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 BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN D.D. 9 JANUARI 2012 - ZAAKNUMMER
 2011-005783
 Natuurbeschermingswet 1998
 artikelen 19D/19F
 Rundveehouderij J. Pardijs, Bontekoeweg ongenummerd te Baak
 Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van J. Pardijs,
 Beckenstraat 1 te Vierakker, hierna te noemen aanvrager, van 31 maarl 2011 om een
 vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.
 Aanvraaa en procesverloop
 De aanvraag voorziet in een verplaatsing van het bedrijf aan de Beckenstraat 1 te Vierakker naar
 de Bontkoeweg ongenummerd te Baak. De inrichting is gelegen op 550 m van het Natura 2000-
 gebied Uite|aarden Ilssel.
 Tot de aanvraag behoren de volgende stukken:
 . Aanvraagformulier Natuurbeschermingswet Agrarische bedrijven.
 * Besluit Wet milieubeheer, 20 mei 1997, Beckenstraat 1 te Vierakker.
 * Stallijsten 7 december 2004, Beckenstraat 1 te Vierakker.
 * Meldingsformulier Besluit Iandbouw milieubeheer, 11 maart 201 1, Beckenstraat 1 te
 Vierakker.
 * Aanvraagformulier Wet milieubeheer, Holthuize|eg 9 te Brummen.
 . Overzichtsfoto Iocaties.
 * Plattegrondtekening Holthuize|eg 9 te Brummen.
 @ Meitellingen 2004, Holthuize|eg 9 te Brummen.
 @ Stallijsten 21 maart 201 1, Weg naar het Ganzenei 9 te Brummen.
 * Kennisgeving ''Besluit melkrundveehouderij Hinderwer, 1 september 1992, Weg naar
 het Ganzenei 9 te Brummen.
 * Overeenkomst inzake overgang van een hoeveelheid ammoniakproductieruimte, 21
 maart 201 1.
 . Mgro-stacks berekeningen.
 . Afname overzicht.
 Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing
 verklaard.
 Het ontwerpbesluit heeft in de periode van 28 juli tot en met 7 september ter inzage gelegen. Het
 ontwerpbesluit is tevens toegezonden aan het college van Burgemeester en Wethouders van
 de gemeente Bronckhorst en aan de Gelderse Milieufederatie waarbij zij in de gelegenheid
 zijn gesteld een zienswijze naar voren te brengen. Wij hebben drie zienswijzen ontvangen.
 code: 01272928.d0c
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 Besluit
 Gedeputeerde Staten van Gelderland,
 gelet op de artikelen lgd-f en 43 van de Nbw 1998,
 HEBBEN BESLOTEN
 J. Pardijs een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te verlenen onder de volgende
 voorschriften:
 Voordat van deze vergunning gebruik kan worden gemaakt dient de
 milieuvergunning van het bedrijf waarvan de emissierechten worden overgenomen
 te zijn ingetrokken waarbij in de bekendmaking van het intrekkingsbesluit en in het
 intrekkingsbesluit is vermeld dat sprake is van overname van de emissierechten ten
 behoeve van aanvrager.
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 Bevoeûdheid
 Op grond van adikel 2 lid 1 Nbw 1998 zijn wij bevoegd om op de aanvraag te beslissen.
 Beoordelinn van de aanvraac
 De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden uitsluitend
 veroorzaakt door stikstofdepositie. Voor dit bedrijf is niet eerder een vergunning danwel een vvgb
 op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 verleend.
 Mogelijke effecten kunnen optreden op het Natura zooo-gebied Uite|aarden Ilssel. De
 instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevant Natura zooo-gebied zijn
 vermeld in bijlage 1. Binnen het Natura zooo-gebied zijn verschillende habitattypen aanwezig.
 Deze hebben een kritische depositiewaarde. Als de ammoniakdepositie boven deze waarde
 uitkomt, kunnen er soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor de habitattypen.
 Nu sprake is van een wijziging van de bestaande activiteit kan, ondanks de getroffen
 maatregelen, een depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen per saldo niet op
 voorhand worden uitgesloten.
 Uit de aanvraag blijkt dat aanvrager ten behoeve van het verplaatsen van de inrichting wenst te
 salderen met de bedrijven aan de Holthuize|eg 9 en de Weg naar het Ganzenei te Brummen.
 Ontwerpbeschikking
 Vanwege de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dd. 31
 maart 2010, zaaknummer 200903784 en 7 september 2011 , zaaknummer 201003301/1/R2,
 wordt in deze procedure niet Ianger uitgegaan van de feitelijk aanwezige dieren op het moment
 van inwerkingtreden van de Habitat- en Vogelrichtlijngebieden. In tegenstelling tot het
 ontwerpbeschikking gelden in dit definitief besluit de vergunde rechten op grond van de Wet
 milieubeheer ten tijde van de aanwijzing van de Uite|aarden Ilssel als vogelrichtlijngebied als
 uitgangspunt.
 Veebezetting
 In tabel 1 is de vergunde veebezetting op 24 maart 2000 en de aangevraagde veebezetting van
 het aangevraagde bedrijf weergegeven. De vergunde veebezetting op 24 maart 2000 betreft
 evenzeer de bedrijven waarmee wordt gesaldeerd.
 Tabel 1 veebezetting
 Vergunde veebezetting op 24 maart 2000
 Diersoort RAV code Aantal
 Beckenstraat 1
 Wouweli'k 'ongvee A 3 75
 Melk- en kalfkoeien GL A 1 .1 1 1
 Melk- en kalfkoeien A 1 .100.1 80
 Holthuize|e 9
 Melk- en kalfkoeien A 1 .100.1 1 19
 Vrouweli'k 'on vee A 3 74
 A/ naar het Ganzenei
 Melk- en kalfkoeien A 1.100.1 80
 Vrouweli'k 'on vee A 3 50
 Aangevraagde veebezetting
 Diersoort RAV code Aantal
 Melk- en kalfkoeien A 1 .100.1 170
 Vrouweli'k 'on vee A 3 114
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 Depositie
 Voor de dichtstbijzijnde habitattypen, die voor deze aanvraag relevant zijn, is de depositie in de
 verschillende situaties weergegeven in tabel 2. Een negatieve waarde in de kolom gemiddeld
 houdt in dat er sprake is van een toename van de depositie op het betreffende habitattype
 Tabel 2 NHa-de ositie van de bedri'ven in mol/ha/'r
 Habitatt e Depositie
 24 maart 2000 Aanvraag Verschil
 Inclusief salderin
 Zachthoutooibossen 7,5 20,8 -13,3
 Glanshaverhooiland 29,4 4,2 25,2
 Meren met water Iant 2,7 1,0 1,7
 Stroomdal raslanden 24,9 5,8 19,1
 Hardhoutooibossen 26,5 5,4 21,1
 Glanshaverhooiland 37,7 4,0 33,7
 Glanshaverhooiland 11,4 6,6 4,8
 Hardhoutooibossen 38,6 5,0 33,6
 Stroomdal raslanden 43,7 5,3 38,4
 Zachthoutooibossen 6,0 10,1 -4,1
 Zachthoutooibossen 32,7 5,3 27,4
 Uit tabel 2 blijkt dat door de vermindering van de veebezetting van de bedrijven gelegen aan de
 Beckenstraat 1, Holthuizerweg 9 en Weg naar het Ganzenei 9 de uitbreiding van uw bedrijf op
 twee punten van het habitattype ''zachthoutooibossen'' tot gevolg heeft dat de stikstofdepositie
 op de aanwezig stikstofgevoelige habitattypen toeneemt. De kritische depositiewaarden voor
 ''Zachthoutooibossen'' is 2.410 mol/ha/jr. De achtergrondconcentratie van stikstof bij dit
 habitattype bedraagt 1.790 mol/ha/jr. Nu deze stikstofdepositietoename niet tot gevolg heeft dat
 de kritiéche depositiewaarde van zachthoutooibossen wordt overschreden, zijn significant
 negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstelling van het habitattype ''Zachthoutooibossen''
 uitgesloten.
