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1 Inleiding
Maatschap de Groot (hierna: ook aangeduid als ‘initiatiefnemer’) exploiteert aan de
Vossenburg 1 in Kiel-Winderweer een pluimveebedrijf waar vleeskuikens worden gehouden.
In de vroege ochtend van 7 juli 2019 zijn als gevolg van brandstichting twee stallen
afgebrand. Maatschap de Groot wil de afgebrande stallen zo snel mogelijk herbouwen.
Op basis van de geldende omgevingsvergunning is herbouw in dezelfde vorm en uitvoering
mogelijk. Maatschap de Groot heeft echter de wens dit moment aan te grijpen om de
bedrijfsvoering aan te passen richting een meer duurzame productie en extra maatregelen
te nemen om de brandveiligheid te vergoten. De maatschap wil extra investeren in
dierenwelzijn en verduurzaming van de bedrijfsvoering, zonder toename van het aantal
vleeskuikens (maximaal 305.000 stuks). Voor het bedrijf biedt dat meer perspectief op lange
termijn. De maatschappij vraagt immers om duurzaam geproduceerd vlees.
Herbouw in combinatie met verduurzaming
Er is een plan gemaakt waarin de twee afgebrande stallen worden vervangen door vier
nieuwe stallen met meer leefoppervlak en lage emissies. De stallen worden op ruime afstand
van elkaar geplaatst.
Ten opzichte van herbouw van de vergunde stal heeft dit plan veel voordelen:
•

Alle vleeskuikens op het bedrijf krijgen meer leefoppervlak. Bij de bouw van vier nieuwe
stallen wordt het stalvloeroppervlak vergroot van 13.610 m2 naar 19.564 m2. Het
leefoppervlak van de kuikens wordt – ook in de bestaande stallen - vergroot met bijna
44%.

•

De nieuwe stallen worden op grote afstand van elkaar gebouwd waardoor de kans op
brandoverslag wordt verkleind.

•

In de nieuwe stallen, waar meer dan de helft van de vleeskuikens in wordt gehouden
(162.044), wordt een huisvestingssysteem toegepast met een lagere emissie dan de
vergunde stallen. Hierdoor daalt de bedrijfsemissie van ammoniak met 2.251 kg/jaar
(minus 21 %) en van fijnstof met 1.140 kg/jaar (minus 17%).

Afwijking bestemmingsplan
Voor de vervangende nieuwbouw is een groter bedrijfsoppervlak nodig. Het geldende
bestemmingsplan Buitengebied biedt hiervoor geen ruimte. In het bestemmingsplan is voor
het bedrijf aan de Vossenburg 1 een bouwvlak opgenomen met een oppervlak van bijna
2 hectare dat al geheel wordt benut. In 2011 is vergunning verleend voor de bouw van vier
stallen buiten het bouwvlak, met een gezamenlijke oppervlak van 8.980 m2. Het bestaande
bedrijfsoppervlak is circa 3 hectare. Om brandveilig te kunnen bouwen en om het
leefoppervlak van de kuikens te vergroten, is een bedrijfsoppervlak van ten minste 4 hectare
nodig (zie figuur 2).
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Figuur 1 Projectlocatie Vossenburg 1, Kiel-Windeweer

