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Geachte heer/mevrouw,
Op 7 september 2011 ontvingen wij een aanvraag van R. Oldenhof voor een
natuurbeschermingsvergunning. De vergunning is aangevraagd voor het houden van
vleesvarkens op de Iocatie Lemeleweldseweg 63 en 65 in Lemeleweld. In deze brief Ieest u
onze reactie op de aanvraag.
Ons besluit
Wij hebben besloten de vergunning te verlenen. U vindt ons besluit bij deze brief. In de
bijlagen van het besluit Ieest u de verdere procedure.
Inzien
Van 11 mei 2012 tot 22 juni 2012 kan iedereen ons besluit inzien op onze website
h|p://www.overijssel.nl/loket/bekendmakingen. De bezwarentermijn Ioopt tot 22 juni 2012.
Uw brief
Uw kenmerk
Vragen
Heeft u vragen over ons besluit of de verdere procedure? Belt u dan met özlem Uzgu, te
bereiken tijdens kantooruren op nummer 038 499 76 65.
Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,
Lpl x u te
,- GW X-...
Patricia Ween|riessen,
teamleider Vergunningverlening
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uw aanvraag om een vergunning voor de Natuurbeschermingswet
patum
10.05.2012
Kenmerk
2012/0135297
Geachte heer Oldenhof,
Op 7 september 2011 hebben wij een aanvraag om vergunning op grond van artikel 19d van
de Natuurbeschermingswet 1998 (verder Nbwet) van u onwangenl. De aanvraag betreft het
in bedrijf hebben van een varkenshouderij inclusief een uitbreiding van het veebesvnd. Ten
behoeve van de uitbreiding wordt een nieuwe stal gerealiseerd. In deze brief geven wij onze
beslissing weer.
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Besluit
Wij besluiten, zoals in bijlage 1 weergegeven, een vergunning op grond van artikel 19d in het
kader van de Nbwet aan u te verlenen voor het in bedrijf hebben en uitbreiden van het
vleesvarkensbedrijf naar 9.430 vleesvarkens in de omgeving van Natura zooo-gebieden.
De volgende stukken zijn onderdeel van de vergunning:
@ de technische situatietekening van de aangevraagde situatie met datum 28 augustus
2011 opgenomen in de aanvraag voorzien van ons kenmerk 2011/0162651.
De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.
Ter bescherming van de aanwezige natuu|aarden en natuurschoon verbinden wij aan deze
vergunning de volgende voorschrioen:
1. Het bedrijf mag maximaal de hier vermelde depositie vero6caken met de aangevraagde
activiteiten. De depositie, afkomstig van de inrichting gelegen aan de Lemele|eldseweg
63 & 65 te Lemeleweld, op de Natura zooo-gebieden 'Sallandse Heuvelrug',
AEngbe|dijksvenen', en 'Uite|aarden Dssel'. is berekend op de volgende aantallen
dieren en stalsysteem :
1
EDo-kenmerk 2011/0162651
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Diersoort Aantal R-hv-code Emissiefaeor Totale emissie in
Dieren k NHa -aar k NHa -aar
Stal F Vleesvarkens 2.040 D3.2.8.2 1,10 2.244:0
Stal G Vleesvarkens 2.196 D3.2.15.1.2 0,53 1.163,9
Stal J Vleesvarkens 2.196 D3.2.15.1.2 0,53 1.163,9
Stal K Vleesvarkens 2.998 D3.2.15.4.2 0,53 1.588,9
Totaal 6.160,7
En bedraagt:
Datum
10.05.2012
Kenmerk
2012/0135297
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Grens van Nzooo-gebied Depositie mol
x-coördinaat y-coördinaat
Vo elrichtli-n ebied N ja r
- Sallandse Heuvelrug 224.435 487.239 0,22
- Engbe|dijksvenen 241.370 496.158 0,52
- Uite|aarden Dssel 206.258 492.018 0 57
2. Vergunninghouder dient door middel van een registratie, zoals bedoeld in 'Regeling
identificatie en registratie dieren 2003' en/of aanvulling dan wel de opvolger van
genoemde regeling, op verzoek van de toezichthouder aan te tonen dat de in de
bovenslande voorwaarde genoemde emissies en depositie niet worden overschreden als
gevolg van toename van de dieraantallen.
