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Besluit 

 

1. Onderwerp 
Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben het voornemen een nieuw 

bestemmingsplan vast te stellen dat het realiseren van een nieuw dierenverblijf 

voor het huisvesten van 28 stuks overig rundvee en 3 stuks vrouwelijk jongvee 

mogelijk maakt.  

Deze nieuwe ontwikkeling heeft mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu. 

 

Bij de voorbereiding van dit plan dient een vormvrije m.e.r.-beoordeling te worden 

uitgevoerd. In dit besluit wordt beoordeeld of voor het plan, vanwege het mogelijk 

maken van activiteiten met mogelijke belangrijke nadelige gevolgen voor het 

milieu, een MER moet worden gemaakt. Het plan betreft de percelen kadastraal 

bekend gemeente Beekbergen, sectie M, nummers 420 en 605, gelegen aan de 

Nieuwe Voorweg 23 te Lieren. 

 

2. Verzoek 
Het verzoek om een besluit te nemen op de vormvrije m.e.r.-beoordeling  

voorafgaand aan het bestemmingsplan voor de Nieuwe Voorweg 23 en bestaat uit 

een e-mail d.d. 6 februari 2020 met verzoek om de aanmeldnotitie vormvrije m.e.r. 

beoordelen.  

Bij het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan, zal dit vormvrije m.e.r.-

beoordelingsbesluit en de aanmeldnotitie M.E.R. beoordeling Nieuwe Voorweg 23 te 

Lieren, d.d. 8 februari 2020’ opgesteld door Lowijs Advies, deel uit maken van de 

stukken. 

 

3. Procedure 
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 

7.19 Wet milieubeheer juncto artikel 2, lid 5 van het Besluit milieueffectrapportage 

van de Wet milieubeheer.  

 

4. Bevoegd gezag 
Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben de bevoegdheid om besluiten 

op grond van de Wet milieubeheer te nemen overgedragen aan Omgevingsdienst 

Veluwe IJssel. Hieraan ligt het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Veluwe IJssel d.d. 3 

juni 2014 ten grondslag. 

 

5. Besluit 
Burgemeesters en wethouders van Apeldoorn besluiten dat bij de voorbereiding van 

de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Beekbergen en Loenen, als 

bedoeld in artikel 3.1, lid 1 de Wet ruimtelijke ordening voor het realiseren van een 

nieuw dierenverblijf voor het huisvesten van rundvee aan de Nieuwe Voorweg 23 te 

Lieren, vanwege het ontbreken van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, 

geen MER hoeft te worden opgesteld. 
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6. Ondertekening 
Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn, 

namens deze, 

 

 

 

mw. A. Obdam-Fransen 

manager Ontwikkeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel 

 

 

7. Rechtsmiddelen 
Dit besluit wordt aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 

van de Algemene wet bestuursrecht. Dit besluit is niet vatbaar voor bezwaar of 

beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden 

besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Wel kan een ieder gebruik maken van het 

rechtsmiddel dat geboden wordt in het kader van de procedure voor het vaststellen 

van het plan ingevolge de Wet ruimtelijke ordening. Dit houdt in dat het vaststellen 

van het plan wel vatbaar is voor bezwaar en beroep. 

 

Dit besluit hoeft niet gepubliceerd te worden. 
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Procedurele overwegingen 

8. Besluit Milieueffectrapportage 
De milieueffectrapportage (MER) is wettelijk verankerd in hoofdstuk 7 van de Wet 

milieubeheer (Wm). Op grond van artikel 7.2 zijn bij algemene maatregel van 

bestuur activiteiten aangewezen die belangrijke gevolgen voor het milieu hebben 

(m.e.r.-plichtige activiteiten) en activiteiten aangewezen ten aanzien waarvan het 

bevoegd gezag moet beoordelen of zij belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu 

kunnen hebben (m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten).  

 

M.e.r.-plichtige activiteiten zijn, met bijbehorende drempelwaarden, opgenomen in 

onderdeel C van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (Besluit mer). 

M.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten en bijbehorende drempelwaarden zijn 

benoemd in onderdeel D van de bijlage van het Besluit mer.  

 

Een bestemmingsplan kan op drie manieren in aanmerking komen voor een 

(vormvrije) m.e.r.-beoordeling danwel directe m.e.r. plicht: 

- Er ontstaat een m.e.r.-plicht indien een passende beoordeling op basis van 

artikel 2.8, lid 1 van de Wet natuurbescherming nodig is; 

- Er ontstaat een m.e.r.-plicht voor activiteiten en gevallen benoemd in de 

onderdelen C en D van de bijlage bij het Besluit mer, in die gevallen waar 

het bestemmingsplan is genoemd in kolom 3 (plannen) van deze bijlage én 

er voldaan wordt aan de voorwaarden in kolom 2. Wanneer niet voldaan 

wordt aan de voorwaarden in kolom 2 van onderdeel D van het besluit geldt 

een m.e.r.-beoordelingsplicht; 

- Er ontstaat een (vormvrije) m.e.r.-beoordelingsplicht voor activiteiten en 

gevallen benoemd in de onderdelen C en D van de bijlage bij het Besluit 

mer, in die gevallen waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 4 

(besluiten) van deze bijlage. Deze beoordelingsplicht geldt ongeacht of er 

voldaan is aan de voorwaarden genoemd in kolom 2 van de bijlage.  

 

Wanneer een bestemmingsplan genoemd wordt in kolom 3 én kolom 4 in de 

onderdelen C en D van de bijlage van het Besluit mer, moet worden bepaald of er 

na vaststelling van het plan nog een besluit nodig is om de activiteiten te kunnen 

realiseren. Wanneer dit wel het geval is, is sprake van een kaderstellend plan  en 

dus een plan in de zin van kolom 3 van de bijlage van het Besluit mer. Wanneer dit 

niet het geval is, dan is er sprake van een besluit in de zin van kolom 4 van de 

bijlage van het Besluit mer. 