Figuur 2

Vergunde situatie

Voornemen

6

Een groter bedrijfsoppervlak kan worden toegestaan met een zogenaamd
projectafwijkingsbesluit: een omgevingsvergunning waarbij van het bestemmingsplan wordt
afgeweken.1 Hiervoor kan de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgeven.
Afwijking omgevingsverordening
De geldende Omgevingsverordening van de provincie Groningen staat in beginsel geen
uitbreiding van intensieve veehouderij met een bouwvlak groter dan 2 hectare toe.
Op grond van artikel 2.26.4, eerste lid, van de provinciale Omgevingsverordening kunnen
Gedeputeerde Staten middels een omgevingsvergunning toestemming verlenen voor een
agrarisch bouwperceel met een omvang van (maximaal) 4 hectare. Gedeputeerde Staten
heeft aangegeven dat de maximale omvang van bouwkavels voor varkens- en
pluimveebedrijven kan worden losgelaten als dit nodig is voor bijvoorbeeld de verbetering
van dierenwelzijn.
Omgevingsvergunning bouwen en milieu
De aan te vragen omgevingsvergunning heeft – naast de afwijking van het bestemmingsplan
en de provinciale omgevingsverordening – betrekking op de activiteiten bouwen van
bouwwerken (bouwvergunning) en het veranderen van een inrichting (milieuvergunning).
Natuurvergunning
Bij de exploitatie van de veehouderij komen stikstofverbindingen vrij, voornamelijk
ammoniak uit de stallen. Vanwege de stikstofdepositie die kan optreden in stikstofgevoelige
Natura 2000-gebieden is voor de veehouderij een natuurvergunning verleend. Omdat het
bedrijf wordt veranderd moet een nieuwe natuurvergunning worden aangevraagd.
Milieueffectrapportage
Bij de voorbereiding van het besluit over de omgevingsvergunning moet de procedure van
de milieueffectrapportage (m.e.r.) worden gevolgd. Hiertoe wordt een milieueffectrapport
(MER) opgesteld. Het doel van de m.e.r. is om het milieubelang volwaardig, integraal en
vroegtijdig in de besluitvorming mee te wegen. Een MER geeft inzicht in de milieueffecten
van de voorgenomen activiteit en mogelijke reële alternatieven daarvoor. Door deze
milieueffecten in een vroeg stadium in beeld te brengen, is het mogelijk om alternatieven af
te wegen en keuzes te maken. Het MER wordt opgesteld in opdracht van initiatiefnemer.
Notitie reikwijdte en detailniveau MER
Met deze notitie (NRD) wordt het voornemen van initiatiefnemer meegedeeld aan het
bevoegd gezag en wordt aangegeven wat de reikwijdte en het detailniveau is van de
informatie die initiatiefnemer in het MER wil opnemen.

1

Projectafwijkingsbesluit m.b.t. het bestemmingsplan: een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,
onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), waarbij op grond van artikel 2.12. eerste lid, onder a,
onder 3°, van die wet kan worden afgeweken van het bestemmingsplan indien de activiteit niet in strijd is met een goede
ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.
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Leeswijzer
In deze NRD wordt eerst het voornemen nader beschreven (hoofdstuk 2). Daarna wordt
beschreven welke besluiten (vergunningen) nodig zijn voor de uitvoering van het voornemen
en wat de procedure van de milieueffectrapportage inhoudt (hoofdstuk 3).
Nadat de referentiesituatie (hoofdstuk 4) en mogelijke alternatieven (hoofdstuk 5) zijn
beschreven, wordt aangegeven hoe de verschillende milieueffecten van het voornemen in
het MER zullen worden beoordeeld (hoofdstuk 6).
Ten slotte wordt beschreven hoe de effecten van het voornemen worden vergeleken met de
referentiesituatie en de alternatieven (hoofdstuk 7).
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2 Voornemen
2.1
Bestaande situatie
Maatschap de Groot exploiteert aan de Vossenburg 1 in Kiel-Windeweer een
pluimveehouderij. Op grond van de geldende vergunningen mogen binnen de inrichting
maximaal 305.000 vleeskuikens worden gehouden in zes stallen. De meest recente stallen
zijn in 2011 gerealiseerd en in gebruik genomen. Op 7 juli 2019 zijn als gevolg van
brandstichting twee stallen afgebrand.

Figuur 2.1 – Bestaande situatie (voor de brand, de twee stallen aan de rechterzijde zijn afgebrand)

2.2
Voorgenomen verandering
Maatschap de Groot wil de afgebrande stallen zo snel mogelijk herbouwen. Op basis van de
geldende omgevingsvergunning is herbouw in dezelfde vorm en uitvoering mogelijk.
De nieuwe situatie heeft maatschap de Groot echter doen besluiten om de bedrijfsvoering
te heroverwegen. De markt voor de vleeskuikenhouderij heeft niet stilgestaan. Duurzame
productie en dierwelzijn zijn belangrijker geworden. Er zijn inmiddels meerdere houderijconcepten in de vleeskuikenhouderij ontwikkeld, bijvoorbeeld ‘Goed Nest Kip’, ‘Nieuwe
Standaard Kip’, ‘Gildehoen’, ‘Beter Leven’ en de ‘biologische kip’. Elk concept heeft een
grotere of kleinere positie in de consumentenmarkt verworven. De pluimveesector heeft
hiermee aangetoond dat ze in zeer korte tijd in staat is om op de wensen van de consument
te reageren. Maatschap de Groot wil hier opnieuw bij aansluiten en invulling geven aan één
van deze concepten.
Maatschap de Groot wil extra investeren in dierenwelzijn en verduurzaming van de
bedrijfsvoering, zonder toename van het aantal vleeskuikens (maximaal 305.000 stuks). Ook
wil zij maatregelen treffen om de brandveiligheid te vergroten. Het voornemen is om de
twee afgebrande stallen te vervangen door vier nieuwe stallen, zie figuur 2.
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Verbetering dierwelzijn
Meer leefruimte
In de bestaande situatie worden gemiddeld 22,4 vleeskuikens per vierkante meter
gehouden. Door vergroting van het stalvloeroppervlak van 13.610 m2 naar 19.564 m2 wordt
de leefruimte van de dieren 44% groter. Met een gelijkblijvend aantal vleeskuikens (305.000)
worden 15,5 kuikens per vierkante meter gehouden.