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3. De start en de oplevering van de bouwwerkzaamheden van de nieuwe stal moeten een
week van te voren worden gemeld bij het Meldpunt van provincie Overijssel
(tel.nr. 038 425 24 23), onder vermelding van de naam van het betrokken Natura 2000gebied, de naam van de Iocatie en het kenmerk van de vergunning.
Wanneer de houder van de vergunning handelt in strijd met de voorschri|en, kan deze
vergunning op grond van artikel 43 Iid 2 van de Nbwet worden gewijzigd of ingetrokken.
Tot slot
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze beslissing, dan kunt u bellen met özlem ozgû op
telefoonnummer 038 499 7665.
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Afs<hriRen
Een afschrift van dit H|luit wordt veconden aan Buœem|ster en Wethouders van de
gemeente Dalfsen en het ministerie van Economische Zaken, |ndbouw en Innovatie,
vestiging West.
Met vriendelijke groet,
namens Gedeputee|e Staten van Overij|el,
nc't. .)
'ùw
Patricia Ween'c-c.k Driessen,
teamleider Veœun'ningverlening
|œm
10.05.2012
K*nwKw*
201/0135297
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Niet mee eens?
Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum van verzending
van dit besluit bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Overijssel. Hoe u dat moet doen
kunt u hieronder Iezen.
Rechtsmiddel
Binnen zes weken, ingaand op de dag na de datum van verzending van dit besluit, kan een
belanghebbende een bezwaa|chri| indienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel? team
Juridische Zaken, postbus 10078, 8000 GB Zwolle (telefoon 038 - 499 93 05).
Het bezwaarschrio dient te worden onde|ekend en bevat in ieder geval:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.
U kunt het bezwaarschri| ook per elekkonisch formulier verzenden. Dit formulier kunt u
vinden op www.overijssel.nl/loke|bezwaar-klachten
Voor de behandeling van een bezwaa|chriR bij de provincie Overijssel is geen gri|ierecht
Datum
10.05.2012
Kenmerk
2012/0135297
Pagina
ve|chuldigd.
Voor inlichtingen over de bezwaarprocedure kunt u zich wenden tot de provinciaal
medewerker die bij het besluit is vermeld.
Indien spoed dat vereist is het mogelijk een voorlopige voociening te vragen bij de Voorzitter
van de Afdeling Bestuursrechtspraak. In dat geval is gri|ierecht verschuldigd. Voorwaarde is
dat u een bezwaarschri| heef't ingediend.
4
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Ove-egingen bij het besluit
Deze vergunning bestaat uit het besluit en de ove-egingen. In deze bijlage zijn de
ove-egingen opgenomen. Het besluit en de ove|egingen zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden.
De ove-egingen zijn als volgt opgebouwd:
Bijlage 1
A WEERGAVE VAN DE FEITEN
A1 Ve|unningaanvraag
A1.1 Projectomschrijving
A1.2 Periode
A1.3 Onderliggende documenten
A1.4 Aanvullende gegevens
A1.5 Aanvraag en Natura 2000
42 Bevoegdheid
A3 P|œdure
A3.1 Zienswijzen
A3.2 Verlengen beslistermijn
A3.3 Coördinatie met andere wetgeving
A3.4 Betrokkenheid andere provincie bij Natura zooo-gebied
A4 Vergunningplicht
Datum
10.05.2012
Kenmerk
2012/0135297
Tyaglna
B TOETSING
B1 Wecelëk kader
B1.1 Natuurbeschermingswet
B1.2 Overig relevant beleid
B2 Inhoudel|ke beoordeling
B3 Zienswëzen
B3.1 Bespreking van ingediende zienswijzen
Uw brlef
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A
WEERGAVE VAN DE FEUEN
A1
Vergunningaanvraag
A1.1 Projeuomschrijving
De aanvraag van de heer Oldenhof heeft betrekking op het in bedrijf hebben van een
varkenshouderij, inclusief een gewenste uitbreiding. Het bedrijf is gevestigd aan de
Lemele|eldseweg 63 & 65 te Lemeleweld.
