrasland 0,02 0,02 0,00 -

Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden 0,02 0,02 0,00 -

Lg04 Zuur ven 0,02 0,02 0,00 -

H4030 Droge heiden 0,02 0,02 0,00 -

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,02 0,02 0,00 -

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,01 0,01 0,00 -

L4030 Droge heiden 0,01 0,01 0,00 -

H2330 Zandverstuivingen 0,01 0,01 0,00 -
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Kop van Schouwen

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,07 0,07 0,00 -

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,05 0,05 0,00 -

H2160 Duindoornstruwelen 0,04 0,04 0,00 -

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,03 0,03 0,00 -

H9999:116 Habitattype onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische relevante type
(H2130B;H2130C).

0,03 0,03 0,00 -

H2150 Duinheiden met struikhei 0,03 0,03 0,00 -

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,03 0,03 0,00 -

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,03 0,03 0,00 -

H2120 Witte duinen 0,02 0,02 0,00 -

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,02 0,02 0,00 -

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,02 0,02 0,00 -

H6410 Blauwgraslanden 0,02 0,02 0,00 -

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,02 0,02 0,00 -

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,02 0,02 0,00 -

H2130C Grijze duinen (heischraal) 0,02 0,02 0,00 -

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,02 0,02 0,00 -

H2110 Embryonale duinen 0,01 0,01 0,00 -
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Manteling van Walcheren

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,04 0,04 0,00 -

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,04 0,04 0,00 -

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,03 0,03 0,00 -

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,03 0,03 0,00 -

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,03 0,03 0,00 -

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,03 0,03 0,00 -

H2120 Witte duinen 0,02 0,02 0,00 -

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,02 0,02 0,00 -

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,02 0,02 0,00 -

H2160 Duindoornstruwelen 0,01 0,01 0,00 -

Oosterschelde

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,04 0,04 0,00 -

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,04 0,04 0,00 -

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,02 0,02 0,00 -

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,02 0,02 0,00 -

H1320 Slijkgrasvelden 0,02 0,02 0,00 -
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Westerschelde & Saeftinghe

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,37 0,37 0,00 -

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,24 0,24 0,00 -

H2110 Embryonale duinen 0,10 0,10 0,00 -

H2120 Witte duinen 0,02 0,02 0,00 -

H2160 Duindoornstruwelen 0,02 0,02 0,00 -

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 0,02 0,02 0,00 -

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,02 0,02 0,00 -

H1320 Slijkgrasvelden 0,02 0,02 0,00 -

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,01 0,01 0,00 -

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.
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Emissie
(per bron)

Aanvraag

Naam Sheds
Locatie (X,Y) 40739, 382502
Uitstoothoogte 0,7 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 2.000,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

H 1.2 dagontmesting met afvoer naar een
gesloten opslag (Pelsdieren; nertsen,
per fokteef )

8.000 NH3 0,250 2.000,00 kg/j

Naam Woning
Locatie (X,Y) 40740, 382409
Uitstoothoogte 1,0 m
Oppervlakte 0,0 ha
Spreiding 0,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 3,60 kg/j

Naam Verkeer oost
Locatie (X,Y) 40920, 382431
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.674,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 298,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Verkeer west
Locatie (X,Y) 40546, 382335
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.674,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 298,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Mobiele bronnen
Locatie (X,Y) 40738, 382489
NOx 157,73 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE II, 37 <= kW
< 56, bouwjaar
2004 (Diesel)

Voerwagen 7.300 0 0,0 NOx
NH3

129,67 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IIIb, 75 <=
kW < 130, bouwjaar
2012 (Diesel)

Vrachtwagen 1.650 0 0,0 NOx
NH3

28,06 kg/j
< 1 kg/j
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Emissie
(per bron)

Situatie 2
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bedrijf
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129,67 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201103_bed432f8ee

Database versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020
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Invoergegevens AERIUS-berekening 
 
Kenmerk: AvH/919070.002   Datum: 17-11-2020 
 

 
Deze notitie behoort bij de aanvraag vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming voor het 
bedrijf aan de Lange Zuidweg 5 te Borssele. In deze notitie wordt een toelichting gegeven op de 
gebruikte gegevens voor het berekenen van de stikstofdepositie met het rekenprogramma AERIUS 
Calculator. 
 