Besluit houden van dieren
De wettelijke eis voor het leefoppervlak van vleeskuikens volgt uit het Besluit
houden van dieren. Voor het houden van vleeskuikens geldt een maximum
bezettingsdichtheid van 42 kg lichaamsgewicht per vierkante meter.
In de gangbare praktijk worden 21 tot 24 kuikens per vierkante meter
opgelegd en wordt voor het einde van de ronde een deel van de kuikens
gevangen en afgevoerd naar de slachterij.

Langzaam groeiende rassen
Maatschap de Groot wil in de nieuwe situatie langzaam groeiende rassen houden waarmee
de dieren een langere groeiperiode hebben. Omdat het aantal dierplaatsen op het bedrijf
gelijk blijft en de dieren langer op het bedrijf blijven, worden er op jaarbasis 13% minder
dieren gehouden. In onderstaande overzicht is dat in beeld gebracht:
Regulier en volgens verleende vergunning:
7,5 ronden per jaar
305.000 dieren per ronde opzetten
7,5 x 305.000 = 2.287.500 dieren per jaar
In de nieuwe situatie:
6,5 ronden per jaar
305.000 dieren per ronde opzetten
6,5 x 305.000 = 1.982.500 dieren per jaar
In de nieuwe situatie wordt 13% minder dieren gehouden

Voorbereid op andere houderij-concepten
Er zijn vleeskuikenhouderij-concepten waarbij nog meer maatregelen voor het bevorderen
van natuurlijk gedrag en dierenwelzijn worden genomen, bijvoorbeeld Beter Leven
sterrensysteem van de Dierenbescherming.3 Voor Maatschap de Groot is omschakeling naar
Beter Leven op dit moment nog geen optie. Er is op de (internationale) markt onvoldoende
vraag naar kippenvlees met het Beter Leven-keurmerk.4 Ook zou omschakelen naar Beter
Leven een ingrijpende en moeilijk te realiseren aanpassing van de bestaande stallen vragen
omdat er ruimte moet worden gecreëerd voor een overdekte uitloop. Een investering die op
dit moment niet verantwoord is. In het plan dat nu voorligt wordt wel al rekening gehouden

3
4

Meer informatie over Beter Leven-keurmerk voor vleeskuikens: zie Factsheet vleeskuikens.
Zie bijvoorbeeld www.de-heus.nl/actueel/nieuws/iedere-kip-een-beter-leven-1235
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met de mogelijkheid om in de toekomst over te stappen op bijvoorbeeld het Beter Levenconcept. Zo wordt bij de nieuwe stallen voldoende ruimte gereserveerd om een overdekte
uitloop te kunnen realiseren en wordt in de stallen daglicht toegelaten.

Samenvattend
In de nieuwe situatie worden de volgende maatregelen getroffen voor
verbetering van het dierwelzijn:
• Langzaam groeiend ras;
• Meer leefruimte voor de dieren: maximaal 15,5 vleeskuikens per
vierkante meter;
• Regelmatig graan strooien ter bevordering van scharrelgedrag;
• Verrijkingsmateriaal in de stal (strooisel, strobalen);
• Daglicht in de stal en daarmee een natuurlijk dag- en nachtritme.

Bovenstaande belangrijke aspecten worden in de opnieuw te bouwen dierenverblijven
uitgevoerd en ook in alle bestaande pluimveestallen zodat het gehele bedrijf aan de
verbeterde situatie is aangepast.
Verlaging emissies
In de nieuwe stallen worden extra emissiearme systemen toegepast. De emissies van
ammoniak en fijnstof zijn respectievelijk 40 en 31% lager dan in de bestaande emissiearme
stallen. Het aantal vleeskuikens in de bestaande stallen wordt verlaagd.
De gewijzigde bedrijfsvoering leidt tot een verlaging van de bedrijfsemissie van ammoniak
(-21%) en fijnstof (-17%). De emissie van geur blijft gelijk. In onderstaande tabel zijn de
emissies van het voornemen gegeven voor geur, ammoniak en fijnstof. In hoofdstuk 6 van
deze NRD wordt nader ingegaan op de emissie-eisen en de beoordeling die in het MER
wordt opgenomen.