 Uit tabel 2 blijkt dat de aanvraag niet tot gevolg heeft dat de stikstofdepositie op de aanwezig
 stikstofgevoelige habitattypen toeneemt.
 Vanwege de directe samenhang tussen de bedrijven, is de beëindiging van de veebezetting van
 de bedrijven gelegen aan de Holthuize|eg 9 te Brummen en Weg naar het Ganzenei 9 te
 Brummen te beschouwen als een mitigerende maatregel op grond waarvan is verzekerd dat de
 stikstofdepositie per saldo niet zal toenemen. Alvorens de aangevraagde uitbreiding kan worden
 gerealiseerd zullen de vergunningen moeten worden ingetrokken. Dit zal tevens door de
 gemeente moeten worden bekendgemaakt waarbij vermeld dient te worden dat de rechten zijn
 overgenomen ten behoeve van de gevraagde uitbreiding.
 Aangezien voor deze inrichting niet eerder een vergunning danwel een vvgb is verleend op
 grond van de Nbw 1998, is verlening van de vergunning mogelijk voor zover vereisten op
 economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en Iokale belangen zich hier niet
 tegen verzetten. Niet is gebleken dat deze belangen verlening van de gevraagde vergunning in
 de weg staan.
 Zienswijzen
 Tegen het ontwerpbesluit zijn drie zienswijzen ingediend. Hierna zullen deze puntsgewijs kort
 worden samengevat en behandeld (cursief gedrukt).
 Op 22 augustus 201 1 heeft de heer R. Pleunen van de Gelderse Milieu Federatie mondeling
 zienswijzen ingebracht.
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 In de ontwerpbeschikking is een voorschrift opgenomen waarmee wordt geborgd dat de
 ammoniakrechten van de gever niet vaker worden benut.
 In het besluit is een voorschrin om dit te waarborgen toegevoegd.
 Op 6 september 2011 heeft de GIBO Groep namens de volgende cliënten zienswijze naar voren
 gebracht:
 * J.W. en G.J. Huetink, Bake|aardseweg 13a te Bronckhorst;
 @ G.J. en G.A.J. Huetink, Bake|aardseweg 1 5 te Bronckhorst',
 * P.W.M. Hoppenreijs en J.E.M. Hoppenreijs-lansen, Bake|aardseweg 3 te Bronckhorst.
 Punt 1 .
 Het bestemmingsplan Iaat de bouw van een bedrijf op deze Iocatie in de Bake|aard, wat is
 aangemerkt als Ecologische Hoofdstructuur, niet toe.
 Reactie:
 Dit is geen toetsingscriterium op basis van de Nbw 1998 en veranderd derhalve niets aan het
 besluit.
 Punt 2.
 De stelling uit het ontwerp-besluit: ''De mogelijk schadelijke effecten op de
 instandhoudingsdoelstellingen van het bedrijf worden uitsluitend veroorzaakt door
 stikstofdepositie'' wordt ter discussie gesteld.
 Reactie:
 Het bedrlf Iigt op ongeveer 550 meter afstand van het Natura-zooo gebied Uite|aarden Ilssel.
 Uitsluitend effecten van activiteiten die over grotere afstand effect hebben kunnen de
 instandhoudingsdoelstellingen beîhvloeden. Uitsluitend stikstofdepositie heeft dit effect.
 Punt 3.
 De aanvraag is onduidelijk en komt niet overeen met de melding in het kader van het Besluit
 Landbouw Milieubeheer voor de oprichting van het bedrijf.
 Reactie:
 De aanvraag voor de Nbw 1998 is gedaan voor het oprichten van een stal zoals uit de stukken
 bllkt. Dat dit niet overeenkomt met de situatie zoals aangegeven in de melding Landbouw
 Milieubeheer doet hier niet aan af.
 Punt 4.
 Bij de saldering wordt gebruikt gemaakt van rechten van twee bedrijven. Bij de aanvraag zijn
 stallijsten, diedellingen, enz. gevoegd. Deze gegevens zijn niet compleet.
 Reactie:
 Zoals eerder aangegeven wordt vanwege de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak
 van de Raad van State d.d. 31 maart 2010 zaaknummer 200903784 en 7 september 201 1,
 (
 zaaknummer 201003301/1/R2, niet Ianger ultgegaan van de feitellk aanwezige dieren op het
 moment van inwerkingtreden van de Habitat- en Vogelrichtllngebieden maar de vergunde
 rechten op grond van de |81 milieubeheer. Nu dit in dit definitief besluit is aangepast, is dit punt
 van de zienswlze achterhaald.
 Punt 5.
 Onduidelijk is hoe wordt gewaarborgd dat er geen dieren meer worden gehouden op de
 bedrijven waarmee gesaldeerd wordt.
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 Reactie:
 In het besluit is een voorschrin opgenomen waarin gewaarborgd wordt dat de ammoniakrechten
 van de in dit besluit genoemdo inrichtingen in andere Nbw-vergunningprocedures niet meer
 kunnen worden gebruikt.
 Punt 6.
 Op het bedrijf aan de Weg naar het Ganzenei wordt al reeds Iangere tijd geen dieren gehouden.
 Het bedrijf is aangekocht door Bureau Beheer Landbouwgronden om de bedrijfsactiviteiten te
 beëindigen.
 Volgens de stalllsten van de Iaatste jaren zln steeds dieren aanwezig geweest binnen de
 lhdchting. De rechten kunnen daarom worden meegenomen in de saldering. De inrichting wordt
 beëindigd en de ammoniakrechten worden gebruikt voor het salderen. Overigens kan salderen
 als mitigerende maatregel worden gekwalificeerd ook al worden geen dieren meer gehouden.
 Bepalend hiervoor is dat de milieuvergunning is afgegeven voor de aanwlzing van de
 Uite-aarden-llssel.
 Punt 7.
 De AAgro-stacks berekeningen kloppen op de volgende punten niet:
 Bij natuurlijke ventilatie is voor de gemiddelde gebouwhoogte niet 1,5 meter gebruikt.
 Reactie:
 In de aangepaste beoordeling is wel met deze gebouwhoogte gerekend bl de natuurllk
 ventileerde stallen.
 2. De veebezetting in tabel 2 en bijlage 1 komt niet overeen met de aanvraag.
 Reactie:
 De hoeveelheid dieren zoals meegenomen in de beoordeling komt overeen met hetgeen is
 aangegeven in de aanvraag. Dat dit niet overeenkomt met |al in de Melding Besluit
 Landbouw milieubeheer staat is niet relevant.
 3. Voor stierkalveren is een verkeerde emissiefactor gebruikt.
 Reactie:
 Stierkalveren waren wel feitellk aanwezig, maar niet vergund dus Mn in de nieuwe
 berekening niet meegenomen.
 4. In de aanvraag is een X-coördinaat ingevoerd die sterk afwijkt van de aanvraag.
 Reactie:
 In de door ons uitgevoerde beoordeling worden de X- en Y-coördinaten niet overgenomen uit
 de aanvraag. Deze stellen wl aan de hand van kaarten zelf vast. Het kan voorkomen dat er
 op dit punt een afwlking ontstaat tussen aanvraag en beoordeling.