Gebouwinvloed 
In de nieuwste versie van AERIUS calculator kan het effect van een gebouw op de depositie 
meegenomen worden. Wanneer een emissiebron op een gebouw staat, of dichtbij een gebouw ligt, kan 
dit gebouw de verspreiding van de emissies beïnvloeden.  
 
De projectlocatie is gelegen op ongeveer 360 meter afstand van de kern van Borssele. In de kern van 
Borsselen staan gebouwen met vergelijkbare hoogtes, of zelfs hoger, als de aanwezige sheds. Daarnaast 
is de locatie op 600 meter gelegen van de Zeedijk. Hierdoor is het gebouw (sheds) geen dominant 
gebouw in de omgeving. In deze berekening is daarom geen rekening gehouden met de 
gebouwinvloeden. 
 
Voor het berekenen van het gebouweffect is uitgegaan van een blokvormig gebouw, zoals aangegeven in 
de instructie gegevensinvoer van AERIUS d.d. 20 januari 2020 (https://www.bij12.nl/wp-
content/uploads/2020/01/Addendum-instructie-gegevensinvoer-AERIUS-Calculator.pdf). 
 

  

https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2020/01/Addendum-instructie-gegevensinvoer-AERIUS-Calculator.pdf
https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2020/01/Addendum-instructie-gegevensinvoer-AERIUS-Calculator.pdf
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Invoergegevens uitgangssituatie (datum vergunning) en tevens beoogde situatie 
 
Bron 1- Sheds: 
Voor invoergegevens zie AERIUS berekening 
 
Bron 2 - Woning:  
Emissiepunt:   Stookinstallatie woning. 
Emissie:  Zie toelichting stookinstallaties. 
 
Bron 2: Verkeer oost 
Emissiepunt:  Lijnbron wegverkeer (oostelijke richting).  
Materiaal:  Zware motorvoertuigen met dubbele achteras en/of vrachtwagens met 

aanhanger en lichtverkeer zoals personenauto’s.  
Aantal:    zie tabel 1 en toelichting. 
 
Bron 4: verkeer west 
Emissiepunt:  Lijnbron wegverkeer (westelijke richting).  
Materiaal:  Zware motorvoertuigen met dubbele achteras en/of vrachtwagens met 

aanhanger en lichtverkeer zoals personenauto’s. 
Aantal:    zie tabel 1 en toelichting. 
 
Bron 5:  
Emissiepunt:   Mobiele bronnen binnen inrichting. 
Emissie:  Zie toelichting stookinstallaties. 
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Toelichting invoergegevens verkeersbewegingen beoogde situatie 
Alle vervoersbewegingen zijn ingevoerd tot het moment dat deze zijn opgenomen in het ‘heersende 
verkeersbeeld’. Om deze reden is de afstand tot de eerstvolgende kruising opgenomen waar de 
verkeersbewegingen van andere woningen en/of bedrijven te samen komen. In deze afstand kan het 
verkeer afremmen of optrekken tot deze de normale snelheid heeft. De rijrichtingen op de openbare weg 
zijn evenredig verdeeld. De Lange Zuidweg is een weg in het buitengebied van Borssele. Via de oostelijke 
richting is de Westerscheldetunnel te bereiken. Via de westelijke richting is de Borsele te bereiken. Naar 
schatting zal 50% van de verkeersbewegingen de inrichting aan de Lange Zuidweg 5 in de westelijke 
richting verlaten en 50% in oostelijke richting. 
 