stal

diercategorie

RAV-code

aantal

geur
ouE/dp

E

vleeskuikens
vleeskuikens
vleeskuikens
vleeskuikens
vleeskuikens

F

vleeskuikens

G

vleeskuikens

H

vleeskuikens

B
C
D1
D2

Totaal nieuwe situatie
Geldende vergunning

E 5.10/BWL 2009.14
E 5.10/BWL 2009.14
E 5.10/BWL 2009.14
E 5.10/BWL 2009.14
E 5.11/BWL 2010.13.V6
E 7.6/BWL 2011.02.V5
E 5.11/BWL 2010.13.V6
E 7.6/BWL 2011.02.V5
E 5.11/BWL 2010.13.V6
E 7.6/BWL 2011.02.V5
E 5.11/BWL 2010.13.V6
E 7.6/BWL 2011.02.V5

ammoniak
ouE/s

kg/dp

g/dp
22
22
22
22
22
- 31%
22
- 31%
22
- 31%
22
- 31%

24.725
47.455
34.596
35.280
40.736

0,33
0,33
0,33
0,33
0,33

8.159,3
15.660,2
11.416,7
11.642,4
13.442,9

0,035
0,035
0,035
0,035
0,021

865,38
1.660,93
1.210,86
1.234,80
855,46

40.736

0,33

13.442,9

0,021

855,46

40.736

0,33

13.442,9

0,021

855,46

40.736

0,33

13.442,9

0,021

855,46

305.000
305.000

100.650,0
100.650,0

fijnstof

kg NH3

8.393,78
10.675,00

kg/jr
544,0
1.044,0
761,1
776,2
896,2
- 277,8
896,2
- 277,8
896,2
- 277,8
896,2
- 277,8
5.598,7
6.710,0

Tabel 2.1 Dieraantallen, huisvestingssystemen en emissies van het voornemen
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Verbetering brandveiligheid
Het plan voor de bouw van vier nieuwe stallen is besproken met de Brandweer Groningen en
daarbij ook is gekeken naar de brandveiligheid van de bestaande gebouwen.
Om de brandveiligheid te vergroten en de gevolgen van een eventuele brand te verkleinen,
wordt aanbevolen om losstaande stallen te bouwen en voldoende afstand tussen de
gebouwen aan te houden. Het plan om vier nieuwe stallen te bouwen voldoet daaraan. Ook
wordt het aantal dieren per stal verlaagd, zodat bij een eventuele brand minder dieren
omkomen.
Voor de bestaande stallen is gekeken naar maatregelen om brandoverslag tussen gebouwen
te verkleinen. Ook is gesproken over de beschikbaarheid van voldoende bluswater en de
bereikbaarheid van de gebouwen. Verder is van belang dat de stroomvoorziening per stal
afzonderlijk wordt geregeld zodat bij een eventuele brand of storing de ventilatie van de
stallen blijft functioneren.
De brandweer staat positief ten opzichte van de brandveiligheid van het besproken plan.
Bij de verder uitwerking van het plan zullen de maatregelen ter verhoging van de
brandveiligheid nader worden uitgewerkt. Hierbij wordt onder ander gebruik gemaakt van
de aanbevelingen die volgen uit het Aktieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022 en de
voortgangsrapportage die in mei 2019 is verschenen.
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3 Toestemmingsbesluiten en MER
3.1
Eerder genomen besluiten
Met betrekking tot de pluimveehouderij van Maatschap de Groot zijn in het verleden de
volgende besluiten genomen:
Eerder genomen besluiten
23-08-2010
Bestemmingsplan Buitengebied
26-01-2011
09-02-2011

Vergunning Wet milieubeheer
kenmerk Nr. 10-05; 305.000 vleeskuikens (E 5.10)
Vergunning Natuurbeschermingswet 1998

Gemeenteraad
Hoogezand-Sappemeer
B&W HoogezandSappemeer
GS Drenthe

Kenmerk RO/2011001300; 305.000 vleeskuikens (E 5.10)

13-04-2011

Projectbesluit afwijken bestemmingsplan

21-04-2011

Bouwvergunning, bouw pluimveestallen
Kenmerk 20090232

Gemeenteraad
Hoogezand-Sappemeer
B&W HoogezandSappemeer

Bestemmingsplan
De raad van de gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft op 23 augustus 2010 het
bestemmingsplan ‘Buitengebied’ vastgesteld. Dit betreft een algehele herziening van het
bestemmingsplan voor het buitengebied en heeft dus niet specifiek betrekking op de
projectlocatie. Dit plan vormt het kader voor de te verlenen toestemming voor de
verandering van de pluimveehouderij van Maatschap de Groot.
De gronden waar het bedrijf is gevestigd zijn bestemd als ‘Agrarisch met waarden’ met de
gebiedsaanduiding ‘veenkoloniaal gebied’. Op deze gronden is een bouwvlak met een
oppervlak van bijna 2 hectare opgenomen (circa 95 meter breed, 200 meter diep, zie figuur
3.1). Binnen het bouwvlak geldt een functieaanduiding ‘agrarisch bedrijf’ en ‘specifieke vorm
van agrarische met waarden – volwaardige intensieve veehouderij’. Een samenvatting van
de planregels is opgenomen in bijlage 2.