 Punt 8.
 Onduidelijk is de relatie tussen de achtergronddepositie van de inrichting ter plaatse en de
 mogelijke schade aan habitats die op een andere plaats aanwezig zijn. Daarnaast is onduidelijk
 hoe de achtergronddepositie wordt bepaald.
 Reactie:
 Het gaat om de achtergronddepositie ter plaatse van de habitattypen en om de depositie hier ter
 plaatse. Dit stond abusievellk verkeerd vermeld in de ontwerpbeschikking. De achtergrond-
 depositie met de toename van de bedrlfsactiviteiten Iigt ver onder de kritische depositiewaarden
 waardoor er geen negatief effect op de habitattype zal optreden. De achtergronddepositie wordt
 6
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 bepaald aan de hand van de ''Grootschalige concentratie- en depositiekaa|en Nederland'' (Bron:
 RIVM).
 Punt 9.
 In de bekendmaking staat dat de vergunning wordt verleend onder voorschriften. De
 voorschriften zijn niet aangetroffen.
 Reactie:
 In het ontwerpbesluit waren geen voorschrinen opgenomen en |as dit dus abusievellk
 genoemd. In het definitief besluit is wel een voorschrift opgenomen.
 Op 7 september 201 1 hebben de volgende personen gezamenlijk hun zienswijzen naar voren
 gebracht:
 * G. van der Hoek en A. Woestenenk, Bake|aardseweg 5 te Bronkhorst;
 * T.R. Wentink en G.W. Tilanus, Bake|aardseweg 7 te Bronkhorst;
 * A.M. Huiberts en A.S. Scholze, Bake|aardseweg 11 te Bronkhorst;
 @ R.W.T. Meutstege-ouintelier, Bake|aardseweg 13 te Bronkhorst.
 Punt 1.
 Door de toename van de veebezetting en gelet op de overschrijding van de achtergronddepositie
 zal er een significant negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-
 gebied Uite|aarden Ilssel optreden. Met name de ''zachthoutooibossen'' zullen schade
 ondervinden.
 Reactie:
 De beoordeling van de aanvraag gaat uit van het feit dat geen toename mag plaatsvinden boven
 de vergunde rechten. Uit de beoordeling bllkt dat op alle punten een afname plaatsvindt van de
 ammoniakdepositie behalve bl de zachthoutooibossen. Deze ondervinden ook geen significante
 negatieve effecten omdat de totale ammoniakdepositie ter plaatse van de habitats ver beneden
 !
 de kdtische deposltiewaarden bllft.
 Punt 2.
 Onduidelijk is of de inrichtingen aan de Holthuizerweg 9 en Weg naar het Ganzenei 9 te
 Brummen over ammoniakrechten beschikken nu voor de intrekking van deze vergunningen geen
 wordt borging gegeven.
 Reactie:
 De lk|e/ genoemde bedrlven beschikken over een rechtsgeldige milieuvergunning waardoor ze
 binnen de inrichting nog de vergunde aantal dieren zouden mogen houden. Dit zln de
 ammoniakrechten waarover ze beschikken. In het besluit is een voorschrift toegevoegd om te
 waarborgen dat de rechten ten goede komen aan de inrichting aan de Bontekoeweg
 ongenummerd.
 Punt 3.
 Deze vergunning is in strijd met het huidige bestemmingsplan.
 Reactie:
 De omstandigheid dat deze vergunning mogellk in strld is met het geldende bestemmingsplan is
 geen toetsingscriterium in het kader van deze vergunningprocedure.
 Punt 4.
 Gewezen wordt op het Iandschappelijk belang op grond waarvan een nieuwvestiging van een
 groot agrarisch bedrijf midden in een open Iandschap ongewenst is.
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 Reactie:
 Vanwege de depositiereductie, die door deze verplaatsing op de overbelaste stikstofgevoelige
 habl'tattypen wordt behaald, kan het open Iandschap niet zodanig zwaa|egend zln dat de
 vergunning moet worden geweigerd.
 Punt 5.
 De Iigging van het nieuwe bedrijf in- en naast de EHS ve|evingsgebied en grenzend aan een
 Natura zooo-gebied is schadelijk voor deze gebieden.
 Reactie:
 Zoals eerder overwogen, is de omstandigheid dat de nieuwe Iocatie van het bedrlf gelegen is
 dichtbl de EHS in deze procedure niet van belang. Significante schade aan het Natura 2000
 gebied Uite-aarden-llssel wordt door de getroffen mitigerende maatregelen voorkomen.
 Punt 6.
 Door deze verplaatsing worden de bestaande 4 agrarische bedrijven in het gebied beperkt in hun
 groeimogelijkheden.
 Reactie:
 Voor zover deze bestaande bedrlven worden beperkt in hun groeimogellkheden kunnen Zli een
 :
 beroep doen op de schadevergoedingsprocedure welke in de Natuurbeschermlngswet 1998 is
 opgenomen. Dat maakt geen onderdeel uit van deze vergunningprocedure.
 Conclusie
 Op grond van het vorenstaande hebben wij gezien de passende beoordeling en de getroffen
 mitigerende maatregelen de zekerheid verkregen dat het project geen significant negatieve
 effecten heeft op de instandhoudingsdoelen van het betrokken Natura zooo-gebied. De
 ontvangen zienswijzen bevatten geen aanknopingspunten die tot een andere conclusie moeten
 Ieiden. Nu de in artikel 19 e onder c Nbw 1998 vermelde belangen evenmin aanleiding geven tot
 weigering van de vergunningaanvraag, kan de vergunningaanvraag onder voorschriften worden
 ingewilligd.
 Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,
 ir. E.N. Boere
 plv. teammanager Vergunningverlening Water Ontgrondingen
 en Natuur
 Beroep
 Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd
 hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus
 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).
 Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
 een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Als gedurende de beroepstermijn
 om een voorlopige voorziening is verzocht, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat
 verzoek is beslist.
 8
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 Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een
 voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van
 het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44
 26.
 bijlagen:
 - Bijlage 1
 Bijlage 2
 Bijlage 3
 Instandhoudingsdoelstellingen.
 Berekening vergunde situatie inclusief saldering
 Berekening aangevraagde situatie
 9
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 Bijlage 1
 Instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevant Natura zooo-gebied.
 Uite|aarden Idssel
 Aanwiizinq en aanmeldinc
 De Uite|aarden Ilssel is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied en daarnaast
 op 20 mei 2003 aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Op 7 december 2004 heeft de Europese
 Commissie de communautaire Iijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet
 aanwijzen.
 Tevens is een deel van het gebied op 8 augustus 1995 aangewezen als Staatsnatuurmonument
 Ilsseluite|aarden.
 In onderstaande tabel staan de voor NH3 gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het
 Natura zooo-gebied Uite|aarden Ilssel.