 

Activiteiten met dieren 

Met betrekking tot activiteiten met dieren is in het Besluit m.e.r. in onderdeel C 

onder categorie 14 opgenomen voor welke situaties er een m.e.r.-plicht (opstellen 

milieueffectrapport (MER)) geldt voor de voorgenomen activiteiten. 
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De m.e.r.-plicht geldt voor de oprichting, uitbreiding of wijziging van een installatie 

voor het fokken, mesten of houden van pluimvee of varkens, in gevallen waarin de 

activiteit betrekking heeft op meer dan: 

- 85.000 mesthoenders (vleeskuikens); 

- 60.000 hennen; 

- 3.000 mestvarkens; 

- 900 zeugen. 

De in het verzoek beschreven voorgenomen veranderingen vallen niet onder 

onderdeel C van het Besluit m.e.r.  

 

In onderdeel D is onder categorie 14 bepaald voor welke, gebleken niet m.e.r.- 

plichtige, situaties er beoordeeld dient te worden of vanwege bijzondere 

omstandigheden waaronder de activiteit wordt ondernomen, alsnog een 

milieueffectrapport noodzakelijk is. 

Met betrekking tot activiteiten met dieren geldt de m.e.r.-beoordelingsplicht voor de 

oprichting, uitbreiding of wijziging van een installatie voor het fokken, mesten of 

houden van dieren, in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op meer dan 

1.200 vleesrunderen.  

 

De activiteit betreft het realiseren van een nieuw dierenverblijf voor het huisvesten 

van 28 stuks rundvee en 3 stuks vrouwelijk jongvee. Omdat er minder dan 1.200 

vleesrunderen worden gehouden is er een beoordelingsnotitie vorm-vrij mer 

opgesteld. Het huisvestingssysteem in het dierenverblijf betreft een zogeheten pot: 

het oppotten van mest door op gezette tijden de mest met een verse laag strooisel 

te bedekken. 

 

9. Voorgenomen activiteiten  
Onderhavig project heeft betrekking op de activiteiten genoemd in de bijlage 

behorende bij het Besluit m.e.r. onderdeel D, categorie 14 onder 10 (de oprichting, 

wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van 

dieren). De in kolom 2 genoemde drempelwaarde (het houden van meer dan 1.200 

vleesrunderen, waaronder de diercategorie met Rav-code A 7) wordt niet 

overschreden. Het bestemmingsplan wordt genoemd in zowel kolom 3 als kolom 4. 

Er is een aanvullend besluit nodig om na vaststelling van het bestemmingsplan de 

activiteiten te realiseren. Er is daarom sprake van een kaderstellend plan in de zin 

van kolom 3 van de bijlage.  
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Het plan heeft betrekking op de volgende dieren: 

Rav 
code 
1) 

Diersoort  Aantal  

NH3 
emissie 
factor 
kg/dier/jr 
2) 

Emissie 
kg NH3 
totaal 

Geurfactor 
ou/dier/sec 
3) 

Geur 
emissie 
totaal 

Fijn stof 
(PM10) 
emissie 
g/dier/jr 
4) 

PM10 
emissie 
in kg 
totaal 

A7.100 
Overig 
rundvee  
> 2 jr 

28 6,2 173,6 --- --- 170 4760 

A3.100 
Vrouwelijk  
jongvee tot 
2 jr 

3 4,4 13,2 --- --- 38 114 

    183,8  ---  4874 

 

1) Rav: Regeling ammoniak en veehouderij 

2) emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens de Regeling ammoniak en 

veehouderij 

3) geuremissiefactor in odour units per seconde per dier volgens de Regeling geurhinder 

en veehouderij 

4) fijn stofemissie (g PM10/dier/jaar). Volgens emissielijst op rijksoverheid.nl 

nvg: niet vastgesteld 

 

Toelichting tabellen: 

Voor de diercategorieën en de omrekeningsfactoren is uitgegaan van de Regeling 

ammoniak en veehouderij (Staatscourant 2002 nr. 82 en meest recent gewijzigde 

Staatscourant 2019, nr. 68350) en de omrekeningsfactoren uit de Regeling 

geurhinder en veehouderij (Staatscourant 2006 nr. 246 en de meest recent 

gewijzigde Staatscourant 2018 nr. 39679). Voor fijn stof zijn de door het Ministerie 

vastgestelde emissie factoren d.d. 15 maart 2019 gehanteerd. 

 

10. Procedure 

Ingevolge artikel 7.19, eerste lid, van de Wm moet het bevoegd gezag, wanneer 

het zelf initiatiefnemer is van activiteiten waarvan op grond van artikel 7.2 lid 2 

onder b van die wet moet worden beoordeeld of deze activiteiten nadelige gevolgen 

hebben voor het milieu, in een zo vroeg mogelijk stadium besluiten of voor de 

activiteit, gelet op de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, een 

milieueffectrapport moet worden opgesteld.  

 

Met de wijziging van het Besluit m.e.r. op 7 juli 2017 is de procedure voor de 

formele m.e.r.-beoordeling en de vormvrije m.e.r.-beoordeling grotendeels 

gelijkgetrokken. Van het besluit met betrekking tot de vormvrije m.e.r.-beoordeling 

hoeft echter geen kennisgeving gedaan te worden. 

 

 

  



 

 

Zaakdossier: DOS-2020-0115800 
Documentnummer: 2020-066756 
 

7 

 

Inhoudelijke overwegingen  

 

11. Toets 
Wij hebben getoetst of voor het project een milieueffectrapport moet worden 

gemaakt. Deze toets is overeenkomstig artikel 7.19, lid 1 jo. 7.17 lid 2 t/m 4 van 

de Wm uitgevoerd op grond van de in bijlage III van de m.e.r.-richtlijn opgenomen 

criteria. De toetsing is hieronder uitgewerkt. 

 

11.1 De kenmerken van het project 
Bij de kenmerken van het project zijn de volgende criteria in ogenschouw genomen: 

- de omvang en het ontwerp van het gehele project; 

- de cumulatie met andere bestaande en/of goedgekeurde projecten; 

- het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met name land, bodem, water en 

biodiversiteit; 

- de productie van afvalstoffen, verontreiniging en hinder; 

- het risico van ongevallen en/of rampen die relevant zijn voor het project in 

kwestie, waaronder rampen die worden veroorzaakt door klimaatverandering, 

in overeenstemming met wetenschappelijke kennis; 

- de risico’s voor de menselijke gezondheid. 