Toelichting invoergegevens 
 
Voertransport  
Ongeveer 3 keer per week wordt er voer voor de nertsen aangevoerd op het bedrijf. Transport vindt 
plaats middels een vrachtwagen. Dit zijn 156 vrachten per jaar, 312 verkeersbewegingen.  
 
Ophalen mest  
Mestproductie per fokteef (alle vrouwelijke dieren, die tenminste eenmaal gedekt zijn, met bijbehorende 
reuen en jongen, en nertsen voor pelsproductie) is ongeveer 0,078 m3 per teef. Er zijn 8.000 teven 
vergund. In totaal ongeveer  624 m3 met per jaar. In een mesttank past ongeveer 36 m3. Dit betekent 
dat er ongeveer 18 keer mest van het bedrijf afgevoerd wordt. Dit zijn 36 verkeersbewegingen per jaar. 
 
Afvoer dieren  
Jaarlijks worden ongeveer 56.000 nertsen afgevoerd van het bedrijf. Er zijn ongeveer 20 vrachtwagens 
per jaar nodig om de dieren van het bedrijf af te voeren. Dit zijn 40 verkeersbewegingen per jaar. 
 
Afvoer kadavers  
De kadavers worden op afroep gehaald. Gemiddeld worden kadavers 1x per week aangeboden. Dit zijn 
104 verkeersbewegingen 
 
Diversen  
Naast de specifieke vervoersbewegingen zijn er ook verschillende diverse bewegingen die enkele keren 
per jaar plaatsvinden. Op het bedrijf is dit het ophalen van afval, afleveren van diesel, afleveren van 
propaan, afleveren van gasflessen, strooisel etc. Aangenomen wordt dat 1x per week een vrachtwagen 
het bedrijf bezoekt voor een van bovenstaande handelingen. Dit zijn 104 verkeersbewegingen 
 
Bedrijfsbezoeken (adviseur, dierenarts etc.)  
Gemiddeld komen er twee erfbetreders per week naar het bedrijf (adviseur, dierenarts, 
vertegenwoordiger). Dit resulteert in 2 auto’s, 4 vervoersbewegingen. Dit zijn 208 verkeersbewegingen 
per jaar. 
 
Bezoek bedrijfswoning 
Conform de CROW-publicatie toekomstbestendig parkeren is de verkeersgeneratie van een woning in het 
buitengebied 8,6 voertuigen per dag. Op het bedrijf is één woning aanwezig. Dit zijn afgerond 3.139 
verkeersbewegingen per jaar. 
 
Tabel 1: overzicht verkeersbewegingen 

Vervoersmiddel Aantal verkeersbewegingen per jaar 

Zwaarverkeer 596 

Lichtverkeer 3.348* 

*Afgerond naar even getallen 
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Toelichting mobiele bronnen binnen de inrichting: 
 
De dieren worden dagelijks gevoerd met een voerwagen. In AERIUS is deze emissiebron ingevoerd als 
klasse: van Stage II B, 37 - 75 kW, bouwjaar 2004/01, Cat. G.  Er uitgegaan van 2 draaiuren per dag, 
365 dagen per jaar actief zijn (730 uren per jaar in gebruik). De trekkers zijn als vlakbron ter plaatse van 
de inrichting ingevoerd, omdat ze zich over het bedrijf zullen bewegen. Uitgaande van 10 liter 
brandstofverbruik per uur bedraagt het totale brandstofverbruik als gevolg van het stationair draaien 10 x 
730 = 7.300 liter brandstof per jaar. 
 