 Tabel 1 lnstandhoudingsdoelstellingen (Bron: On|erp-aanwijzingsbesluit Ulterwaarden Ilssel)
 (= behouddoelstelling,' > ontwlkkeldoelstelling; =(<) behouddoelstelling maar achteruitgang toegestaan ten glmste van
 specifieke on|lkkeldoelstelling; = Z> doelstelling binnen bet Habitatrichtllngebied Ydoelstelling binnen het
 Vogelrichtllngebied)
 Habitatt en Doelstellin o ervlakte Doelstellin kwaliteit
 H3150 Meren met krabbenscheer en > >
 1
 fonteinkruiden
 H6120 Stroomdalgraslanden ' > >
 1-16430C Ruigten en zomen, droog > >
 H651OA Glanshaverhooilanden > >
 H6510B Vossenstaart raslanden > >
 H91 EOA Rivierbegeleidende zachthoutooi- > = / >
 1,2
 bossen
 H9IEOB Riviyrbegeleidende essen- > >
 iepenbossen
 H91 F0 Dro e hardhoutooibossen > >
 Voor dit habitattype is aan het Vogelrichtlijngebied een complementair doel toegekend.
 zprioritair habitattype
 In de brief aan de Tweede Kamer van 26 januari 2010 geeft de minister, aan een aantal
 wijzigingen op het on|erpbesluit te zullen doo|oeren. De voorgenomen wijzigingen voor het
 Natura zooo-gebied Uite|aarden Ilssel zijn:
 Begrenzing aanpassen zodat:
 het gebied integraal wordt begrensd als vogelrichtlijn- en habitatrichtlijngebied;
 de grens samenvalt met de buitendijkse zijde van de kruin van de dijk op die plaatsen
 waar bijzondere waarden aanwezig zijn.
 code: 01272928.d0c
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 Bijlage 2
 Berekening Vergunde situatie inclusief saldering
 Naam van de berekening: Pardijs tweede aangepaste bereke
 Gemaakt op: 13-12-201 1 17:49:14
 Zwaadepunt X: 213,000 Y: 456,900
 Cluster naam: Pardijs Bontekoeweg Baak
 Berekende ruwheid: 0,22 m
 Emissie Punten :
 Volgnr. BronlD X-coord. Y-coord. Hoogte Gemgeb. Diam. Uittr. Emissie
 hoo te snelheid
 1 Beckenstraat stal 1 215 121 457 057 1 ,5 1 ,5 0,5 0,40 199
 2 Beckenstraat stal 2 215 133 457 103 1,5 1 ,5 0,5 0,40 1 10
 3 Beckenstraat stal 3 215 148 457 100 1 ,5 1 ,5 0,5 0,40 31
 4 Beckenstraat stal 4 215 149 457 060 1,5 1,5 0,5 0,40 760
 5 Holthuize|eg stal 1 209 940 456 575 1,5 1,5 0,5 0,40 801
 6 Holthuize|eg stal 2 209 954 456 589 1,5 1 ,5 0,5 0,40 742
 7 We nh anzenei 210 881 456 919 1,5 1 ,5 0,5 0,40 955
 Gevoelige locaties :
 Volgnummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie
 1 zachthoutooibossen 21 1 367 456 141 7,48
 2 glanshaverhooiland 210 417 456 477 29,43
 t waterplant 208 558 454 969 2,72
 3 meren me
 4 stroomdalgraslanden 21 1 230 456 780 24,94
 5 hardhoutooibossen 21 1 287 456 898 26,51
 6 glanshaverhooiland 21 1 223 457 154 37,65
 7 glanshaverhooiland 21 1 659 456 965 11,42
 8 hardhoutooibossen 21 1 205 456 913 38,60
 9 stroomdalgraslanden 21 1 077 456 757 43,66
 hthoutooibossen 21 1 985 456 582 6,01
 10 zac
 11 zachthoutooibossen 210 945 456 629 32,65
 Details van Emissie Punt: Beckenstraat stal
 Vol nr. Code T e Aantal Emissie Totaal
 1 A 3 'on vee 51 3.9 198.9
 ( 39 0 )
 Det ails van Emissie Punt: Beckenstraat stal 2 (391)
 Vol nr. Code T e Aantal Emissie Totaal
 1 A 1.1 melk- en kalfkoeien 1 1 4.3 47.3
 2 A 3 vrouwelijk jongvee 16 3.9 62.4
 Details van Emissie Punt: Beckenstraat stal 3 (392)
 Vol nr. Code T e Aantal Emissie Totaal
 1 A 3 vrouweli'k 'on vee 8 3.9 31.2
 2
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 Details van Emissie Punt: Beckenstraat stal 4 (393)
 Vol nr. Code T e Aantal Emissie Totaal
 1 A 1 .100.1 melk- en kalfkoeien 80 9.5 760
 Details van Emissie Punt: Holthuizerweg stal 1 (394)
 Volgnr. Code T pe Aantal Emissie Totaal
 1 A 1.100.1 melk- en kalfkoeien 74 9.5 703
 2 A 3 vrouweli'k 'ongvee 25 3.9 97.5
 Details van Emissie Punt: Holthuizerweg stal 2 (395)
 Vol nr. Code T e Aantal Emissie Totaal
 1 A 3 vrouwelijk jongvee 44 3.9 171.6
 2 A 1.100.1 melk- en kalfkoeien 60 9.5 570
 Details van Emissie Punt: Weg nh ganzenei (396)
 Vol nr. Code T e Aantal Emissie Totaal
 1 A 3 vrouwelijk jongvee 50 3.9 195
 2 A 1.100.1 melk- en kalfkoeien 80 9.5 760
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 Bijlage 3
 Berekening aangevraagde situatie
 Naam van de berekening: Pardijs aangevraagde situatie aa
 Gemaakt op: 15-12-201 1 12:10:21
 Zwaadepunt X: 21 1 ,500 Y: 455,600
 Cluster naam: Pardijs Bontekoeweg Baak
 Berekende ruwheid: 0,17 m
 Emissie Punten :
 Volgnr. BronlD X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoo te Diam. Uittr. snelheid Emissie
 1 stal 1 21 1 500 455 600 1 ,5 1,5 0,5 0,40 1 652
 Gevoelige locaties :
 Vol nummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie
 1 zachthoutooibossen 21 1 367 456 141 20,76
 2 glanshaverhooiland 210 417 456 477 4,19
 3 meren met waterplant 208 558 454 969 1 ,03
 4 stroomdalgraslanden 21 1 230 456 780 5,83
 5 hardhoutooibossen 21 1 287 456 898 5,36
 6 glanshaverhooiland 21 1 223 457 154 4,00
 7 glanshaverhooiland 21 1 659 456 965 6,57
 8 hardhoutooibossen 21 1 205 456 913 4,95
 9 stroomdalgraslanden 21 1 077 456 757 ,5 30
 10 zachthoutooibossen 21 1 985 456 582 10,11
 1 1 zachthoutooibossen 210 945 456 629 5,30
 Details van Emissie Punt: stal 1 (706)
 Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal
 1 A 1.14.1 melk- en kalfkoeien 170 7.1 1207
 2 A 3 vr. jongvee 114 3.9 444.6
 4
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 Kennisgeving
 (rovincie
 GELDERLAND
 Bontekoeweg ong. te Baak
 Vergunningverlening Natuurbeschermingswet 1998
 Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij besloten hebben een vergunning
 ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 te verlenen aan de heer J. Pardijs voor een
 melkrundveehouderij, gelegen aan de Bontekoeweg ongj te Baak.
 Tegen het voornemen zijn zienswijzen ingebracht. Het besluit is ten opzichte van het
 ontwerpbesluit niet gewijzigd.
 Mogelijkheid van inzien
 Het besluit en de bijbehorende stukken Iiggen van 12 januari tot 23 februari 2012 ter inzage bij
 de informatiebalie van het Provincieloket in het Huis der Provincie en bij de gemeente
 Bropckhorst tijdens de gebruikelijke openingsuren.