 

11.1.1 Overwegingen 

Omvang van het project  

De percelen aan de Nieuwe Voorweg 23 hebben bij elkaar een oppervlakte van circa 

1.6 hectare. Op het noordelijk gelegen perceel met kadastraal nummer 420 vindt 

het realiseren van een nieuw dierenverblijf voor het huisvesten van rundvee plaats. 

 

Gebruik van natuurlijke hulpbronnen 

Tijdens realisatie van de beoogde nieuwbouw wordt tijdelijk gebruikgemaakt van 

brandstof, elektriciteit, bouwmaterialen, eventueel spoelwater en eventueel grond 

bij de graafwerkzaamheden.  

 

De nieuwe functies binnen het project maken geen bijzonder gebruik van 

natuurlijke hulpbronnen in de directe nabijheid van het plangebied. De functies 

zullen gebruik maken van water en elektriciteit.  

 

In het geheel legt het project geen bijzonder beslag op natuurlijke hulpbronnen. 

 

Productie van afvalstoffen, verontreiniging en hinder 

Er komen in de rundveehouderij weinig afvalstoffen vrij. Het gaat om kleine 

hoeveelheden afval van huishoudelijke aard. Bij reinigingsactiviteiten komt 

afvalwater vrij. Dit afvalwater wordt in een hiervoor bestemde opslagput geloosd en 

opgeslagen en vervolgens afgevoerd.  
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Geluid wordt veroorzaakt door activiteiten in relatie tot het houden van dieren, met 

name verkeersbewegingen. Activiteiten zullen voornamelijk in de dagperiode 

plaatsvinden. Op alle plaatsen waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden, 

worden de noodzakelijke bodembeschermende voorzieningen getroffen. Er wordt 

hoofdzakelijk grondwater toegepast, met name als drinkwater voor de dieren.  

Het elektriciteitsverbruik wordt in hoge mate bepaald door verlichting van 

gebouwen en het erf en het gebruik van elektrische apparaten. Er is geen sprake 

van gasverbruik. 

 

Risico op rampen, ongevallen, risico’s voor de menselijke gezondheid 

Uit oogpunt van externe veiligheid zijn er geen belemmeringen aanwezig voor de 

uitvoering van het project. 

De locatie zelf vormt in algemene zin geen bijzonder risico voor de omgeving. Het 

project heeft betrekking op de exploitatie van een rundveehouderij met mogelijke 

gevolgen voor de gezondheid van omwonenden. Het gaat hierbij vooral om de 

effecten van ammoniak-, geur-, fijnstof- en geluidemissie en het risico op 

infectieziekten. In de beoogde situatie zijn maatregelen getroffen om de 

gezondheidsrisico’s voor omwonende tot een minimum te beperken.  

Ter voorkoming dan wel beperking van dit risico treft initiatiefnemer 

hygiënemaatregelen om insleep en verspreiding van ziekteverwekkers te 

voorkomen. Concrete maatregelen zijn:   

- het verplicht dragen van bedrijfskleding, en  

- regelmatige controle van de dieren (onder andere door de dierenarts). 

 

11.1.2 Afweging: kenmerken van het project 

Gelet op vorengaande zijn wij van mening dat er voor wat betreft de kenmerken 

van het project geen belangrijke nadelige gevolgen zijn te verwachten die 

noodzaken tot het opstellen van een milieueffectrapport. 

 

11.2 De locatie van het project 
Bij de plaats van het project wordt het volgende in overweging genomen: 

- het bestaande grondgebruik; 

- de relatieve rijkdom aan alsmede de kwaliteit en het regeneratievermogen van 

de natuurlijke hulpbronnen van het gebied; 

- het opnamevermogen van het natuurlijk milieu, met speciale aandacht voor de 

typen aangewezen in de m.e.r.-richtlijn. 

 

11.2.1  Overwegingen 

Bestaand grondgebruik  

Op de locatie is een bestaand agrarisch bedrijf gevestigd. Het betreft thans een 

grondgebonden veehouderijbedrijf met kalfkoeien. De veestal wordt verplaatst naar 

het noordelijk gelegen perceel.  
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Relatieve rijkdom van het gebied 

Het gebied rondom de Nieuwe Voorweg 23 heeft voornamelijk de bestemming 

‘Agrarisch’. Verder zijn een tweetal gebiedsaanduidingen van toepassing; ‘Groene 

ontwikkelzone’ en ‘archeologische waarde’. De locatie maakt onderdeel uit van het 

buitengebied Lieren van de gemeente Apeldoorn. 

Het aspect ecologie is omschreven in de Quickscan ‘natuurwetgeving 

plangebied ten noorden van de Nieuwe Voorweg te Lieren’. Indien buiten het 

broedseizoen wordt gewerkt zijn er geen effecten op (beschermde) soorten. 

 

Opnamevermogen van het natuurlijk milieu 

Het opnamevermogen van het natuurlijke milieu heeft te maken met de 

gevoeligheid van gebieden voor ontwikkelingen. In de aanmeldnotitie is een analyse 

gedaan naar het voorkomen van en het mogelijke effect van de ontwikkeling op 

zogenaamde gevoelige gebieden, zoals gedefinieerd in bijlage III van de 

EU-Richtlijn: 

• wetlands  

• kustgebieden  

• berg- en bosgebieden  

• reservaten en natuurparken  

• gebieden die in de wetgeving van lidstaten zijn aangeduid of door die 

wetgeving worden beschermd; speciale beschermingszones door de 

lidstaten aangewezen volgens Richtlijn 79/409/EEG (= Vogelrichtlijn) en 

Richtlijn 92/43/EEG (= Habitatrichtlijn)  

• gebieden waar de milieukwaliteitsnormen al niet worden nagekomen  

• gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid  

• landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang 

 

De locatie is niet gelegen in een zeer kwetsbaar gebied als bedoeld in de Wet 

ammoniak en veehouderij of in een zone van 250 meter rond een zodanig gebied. 

Dit houdt in dat zeer kwetsbare gebieden op voldoende afstand van de 

projectlocatie zijn gelegen. Op ruim één kilometer afstand is het Natura 2000-

gebied ‘Veluwe’ gelegen. Voor het project is reeds een natuurvergunning verleend. 