Figuur 3.1 Uitsnede verbeelding bij Bestemmingsplan Buitengebied, locatie Vossenburg 1, Kiel-Windeweer
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Omgevingsvergunning
In 2011 is het bedrijf uitgebreid van 102.000 vleeskuikens in twee stallen naar 305.000
vleeskuikens in emissiearme stallen. Daarvoor zijn de twee bestaande stallen emissiearm
gemaakt en zijn vier nieuwe stallen gebouwd.5 Voor dit project is de procedure van de
milieueffectrapportage gevolgd.6 Op 26 januari 2011 is voor de uitbreiding en wijziging een
milieuvergunning7 verleend, zie bijlage 3. Op 13 april 2011 is middels een projectbesluit
toestemming verleend om de nieuwe stallen buiten het bouwvlak te bouwen. De
bouwvergunning voor deze stallen op 21 april 2011 verleend.8
Deze vergunningen worden gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel
2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en vormen de vigerende
omgevingsvergunning.
Natuurvergunning
Op 9 februari 2011 is door Gedeputeerde Staten van Drenthe9, in afstemming met
Gedeputeerde Staten van Groningen, voor de pluimveehouderij aan de Vossenburg 1 een
natuurvergunning verleend.10 De vergunning is verleend voor het houden van 305.000
vleeskuikens. Door toepassing van emissiearme stalsystemen en aankoop van
ammoniakrechten van een andere veehouderij is verzekerd dat geen toename van
stikstofdepositie optreedt. De stallen moeten zijn uitgevoerd volgens het Wesselmansysteem zodat een maximale emissie van 0,035 kg NH3/jaar (per dierplaats) wordt bereikt.
Dit komt overeen met de geldende omgevingsvergunning.
De natuurvergunning is onherroepelijk. Alle stallen zijn gerealiseerd zoals in de vergunning is
aangegeven en de dieren zijn gehouden.
3.2
Te nemen besluiten
Voor de uitvoering van het project moet een omgevingsvergunning en een
natuurvergunning worden aangevraagd.
Omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor meerdere activiteiten:
- het bouwen van meerder bouwwerken (o.a. vier nieuwe stallen);
- het gebruikten van gronden of bouwwerken in strijd met de provinciale
Omgevingsverordening en het bestemmingsplan;
- het veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben van een
inrichting (milieuvergunning).
Deze activiteiten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en moeten in één
omgevingsvergunning worden gecombineerd. Op onderdelen is nog fasering mogelijk of

5

Het betreft feitelijk twee maal twee aaneengebouwde stallen (D1/D2 en E1/E2) met een brandmuur als scheiding.

6

Informatie over de m.e.r. bij de milieuvergunning uit 2011 is te vinden op de website van de Commissie voor de
milieueffectrapportage: https://www.commissiemer.nl/adviezen/2247
7
Revisievergunning ex artikel 8.4 van de Wet milieubeheer.
8

Reguliere bouwvergunning ex artikel 40 van de Woningwet, d.d. 21 april 2011, kenmerk 20090232.