Het bedrijf wil het dieraantal uitbreiden naar totaal 9.430 vleesvarkens. Hiervoor wordt een
nieuwe stal (StaI K) gerealiseerd. Deze stal wordt voorzien van een gecombineerd
luchtwassysteem met 85% emissiereductie met behulp van een watergordijn en biologische
wasser. De stal zal naar ve|achting medio 2013 worden gerealiseerd. Twee oude stallen
worden afgebroken.
Stal G en J zijn eerder al gebouwd. Beide stallen zijn voorzien van een gecombineerd
Iuch|asssysteem met 85% emissiereductie door een chemische wasser (Iamellenfilter) en
wate|asser.
Een overzicht van het aangevraagde veebestand is in tabel 1 weergegeven.
Tabel 1: aan evraa de situatie
stalnr Diersoort Aantal RAvcode Emissie- Emissie in
dieren fauor kg NHa/âr
k NHa/-r
F vleesvarkens 2.040 D3.2.8.2 1 10 2.244,0
G vleesvarkens 2.196 53.2.15.1.2 0 53 1.163,9
J vleesvarkens 2.196 D3.2.15.1.2 0 53 1.163,9
K vleesvarkens 2.998 D3.2.15.4.2 0 53 1.588,9
Totaal slso >
A1.2 Periode
De vergunning wordt aangevraagd voor onbepaalde tijd.
Datum
10.05.2012
Kenmerk
2012/0135297
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A13 Onderliggende documenten
Voor de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende documenten meegezonden:
. Situatiescheî en Iuchtfoto;
. Situering Iocatie ten opzichte van Natura 2000 gebieden;
. Toelichting gewenste plannen;
. Beoordelingspunten 'Boetele|eld' en 'Vecht- en Beneden Reggegebied';
. Veesaldokaao 2004;
. Milieutekening gewenste situatie;
. Afschrift vigerende vergunning 9 december 1998)
. Afschrift vigerende vergunning 29 april 2008.
Tevens zijn de volgende (aanvullende) documenten toegestuurd;
* Vergunning Wet milieubeheer 10 maart 1998;
. Vergunning Hinderwet 12 februari 1991)
* Aagro-stacksberekeningen 10 maart 1998, 1991 en gewenste situatie;
* Overzicht beoordelingspunten Natura 2000 gebieden;
* Machtiging.
rovincie veri-ssel
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A1.4 Aanvullende gegevens
Op 16 december 2011 zijn aanvullende gegevens gevraagd. Deze gegevens zijn op 20 januari
2012, kenmerk WS/Nb-000 ontvangen en ingeboekt onder registratiekenmerk 2012/0020735.
A1.S De aanvraag en het Natura zooo-gebied
Uw bedrijf heeft invloed op verschillende Natura zooo-gebieden, waarvan het Natura 2000gebied 'Vecht- en Beneden Reggegebied' het dichtst bij uw bedrijf Iigt (6.000 m).
A2
Bevo|dheid
Uitgangspunt bij de Nbwet 1998 tart. 2) is, dat gedeputeerde staten van de provincie, waarin
beschermde natuurmonumenten en/of Natura zooo-gebieden geheel of grotendeels Iiggen,
bevoegd zijn te beslissen over vergunningaanvragen ex art. 16 en art. 19d Nbwet.
Art. 2a van de Nbwet bepaalt, dat, als de aanvraag betrekking heeft op een handelîng of
project die hoofdzakelijk gevolgen kan hebben voor een deel van een beschermd
natuurmonument of Natura zooo-gebied dat binnen de grenzen van één provincie Iigt, dan
beslist GS van de provincie waarin dat deel Iigt.
De betrokken Natura zooo-gebieden vecht- en Beneden Reggegebied', 'Boeteleweld',
sallandse Heuvelrug' en *Engbe|dijksvenen' Iiggen volledig op het grondgebied van provincie
Overijssel, zodat wij bevoegd zijn om te beslissen op de vergunningaanvraag. Daarnaast heeft
de stikstofdepositie vanuit uw bedrijf ook e|ect op het Natura zooo-gebied 'Uite|aarden
Dssel' dat hoofdzakelijk op het grondgebied van provincie Overijssel Iigt, zodat wij bevoegd
zijn om te beslissen op de vergunningaanvraag.