De projectlocatie is niet gelegen in of in de directe omgeving van een 

milieubeschermings- of grondwaterbeschermingsgebied. Wel is de projectlocatie 

gelegen in de zogeheten Groene Ontwikkelzone. Binnen deze zone zijn geen 

grootschalige ontwikkelingen mogelijk. Het project kan als een kleinschalige 

ontwikkeling worden gezien, passend binnen de eerder vergunde en daarmee 

toegestane activiteiten. De in de Quickscan aanbevolen maatregelen dienen rondom 

de aanwezigheid van Ecologische Hoofdstructuur (EHS-Natuur, EHS-Verweving, 

HEN-water en Beekbergse Poort) te worden opgenomen in een inrichtingsschets.  

 

Er is geen sprake van een ander gebied zoals hierboven genoemd.  

 

11.2.2 Afweging locatie van het plan 
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Gelet op vorengaande zijn wij van mening dat er voor wat betreft de locatie van het 

project geen belangrijke nadelige gevolgen zijn te verwachten die noodzaken tot 

het opstellen van een milieueffectrapport. 

 

 

11.3 De soort en kenmerken van het potentiële effect 
Bij de soort en kenmerken van het potentiële effect moet in aanmerking worden 

genomen, in samenhang met de onder de punten 1 en 2 uiteengezette criteria en 

met inachtneming van: 

- de orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten; 

- de aard van het effect; 

- het grensoverschrijdend karakter van het effect; 

- de waarschijnlijkheid van het effect; 

- de verwachte aanvang, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het 

effect; 

- de cumulatie van effecten van andere bestaande en/of goedgekeurde 

projecten; 

- de mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen. 

 

11.3.1 Overwegingen 

Ruimtelijk bereik van de effecten 

Het project leidt in totaal mogelijk tot een beperkte toename van 

verkeersbewegingen. De belangrijkste vervoersbewegingen van en naar het bedrijf 

die met het project verband houden, betreffen de aan- en afvoer van vee, aanvoer 

van voer en de afvoer van mest.  

 

Aard van het effect 

- Ammoniak: 

In de aanmeldnotitie zijn de beoordeling van de gevolgen die de inrichting voor het 

milieu veroorzaakt met betrekking tot het aspect ammoniak getoetst aan de Wet 

ammoniak en veehouderij (Wav) en indirect aan het Besluit emissiearme 

huisvesting. 

Hieruit blijkt dat het project voldoet aan het criterium van het toepassen van de 

beste beschikbare technieken voor de emissie van ammoniak. 

- Wet ammoniak en veehouderij: 

In de aanmeldnotitie is getoetst aan de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) De 

gewenste situatie voldoet aan het gestelde in de Wav. Er zijn om deze reden vanuit 

de Wav geen belangrijke nadelige gevolgen te verwachten. 

-Wet natuurbescherming: 

Op 2 juni 2014, met kenmerk 2012-000117 heeft de provincie Gelderland 

een vergunning op grond van de Wnb verleend voor 28 stuks overig rundvee en 3 

stuks vrouwelijk jongvee. Hieruit blijkt dat er geen significante negatieve gevolgen 

voor Natura 2000-gebieden te verwachten. 
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- Directe ammoniakschade: 

Bij het verlenen van omgevingsvergunningen voor het onderdeel milieu kan 

mogelijke directe schade aan bossen en andere vegetaties door de uitstoot van 

ammoniak van belang zijn. 

Binnen 50 meter van de inrichting liggen geen percelen liggen waar gevoelige 

gewassen worden geteeld. Tevens zijn er binnen 25 meter van de inrichting geen 

minder gevoelige planten en bomen aanwezig.  

- Geur: 

Door een veehouderij wordt geur geëmitteerd. Geur kan aanleiding geven tot 

geurhinder. De geurhinder vanwege de dierenverblijven dient te worden getoetst 

volgens het gestelde in de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv). 

Er wordt voldaan aan de vereiste afstanden. 

- Fijn stof: 

Uit de notitie blijkt dat de fijnstof-emissie na realisatie van het project circa 5 kg 

per jaar bedraagt. Gezien de geringe fijnstof-emissie kan het project als niet in 

betekenende mate worden gekwalificeerd. 

- overig 

Zie hiervoor het gestelde onder hoofdstuk 4; ‘effecten op de omgeving’. 

Vanwege de beperkte veestapel zijn deze effecten beperkt. 

 

Grensoverschrijdend karakter van het effect 

Er is geen sprake van een grensoverschrijdend effect. 

 

Aanvang, duur, frequentie en omkeerbaarheid van het effect 

Na realisatie van het pproject zullen de bovengenoemde effecten aanvangen. De 

effecten zullen permanent zijn. 

 

Cumulatie met andere projecten (Achtergrondbelasting) 

Voor het beoordelen van het woon-en leefklimaat ter plaatse van een plangebied is 

het nodig om de verwachte geurhinder vanwege veehouderijen te beschouwen.  

In de directe omgeving zijn alleen niet-intensieve veehouderijen gelegen. 

De cumulatie met andere projecten zal daarom minimaal zijn. 

 

 Mogelijkheid tot mitigatie  

De mogelijkheden zijn beoordeeld in het kader van de vergunning op grond van de 

Wnb. 

 

11.3.2 Afweging soorten en kenmerken van het potentiële project 

Gelet op vorengaande zijn wij van mening dat er voor wat betreft de soort en 

kenmerken van het project geen belangrijke nadelige gevolgen zijn te verwachten 

die noodzaken tot het opstellen van een milieueffectrapport. 

 

 

12. CONCLUSIE 
 



 

 

Zaakdossier: DOS-2020-0115800 
Documentnummer: 2020-066756 
 

12 

 

Op basis van bovengenoemde kenmerken en locatie van het project en de 

kenmerken van de potentiele effect van het project is vastgesteld dat er geen 

sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Het opstellen van een 

MER is niet nodig.  
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

 

1.1 Projectlocatie en het project 

Op het perceel Nieuwe Voorweg 23 te Lieren (hierna: de projectlocatie) wordt een rundvee-

houderij geëxploiteerd. Op afbeelding 1 is de ligging van de projectlocatie weergegeven. 

