
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Toelichting op aanvraag en  
te nemen besluiten 
 
Varkenshouderij Hendriks  
Moersloot 147 en 149 te Ter Apel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klantgegevens 

Naam klant  : P.A.G. Hendriks 

Postadres  : Moersloot 149, 9561 VH Ter Apel 

Telefoon   : 0599-584545 

Intakenummer  : B-51.546 

 

  



  

 

  

 

 

Het project 

Aanvrager, P.A.G. Hendriks, exploiteert een varkenshouderij aan de Moersloot in Ter Apel. 

Het bedrijf bestaat uit twee locaties, Moersloot 147 en 149, die circa 300 meter van elkaar 

liggen. Aanvrager wil de locatie aan de Moersloot 149 wijzigen in een zeugenhouderij. Op de 

locatie Moersloot 147 zullen gespeende biggen en vleesvarkens gehouden gaan worden. 

Tezamen ontstaat zo een gesloten varkensbedrijf. Hiervoor worden op beide locaties nieuwe 

stallen gebouwd en zullen bestaande stallen worden aangepast. De nieuwe stallen worden 

emissiearm uitgevoerd, de bestaande stallen worden grotendeels emissiearm gemaakt. De 

stalemissies worden daarmee lager dan in de bestaande situatie. Op de locatie Moersloot 

147 zal tevens een mestbassin worden gebouwd. Via een leiding wordt mest van locatie 

Moersloot 149 naar het mestbassin getransporteerd. In een latere fase zal bij de locatie 

Moersloot 147 een bedrijfswoning worden gerealiseerd. Een plattegrond van de inrichting in 

de eindsituatie is opgenomen in het bijgevoegde milieueffectrapport.  
 

Te nemen besluiten 

Voor de uitvoering van het project worden meerdere (deel)omgevingsvergunningen aange-

vraagd. Het betreft een vergunningen voor meerdere (deels) onlosmakelijke activiteiten: 

bouwen, veranderen/uitbreiden van een milieu-inrichting, afwijken van bestemmingsplan en 

provinciale ruimtelijke verordening, realiseren van een uitrit en aanleggen van een leiding. 

Initiatiefnemer wil het project in verschillende fasen uitvoeren. Voor de verschillende fases 

worden deelvergunningen aangevraagd.  

 
Voorliggende aanvraag 

Gestart wordt met een omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan en de 

provinciale verordening. De afwijking van het bestemmingsplan en de provinciale omge-

vingsverordening betreft het overschrijden van de bestaande staloppervlakte en het maxi-

maal aantal dieren voor dit bedrijf is opgenomen in het bestemmingsplan en toestaan van 

uitbreiding van stalvloeroppervlak voor een intensieve veehouderij in ‘wit gebied’. De afwij-

king is mogelijk omdat reeds vóór 15 december 2010 de procedure in het kader van ‘bouw-

blok op maat’ was gestart, waardoor overgangsrecht van toepassing is. De aanvraag voor 

afwijking van het bestemmingsplan en de provinciale verordening heeft betrekking op het 

gehele project. 

 

Bij de voorbereiding van dit besluit moet de procedure van de milieueffectrapportage wor-

den gevolgd. Bij de aanvraag is daarom een milieueffectrapport (MER) gevoegd. Het MER 

ziet op het gehele project. 

 

De wijziging van de veehouderij is een project als bedoeld in artikel 19d van de  Natuurbe-

schermingswet 1998, waarvoor bij gedeputeerde staten van Groningen en Drenthe een 

verklaring van geen bedenkingen moet worden aangevraagd. Deze verklaring moet worden 

aangehaakt bij de omgevingsvergunning voor afwijking van bestemmingsplan en provinciale 

verordening. In het bijgevoegde milieueffectrapport is onderbouwd dat dit project zeker 

geen significant effect heeft op Natura 2000-gebieden aangezien deze gebieden op meer 

dan 12 kilometer van de projectlocatie liggen en de ammoniakemissie uit de stallen afneemt. 

 

 

 



 

 

 

 
Vervolg 

Nadat een omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan en de provinciale 

verordening is verleend worden de omgevingsvergunningen voor de verschillende realisatie-

fases aangevraagd.  

 

Fase 1 betreft het bouwen van twee nieuwe vleesvarkensstallen en een luchtwasinstallatie 

bij een bestaande stal aan de Moersloot 147. Daarvoor zal een deel-omgevingsvergunning 

worden aangevraagd. 

 

Fase 2 betreft het bouwen van een stal voor guste en dragende zeugen en een stal voor 

kraamzeugen aan de Moersloot 149. Ook daarvoor zal een deel-omgevingsvergunning 

worden aangevraagd. 

 

Op de locatie Moersloot 147 is tevens een bedrijfswoning voorzien. Deze zal in een latere 

fase als deelvergunning worden aangevraagd. 
 

 

Te nemen besluiten Door: 

Vergunning ex artikel 2.1 van de Wabo voor de activiteiten: 

- het gebruiken van gronden in strijd met een bestemmingsplan en 

   de provinciale ruimtelijke verordening. 

- aanhaken van verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in de 

   Natuurbeschermingswet 1998. 

B&W Vlagtwedde 

Vergunning ex artikel 2.1 van de Wabo voor de activiteiten: 

- het bouwen van meerdere bouwwerken - fase 1; 

- het veranderen en het in werking hebben van een inrichting. 

B&W Vlagtwedde 

Vergunning ex artikel 2.1 van de Wabo voor de activiteiten: 

- het bouwen van meerdere bouwwerken - fase 2; 

- het veranderen en het in werking hebben van een inrichting; 

- aanleggen ondergrondse persleiding van 149 naar 147. 

B&W Vlagtwedde 
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