 Rechtsmiddelen
 Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen het besluit vö6r 23 februari 2012. Meer
 informatie hierover is vermeld aan het slot van het besluit zelf.
 Wilt u meer weten?
 Bel het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99.
 Arnhem, 9 januari 2012 - zaaknummer 201 1-005783
 Gedeputeerde Staten van Gelderland
 code: 01274883.d0c
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 Rademakers, Jan . ..=
 Van:
 Verzonden:
 Aa n :
 Onderwerp:
 Bouw, Jeroen
 dag 22 augustus 2011 16:1ô
 maan
 Kusters, Willeke
 zienswijze ontwerp kusters 201 1-005783
 Hallo lNilleke,
 delinge zienswijze ontvangen van de heer R. Pleunen van het GMF inzake het ontwerp zaaknr
 Zojuist heb ik een mon
 20112005783.
 heer Pleunen vraagt zich af hoe is geborgd dat de amonialtrechten van de gever niet vaker worden Llenut. Het
 De
 hrift op te nemen dat hierop toeziet, bv doorvoor te schrijven dat de betreffende
 GMF verzoekt een voorsc
 miliquvergunning wordt ingetrolfken.
 Met vriendelijlte groet
 Jeroen BOuW
 Vergunningverlener Natuurbeschermingswet
 incie Gelderland, afdeling Vergunningverlening (VV), team Water, Ontgrondingen en Natuur (WON)
 PrOV
 026 359 9590
 i-bouw@celderland.nl
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 AAN'I>IIIQENIIN
 çleçleput etx-de St at e. n van Gelderland
 lAost bu s 9090
 6800 GX ARNI-I lï M
 plluuo -.,
 l plo| otfLlo''-; j---..,-,,
 . . , of
 . è.l
 tleè, .
 , .)c tyr?yly
 ...|| .|. ...
 O ueve
 vvvo
 Koçlpmans 1 a a n (|
 Pos tbus 67
 7000 A8 Dtletinçllem
 telefot)n (031 4) 37 69 32
 fax (0314) 37 ($9 00
 e-mail aflviseurs-tlortincllcmtyljibojroerl.nl
 kcnmefk
 1 20 1 65()70/564()/1-ï'&ô?/êll1
 orlderwcrp
 ZiellsAqzil'ze over tAlltvvetl-llbèsèllik-kilag op paiïkraag ol'n N/el-gtllAlaillg Nf|ttltll-tnèscllelnllillgs|vet 1 998
 zflak-lltltlllllel- 2() 1 1 -()f)5783, l3lll|tekocsszeg (ong.) te Baak
 brhàndeltt (toor
 Drs. R. A .h1. van Woel-dell
 datutn
 5 selntell'ltnel- 20 1 1
 Geacllt college,
 (è)p 25 J-uli 20 1 1 I'lçbt u èen |llt|velyltaescllik-killg N'astge|teld op.de qpllvraag vtln (1('l 1.):- er
 J. Pardijs ol'n eèii yrel-gtlllttillg iilgevolge de Nattlttlïtlejcllcl-ljlillgtwet 1998 voor het oprichtel)
 van een nicuwe nael krund veehcltltlel-il- ja 14 de BolltekocNveg te Baak. De otltwelpbescllik-k-iltg
 làoudt il) dat de gçvraagtle s'el-gtlllllilag wordt vqrleend,
 Nanlens llierna genoelude cliëllten N'villen 'wij een ziensqvizl-ze llaar voren brengen-.
 - J,W. en C.I.J . l-luet ilàk, Bêiel-ïvaal-tlseweg 1 3:) te Bl-oltlûllol-st,
 - G ..1 . ell G .A.J. I-lueti nk, Bakçlav:lctl-clsevszeg 1 5 te f'll-tAlzk-llt.'lrst en
 - P.W.M . I-lotnlnelll-eil-s en J.E' .51. l'lolnlnelll-eil-s-lalzsel), Bak'-el-îvaêll-dsevveg 3 te llrol|lol-st.
 û'liënten e'xploitèl-elà allen een luelkrtlnd N'eellotldel-ig- in het gebied $(le 1:1. akel|aê|l-d', op korte
 afstand van de locatiè B/aar d è heer Pa|-çlijs zijy-t I'lietlvve beçlrijf 'wi l vestig en.
 l3e volgellde ziellsïvil'ze brengen ïvij oaar voren tegen de tàlltwelyntnescllik-lçillg'.
 (1) Stl-iid nlet landelijk en Ill-ovillciêtal beleid
 Nlt)t de olltïvètynllescllikk.-ilng geeft u ttnest.ellllllllAg onà een l'lieu'w tl|ellçl-tlllçlN/eetnecll-il-f'- op
 te ricllten aan de Bc|lltclçtàeyN/cg, dichtbi-) het Natura zooo-gebied Ilitçl-vs/llctl-delè l-lssel .
 Ile locatie yvaar de lleer Pardijj hèt bèdriif Svil vestigen is gelegen in een onbebousvd
 deel van ûle Bakenvaard dat. (100l- PrtlA|illciktle Staten is aalàgesvezel| als E-cologisclle
 ldoot'tlstl-tlctutll- IE1-ISI.
 ' 11) de tllatlvel-pbesclzili-illg wordt tell ollrechte een aûstand van ollgeveer 550 lp|ter genoelnd. 111 de
 -|.h||(!|:|.||
 aanvraag staat 4t)() lueter. De afstand van het BontekoeNqreg tot de ralxl van Ilet Natura zooo-gebietl is
 ter lloogte van de beoogde locatie niet .meer dan 250 tot 300 meter.
 6 IBO Aecotlntilfl te cr Advlscllrs t'v maakt deel uît wan de (1 IBO Groel) Ilv,
 Il|fdklnt-'r ; è/earëtlef 7/1.; 1 , hàpsktbtps 977 1 , 6800 |B Arrjllem, tl'ltfot)n (026) 3%.$ 76 Otl fax (0261 391 76 90.
 Nhtbank 93 |7 70, bankrtlatie 3B 1 ($.66.6 1 1 Qconnl|mtlleï 1 27794 . harjd' rlsrrjfstep Af phem 090611023.
 Dicnsîvçflcnigq pîndt plaats ontlfrr |lljlcmcn: vgûlë/ailrdtln, op Jlarivra|g b'çïï kriiqtoar rn gedegpnetf d bij de 8:#,8:. te Atnllrm.
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 I-lk'tt tneytellltllillgslnlclla laat de botl|v val'l een beél ri j 1:- op éleze loelltie niet toe. E 1. lzeeft |,-001.
 - local ie nog geen lllêllltllogiscl|e afàveging lnlllCltsgevolltlel', hlogel lh' k l'noct
 deze vestiglngs
 eerst de lnl'tlcettttl-e van de lnlilietlef'l'ectl-êllllltll-tflge ïvorden doorlopen. 11'1 dat kader l'noet
 ook svortlen l'.letnol-tleelcl of er ecl'l passende tnetlt-ll'tlelillg nodîg is van de Inogelijkù eflkc-
 tcn 01) Nattlra 20' 00 -gebied tlitel-lva?tl-tlell l-lssel . (-')1) dit lnoluellt is er (1001- llet gelntc ellte-
 lnestuur ll()g lïiets llekellclgellnaalçt over (le N'ool-lnel-eiclillg. van een bcstelllllzillgslllllll 01'
 llail ietlet-f-ectl-êllnynqlt-t.
 svi-j achten het Arestigel) van een nietlqv bedrij f op deze locatie in strijd lllet een tgoetle
 l'ttîllltelil'lte lll-tlelaillg' - Llet lnl'ta|/itlciilûl beleid verzet ziell tegen Ilet bouîven in de lï.-' I-IS.