Afbeelding 1. Ligging projectlocatie 

 

De exploitatie van de rundveehouderij wordt gewijzigd. Initiatiefnemer is voornemens een nieuw 

dierenverblijf te realiseren voor het huisvesten van rundvee (hierna: het project). Het 

huisvestingssysteem in het dierenverblijf betreft een zogeheten pot: het oppotten van mest door 

op gezette tijden de mest met een verse laag strooisel te bedekken. Als het mengsel van stro en 

mest een bepaalde hoogte heeft bereikt, dan wordt het dierenverblijf geleegd. 

1.2 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer 

Voor de activiteiten die met het project verband houden is op 20 september 2019 een melding 

ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer ingediend (kenmerk A8g0e0gata8). Bij brief van 

17 oktober 2019 is de ontvangst van de melding door de Omgevingsdienst Veluwe IJssel 

bevestigd. 
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In tabel 1 zijn de emissies vanwege het gemelde veebestand opgenomen. 

Tabel 1. Ammoniak-, geur- en fijnstofemissie vanwege het gemelde veebestand 

Diercategorie / 

Dierenverblijf 

Rav-code Aantal 

dieren 

Ammoniakemissie Geuremissie Fijnstofemissie 

   kg NH3 

per dier 

Totaal          

kg NH3 

ouE/sec/dier Totaal 

ouE/sec 

g/dier Totaal 

kg 

Overig rundvee 

> 2 jr 

A 7.100 28 6,2 173,6 Niet 

vastgesteld 

- 170 4,760 

Vrouwelijk 

jongvee tot 2 jr 

A 3.100 3 4,4 13,2 Niet 

vastgesteld 

- 38 0,114 

         

Totaal    186,8  77.983,6  4,874 

1.3 Natuurvergunning 

Op 2 juni 2014, kenmerk 2012-000117, is voor het in tabel 1 genoemd veebestand een 

vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming (hierna: de Wnb) verleend. Met het 

verlenen van deze vergunning is het project als passend beoordeeld, ofwel geen significant 

negatieve effecten op Natura 2000-gebieden. 

1.4 Vereiste omgevingsvergunning 

Voor het realiseren van het project is nog een omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.1, 

eerste lid, aanhef, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) 

vereist. Het gaat hierbij om de activiteiten ‘het bouwen van een bouwwerk’. Burgemeester en 

wethouders van de gemeente Apeldoorn zijn bevoegd om de vereiste omgevingsvergunning te 

verlenen. 

1.5 Herziening bestemmingsplan 

Het project kan op grond van het vigerende bestemmingsplan niet worden gerealiseerd. 

Gemeente Apeldoorn is echter bereid om het bestemmingsplan te herzien. Deze herziening is  

kaderstellend voor de vereiste omgevingsvergunning. 

1.6 Milieueffectrapportage 

Artikel 7.16, eerste lid, van de Wet milieubeheer (hierna: de Wm) luidt: 

“Indien degene die een activiteit wil ondernemen, aangewezen krachtens artikel 7.2, eerste lid, 

onder b, voornemens is een verzoek in te dienen tot het nemen van een besluit als bedoeld in 

het vierde lid van dat artikel, deelt hij dat voornemen schriftelijk mee aan het bevoegd gezag”. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/2018-07-01#Hoofdstuk7_Paragraaf7.2_Artikel7.2
https://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/2018-07-01#Hoofdstuk7_Paragraaf7.2_Artikel7.2
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Ingevolge artikel 7.2, eerste lid, onder a, van de Wm worden bij algemene maatregel van 

bestuur de activiteiten aangewezen die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen 

hebben. 

Ingevolge artikel 7.2, eerste lid, onder b, van de Wm worden bij algemene maatregel van 

bestuur de activiteiten aangewezen ten aanzien waarvan het bevoegd gezag moet beoordelen 

of zij belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. 

Terzake van de activiteiten als bedoeld in het eerste lid worden ingevolge artikel 7.2, tweede lid, 

van de Wm bij algemene maatregel van bestuur de categorieën van plannen aangewezen bij de 

voorbereiding waarvan een milieueffectrapport moet worden gemaakt. 

Terzake van de activiteiten als bedoeld in het eerste lid, onder a, worden ingevolge artikel 7.2, 

derde lid, van de Wm de categorieën van besluiten aangewezen bij de voorbereiding waarvan 

een milieueffectrapport moet worden gemaakt. 

Terzake van de activiteiten als bedoeld in het eerste lid, onder b, worden ingevolge artikel 7.2, 

vierde lid, van de Wm de categorieën van besluiten aangewezen in het kader waarvan het 

bevoegd gezag moet beoordelen of die activiteiten belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu 

kunnen hebben. Indien dat het geval is, moet een milieueffectrapport worden gemaakt. 

De in artikel 7.2 van de Wm bedoelde algemene maatregel van bestuur is het Besluit 

milieueffectrapportage (hierna: het Besluit mer). 

Ingevolge artikel 2, tweede lid, van het Besluit mer worden als activiteiten als bedoeld in artikel 

7.2, eerste lid, onder b, van de Wm aangewezen de activiteiten die behoren tot een categorie 

die in de onderdelen C en D van de bijlage is omschreven.  

Ingevolge artikel 2, derde lid, van het Besluit mer worden als categorieën van plannen als 

bedoeld in artikel 7.2, tweede lid, van de Wm aangewezen de categorieën die in kolom 3 van de 

onderdelen C en D van de bijlage zijn omschreven. In kolom 3 wordt onder andere een 

herziening van het bestemmingsplan genoemd. 

Ingevolge artikel 2, vierde lid, van het Besluit mer worden als categorieën van besluiten als 

bedoeld in artikel 7.2, vierde lid, van de Wm aangewezen de categorieën die in kolom 4 van de 

onderdelen C en D van de bijlage zijn omschreven. In kolom 4 wordt onder andere een 

omgevingsvergunning genoemd. Op de totstandkoming van dit besluit is (na herziening van het 

bestemmingsplan) titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.  

Het project heeft betrekking op de oprichting van een installatie voor het houden van 28 

vleesrunderen (waaronder de diercategorie met Rav-code A 7). Deze activiteit, in combinatie 

bezien met het geval, wordt niet genoemd in een categorie die in de onderdelen C en D van de 

bijlage van het Besluit mer is omschreven. In zoverre is er geen (directe) plicht tot het opstellen 
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van een milieueffectrapport of een beoordeling door het bevoegd gezag of de activiteit 

belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. 