Bij het transport van- en naar het agrarische bedrijf zijn er vrachtwagens binnen de inrichting draaien, 
zoals bij het lossen van voer en het laden van mest. In AERIUS is deze emissiebron ingevoerd als klasse: 
Stage III B, 75 - 130 kW, bouwjaar 2012/01, Cat. M. Zoals eerder beschreven zijn er 156 bezoeken voor 
het lossen van voer (312 verkeersbewegingen) en 18 bezoeken (36  verkeersbewegingen) ten behoeve 
van het verladen van mest. Het lossen van voer duurt circa 1,0 uur per bezoek en het verladen van mest 
duurt circa 0,5 uur per bezoek. De totale bedrijfstijd van de draaiende vrachtwagen bedraagt 165 uur per 
jaar (dit is inclusief het stationair draaien). Uitgaande van 10 liter brandstofverbruik per uur bedraagt het 
totale brandstofverbruik als gevolg van het stationair draaien 10 x 165 = 1.650 liter brandstof per jaar.  
 
Toelichting stookinstallaties 
Het gasverbruik van de bedrijfswoning is meegenomen in de AERIUS-berekening. Op grond van de 
emissiewaarden van AERIUS, d.d. 5 juli 2018, dient voor een oudere vrijstaande woning uit te worden 
gegaan van 3,59 NOx kg per jaar (https://www.aerius.nl/nl/factsheets/ruimtelijke-plannen-
emissiefactoren/05-07-2018).  
 
 

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de berekende
stikstofbijdragen op eigen gedefinieerde
rekenpunten.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Aanvraag

Kenmerken
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Jos van Deurzen BV Lange Zuidweg 5, 4454 PK Borssele

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

919070.002 RhR9d1u92soV

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

26 oktober 2020, 12:12 2021 Berekend met eigen
rekenpunten

Totale emissie Situatie 1

NOx 162,08 kg/j

NH3 2.000,11 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Niet van toepassing Niet van toepassing

Toelichting Buitenlandsegebieden

RhR9d1u92soV (26 oktober 2020)Resultaten Aanvraag

Resultaten
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Locatie
Aanvraag

Emissie
Aanvraag

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Sheds
Landbouw | Stalemissies

2.000,00 kg/j -

Woning
Wonen en Werken | Woningen

- 3,60 kg/j

Verkeer oost
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer west
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Mobiele bronnen
Mobiele werktuigen | Landbouw

< 1 kg/j 157,73 kg/j

RhR9d1u92soV (26 oktober 2020)Resultaten Aanvraag

Resultaten
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Rekenpunten Label Positie Situatie 1 Afstand tot
dichtstbijzijnde bron

Krekengebied (16 km) 39208,
366115

0,05 16,3 km

Polders (16 km) 34009,
368163

0,05 15,6 km

RhR9d1u92soV (26 oktober 2020)Resultaten Aanvraag

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Aanvraag

Naam Sheds
Locatie (X,Y) 40739, 382502
Uitstoothoogte 0,7 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 2.000,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

H 1.2 dagontmesting met afvoer naar een
gesloten opslag (Pelsdieren; nertsen,
per fokteef )

8.000 NH3 0,250 2.000,00 kg/j

Naam Woning
Locatie (X,Y) 40740, 382409
Uitstoothoogte 1,0 m
Oppervlakte 0,0 ha
Spreiding 0,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 3,60 kg/j

Naam Verkeer oost
Locatie (X,Y) 40879, 382420
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.674,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 298,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RhR9d1u92soV (26 oktober 2020)Resultaten Aanvraag
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Naam Verkeer west
Locatie (X,Y) 40637, 382357
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.674,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 298,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Mobiele bronnen
Locatie (X,Y) 40738, 382489
NOx 157,73 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE II, 37 <= kW
< 56, bouwjaar
2004 (Diesel)

Voerwagen 7.300 0 0,0 NOx
NH3

129,67 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IIIb, 75 <=
kW < 130, bouwjaar
2012 (Diesel)

Vrachtwagen 1.650 0 0,0 NOx
NH3

28,06 kg/j
< 1 kg/j

RhR9d1u92soV (26 oktober 2020)Resultaten Aanvraag
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201013_1649cba239

Database versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020
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Van Dun & Van Gerwen B.V. 