9

Destijds moest de natuurvergunning worden verleend door gedeputeerde staten van de provincie waarin (het deel van)
het Natura 2000-gebied is gelegen waar de gevolgen van het project zich hoofdzakelijk voordoen. In dit geval deden
waren de gevolgen het grootst voor het Natura 2000 gebied ‘Drentsche Aa’.
10
Destijds een vergunning als bedoeld in artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998. Sinds de inwerkingtreding van
de Wet natuurbescherming is dit een vergunning op grond van artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming.
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kunnen deelvergunningen worden aangevraagd. Zo zou de omgevingsvergunning voor het
gebruiken van gronden in strijd met de provinciale Omgevingsverordening en afwijken van
het bestemmingsplan als een afzonderlijke vergunning kunnen worden verleend. Na
verlening van die vergunningen zouden per stal aparte omgevingsvergunningen voor
bouwen en milieu kunnen worden aangevraagd.
Initiatiefnemer geeft de voorkeur aan één omgevingsvergunning waarin alle benodigde
toestemmingen zijn gecombineerd. Eén vergunningprocedure geeft meer duidelijkheid en
rechtszekerheid voor de ondernemer, de omgeving en de betrokken bestuursorganen.
Bovendien wordt hiermee belangrijke tijdswinst geboekt.
Natuurvergunning
De verandering van de bedrijfsvoering, waaronder de bouw van nieuwe stallen, is een
project als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming. De geldende
natuurvergunning moet daarvoor worden gewijzigd. Hiervoor wordt voorafgaand aan de
aanvraag omgevingsvergunning een aparte aanvraag ingediend bij gedeputeerde staten van
Groningen.
De projectlocatie ligt op geruime afstand van Natura 2000 (zie hoofdstuk 6.15).
Stikstofdepositie kan de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in
een Natura 2000-gebied verslechteren. Uit een voortoets volgt dat andere effecten kunnen
op voorhand worden uitgesloten. Omdat de stikstofemissie door het toepassen van (extra)
emissiearme huisvestingssystemen lager wordt zal de stikstofdepositie op Natura 2000
afnemen ten opzichte van de vergunde bedrijfssituatie. Daarom is zeker dat geen negatieve
effecten voor Natura 2000 zullen optreden.
Uit een uitgevoerde quick-scan blijkt dat effecten op soorten kunnen worden uitgesloten (zie
hoofdstuk 6.15). Er is daarom geen ontheffing voor de flora- en fauna-activiteit nodig.
3.3
Bevoegd gezag
Op grond van artikel 2.26.4, eerste lid, van de provinciale Omgevingsverordening kunnen
Gedeputeerde Staten middels een omgevingsvergunning toestemming verlenen voor een
agrarisch bouwperceel met een omvang van (maximaal) 4 hectare. Omdat Gedeputeerde
Staten van Groningen bevoegd gezag zijn voor één onderdeel van de omgevingsvergunning,
zijn zij tevens bevoegd gezag voor de andere activiteiten waarvoor de omgevingsvergunning
wordt aangevraagd (bouwen, milieu, afwijken bestemmingsplan) en voor de m.e.r.procedure. Gedeputeerde Staten van Groningen zijn ook bevoegd gezag voor het verlenen
van de natuurvergunning.
Provinciale Staten van Groningen moeten een verklaring van geen bedenkingen afgeven
voor afwijken van het Omgevingsverordening (artikel 6.5, vierde lid, Besluit
omgevingsrecht). Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente MiddenGroningen is wettelijk adviseur.
3.4
Wettelijk kader
In het MER wordt een overzicht opgenomen van het wettelijk kader voor het besluit over de
omgevingsvergunning, voor zover dat relevant is voor de beoordeling van de milieueffecten
van de activiteiten die met de vergunning mogelijk worden gemaakt.
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3.5

Milieueffectrapportage

Doel van m.e.r.
Het doel van milieueffectrapportage (m.e.r.)11 is om het milieubelang volwaardig, integraal
en vroegtijdig in de besluitvorming mee te wegen. Een milieueffectrapportage geeft inzicht
in de (mogelijke) milieueffecten van een activiteit. Door deze milieueffecten in een vroeg
stadium in beeld te brengen, is het mogelijk om verschillende alternatieven af te wegen en
keuzes te maken.
In dit geval wordt een milieueffectrapport (MER) gemaakt bij de voorbereiding van een
omgevingsvergunning die de wijziging van de veehouderij mogelijk maakt. In het MER
worden de milieueffecten beschreven die kunnen optreden bij de aangevraagde activiteiten.
Tevens worden de milieueffecten beschreven van alternatieven die redelijkerwijs in
beschouwing dienen te worden genomen. De milieueffecten worden beoordeeld ten
opzichte van een referentiesituatie. Dit is de situatie indien het initiatief niet wordt
uitgevoerd, ofwel de bestaande situatie van het milieu, inclusief de autonome ontwikkeling.
Uit het MER volgt niet of de omgevingsvergunning moet worden verleend of geweigerd. Dit
is een afweging die het bevoegd gezag moet maken. Het MER moet de milieu-informatie
bevatten die nodig is om een goed besluit te nemen.
M.e.r. (beoordelings)plichtige activiteiten
In de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage is beschreven welke
activiteiten m.e.r.-plichtig zijn, waarvoor dus de procedure van de milieueffectrapportage
moet worden gevolgd. De m.e.r.-plicht geldt voor activiteiten die belangrijke nadelige
gevolgen kunnen hebben voor het milieu. Deze activiteiten zijn beschreven in een bijlage bij
het Besluit milieueffectrapportage. Voor sommige activiteiten geldt een m.e.r.-plicht
(onderdeel C van de bijlage), voor veel andere activiteiten geldt een m.e.r.beoordelingsplicht (onderdeel D). Het bevoegd gezag moet bij een m.e.r.-beoordeling eerst
beoordelen of gezien de aard en omvang van de activiteit en de plaats waar deze wordt
uitgevoerd, een MER moet worden opgesteld.
De activiteit waarvoor in dit geval een MER wordt opgesteld, betreft de oprichting en
wijziging van een installatie voor het houden van dieren. Deze activiteit wordt genoemd in
de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage onder C 14 en D 14 (zie tabel 3.1). De
oprichting betreft de bouw van vier nieuwe stallen met elk 40.736 plaatsen voor
vleeskuikens, totaal 162.944 plaatsen. Dit is meer dan 85.000 (drempelwaarde mer-plicht).
Voorafgaand aan het besluit over de omgevingsvergunning moet daarom de m.e.r.procedure worden gevolgd.
3.6
Procedure besluitvorming
Omdat voor de activiteit waarvoor een omgevingsvergunning wordt aangevraagd een
projectafwijkingsbesluit (buitenplans) is vereist, is in dit geval de uitgebreide m.e.r.procedure van toepassing (§ 7.9 Wet milieubeheer).