Ingevolge artikel 2, vijfde lid, van het Besluit mer, voor zover relevant,  geldt voor zover in de 

bijlage, onderdeel D, bij een categorie van activiteiten categorieën van gevallen zijn 

aangegeven, de verplichting tot onder andere het toepassen van artikel 7.16 van de Wm in 

overige gevallen. 

Bij categorie 14, onder 10, onderdeel D, van de bijlage, van het Besluit mer wordt als activiteit 

en geval genoemd: de oprichting van een installatie voor het houden van meer dan 1.200 

vleesrunderen (waaronder de diercategorie met Rav-code A 7). Dit houdt in dat in overige 

gevallen, lees: de oprichting van een installatie voor het houden van 1.200 vleesrunderen of 

minder, artikel 7.16 van de Wm moet worden toegepast.  

Resumerend kan worden gesteld dat het project betrekking heeft op de oprichting van een 

installatie voor het houden van 28 vleesrunderen. Op grond van het Besluit mer gaat het 

derhalve om een activiteit en geval, waarvoor het bevoegd gezag moet beoordelen of een 

milieueffectrapport moet worden gemaakt, alvorens een aanvraag om een omgevings-

vergunning kan worden verleend en/of een herziening van het bestemmingsplan kan worden 

vastgesteld.  

Deze aanmeldnotitie kan worden gezien als een mededeling van de initiatiefnemer om een 

activiteit te gaan ondernemen waarvan het bevoegd gezag moet beoordelen of hiervoor al dan 

niet een milieueffectrapport moet worden gemaakt. 

1.7 Planning 

Direct na het verlenen van de vereiste toestemmingen wil initiatiefnemer het project gaan 

realiseren. 

1.8 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt verder ingegaan op het project. 

Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van de projectlocatie. 

Hoofdstuk 4 geeft inzicht in de gevolgen van de exploitatie van de veehouderij voor de 

omgeving na realisatie van het project. 

Hoofdstuk 5 bevat de conclusie of er al dan niet een milieueffectrapport moet worden opgesteld. 
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Hoofdstuk 2 Het project 

 

In dit hoofdstuk wordt een korte beschrijving gegeven van het project. Als losse bijlage bij deze 

notitie is een milieutekening van de inrichting opgenomen. 

2.1 Algemeen 

Initiatiefnemer wil op de projectlocatie een nieuw dierenverblijf realiseren voor het houden van 

rundvee ten behoeve van de productie van vlees.  

2.2 Werkzaamheden 

De werkzaamheden die met het project verband houden bestaan uit het voeren en (veterinair) 

verzorgen/controleren van de dieren, het aan- en afvoeren van dieren, het ontmesten / 

schoonmaken en het weer gebruiksklaar maken van het dierenverblijf en het bijhouden van de 

administratie. De veterinaire verzorging wordt gedaan door initiatiefnemer, onder begeleiding 

van de dierenarts binnen de hiervoor geldende wettelijke kaders. 

 

2.3 Vervoersbewegingen 

De belangrijkste vervoersbewegingen naar en van het bedrijf die met het project verband 

houden, betreffen de aan- en afvoer van vee, aanvoer van voer en de afvoer van mest. 

Hierna volgt een inschatting van het aantal verkeersbewegingen: 

- aanvoer van voer met een tractor: maximaal één keer per maand; 

- afvoer van mest met een tractor: maximaal één keer per maand, en 

- incidenteel: verkeersbewegingen vanwege de aan- en afvoer van rundvee, maximaal twee 

keer per maand met een tractor.  
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Hoofdstuk 3 Projectlocatie 

 

In dit hoofdstuk wordt een korte beschrijving gegeven van de projectlocatie. 

3.1 Algemeen 

De projectlocatie is gelegen in het buitengebied van de kern Lieren. Zie afbeelding 2. Deze 

woonkern bevindt zich ten zuiden op circa 150 meter afstand. 

Afbeelding 2. Ligging projectlocatie nabij de kern Lieren 

 

De projectlocatie betreft de percelen kadastraal bekend gemeente Beekbergen, sectie M, de 

nummers 420 en 605.  

De omgeving van de projectlocatie kenmerkt zich in hoofdzaak door agrarische activiteiten met 

ondergeschikt burgerbewoning. 

3.2 Bestemming 

Op grond van het bestemmingsplan Stuwwalrand Parkzone Zuid heeft de projectlocatie de 

bestemmingen ‘Woondoeleinden’ en Agrarisch gebied met landschappelijke en natuurwaarden’. 

De aanwezige bebouwing en het agrarisch gebruik hiervan vallen onder het overgangsrecht.  

De projectlocatie maakt thans onderdeel uit van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan 

'Buitengebied Beekbergen en Loenen', dat als ontwerp vanaf 17 mei 2018 ter inzage heeft 

gelegen. De reparatie van de bestemming op de projectlocatie is onderdeel van dit 

bestemmingsplan. 
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3.3 Externe veiligheid 

In de directe omgeving van de projectlocatie zijn geen (beperkt) kwetsbare objecten als bedoeld 

in het Besluit externe veiligheid inrichtingen gelegen. De weg waaraan de projectlocatie grenst, 

wordt niet gebruikt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook zijn er in de nabijheid van de 

projectlocatie geen buisleidingen voor het transport voor gevaarlijke stoffen gelegen. Er zijn 

derhalve uit oogpunt van externe veiligheid geen belemmeringen aanwezig voor de uitvoering 

van het project. 

3.4 Ligging ten opzichte van kwetsbare en Natura 2000-gebieden 

De projectlocatie is niet gelegen in een zeer kwetsbaar gebied als bedoeld in de Wet ammoniak 

en veehouderij of in een zone van 250 meter rond een zodanig gebied. Zie verder paragraaf 

4.2.2. 

De projectlocatie is op ruim één kilometer afstand van het dichtstbijgelegen Natura 2000-gebied 

‘Veluwe’ gelegen. Zie verder paragraaf 4.2.2. 

3.5 Ligging ten opzichte van overige gebieden 

De projectlocatie is niet gelegen in of in de directe omgeving van een milieubeschermings- of  

grondwaterbeschermingsgebied. Wel is de projectlocatie gelegen in de zogeheten Groene 

Ontwikkelzone. Binnen deze zone zijn geen grootschalige ontwikkelingen mogelijk. Het project 

kan als een kleinschalige ontwikkeling worden gezien, passend binnen de eerder vergunde en 

daarmee toegestane activiteiten. 
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Hoofdstuk 4 Effecten voor de omgeving 

 

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de gevolgen van de exploitatie van de rundveehouderij 

voor de omgeving na realisatie van het project. 