Datum
10.05.2012
Kenmerk
2012/0135297
paglna
A3
Procedure
Uw brlef
De vergunningprocedure is uitgevoerd in overeenstemming met het bepaalde in hoofdstuk V1II
van de Nbwet en de hiervoor relevante artikelen van de Algemene wet bestuursrecht.
A3.1 Zienswijze
Naar aanleiding van uw aanvraag zijn een afschrift van uw aanvraag evenals de
on|angstbevestiging, op grond van artikel 44, Iid 2, Nbwet, naar het college van
Burgemeester en Wethouders van Dalfsen en het minjsterie van Economische Zaken,
Landbouw & Innovatie (hierna te noemen EL&1), vestiging West gestuurd.
Uw kenmerk
Op basis van artikel 44, Iid 3, Nbwet is het college van burgemeester en wethouders
gedurende een termijn van 8 weken in de gelegenheid gesteld over deze aanvraag hun
zienswijze kenbaar te maken. '
Onder 83 wordt nader ingegaan op de ingebrachte zienswijzen en onze reactie.
A3.2 Verlengen beslistermijn
Wij hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn met 13 weken
(artikel 42, Iid 2, Nbwet) te verlengen.
provincie verijssel
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Aa.3 Coördinatie met andere wetgeving
U hebt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om één van de betrokken bestuursorganen
schrioelijk te verzoeken om coördinatie van besluiwormlng (artikel lgka, Iid 2, Nbwet).
Wij wijzen u erop, dat voor de door u te verrichten activiteit, voor zover ons bekend, ook de
navolgende op aanvraag te nemen besluiten nodig zijn (aoikel lgka, Iid 1, Nbwet):
Naam wet en van toepassing zijnde artikel Bevoegd |stuursorgaan en adres
Flord- en faunawet, artikel 75 Dienst Regelingen, Team vergunningen en ontheïngen
uiwoering, Postbus 19530, 2500 CM Den Haag
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Gemeente Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen
artikel 2.1
MER Beoodelingsnotitie ingevolge artlkel 7.4 Gemeente Dalfsen, Postbus 35, 7720 M Dalfsen
van de Wet milieubeheer
Datum
10.05.2012
Kenmerk
2012/0135297
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A3.4 Betrokkenheid andere provincie
De betrokken Natura zooo-gebieden 'Vecht- en Beneden Reggegebied', 'Boeteleweld',
Ysallandse Heuvelrug' en ïEngber|dijksvenen' Iiggen volledig binnen de begrenzing van
provincie Overijssel. Er is geen sprake van een provinciegrens ove|chrijdend effect binnen het
beschermde gebied. Overeenstemming met een andere provincie is in dit geval niet aan de
orde.
Daarnaast be'l'nvloeden de effecten van stikstofdepositie vanuit uw bedrijf zowel de
gebiedsdelen van het Natura zooo-gebied 'Uite|aarden Dssel' die op het grondgebied van
provincie Overijssel, als delen die op het grondgebied van provincie Gelderland Iiggen. Om
vergunning te verlenen is instemming van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland
noodzakelijk.
Op 11 april 2012 hebben Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland Iaten weten in te
stemmen met ons voornemen om voorliggende vergunning te verlenen.
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A4 Vergunningplicht
Op basis van de aanvraag en de daarbij behorende bijlagen en tekeningen hebben we
beoordeeld of de aangevraagde bedrijfsveranderingeù de kwaliteit van de natuurlijke habitats
en de habitats van soorten in een Natura zooo-gebied en/of beschermd natuurmonument
kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten
waarvoor een gebied is aangewezen. Wij hebben geconstateerd dat de activiteit negatieve
efïecten hebben op habitats in Natura zooo-gebieden die gevoelig zijn voor stikstof. De
activiteit Ieidt tot een verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitatq.
Er is geen sprake van een project of handeling conform een vastgesteld beheerplan. Verder is
er geen sprake van besland gebruik, in overeenstemming met art. 1 van de Nbwet.
Daarmee is deze activiteit vergunningplichtig in het kader van alt. 19d Nbwet.
rovincie veri-ssel
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B
TOETSING
B1
Wettelijk kader en beleid
B1.1 Natuurbeschermingswet 1998
Natura zoo|-gebieden
Aoikel 19d, Iid 1, van de Nbwet bepaalt dat het verboden is zonder vergunning, of in strijd
met aan een dergelijke vergunning verbonden voorschrioen of beperkingen, projecten of
andere handelingen te realiseren c.q. te verrichten die, gelet op de instandhoudingdoelstelling,
de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Vogel- en/of
Habitatrichtlijngebied kunnen verslechteren of een verstorend efïect kunnen hebben op de
soorten waarvoor het gebied is aangewezen.