 
Heijtmorgen 10 
5375 AN REEK 
 
 
 
 
Onderwerp 

Besluit op aanvraag 

vergunning Wet 

natuurbescherming namens 

Jos van Deurzen B.V. voor 

een nertsenhouderij op de 

locatie Lange Zuidweg 5 in 

Borssele 

Zaaknummer 

8186 / 

ZK20000260 

Uw kenmerk 

 

Behandeld door 

    

 

Verzonden 

 

Middelburg, 17 maart 2021 
Geachte heer Somers, 
 
Op 18 november 2020 hebben wij van u namens Jos van Deurzen B.V. (hierna: uw cliënt) 
een aanvraag ontvangen voor een vergunning op grond van artikel 2.7 lid 2 van de Wet 
natuurbescherming (hierna: Wnb). De aanvraag heeft betrekking op het vastleggen van de 
bestaande situatie van de nertsenhouderij op de locatie Lange Zuidweg 5 in Borssele. De 
ontvangst van deze aanvraag is op 9 december 2020 kenmerk ZK20000260 / 20037408 
bevestigd.  
 
Besluit 
Wij besluiten dat er geen vergunning op grond van artikel 2.7 lid 2 Wnb nodig is voor het 
vastleggen van de bestaande situatie van de nertsenhouderij op de locatie Lange Zuidweg 5 
in Borssele. Nu wij van oordeel zijn dat uw cliënt geen vergunning nodig heeft op grond van 
artikel 2.7 lid 2 Wnb, betekent dit dat wij uw aanvraag afwijzen. De motivering van dit besluit 
vindt u in de bijlage ‘Overwegingen’. 
 
Procedure 
Gelet op het feit dat hier sprake is van een afwijzing van de aanvraag die slechts van geringe 
betekenis voor u/uw cliënt is, stellen wij u/uw cliënt niet in de gelegenheid om in gevolge 
artikel 4:7 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht een zienswijze in te dienen op de 
afwijzing van de aanvraag. 
 
De vergunningenprocedure is uitgevoerd in overeenstemming met hoofdstuk 5, artikel 5.1 
Wnb. Op uw aanvraag is de reguliere procedure uit hoofdstuk 4 van de Algemene wet 
bestuursrecht  van toepassing. 
 
Van het besluit tot het weigeren van de vergunning zal mededeling worden gedaan op de 
website van de provincie Zeeland, https://www.zeeland.nl/publicaties-en-
bekendmakingen/wet-natuurbescherming-overzicht-reguliere-besluiten. Tegen dit besluit 
staat bezwaar open zoals onder aan deze brief is aangegeven. 
 
  

  

 

Abdij 6 4331BK Middelburg 
Postbus 6001 4330 LA Middelburg 
+31 118631011 
IBAN NL08 BNGH 0285010557 

https://www.zeeland.nl/publicaties-en-bekendmakingen/wet-natuurbescherming-overzicht-reguliere-besluiten
https://www.zeeland.nl/publicaties-en-bekendmakingen/wet-natuurbescherming-overzicht-reguliere-besluiten
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Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met , medewerkster 
Wnb. Zij heeft uw aanvraag behandeld en is bereikbaar op het bovenaan deze brief 
genoemde telefoonnummer of per e-mail via:  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gedeputeerde Staten, 
namens dezen, 
 
 

 
 
 
 

 
Afdelingsmanager Personeel, Omgeving en Juridische Zaken. 
 
 
U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden. 
 
 
Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij: Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. 
de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. 
 
In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk 
besluit u bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend. 
U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is 
dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren 
geen rekening wordt gehouden.  
Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118-631000. U kunt 
de informatie ook downloaden via http://loket.zeeland.nl/bezwaar/bezwaar.   
 
Voorlopige voorziening 
Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van 
een voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-
Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is 
griffierecht verschuldigd. 