4.1 Algemeen 

De gevolgen van de exploitatie van de rundveehouderij na realisatie van het project worden, 

voor zover mogelijk, op een kwantitatieve wijze beschreven aan de hand van de emissies van 

ammoniak, geur en fijnstof en op basis van de aspecten geluid, bodem, water, afvalstoffen/-

water en energie. Daarnaast wordt nog aandacht besteed aan de aspecten veiligheid en 

volksgezondheid.  

Voor de beslissing of een milieueffectrapport moet worden gemaakt, zijn met name genoemde 

emissies van belang. In tabel 1 zijn deze emissies vanwege het project weergegeven. 

4.2 Ammoniak 

Bij het houden van rundvee komt ammoniak vrij. Ammoniakemissie draagt bij aan de 

stikstofdepositie op voor verzuring gevoelige (natuur)gebieden. Het schaderisico bij deze 

gebieden neemt toe bij grotere emissies, kortere afstanden tot de bron en een hogere 

achtergronddepositie. 

4.2.1 Ammoniakemissie uit dierenverblijven 

Regeling Relevantie: 

Besluit emissiearme huisvesting 

(Beh) 

Op grond van het Beh geldt geen maximale 

emissiewaarde voor het te houden rundvee. 

Het toe te passen huisvestingssysteem in het nieuw op te richten dierenverblijf kan als beste 

beschikbare techniek worden aangemerkt. 

De ammoniakemissie vanwege de exploitatie van de veehouderij na realisatie van het project 

bedraagt 186,8 kg per jaar. 

4.2.2 Stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden 

Op ruim één kilometer afstand is het Natura 2000-gebied ‘Veluwe’ gelegen. Voor het project is 

reeds een natuurvergunning verleend. Zie paragraaf 1.3. 

4.2.3 Zeer kwetsbare gebieden 

Zeer kwetsbare gebieden zijn op voldoende afstand van de projectlocatie gelegen.  
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4.3 Geur 

Bij het houden van rundvee komt geur vrij. Geuremissie draagt bij aan mogelijke geurhinder 

voor de omgeving. De mate van geurhinder is voornamelijk afhankelijk van de ligging van 

geurgevoelige objecten ten opzichte van dierenverblijven en de omvang van de geuremissie. 

Regeling: Relevantie: 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer 

Op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt 

beoordeeld of het houden van rundvee aan de vaste 

afstandseis tot geurgevoelige objecten voldoet. 

4.3.1 Geuremissie uit dierenverblijven 

Het toe te passen huisvestingssysteem in het nieuw op te richten dierenverblijf kan als beste 

beschikbare techniek worden aangemerkt. 

De geuremissie vanwege de exploitatie van de veehouderij na realisatie van het project kan niet 

worden berekend, omdat voor het te houden rundvee geen geuremissiefactoren zijn 

vastgesteld. Beoordeling van geurhinder moet derhalve plaatsvinden op basis van een vaste 

afstandseis. 

4.3.2 Vaste afstanden tot geurgevoelige objecten 

In de omgeving van de projectlocatie zijn geurgevoelige objecten gelegen waar vast aan te 

houden afstanden van 50 en 100 meter voor geldt. Deze afstanden worden gemeten vanaf het 

dichtstbijgelegen emissiepunt van een dierenverblijf tot de gevel van de betreffende 

geurgevoelige objecten. Voor deze objecten geldt dat aan de vereiste afstanden wordt voldaan. 

4.3.3 Cumulatie van geurhinder 

Cumulatie van geurhinder treedt op als meerdere veehouderijen op een geurgevoelig object 

geurbelasting veroorzaken. Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht niet tot een aparte 

cumulatieve beoordeling. Voor een goede beoordeling van milieueffecten is het echter 

noodzakelijk om de cumulatieve geurhinder in relatie tot de kwaliteit van de leefomgeving 

(milieukwaliteit) te beschouwen. 

Cumulatieve geurhinder kan worden berekend op basis van geuremissies afkomstig van 

veehouderijen. Het project ziet echter op het houden van rundvee waarvoor geen 

geuremissiefactoren zijn vastgesteld, zodat de cumulatieve geurhinder niet kan worden 

berekend. 

Gezien de omgeving van de projectlocatie, waarin beperkt veehouderijen aanwezig zijn, en het 

beperkt aantal stuks rundvee dat wordt gehouden, is het de verwachting dat het project niet 

significant bijdraagt aan cumulatie van geurhinder. 
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4.4 Luchtkwaliteit 

Bij het houden van rundvee komt fijnstof (PM10) vrij. PM10 draagt bij aan de (verslechtering van 

de) luchtkwaliteit. Een slechte luchtkwaliteit kan leiden tot negatieve gezondheidseffecten, 

afhankelijk van de mate van blootstelling. 

Regeling: Relevantie: 

Titel 5.2 van de Wet 

milieubeheer (Wm) 

Op grond van Titel 5.2 van de Wm gelden landelijk 

vastgestelde grenswaarden voor de luchtkwaliteit met 

betrekking tot PM10. De grenswaarden zijn: 

- de jaargemiddelde concentratie is maximaal 40 µg/m3; 

- de daggemiddelde concentratie van 50 µg/m3 mag 

maximaal 35 keer per kalenderjaar worden overschreden. 

Beoordeeld moet worden of het project hier binnen blijft. 

Regeling beoordeling 

luchtkwaliteit 2007 (Rbl 2007) 

De Rbl 2007 schrijft voor op welke wijze en op welke 

locaties de luchtkwaliteit vanwege het project moet worden 

bepaald. 

4.4.1 PM10-emissie vanuit dierenverblijven 

Regeling Relevantie: 

Besluit emissiearme huisvesting 

(Beh) 

Op grond van het Beh geldt geen maximale 

emissiewaarde PM10 voor rundvee. 

De PM10-emissie vanwege de exploitatie van de veehouderij na realisatie van het project 

bedraagt circa 5 kg per jaar. 

