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Geachte leden van het college, 

 

Afgelopen jaren hebben wij enkele malen met uw gemeente gesproken over vergroting van het 

bouwvlak. Hieromtrent heeft u van ons ook enige informatie ontvangen. Vanwege privé 

omstandigheden heeft de aanvraag enkele maanden stil gelegen en nu wenst cliënt, mevrouw 

H.M.W. Hunneman de planvorming alsnog door te zetten. Om deze redenen is er woensdag 6 

februari 2013 met mevrouw L. van Dam telefonisch overleg gevoerd. Naar aanleiding van dit overleg 

komen wij met een hernieuwd, concreet verzoek alsmede de gewenste aanvullingen.  

 

Gewenste bedrijfsomvang 

Op het perceel Lemelerveldseweg 65  te Lemelerveld, kadastraal bekend gemeente Dalfsen, sectie U, 

nrs. 398 en 428(ged.), wil cliënt van het varkensbedrijf een nieuwe vleesvarkensstal te realiseren 

voor het huisvesten van 2.998 vleesvarkens. Enkele jaren geleden is er ook al een nieuwe stal 

gerealiseerd waarmee het bouwvlak, inclusieve afwijkingsmogelijkheden, volledig volgebouwd.  

 

In de feitelijke situatie in de bestaande stallen kunnen er 8.876 vleesvarkens worden gehuisvest. In 

de nieuwe situatie worden de aantallen vergroot naar 11.166 vleesvarkens. Een tweetal bestaande 

‘oude’ stallen worden hierbij gesloopt en deze dierplaatsen komen te vervallen. De nieuwe stal zal 

ruimte bieden aan 2.998 vleesvarkens. 

 

Binnen het toegestane agrarische bouwvlak is er onvoldoende mogelijkheid om een vleesvarkensstal 

met de gewenste afmetingen en omvang te kunnen realiseren. Vergroting van het bestaande 

agrarische bouwvlak naar 2 hectare is noodzakelijk. Het vigerende bestemmingplan Buitengebied 

Lemelerveld biedt geen wijzigingsbevoegdheid voor het verschuiven en vergroten van het agrarisch 

bouwperceel. Ook het bouwvlak in het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied dat in 

voorbereiding is, heeft niet de gewenste omvang. Om deze redenen dient een ruimtelijke procedure 

te worden doorlopen.  









 

Globale milieutoets 

Onderdeel van een ruimtelijke procedure is de toetsing of sprake blijft van een deugdelijk woon- en 

leefklimaat in de directe omgeving van het varkensbedrijf. Tevens dient te worden beoordeeld of 

bestaande rechten voldoende worden beschermd.  

 

Geur 

Als onderdeel van de ruimtelijke procedure zal een geurberekening worden opgesteld. De 

geurbelasting op de omliggende woningen zal daarmee worden beoordeeld. De dichtstbijzijnde 

burgerwoning bevindt zich op een grotere afstand dan 200 meter. Deze afstand is voldoende ruim 

om een deugdelijk woon- en leefklimaat te garanderen. Temeer de stallen zijn en/of worden 

voorzien van luchtwassystemen.  

Voor de gewenste uitbreiding is een berekening gemaakt met het voorgeschreven computermodel, 

V-STACKS Vergunning. De uitkomsten zijn als bijlage toegevoegd. De uiteindelijke geurbelasting zal 

met het gewenst aantal dieren en het gewenste stalsysteem 6,9 ou/m3 bedragen bij de woning aan 

de Lemelerveldseweg 67. De geurbelasting op alle andere woningen ligt nog lager. Wettelijk is 

vastgelegd dat in deze gemeente buiten de concentratiegebieden een geurbelasting van 8 ou/m3 

toelaatbaar is. De geurbelasting blijft daarmee onder de norm. 

 

Ammoniak 

In de Wet ammoniak en veehouderij is bepaald dat een binnen een afstand van 250 meter van een 

zeer kwetsbaar gebied geen toename van uitstoot van ammoniak mag plaatsvinden. Het bedrijf 

bevindt zich niet een een dergelijke zone, waarmee cliënt niet te maken heeft met 

ammoniakplafond.  

Op grond van de Natuurbeschermingswet is een vergunning bij de provincie aangevraagd. Op 10 mei 

2012 is de vergunning door de provincie verleend. Tegen de vergunning zijn geen bezwaren 

ingebracht, waarmee de vergunning onherroepelijk is geworden.  

Een afschrift van de vergunning is als bijlage toegevoegd. 

 

Akoestisch 

De geluidproducerende activiteiten bestaan uit aan- en afvoeren met het bijbehorende laden en 

lossen van varkens, de ventilatoren, het vullen van de voersilo’s, mesttransport en transport van 

kadavers. Daarnaast zijn verkeersbewegingen binnen het bedrijf (verkeer op het terrein van het 

bedrijf en de tractor) alsmede aan- en afrijdend verkeer op de openbare weg geluidbronnen.  

Het bedrijf ligt in het buitengebied. Deze omgeving komt overeen met een landelijke omgeving. Voor 

een dergelijke omgeving geeft de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (verder: 

Handreiking) als richtwaarde een etmaalwaarde van 40 dB(A) voor het langtijdgemiddelde beoor-

delingsniveau.  

De dichtstbijzijnde woning ligt op ongeveer 175 meter van de erfgrens van het bedrijf. Dit betreft een 

bedrijfswoning aan de overzijde van de Lemerlerveldseweg. Op ruim 200 meter bevindt zich de 

dichtstbijzijnde burgerwoning. 

Het bedrijf is direct gelegen aan de druk bereden doorgaande ontsluitingsweg. Als gevolg van de 

ligging heerst in de directe omgeving van de inrichting een hoger omgevingsgeluid. Na 100 meter 

wordt dit verkeer geacht te zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld.  

 



 

Fijn stof 

Voor onderhavig plan is met behulp van het rekenprogramma ISL3a en de vastgestelde 

emissiefactoren voor het vee een berekening gemaakt. Deze berekening is in de bijlage opgenomen.  

 

Uit de berekening blijkt, dat de toename van emissie van fijn stof in betekenende mate is, maar niet 

de wettelijk toegestane jaargemiddelde grenswaarde van 40 microgram per m3 overschrijdt en de 

daggemiddelde grenswaarde van 25 dagen per jaar, ter plaatse van gevoelige objecten zoals 

woningen. Weilanden worden aangemerkt als plaatsen die niet toegankelijk zijn voor het publiek en 

behoeven dus geen bescherming. 

 

Verzoek 

Namens cliënt wensen wij van u te vernemen of u bereid bent tot het opstarten van de benodigde 

ruimtelijke procedure, waarmee de oprichting van de gewenste nieuwe vleesvarkensstal mogelijk 

wordt gemaakt.  

 

Tot slot 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Mocht u ten behoeve van een onderdeel 

of anderzijds nog aanvullende informatie wensen, dan vernemen wij dit per omgaande.  

In afwachting van uw reactie, 

 

Hoogachtend, 

VANWESTREENEN BV 

 

 

Ing. B.H. Wopereis 
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