 
  

http://loket.zeeland.nl/bezwaar/bezwaar
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OVERWEGINGEN 
 
Vergunningaanvraag 
U heeft namens uw cliënt een aanvraag op grond van artikel 2.7 lid 2 Wnb ingediend voor het 
vastleggen van de bestaande situatie van de nertsenhouderij op de locatie Lange Zuidweg 5 
in Borssele. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 8186 / ZK20000260. 
 
Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling 
van die aspecten waarvoor een vergunning is vereist. De aanvraag is daarom in behandeling 
genomen. 
 
Uw cliënt heeft op de locatie Lange Zuidweg 5 in Borssele een nertsenhouderij. Het bedrijf 
beschikt niet over een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming. Wel heeft er  
een integrale toetsing aan de natuurwetgeving plaatsgevonden in de milieuvergunning, zoals 
hieronder wordt uitgelegd. In de beoogde situatie vinden er geen wijzigingen plaats ten 
opzichte van de vigerende milieuvergunning. 
 
Op 18 oktober 2004 is er een aanvraag milieuvergunning ingediend voor de uitbreiding van 
de nertsenhouderij. Op 10 mei 2005 heeft het college van burgemeesters en wethouders van 
Borsele voor onderhavige inrichting de vergunning verleend. Tegen deze beschikking heeft 
stichting ‘Stichting Bont voor Dieren’ beroep ingesteld. Het beroep is gegrond verklaard en 
het besluit op de milieuvergunnig is vernietigd. Reden hiervoor is onder andere dat er niet is 
onderzocht wat het effect van het project op de Natura-2000 gebieden is.  
 
Naar aanleiding van deze uitspraak is de vergunningaanvraag aangepast en is er een nieuw 
besluit genomen. Bij de vergunningaanvraag is een Voortoets Natuurbeschermingswet 1998 
(Nbw) toegevoegd. In de Voortoets wordt geconcludeerd dat geen significante negatieve 
gevolgen op Natura 2000-gebieden worden verwacht.  
 
Op 24 april 2007 heeft het college van burgermeester en wethouders van Borsele de 
milieuvergunning verleend op basis van de aangevulde aanvraag. Tegen deze beschikking 
heeft de stichting ‘Stichting Bont voor Dieren’ beroep ingesteld. Op 2 april 2008 wordt het 
beroep gedeeltelijk gegrond verklaard. De Raad van State heeft geconcludeerd dat de 
beoordeling van eventuele toename van stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden 
akkoord is en daarmee onherroepelijk is geworden. De Raad van State vernietigde het besluit 
van het college van burgemeester en wethouders van Borsele enkel voor zover daarbij geen 
voorschrift was gesteld ter controle van de geluidgrenswaarden. Op 29 april 2008 is het 
besluit op de aangepaste controlevoorschriften op de geluidsgrenswaarden door de 
gemeente Borsele gepubliceerd. De milieuvergunning van 24 april 2007, incl. toestemming 
voor wat betreft de Natuurbeschermingswet 1998 is hiermee op 29 april 2008 in werking 
getreden. 
 
Tabel 1: diertabel huidige en aangevraagde situatie 

Stal Rav-
code 

Diersoort en stalsysteem aantal Kg 
ammoniak 
per 
dierplaats 
per jaar 

Kg 
ammoniak 
totaal 

Sheds H1.2 Nertsen, per fokteef 
dagontmesting met afvoer naar 
een gesloten opslag 
(BB 94.02.013) 

8.000 0,25 2.000 

 
In de aangevraagde situatie zijn ook externe- en interne vervoersbewegingen meegenomen. 
Externe vervoersbewegingen betreffen bijvoorbeeld het transport van mest, het afvoeren van 
dieren, aanvoer van voer en bedrijfsbenodigdheden, dierenartsbezoek en de auto’s van de 
medewerkers. Aangezien er een bedrijfswoning op het perceel aanwezig is, is er ook sprake 
van vervoersbewegingen van de bewoners en bijvoorbeeld privébezoeken. Naast deze aan- 
en afvoerbewegingen is er ook sprake van vervoersbewegingen en andere bronnen op het 
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bedrijf zelf (interne bronnen). Dit betreft bijvoorbeeld de aanwezige voerwagen en tractoren, 
maar ook het stationair draaien tijdens het lossen van voer of verladen van mest.  
Naast deze vervoersbronnen is ook een CV-ketel, aanwezig. Ook deze wordt meegenomen 
in de aanvraag. 
 