 I ,fllltlscllttlllleli-l'k- is de ktuze van çle vegligilAgsltlctltie zeer ongelukkig . t3ok- draagt het
 ieu.svç.; veellcltttlet-îl' diehtbij een xatura 2(.)0|.) -gebied lliet bij aal, l'et be-
 kù stigttn Vàn ekm 11
 leltl 0111. tle stikjtolllela. stgng op vt'lt-ll- stikstof gvvoelige llabitats te kel-tïlilltlt|l-elè.
 A/oor de Inestaande lllellûl-tllldveelloutlel-il'el) is vooral vall belang dat de vestiging van eel'l
 nieusye llaellûl-tll|clN/eelloutlel-ikl- ill (lit beslotel) gebied de bestaallde bedrijven bellerlçt ilè
 httn tllogelil'ldlèclèl) ('.|l-1-1 het betlri j- f' dttùréaanà te öfltwik-lçelell.
 l'r-r zijn il, tle regiè volcloende l.lltel-llêttièkc lotlatitzs çlie deze ùacleletz niet ktznl'|en. l2,'r stop-
 en in-lt-uers veel bedrijven.
 P .
 Het is hoogst onzeker of llietlsvvestigillg van een s/eellotltlel-il' op deze loeatie (loit t'llano-
 logisch luoljeliik ïvortlt . l'Iet alkeven val) de gevraagde vel-gtlllllillg vindell wij clal) ook
 ll-clllttt.tttll-. Het dluagt bti aan een onzuivere, laiet-ilategl-ale, tnesltlit.vt4l-lllillg t'lv/lt|r de be-
 l
 tlriî fsvest iging.
 (2) Alldere effècten (Ialt stillst'oftlcl|ositic lliet onderzocht
 11) het olltïvel-lntnesltlit staat: 'tDe l'nogelijk scllagelil-kc effeùten 01) tle illstalldlAoudillgs-
 (ltlelstellillgell vall het bedrij'l' Svorden ttitsltlitelltl vel-ool-zaakt door stikstol'tlçpositie''.
 - lt niet tvlltlel-bottwd. WiJ- zij|l v:,11 luening dat llieuvvvestigil'lgz in de
 Deze stellillg |volt
 Bakerwaard ook alldere scllatlelil' ke effecten lleeft.
 De Brtkel-vv|lal-fl in een gebied dat is gelegea in eel-ï konn kal.l de llssel. 111 dit gclnied zijl'l
 vier lnoderne ll-lellk.u tlllçlveelAotldel-il-ell actief |vaarval:l een groot deel van de bil'belzol-elad- c
 nnllt1 il'l tlç B?lk-ela|rtlal-çl en de uitelava|ll-clell val) de ltlssel ligt . I-let oN/el-lleidstAeleitl is er
 op g eritûht dat de landbou'w in tlc tlilelryvaartlel) (het Natura 2000-gebie(l) exteltsievrel-
 tlt. Veel grondel') in de tlitelavaal-dell S'al't de l-lssel llebben dc laatste iaren een natuttr-
 WOI
 tnestelàallàillg gekregen- lè-lit belcid kal' alleen telè uitvoer u/ortlen gebracllt illdien (Ie be-
 staande gl-tàlètlgetnl-tlikel-s een altel-lltltief- wordt geboden- Daarnaast lnocten d te bestaaltde
 bedrijvcn zïch Nzerder k t'ulnela çllltïhlik-k-elell en hcblnen ze lueer grond nodig 01,1) duurzaalu
 te Ill-otltlcel-el). De bedl-ijven zijn hièrvoor alllallkeli-l-k- van de l.nescllikbitl-ù grond in çle
 Bake||afll-d. l.-lt-l0r de vestigillg van een nieuur lllelk-.rtlllclq/eebed- rij fï in dè Bakel-vs/aal-tl
 Nvordt de gl-oncl llier sellaars. L')e landbouw in en rond het Nattlra zootl-gebietl zal llicr-
 door ilAtellsivel-el) ill plaats vall extçlasis/el-el4. Ntlttltll-olltëwik.k-çlillg Nvordt olul|tngelil'k.
 Overigens wordt in tle vergtuuûng alltiell de stik-stol-elllissie uit (te $tal(1e1)) bescllotlwtl,
 en bil-|?oorlleeld niet de en-tissle bij het aanlvenden vnn luest.
 2 l'kitelijk gaat het oln eell velmlaatsillg van een llàelkl-ttlldveelllluderil' van de Beckellstl-llltt 1 te
 Vicl-akkcr 1111111- çle BotAtckoesvcz il) 'B 11|1 k. Daarbi -1 Wordt de bedrii fsonàvanjl On|ln/eer Vel-çltltnbeld.
 Juridisch gczien is sprake van een lzieusvvesugil'g otndat aan de Bolltek-oeyvreg nog geen betlrijf aan-
 l 201 65()70/5640/1n,|,3,/|111
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 (3) De aanvl-lttl t! is tllltlllitlelil' 14. en i'ntllrll stl-ijflig
 In (le (llatvveljntnesclliklçillg staat dat te vt-lol-lletllells bellt ç'een N'cl-gtll|lliltg col|tbn'n de be-
 sclll-il-villg in de aanvraag te Nzel-lelaell7'. N'laar yvat staat er dan llesclll-evel) in (l(3 aalèvraag?
 Bi 4- de Clallvraag zit ecn ilt:mart bchoreltde bil' het ç'verztlek 13 otlsvlllok Bt|ljtekoesï/eg'''
 . .. . )'
 scllaal l -,667, Nvaarop lé 11 $ Melk-l-tllltlsreesttll ' is êlllllgege|/ell. Clok ùl t de opgake van de
 ctnêst-t'lillfltell van de elllissielntllltell blijkt. (lat er é-têk-n stal is.
 I.è)i j de aanvraag zit echter ook een llleltlillgsl'bl-ltltlliel- Besltlit lllllcltAlntlyv lllilietltlelleel-
 voor dl.': oprichting va 11 d e nicuïve lllelk.t-tllldN/eelzkjtttlelèil' . Op de lnil-tnèljorentlç eölleept-
 tekening is een betlrij f g etekend l'net. tu/éé veestal len.
 llet is d us niet duideliîk Tvelke i,lll-icllti,llg in de aanvraag 'wordt besclu-evell. l-let is daar-
 olu ook volstl-ekt olldttidell-l'k yvàarkoor tt een vel-gt.lllnillg 'wî It al-gcven-
 (4) Salderen
 11) çle tlesclzikk-itag llotldt u rekenillg luet rtI/chlell diè dc aankrager op 2 1 nlaart 20 t l lleeft
 ('vel-gelltllllell van llet bedrijf gevestigd aan Jveg naar het (sanzellei te Brunaluen en tle
 . .. ; . . .
 rechten dle cle Ctanvrager over zal gaan llelnel'l vall het bedi-i.l f' aan de l.loltlltlizelaNpeg 9 te
 Bl-tllllllAell.
 Bij de aallvntgen zijn diverse stêlllil'stçll, cliel-tel|ilagçln, vel-gmlllliltgelà (u)t lllelltlillgell ge-
 voegd B'aaruit luoet blij kù 1,1 hoeyeel dierel) gthotlden zijn of gellouden lukèchten wtlrdell
 op een aantal peildata- Oozes inziens ziin de gegevells niet colnpleet.