Zodanige projecten of andere handelingen zijn in ieder geval projecten of handelingen die de
natuurlijke kenmerken van het desbetre|ende gebied kunnen aantasten.
Artikel 19e van de Nbwet bepaalt dat gedeputeerde staten van de provincie bij het verlenen
van een vergunning op basis van artikel 19d, Iid 1, van de Nbwet rekening houden met:
a. de gevolgen die een project of andere handeling, waarop de vergunningaanvraag
betrekking heeft, gelet op de instandhöudingsdoelstelling, met uiuondering van de
doelstellingen, bedoeld in artikel 10a, Iid 3, kan hebben voor een Natura zooo-gebied;
b. een op grond van artikel 19a of artikel 19b vastgesteld beheerplan, en
c. vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, evenals regionale en Iokale
bijzonderheden.
Altikel 19f bepaalt dat aanvrager een passende beoordeling maakt van de gevolgen van een
project voor het gebied voordat gedeputeerde staten een besluit nemen over het verlenen van
een vergunning als bedoeld in artikel 19d, Iid 1, die niet direct verband houdt met of nodig zijn
voor het beheer van een Natura zooo-gebied maar die, afzonderlijk of in combinatie met
andere projecten of plannen, signi|cante gevolgen kunnen hebben voor het desbetre|ende
gebied. Daarbij wordt rekening gehouden met de instandhoudingsdoelstelling, met
uiuondering van de doelstellingen, bedoeld in artikel 10a, lid 3, van dat gebied.
Datum
10.05.2012
Kenmerk
2012/0135297
Pagina
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Er is geen passende beoordeling noodzakelijk inéien de aangevraagde situatie (een wijziging
of uitbreiding) niet Ieidt tot een verhoging van de stikptofdepositie ten opzichte van de
milieuvergunde situatie op de datum dat een gebied op de Iijst van gebieden van
communautair belang werd geplaatst (Habitatrichtlijngebieden), dan wel op de datum van
aanwijzing als speciale beschermingszone in de zin van de Vogelrichtlijn
(Vogelrichtlijngebieden).
De vergunningplicht blijft wel bestaan, maar kan in die gevallen gewoon worden verleend.
Artikel lgkd, lid 1, bepaalt dat bij besluiten over het verlenen van een vergunning als bedoeld
in artikel 19d, Iid 1, het bevoegd gezag niet de gevolgen betrekt die een handeling kan hebben
door het veroorzaken van stikstofdepositie op voor stikstof gevoelige habitats in een Natura
zooo-gebied in de volgende gevallen:
a. de handeling is gebruik dat op 7 december 2004 werd verricht en is sindsdien niet of niet
in betekenende mate gewijzigd, en hee| sindsdien per saldo geen toename van
stikstofdepositie op de voor stikstof gevoelige habitatq in een Natura zooo-gebied
veroo|aakt;
rovincie veri-ssel
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b.
de handeling is een activiteit die na 7 december 2004 is begonnen, of een gebruik dat na
7 december 2004 in betekenende mate is gewijzigd, waarbij is verzekerd dat, in
samenhang met voor die activiteit getrofïèn maatregelen, de stikstofdepositie op de voor
stikstof gevoelige habitats in een Natura zooo-gebied als gevolg van die activiteit of dat
gebruik per saldo niet is toegenomen of zal toenemen.
B1.2 overig relevant beleid
Beleidskader Natura 2500 en stikstof voor veehouderijen
Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben op 13 april 2010 het 'Beleidskader Natura 2000
en stikstof voor veehouderijen' (vanaf hier: beleidskader) vastgesteld. Hierin is
on|ikkelruimte uitgewerkt van individuele veehouderijen. We voorzien in een
samenhangende aanpak voor alle veehouderijen in Overijssel, die Ieidt tot een daling van de
stikstofdepositie.