Bevoegd gezag 
Gedeputeerde Staten (hierna: GS) van de provincie waarin de aangevraagde handeling 
plaatsvindt, zijn op grond van artikel 1.3 lid 1 Wnb het bevoegde gezag om op de 
vergunningaanvraag te besluiten. De handelingen vinden geheel binnen de grenzen van de 
provincie Zeeland plaats. GS van Zeeland zijn daarom bevoegd om op uw aanvraag een 
besluit te nemen. Er zijn geen nadelige gevolgen op Natura 2000-gebieden buiten de 
provincie Zeeland of over de landsgrens, waardoor instemming van andere Nederlandse of 
Belgische provincies niet aan de orde is. 
 
Toetsing vergunningplicht  
Het is verboden om zonder vergunning van GS projecten te realiseren die afzonderlijk of in 
combinatie met andere plannen of projecten significante negatieve effecten kunnen hebben 
voor een Natura 2000-gebied. Het aangevraagde project vindt plaats grenzend aan het 
Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe. Tevens komt  
vanuit het project stikstof vrij in de vorm van stikstofoxiden (162,50 kg/j) en ammoniak 
(2.000,12 kg/j). Deze stikstof slaat (ook) neer op grotere afstanden van de projectlocatie en 
dus mogelijk ook in een of meerdere Natura 2000-gebieden. Uit de bij de aanvraag 
behorende Aerius-berekening blijkt dat dit het geval is. Doordat de projectlocatie niet is 
gelegen in het Natura 2000-gebied en gelet op de aard van de aangevraagde activiteiten, zijn 
wij van mening dat alleen de stikstofuitstoot mogelijk significante negatieve effecten op de 
beschermde natuurwaarden kan hebben en daarom reden is voor vergunningplicht. Andere 
mogelijke effecten zijn naar onze mening op voorhand uit te sluiten. Om deze reden wordt in 
de aanvraag en in dit besluit alleen de stikstofuitstoot beschouwd. 
 
U gaat in de vergunningaanvraag in op de eventuele significante negatieve effecten van uw 
project op de beschermde natuurwaarden. Uw aanvraag betreft een project dat niet direct 
verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied en is niet 
opgenomen in een beheerplan. 
 
GS houden bij het verlenen van de vergunning rekening met de gevolgen die het project kan 
hebben voor een Natura 2000-gebied, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor dat 
gebied. GS verlenen uitsluitend een vergunning, indien de zekerheid is verkregen dat het 
aangevraagde project geen significante negatieve effecten zal hebben op de 
instandhoudings-doelstellingen voor het gebied.  
 
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ABRvS) heeft in de 
uitspraak van 20 januari 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:71) aangegeven dat er geen sprake is van 
vergunningplicht indien er geen toename van stikstofdepositie op (bijna) overbelaste 
stikstofgevoelige habitattypen plaatsvindt ten opzichte van de referentiesituatie. Significante 
negatieve effecten zijn dan immers op voorhand uitgesloten. 
 
In uw aanvraag maakt u gebruik van intern salderen. Het project wordt daarbij afgezet tegen 
de referentiesituatie, in dit geval de milieuvergunning incl. toestemming voor wat betreft de 
Natuurbeschermingswet 1998 die op  29 april 2008 in werking is getreden. Ten opzichte van 
de referentiesituatie is er geen sprake van toename van stikstofdepositie op (bijna) 
overbelaste stikstofgevoelige habitattypen. Dit betekent dat er geen sprake is van 
vergunningplicht, mits er wordt uitgegaan van de juiste referentiesituatie. 
 