 11) de stukken die tel- visie zijn gelegd olltbreken de geluelde cliel-aajltallell en de tekelling
 bij de luelding Besluit la-tell-u -tlndveelaotltlel-il'el) van het becll-ij 1- Weg' naar làet flanzellei 9-
 Voor de loeatie ldoltlltlizel-weg 6) is alleen de lalacllltAtlkvtellèillg' kal) luei 2004 laegcllik-t4aal-.
 Tevens zijl) de gegevens atkonlstig van diverse hronntln: ettàrl opgave lalltltnotlvyztellillg
 vall LN'V, stl|llil-stelà van Dienst Regelingen en stall iisten van Clt-Delta. Opvallend is dat
 01) tle stallijst van de B/èg naar llet Ganzenei 9 van 2 1 -03-20 1 1 clezelftle tlieren voorko-
 lu()ù als op dé stallil'stcll van de Beclçellstl-aat 1 van 7- 1 2-200/ tl'l 7- 1 2-20 1 0.
 Uit. dù olltlvetlatnetèllilçltiïlg blijkt niet ïvelke jtegevens u lzl-ibt gebnlikt bi 1 de tnesltlit|öl--
 lullag en of te hcbt gect|lltl-tlleel-d ol- de gegevel'ls j uist zi-) 1-1- I-let is volstrekt tnlatttlitlelij'lç
 lule u konat tot de cliel-ttalïtallen die in de d ellositieberekellillgel) zij 1) gebrtlikt. Zo zi -j 1,1 lnij-
 voorbeeld zowel op de locatie Beck-çllstl-tlat l als de I-lollètlizel-qv/eg. 9 llooit vlees-
 sticl-tkalvel-leln vergund.
 11,1 de olltïvel-l|tlescllik-k-illg is niet aangeg even op Melk-c wij ze lvtàrclt verzekel-d d.at tle ac-
 tiviteùen van (le.andere |/eelloutlel-il-ell bliivelld wçlrçlen gestaakt of Nzel-lllilldel-ûl. Uit de
 ollt.uzelrtnescllikkilàg bliy' kt ook niet of u rçkçtlillg hebt gelloudell Illel d e in de aallvl'aag
 verlueltle dieren tlie llog gehouden zullen îvorden aall (le B' eclçellstl-aat 1 el'l d e .l-ltàltlltli-
 zcl-weg 9,
 Ons is tnekelxl dat aan de Weg llaar het Ganzenei 111 lmlge tijd gcen dierell nleer Brcrtlen
 gelAotltltll). I-èlit bedrij f is aangekoeht door But-eau Beheer IallclbouNslgl-otlclel) nlet de be-
 doeling (-7144 de becll-il-lkactiviteitel) te bçëilldiael). Feitdlijk is al lttng geen sprake lncer van
 een betll-il-f-slazatige veehoud erij. Het bevreeludt t'b.t|s dat een t|estt|ul-sol-gflëllà (llngekocllte
 ûttllzulxolziakl-eclltcll'' ïveer aanbiedt ten bchoeve van de vestiging val) ten nieuNve vee-
 houderij, tel-'wi-j I llet beleid van llet lalillistel-ie 12-, I-ctl gericllt is 01) velnllinclel'ipg van de
 stikstoltlelntlsitie. Uit de ovel-eeliollzst bij de atlnvraag blijkt niet wie de klvel-ttellk-tllllst
 hecû. olltlel4ekelltl en of deze pcrsoon hiertoe bevoegd was.
 1201 65070/56'4()/l-'3,î.3)/6lIt
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 GIBO Accountants en Adviseuss
 Berckellin g sf iltsttlf-tlel3ositit!
 13() olltîveë-lnllescllik-,lçillc bevat tyvee biilagcn llrltlt tlkll-eltellilltlclè N?all de stikstçlt-tlellklsitie
 op 7 decelnber 2004 (Bi -1 lage 1 ) en (.le êlallge|pl'tlftgtle situat ic (l3i 1 lage 2). Vleze berekc-
 l-kil-lgen lûun1'1en niçt jtl ist zii 1) t'li'n de volgclld e red ellell:
 a) zïlg gellliddeltle gebotlq|/ellllotngte is bij natutlrl ij k gevent i lcerde stal lttl't l))et een lagc
 elllissielltllngte lliet de B'aarûle van l ,5 11) gebnl ikt . lt')i t is vtltll-gesclzl'ey/ell 0p grond van de
 getnlnlik-ersl'lêtlltlleit.lil4g S/all V-stacks, Svaarnaar de getèlâlikel-sllalàtlleitlillg val'l AAgro-
 S tacks velavij st ;
 b) l)e A'eebezettillg op 7 (lccenxber 2004 in Tabel 2 en 13 ij lage 1 wijkt sterk af van de vtze-
 bezetting tlie il') de aanvraag (-l-abel 9) wordt genoelnd. Zoa Is lliervoor al is opgùluerkt is
 lliet aangegeven l'l('le u t'ot deze N'eelnezettillg bent gekolnen;
 c) Voor stiel-këllvel-ell is ee. in kerkeerdù elxaissiel-ftctol- gebrui kt. (Zoals hiervoor opgenlerkt
 is het l'xluden vall vleesstièl'tkûlA/el-lel) oolt lliet toegestaa n);
 ; '
 (1) 11) de êtllltges/l-fdllgtle siltlatle is een X/-coöl'tlillaê|t illgevoerd die sterk alr'ù/i.J kt van (tc
 aanvraag. (tlN/el-igellg is d e aansàraag nict d uitleli.j lç over het aantal elllissielAtllè! en el) de
 ligging dêlarval), zie lliervoor oùder 3).
 l|u de berekçù i ngcll (.|11-3- tlist lletleù hevatten kttllt u tllv beslui t (laar niet op baserell.
 (6) Atlltel-gl-olldçlel|osit-ie
 Llit. uw tlel-ekellùlgçll volgt (lat cle stiksttltïlept.lsitie op enkele loeaties Nvaar st iksttlf-gcvtlc-
 1 ige Ilabi tattypen aanwezig zijn toeneenlt. U stelt tlat er clesolàclalaks gcen sclllltlelil'k.-e el:-
 feeten zulten optretlen on'lf|l:lt (Ie flelltel-gl-tnlltlctlllcelltl-fttie van stikslol- Iel- pltlat$e 1't??7 f/c
 iltl-t't'lîtl-lêg 1 .790 l))tàl/lla/J/l- bedraagt . 5vij begrijpen niet urat de relatie is ttlssel) de tàcllter-
 l-tnlètldëepositie ter plaatse van de inrichting en lnogelijke schade aan habitats die op een
 andere plaats aallvvezig zijn- Ook is niet duidelij k hoe u de ëlclltel-gl-tllltltlelntlsitie hebt be-
 paald-
 (7) |/ool-sclll-iftel: ontbrelten
 11:1 de tnek-çllllllàakillg :/:11'1 de ollt|N/cl-lnbescllik-killg staat dat de gevraagde vel-gtlllllil|g
 vvordt vè rleend olader Apool-sclll-il|tk|ll. Bij de t'nt|vel-lnlnesc- llil-l- - ipg die ter illzage is gelcgd,
 llebben Nkij geen Nztlol-sclll-il|tell Jlalngetl-t3l/lnel).
 f-.tllat:ltlclè. rcnd kall gesteld Tvolxlell dat op lnasis van de aal|vraag geen besltlit kan Nvord en
 ellollten olnd at niet duideliik is |'vat lvordt altlAgevl-llagd. U|v olàl||/el-lntnesltlit is gelnêtseel-tl c)1)
 ja .