B2
Inhoudelijke beoordeling
Datum
10.05.2012
Kenmerk
2012/0135297
Paslna
Effecten op Natura z@/o-gebied
De aangevraagde activiteiten hebben een (mogelijke) negatieve invloed op de aanwezige
habitz|pen en/of soorten in omliggende N|tura zooo-gebieden voor wat betreft de factoren
verquring en vermesting.
Hieronder wordt uw aanvraag getoetst aan de beoordelingskade| vanuit de Nbwet.
Stap 1: Toets aan a|ikel 19f
Rondom uw bedrijf bevinden zich meerdere voor stikstof gevoelige Natura zooo-gebieden.
Daarvan Iigt het Natura zooo-gebied 'Vecht en Beneden Reggegebied' het dichtst bij.
Aangezien uw bedrijf stikstof uitqtoot en de achtergronddepositie van stikstof hoger is dan de
kritische depositiewaarden van de betrokken gebieden zijn significant negatieve effecten op
voorhand niet uit te sluiten. In overeenstemming met art. 19f is een passende beoordeling
dan aan de orde.
Uit jurisprudentie blijkt dat er uitonderingen zijn voor die gevallen, waarbij de
stikstofdepositie niet toeneemt ten opzichte van de milieuvergunde situatie op het tijdstip van
aanwijzingz van een beschermd gebied. In die situatie is een passende beoordeling niet
noodzakelijk en kan een vergunning worden verleend. Voor alle Habitatrichtlijngebieden in
Overijssel gaat het dan om de datum van 7 december 2004. De aanwijzingen als
Vogelrichtlijngebied zijn in Overijssel van eerdere datum. Aangezien het om ve|chillende data
gaat moeten we in de beoordeling die Vogelrichtlijngebieden betrekken waarvan de
aanwijzingsdatum verschillen. Overeenkomstig de uitspraak van de Raad van State van 7
september 2011 geldt voor gebieden die voor 10 juni 1994 zijn aàngewezen deze datum als
toetsingsmoment.
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Uw kenmerk
Uw bedrijf heeft, naast de invloed op de Habitatrichtlijngebieden Necht- en Beneden
Reggegebied' en 'Boetele|eld', tevens invloed op één of meerdere Vogelrichtlijngebieden, te
weten 'Sallandse Heuvelrug', *Engbeodijksvenen' en 'Uiterwaarden Ilssel'. De gebieden
'Sallandse Heuvelrug' en iuite|aarden Ilssel' zijn op 24 maart 2000 aangewezen door het
2
Voor spedale besche|lngszones in de zîn van de Vogelrîchtlön, dîe z|n aangewezen voor afloop van de
omzelingste||n van de Habitatrlchtljn gelden de bepalingen van artikel % |eeder derde en vierde Iidr van
de Habitatrîchtlön vanaf 10 juni 1 994
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Natuurbesche|ingswet 1998) aanvrdag vergunning
toenmalige ministerie van Landbouw en Visserij als Vogelrichtlijngebied. Het gebied
'Engbeodijksvenen' is op 29 oktober 1986 door het toenmalige ministerie van Landbouw en
Visserij aangewezen als Vogelrichtlijngebied. Voor dit laatste gebied geldt als toetsingsdatum
10 juni 1994.
Op de toe|ingsdatum van het Vogelrichtlijngebied *Engbe|dijksvenen' had u een
Hinde|ewergunning die op 12 februari 1991 is afgegeven. In tabel 2 zijn de milieuvergunde
aantallen dieren op 10 juni 1994 weergegeven.
Tabel 2: Ver unde aantal dieren o 10 -uni 1994
stalnr Diersoort Aantal RAvcode Emissie- Emissie in
dieren faeor kg NHa/jr
k NHa r
1 Vleesvarkens 156 53.2.1.1 3 0 468 0
0 Vleesvarkens 644 D3.2.1.1 3 0 1.932 0
3 Vleesvarkens 360 D3.2.1.1 3 0 1.080 0
5 Vleesvarkens 250 D3.2.1.1 3 0 750 0
6 Melkkoeien 25 A1.100.1 9 5 237 5
Vrouweli'k 'on vee 25 A3 3 9 97 5
7 Vleesvarkens 440 D3.2.1.1 3 0 1.320 0
Totaal 5.8|5 |
Datum
10.05.2012
Kenmerk
2012/0135297
eaglna
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Uw brlef
Op de datum van aanwijzing de Vogelrichtlijngebieden 'Uite-aarden Dssel' en 'Sallandse
Heuvelrug' had u een Milieuvergunning 10 maart 1998. Op de datum van het plaatsen van de
Habitatrichtlijngebieden Vecht- en Beneden Reggegebied' en âBoetele|eld' op de Iijst van
communautair belang was deze vergunning nog geldig.