4.4.2 Niet in betekenende mate 

Volgens het Besluit niet in betekenende mate bijdragen en de hierop gebaseerde vuistregel voor 

veehouderijen, geldt dat bij een afstand van 70 meter de bijdrage van PM10-emissie van een 

project meer dan 324 kg moet bedragen om als ‘in betekenende mate’ te kunnen worden 

gekwalificeerd.  

Gezien de geringe PM10-emissie kan het project als niet in betekenende mate worden 

gekwalificeerd. 

Tabel 2. Vuistregel uit de Handreiking fijn stof en veehouderijen (Infomil, mei 2010). 
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4.5 Geluid 

Geluid wordt veroorzaakt door activiteiten in relatie tot het houden van dieren, met name 

verkeersbewegingen. Activiteiten zullen voornamelijk in de dagperiode plaatsvinden.  

Als uitgangspunt voor het beoordelen van het aspect geluid geldt het langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveau en het maximaal geluidsniveau zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit 

milieubeheer. Het nieuw op te richten dierenverblijf wordt natuurlijk geventileerd. Verder blijkt uit 

paragraaf 2.3 dat de verkeersbewegingen zeer beperkt zijn. Uitvoering van het project kan dan 

ook naar verwachting plaatsvinden binnen genoemde niveaus. 

4.6 Bodem 

Er vinden activiteiten plaats die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken en daarom een risico 

vormen voor de kwaliteit van de bodem. De risico’s zijn echter niet groot en kunnen met 

eenvoudige maatregelen worden voorkomen.  

Op alle plaatsen waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden, worden de noodzakelijke 

bodembeschermende voorzieningen getroffen. 

4.7 Water 

Er wordt hoofdzakelijk grondwater toegepast, met name als drinkwater voor de dieren. 

Het grondwaterverbruik bedraagt circa 1.000 m3 per jaar. 

 

4.8 Afvalstoffen/-water 

Er komen in de rundveehouderij weinig afvalstoffen vrij. Het gaat om kleine hoeveelheden afval 

van huishoudelijke aard.  

Daarnaast worden af en toe kadavers afgevoerd. Kadavers moeten verplicht voor destructie 

worden aangeboden.  

Bij reinigingsactiviteiten komt afvalwater vrij. Dit afvalwater wordt in een hiervoor bestemde 

opslagput geloosd en opgeslagen en vervolgens afgevoerd. 

Lozingen in de bodem en/of het oppervlaktewater vinden niet plaats. Alleen regenwater afkomstig 

van de daken en het erf komt in de bodem terecht. Dit water is echter niet vervuild. 

4.9 Energie 

Het elektriciteitsverbruik wordt in hoge mate bepaald door verlichting van gebouwen en het erf 

en het gebruik van elektrische apparaten en zal jaarlijks niet meer dan 10.000 kWh gaan 

bedragen. 

Er is geen sprake van gasverbruik (met uitzondering van de bestaande woning). 
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4.10 Veiligheid 

Ter bestrijding van een begin van brand worden in gebouwen brandblusmiddelen geplaatst.  

Voor het project is ook een omgevingsvergunning bouw noodzakelijk. Bij het verlenen van deze 

vergunning vindt een toets aan de (veiligheids)regels van het Bouwbesluit 2012 plaats. 

4.11 Volksgezondheid 

Het project heeft betrekking op de exploitatie van een rundveehouderij met mogelijke gevolgen 

voor de gezondheid van omwonenden. Het gaat hierbij vooral om de effecten van ammoniak-, 

geur-, fijnstof- en geluidemissie en het risico op infectieziekten. Ter voorkoming danwel 

beperking van dit risico treft initiatiefnemer hygiënemaatregelen om insleep en verspreiding van 

ziekteverwekkers te voorkomen. Concrete maatregelen zijn:  

- het verplicht dragen van bedrijfskleding, en 

- regelmatige controle van de dieren (onder andere door de dierenarts). 
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Hoofdstuk 5 Conclusie 

 

Initiatiefnemer exploiteert op de projectlocatie een rundveehouderij. De exploitatie wordt 

gewijzigd: er wordt een nieuw dierenverblijf gerealiseerd voor het houden van rundvee. 

De effecten voor de omgeving vanwege de exploitatie van de veehouderij na realisatie van het 

project zijn inzichtelijk gemaakt, met name: 

- stikstofdepositie op voor verzuring gevoelige natuur als gevolg van ammoniakemissie; 

- geurhinder, en 

- luchtkwaliteit (fijnstof). 

Het toe te passen huisvestingssysteem in het nieuw te realiseren dierenverblijf voldoet aan het 

principe van het toepassen van de beste beschikbare technieken. 

Er is voor het wijzigen van de exploitatie reeds een natuurvergunning verleend. Hiermee is het 

project voor wat betreft stikstofdepositie als passend beoordeeld. 

Aan de vast aan te houden afstanden van 50 en 100 meter tot geurgevoelige objecten wordt 

voldaan. 

Het project draagt niet significant bij aan cumulatieve geurhinder. 

De bijdrage van het project aan de luchtkwaliteit is niet in betekenende mate vanwege een zeer 

geringe PM10-emissie. 

Naast de emissies zijn ook andere relevante milieu-aspecten beoordeeld, zoals geluid, bodem, 

water, afvalstoffen/-water, energie, veiligheid en volksgezondheid. 

Uit vorenstaande volgt dat de mogelijke nadelige gevolgen vanwege het project goed in beeld 

zijn en niet zodanig zijn dat voor het project een milieueffectrapport nodig is. Hierbij geldt dat bij 

de beoordeling van de effecten voor de omgeving gebleken is dat aan de hiervoor geldende 

regelingen kan worden voldaan. 
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Projectgegevens 

 

Project: 

het realiseren van een nieuw dierenverblijf voor het huisvesten van rundvee op het perceel 

Nieuwe Voorweg 23 te Lieren. 

 

Initiatiefnemer: 

De heer G.G.E. Beltman 

Nieuwe Voorweg 23 

7364 AD  LIEREN 

 

Te nemen besluiten: 

- het vaststellen van een herziening van het bestemmingsplan, en 

- het verlenen van een omgevingsvergunning ex artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, van 

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

 

Bevoegd gezag: 

De raad / burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn. 
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