Beoordeling  
De aanvraag is getoetst aan de artikelen 1.10 en 2.7 tot en met 2.9 onderdeel 
Gebiedsbescherming Wnb en, voor wat betreft het provinciale beleid, aan het Omgevingsplan 
Zeeland 2018, de Beleidsnota Natuurwetgeving en de Beleidsregels intern en extern 
salderen, versie 1 december 2020 (hierna: de Beleidsregels), uitgezonderd die bepalingen die 
gaan over intern salderen. Wij hebben getoetst of er uit is gegaan van de juiste 
referentiesituatie. 



Behoort bij brief d.d. 17 maart 2021 met zaaknummer: 8186 5 

 

 
Toetsing referentiesituatie  
In de aanvraag wordt gebruik gemaakt van intern salderen. De gebruiksfase wordt hierbij 
afgezet tegen de referentiesituatie. In artikel 1 onder g van de Beleidsregels is de 
referentiesituatie gedefinieerd als een toestemming als bedoeld onder 1, 3 of 4, of bij gebrek 
daaraan een op de Europese referentiedatum aanwezige toestemming als bedoeld onder 2  
of 5, waarbij de laagst toegestane depositie vanaf de referentiedatum geldt.  
 
In artikel 1 onder n van de Beleidsregels is het begrip toestemming gedefinieerd: 
 
1. onherroepelijke vigerende natuurvergunning; of 
2. onherroepelijke vigerende vergunning dan wel geldende melding op grond van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht onderdeel milieu, de Wet milieubeheer of de 
Hinderwet; of 

3. een activiteit waarvoor geen natuurvergunning nodig was, maar die wel voldoet aan 
artikel 2.8 van de Wet natuurbescherming; of 

4. een activiteit die onder artikel 9.4, achtste lid van de Wet valt; of 
5. een activiteit die op de Europese referentiedatum was toegestaan en die sindsdien 

onafgebroken aanwezig is geweest. 
 
Zoals hiervoor is aangegeven is voor deze locatie een milieuvergunning verleend waarin 
tevens een integrale toetsing aan de habitatrichtlijn heeft plaatsgevonden. Deze 
milieuvergunning valt hiermee onder punt 4 van artikel 1 onder n van de Beleidsregels: een 
activiteit die onder artikel 9.4, achtste lid van de Wnb valt. Voor het project is weliswaar geen 
natuurvergunning verleend maar er is wel een richtlijnconforme beoordeling uitgevoerd.  
 
In de referentiesituatie zijn dezelfde dieraantallen en –soorten en stalsystemen vergund als in 
de aangevraagde situatie (zie tabel 1 voor de vergunde dieren). Stikstofbronnen anders dan 
dieren hebben in het verleden nooit expliciet deel uitgemaakt van vergunningen. Voor zover 
deze onlosmakelijk verbonden zijn aan de vergunde activiteiten beschouwen wij deze 
stikstofbronnen in lijn met de uitspraak van de ABRvS van 18 november 2020 
(ECLI:NL:RVS:2020:2760) echter als impliciet vergund. In de Aerius-verschilberekening zijn 
daarom ook in de referentiesituatie naast de dieren ook voertuigbewegingen, intern verkeer 
en overige bronnen opgenomen. 
 
Wij kunnen instemmen met de gebruikte uitgangspunten en zijn van mening dat wordt 
uitgegaan van een juiste referentiesituatie.  
 
Conclusie 
Ten opzichte van de referentiesituatie is er geen sprake van toename van stikstofdepositie  
op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige habitattypen. Dit betekent dat significante negatieve 
effecten zijn uitgesloten, waardoor er geen sprake is van vergunningplicht. 
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