In tabel 3 zijn de milieuvergunde aantallen dieren op 24 maart 2000 en 7 december 2004
weergegeven.
Tabel 3: Ver unde aantal dieren o 24 maart 2000 en 7 december 2004
stalnr Diersoort Aantal Mvcode Emissie- Emissie in
dieren factor kg NHz/jr
k NHa r
c vleewarkens 320 D3.2.1.1 3 0 960,0
B vleesvarkens 342 D3.2.1.1 3 0 1.026,0
A Vleesvarkens 440 D3.2.1.1 3 0 1.320,0
E Vleesvarkens 1.892 D3.2.8.1 0 8 1.513,6
D vleesvarkens 598 D3.2.1.1 3 0 1.794,0
Totaal , 6.613,6
uw kenmerk
Om te beoordelen of de depositie in de nieuwe situatie op de Vogelrichtlijngebieden
ïEngbe|dijksvenen', 'Sallandse Heuvelrug' en 'Uite|aarden Dssel' dan wel de
Habitatrichtlijngebieden âvecht en Beneden Reggegebied' en 'Boeteleweld' ten opzichte van de
aanwijzingsdatum is toegenomen zijn depositieberekeningen van beide situaties uitgevoerd en
in tabel 4 weergegeven.
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Datum
10.05.2012
Kenmeek
2012/0135297
Paglna
Tabel 4: N-de ositie van het bedri-f in mol/ha/-r
Grens Vopelrichtlijn- en/of Coördinaten grens Depositie Depositie Depositie
habitats In VR-jebied en/of 19-6..1994 24-03-2000 nieuwe
Habitatrichtlijngebied habltatt en / sit.
X Y 7-12-2004
En be/sdi-kwenen
Rand 241 370 496 158 0,22 n.vt. () 22
sallandse Heuvelru
Rand 224 435 487 239 n.V.t. 0,62 0 52
Uite-aarden Dssel
Rand 206 258 492 018 n.V.t. 0,65 0 57
Vecht en Beneden Re e ebied
Stui|andheiden met struikhei 222 776 496 511 n.V.t. 2,01 1,74
Vochti e heiden 223 664 496 557 n.V.t. 1,69 1 47
Vochti e alluviale bossen 226 740 499 063 n.V.t. 1,02 0 88
Zure vennen 233 508 502 276 n.V.t. 0,44 0 41
Boetele-eld
Vochti e Heiden 218 193 487 071 n.V.t. 0,90 0 72
Blauwgraslanden 219 449 486 784 n.V.t. 0,78 0,63
Jeneverbestruwelen 218 232 487 009 n.V.t. 0,89 O 72
Uit de gegevens die u heef't aangeleverd (zie tabel 2, 3 en 4) blijkt dat de depositie to.v. 10
juni 1994, 24 maart 2000 en 7 december 2004 is afgenomen.
Eonclusie:
Uit vorenstaande gegevens blîjkt dat de stikstofdepositie in de aangevraagde situatie gelijk of
Iager is dan ten tijde van de aanwijzing als Vogelrichtlijngebied c.q. de plaatsing van een
Habitatrichtlijngebied op de Iijst van gebieden van communautair belang. Hierdoor kunnen wij
vergunning verlenen zonder de noodzaak van een passende beoordeling.
Stap 2: Toets aan a/ikel lgkd Nbwet
In de Nbwet zijn regels opgenomen met betrekking tot vergunningverlening en
stikstofdepositie. Deze regels hebben betrekking op Natura zooo-gebieden die op de Europese
Iijst van communauvir belang zijn geplaatqt of zijn aangewezen op of na 7 december 2004.
Wij hebben uw aanvraag aan deze regels getoeët tart. lgkd Nbwet).