 -uiste aalllllllllcs en tlel'elçelli|lgel), -l-ievens is llet olatôvcrtnbesltlit jll-elzlatllttl-, in strijd luet llet
 on.j .
 lalillltelil'k beleid en in strijd llèlet hdt beleùl (|l,1-1 de belasting op het Natura ztloo-gctnied Ui-
 tet|s/fllll-çtel) Llssel te s/el-lllilzçlel-el).
 lk verzotk u claalon'l de a|lilgevt-aêlgcle vel-plllllillg te Nveigel'el).
 l-loogflclltelàoçl
 .,',
 .--1
 ..-'' .. '
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 Geacht College, wij hopen en vertrouwen erop dat u de belangen van Iandschap en milleu
 zwaar wilt laten wegen en zien gaarne uw reactie tegemoet.
 11|| lr- d::| ,-1| 1$|: 1@-| 1::| 1-' 1| ttr , ës|| :1|.* |ësk IL;I l| It,| 1|| $1: 1.|| ||| :;?: 1:| :1E- :11. . -..-.,..-...-.............-''....' -'-'''-''-'''''-'-'''-'.' --......... . -,..
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 C: Natuurbeschermings- en natuurontwikkelingsbelang.
 D: Belang van de agrarische sector in het gebied.
 A. In het huidige Bestemmingsplan tsteenderen Buitengebied 1993'/, is het niet toegestaan
 een niètlw bedrijf te vestigen in de Bakerwaard. Het verzoek destijds voor nieuw vestiging
 aan de Bontekoeweg, van het Agrarisch éedrijf Baak, ve|egenwoordigd door de heer P.H.M.
 Niks, is ongegrond verklaard met de volgende argumentatie: ''lp het bestemmingsplan
 worden niet alleen agrarische belangen meegewogen maar ook belangen vaù natuur,
 landschap ep recreatie. Voor de Bakerwaard is het beleid gericht op bewaren van de
 openheid van met name het noordelijk gedeelte. Dat betekent dat er geen mogelijkheid
 meer is koor het vestigen van eer) nieuw bedrijf op een nieuwe tocatie. Door hler meer
 bedrijven toe te Iaten zöu het karakter van het geàied verloren gaan.'' Finde citaat.
 B. Landschappelijk belang. Zoals de Raad van Steenderen in haar wijshèit in 1997 al
 beslôot dat het open Iandschap van de Ilsselnite|aarden besèherming behoeft is dàt in
 2011 niet anders. Het open Ilssel rivier- en uiterwaardenlandschap tussen Dieren en
 Zutphen is eqn eminent cultuur historisch agrarisch Iandschap rondom de steden Bronkhorst
 en Zutphen, Het open en ruimtelijk karakter van het gebied gelegen tussen het Veluwe
 massief en het Achterhoekse coulissen Iandschap verdient bescherming, diènt behouden te
 blijven en versterkt te wèrden. Een nieuwe vestigiàg van een groot agrarisch bedrijf midden
 in het open Iandschap aan de Böntekoeweg pa<t dàar absöluut niet in.
 ç. Natuur. De Iigging van het nieuwe bedrijf in- en naast het EHS verwevingsgebied en
 grenzend aan Naturà 2000 gebied is schadelijk voor deze gebieden qn strijdig met de
 gewenste ontwikkeling van met name de buitendijkse geb|eden. In het L,O.?. van de
 gemeenten Bronckhorst, Lochem en Zutphen, alsmede in het nieuw vast te stellen
 Bestemmingsplan Buitengebied ''Steenderen en Hummelo en Keppel'' van de
 gem,Bropckhorst zijn deze g|bieden groeh ingekleurd en bestemd voor natte landschaps- en
 natuuroptwikkelingk Zoals al in onze zienswijze is geformuleerd is de door het nieuwe bedrijf
 veroorzaakye NM3 emissie op grond van Europese regelgeving niet toegestaan.
 D. Belangen agrartsche sector. De bestaande 4 grpndgebonden melkveebedrijven in het
 gebied worden nù sterk beperkt in hun groel mogelijkheden door het aangrenzende
 EHs/Natura 2000 gebied. Deze bestaande bedrijven kunnen op deze plek niet meer
 uitbreiden. Echter,een nieuw bedrijf mag daar opeensl6sz kg.ammoiniak perjaar extra
 uitstoten. Problèmen met ontwikkelingsmogelijkheden gaan overigens ook gelden voor het
 nieuw te vestigen bedtijf. Er komen te veel koeien in het gebied en de grond is ''op ''. En van
 de voor het buitendijkse gebied gewenste ontwikkeling, e|ensiveripg, natte natuur, komt
 niets terecht omdat een belangrijk deel van deze gronden in gebruik is bij de
 melkveebedrijven in het gebied.
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 Aan hèt College van Gedeputeerde Staten van Gelderland.
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 - ç.g zaaknr. 2011 - 005783. Nat||rb|schermingswet 1998 vergunningsaapvsaag
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 2 Geacht college,
 f|
 Ondergetekenden, G. van der Hoek, A.M. Huiberts, R.W.T, Meutsteger Quinteller,
 A,S. Scholze, G.W.Tilanus, T,R. Wentink èn A. Woestenenk, allen bewoners van het gebied de
 |akerwaard in de gem. Bronckhorst dienen hièrbij een zienswijze in tegen de
 onfwerpbeschikking betreFende uw besluit vaù 25 juli 2011, zaaknr.2011-005783, waarin u
 op grond van artikpl 19d/19f van de natuurbeschermingswet 1998 vergunning ondër
 voorschriûen b|bt verleend aan de heerl. Pardijs voor het vestigen van een melkveebedrijf
 aan de Bontekoeweg ongenummerd te Baak.
 Door de vestiging van dit mqlkvqebedrijf met 170 melkkoeien en 114 stklks jongvee
 gedeeltelijk op gronden van het Agrartàch bedrijf Baak (een akkerbouwbedrijf) aap de
 Bontvkoqwvg peemt de emissle van NH3 mej 1652kg/jr. toe. Wegens de
 Europeesrechtelijke verplichtingen en de afspraken binnetl de Crisis- en Merstelwet in het
 kader van de Natura 2000 wetgeving is dit in dit gebied grenzend aari het Naturà 2000
 gebied zeer ongewenst. Door de toename van de veebezêtting en gelet op de overschrijding
 van de achtergronddepositie zal er een significant negatief effect op de
 instandhoudingsdoelen van het Natura 2000 gebied Uite-aarden Iljsel optreden. Met
 name de ''zachthoutooibossen'' zulleri schade ondewindeù. Wij vinden het zeer ongewénst
 dat verruimde normen voor de toegestane uitstoot NH3 tot de maximaal toegestane norm
 worden opgeveld.
 In de beschikking is er sptakè van overgenèmen, dan wel overtè nemén NH3 rechten, van 2
 rundveebedrijven te Brummen t.w. Holthuizerweg 9 en Weg naar het Ganzenei 9. Wij
 kenùep geen NFI3 rechten voor rundvèebedrijyen.
 Voor de intrekking van de al of niet nog rechtsgeldlge milivuvergunningen van dege 2
 genoemde bedrijveh te Brummen wordt geen enkele borging gègeven,
 Wij hebben bezwaar tegen dit project op grond van 4 hoofdredenen t.w. :
 A: strijdig met het huidige Bestemmingsplan, Steenderen Buitengebied 1993.
 B: Landschappelijk belang.
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