11

De afkorting m.e.r. wordt gebruikt voor de procedure van de milieueffectrapportage, de afkorting MER wordt
gebruikt voor het rapport waarin de milieueffecten zijn beschreven.
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Degene die de activiteit wil ondernemen (de initiatiefnemer) deelt het voornemen
schriftelijk mee aan het bevoegd gezag. Daartoe is deze ‘Notitie reikwijdte en detailniveau
MER’ opgesteld.
Zo spoedig mogelijk na ontvangst van de mededeling, raadpleegt het bevoegd gezag de
adviseurs en de bestuursorganen die bij de voorbereiding van het besluit betrokken moeten
worden over de reikwijdte en het detailniveau van de informatie die gericht is op wat
relevant is voor het voornemen en die op grond van artikel 7.23 Wm in het MER moet
worden opgenomen. Het bevoegd gezag kan de onafhankelijke Commissie voor de m.e.r. om
advies vragen. Tevens wordt van het voornemen kennis gegeven waarbij de gelegenheid zal
worden geboden om zienswijzen over de reikwijdte en het detailniveau van het MER naar
voren te brengen.
Het bevoegd gezag geeft uiterlijk zes weken na ontvangst van de mededeling, een advies
inzake de reikwijdte en het detailniveau van de informatie die in het MER moet worden
opgenomen. Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste zes weken worden verlengd.
Initiatiefnemer stelt vervolgens het MER op. Dit MER wordt bij de aanvraag van de
omgevingsvergunning gevoegd. Het bevoegd gezag beoordeelt het MER. Als het MER niet
voldoet danwel onjuistheden bevat, wordt de aanvraag buiten behandeling gelaten. Het
bevoegd gezag zal dan om een aanvulling vragen.
Het MER wordt met het ontwerp van de omgevingsvergunning ter inzage gelegd. Tijdens de
ter inzagetermijn van zes weken kan eenieder zienswijzen over de ontwerpomgevingsvergunning en/of het MER indienen bij het bevoegd gezag. Daarna zal een
definitief besluit worden genomen over de omgevingsvergunning. Tegen dit besluit staat
beroep open bij de Rechtbank Noord-Nederland en hoger beroep bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.
De besluitvorming over de natuurvergunning staat geheel los van die van de
omgevingsvergunning en volgt de procedure die daarvoor in de Wet natuurbescherming is
opgenomen. Het MER is niet nodig voor de besluitvorming over de natuurvergunning.
De informatie die nodig is voor de het besluit over de natuurvergunning (de mogelijke
gevolgen voor de Natura 2000-gebieden) wordt (ook) in het MER worden opgenomen omdat
die informatie ook van belang is voor het besluit over de omgevingsvergunning.
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4 Referentiesituatie
De referentiesituatie, waarmee in een MER de milieueffecten van het voornemen worden
vergeleken, wordt gevormd door de bestaande toestand van het milieu, inclusief de
autonome ontwikkeling. In dit geval wordt de feitelijk aanwezige situatie, voordat de twee
stallen zijn afgebrand, als referentie genomen. Dit komt overeen met het bedrijf waarvoor
de geldende omgevingsvergunning is verleend. Dit vormt de referentiesituatie voor het MER.
Voor de natuurvergunning – die apart wordt aangevraagd – is de geldende
natuurvergunning de referentiesituatie. Daarbij wordt opgemerkt dat die vergunning is
verleend voor het houden van pluimvee. Andere activiteiten zoals de houtverbrandingsinstallatie en het verkeer van en naar de inrichting werden destijds niet als bronnen met een
relevante N-emissie beschouwd.
Er zijn in de omgeving van de projectlocatie geen autonome ontwikkelingen waarmee
rekening moet worden gehouden.
De emissie uit de stallen in de referentiesituatie zijn opgenomen in tabel 4.1. De emissies zijn
bepaald op basis van wettelijk vastgestelde emissiefactoren voor de betreffende
diercategorie, huisvestingssystemen en eventueel nageschakelde technieken.12