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tlw kenmerk
Uit de gegevens in tabel 4 komt naar voren dat de stikstofdepositie in de nieuwe situatie op de
habitats in de Habitatrichtlijngebieden niet toeneemt ten opzichte van de situatie op 7
december 2004. Hierdoor mogen wij de effecten van stikstofdepositie op de
Habitatrichtlijngebieden niet betrekken bij onze ove-egingen voor vergunningverlening.
Voor de Vogelrichtlijngebieden is dit echter niet van toepassing. Om de kwaliteit van het
Vogelrichtlijngebied te borgen verbinden we aan deze vergunning voorschrioen ten aanzien
van het maximaal toegestane depositieniveau van stikstof door de voorgenomen aciviteit.
Stap a: vaststellen overige effecten
Gezien de afstand van circa 6.000 m ten opzichte van het Natura zooo-gebied 'Vecht en
Beneden-Reggegebied' zijn er geen andere effecten te ve|achten, ook niet tijdens de bouw
van de nieuwe stal.
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Conclusie toetsino
Uit vorenstaande gegevens blijkt dat de stikstofdepositie in de aangevraagde situatie Iager of
gelijk is dan ten tijde van de aanwijzing als Vogelrichtlijngebied c.q. de plaatsing van een
Habitatrichtlijngebied op de Iijst van gebieden van communau|ir belang. Hierdoor kunnen wij
vergunning verlenen zonder de noodzaak van een passende beoordeling. Bovendien is
hierdoor ook artikel 19 kd van toepassing, waardoor wij de efïecten van stikstofdepositie op de
Habitatrichtlijngebieden niet zullen betrekken bij onze ove|egingen voor
vergunningverlening.
Voor de Vogelrichtlijngebieden en het Natuurmonument moeten we depositie van stikstof wel
betrekken bij onze ove|egingen. Aangezien er echter geen sprake is van een toename van
stikstofdepositie zijn er geen belemmering om de gevraagde vergunning onder voorwaarden
te verlenen.
B3
Zienswil-zen
Datum
10.05-2012
Kenmerk
2012/0135297
Paglna
Ba.1 Bespreking van ingediende zienswijze
De gemeente Dalfsen heeft binnen de gestelde termijn geen gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om een zienswijze uit te brengen.
C
Slotconclusie
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Uw brief
Uit de beoordeling van de gewenste uitbreiding van het bedrijf van de heer R. Oldenhof,
Lemeleweldseweg 63 & 65 te Lemeleweld blijkt dat de stikstofdepositie ten opzichte de
aanwijzing van het gebied als speciale beschermingszone in het kader van de Vogelrichtlijn
niet toeneemt. Overeenkomstig jurisprudentie is in dat geval geen noodzaak tot een passende
beoordeling.
Ook ten opzichte van 7 december 2004 is er geen sprake van een toename van
stikstofdepositie op habitaopen in Natura zooo-gebieden in de directe omgeving . Voor het
habiotgebied valt de bedrijfswijziging onder de regels van art. lgkd en mogen we stikstof niet
betrekken bij onze a|egingen.
Voor de Vogelrichtlijngebiedenmoeten we depositie van stikstof wel betrekken bij onze
ove|egingen. Voor deze gebieden blijkt dat de .stikstofdepositie door de nieuwe
bedrijfssituatie niet toeneemt ten opzichte van de huidige situatie. Er zijn geen andere
effecten op het Natura zooo-gebied door de voorgenomen wijzigingen in het bedrijf.
Uw kenmerk
Vergunning in het kader van de Nbwet kan, onder voo|aarden, worden verleend.
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Mededeling van het provinciaal bestuur van Overijssel
Vergunning Natuurbeschermingswet
Gedeputeerde Staten van Overijssel delen mee dat zij op 9 mei 2012 een vergunning ex
artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 hebben verleend aan R. Oldenhof,
Lemele|eldseweg 63 en 65 in Lemeleweld. Gedeputeerde Staten hebben de vergunning in
overeenstemming met de aanvraag verleend,
Het besluit kunt u inzien op de website httn://www.overil'ssel.nl/loket/bekendmakinqen. In
het besluit kun u ook Iezen over de mogelijkheid voor het indienen van bezwaar. Het besluit
is verzonden op 10 mei 2012 en belanghebbenden kunnen bezwaar indienen tot 22 juni
2012.
Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 7620.
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