stal

diercategorie

RAV-code

aantal

geur
ouE/dp

B
C
D1
D2
E1
E2

vleeskuikens
vleeskuikens
vleeskuikens
vleeskuikens
vleeskuikens
vleeskuikens

E 5.10/BWL 2009.14
E 5.10/BWL 2009.14
E 5.10/BWL 2009.14
E 5.10/BWL 2009.14
E 5.10/BWL 2009.14
E 5.10/BWL 2009.14
Totaal

35.400
66.600
50.750
50.750
50.750
50.750
305.000

0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33

ammoniak
ouE/s

11.682,0
21.978,0
16.747,5
16.747,5
16.747,5
16.747,5
100.650,0

kg/dp
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035

kg NH3

fijnstof
g/dp

1.239,00
2.331,00
1.776,25
1.776,25
1.776,25
1.776,25
10.675,00

22
22
22
22
22
22

kg/jr
778,8
1.465,2
1.116,5
1.116,5
1.116,5
1.116,5
6.710,0

Tabel 4.1 Dieraantallen, huisvestingssysteem en emissie van de referentiesituatie

12

De emissiefactoren voor geur zijn vastgelegd in de Regeling geurhinder en veehouderij, die voor ammoniak in de
Regeling ammoniak en veehouderij. De emissiefactoren fijnstof (PM10) worden jaarlijks bekendgemaakt door het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
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5 Alternatieven
Een belangrijk onderdeel van een MER is een beschrijving van alternatieven voor de
voorgenomen activiteit die redelijkerwijs in beschouwing dienen te worden genomen.
Het gaat dan om alternatieven met andere of gunstige gevolgen voor het milieu die
redelijkerwijs uitvoerbaar zijn.
Locatiealternatieven
Het betreft in dit geval een bestaand bedrijf dat de bestaande activiteiten wil wijzigen
waarbij het stalvloeroppervlak wordt uitgebreid ten behoeve van dierwelzijn en meer ruimte
tussen de stallen wordt aangehouden ten behoeve van brandveiligheid. Uitbreiding in
noordoostelijke richting, achter de bestaande gebouwen, is redelijkerwijs het enige
uitvoerbare alternatief. Vanuit milieuoogpunt is er ook geen aanleiding om de uitbreiding op
een andere locatie uit te voeren. Locatiealternatieven worden daarom niet onderzocht.
Uitvoeringsalternatieven
Alternatieven met minder nadelige gevolgen voor het milieu moeten worden gezocht in de
uitvoering van de voorgenomen bedrijfsaanpassing. De alternatieven die in het MER zullen
worden onderzocht, hebben betrekking op de emissies van ammoniak, fijnstof en geur. Ook
wordt gekeken naar alternatieven voor de landschappelijke inpassing van de
bedrijfsuitbreiding.
Stalemissie en verspreiding
De stalemissies worden gezien als belangrijke parameters voor de kwaliteit van de
leefomgeving en, via stikstofdepositie, voor de kwaliteit van natuurgebieden.
In het MER wordt gekeken naar erkende huisvestingssystemen en maatregelen die getroffen
kunnen worden om de emissies verder te verlagen. Daarbij ligt de voorkeur bij maatregelen
in de stal die van invloed zijn op de bron van een emissie. In het MER zullen ook toepasbare
(end-of-pipe) luchtwassystemen als alternatief worden beschouwd.
Daarnaast wordt onderzocht of verplaatsing van emissiepunten of verhoging van de snelheid
waarmee de stallucht wordt uitgestoten tot relevante verandering van milieueffecten leidt.
Landschappelijke inpassing
Voor de landschappelijke inpassing wordt een erfinrichtingsplan opgesteld. Het
erfinrichtingsplan kan worden gecombineerd met andere maatregelen zoals waterberging,
opwekking duurzame energie, bijdragen aan biodiversiteit en maatschappelijke acceptatie
(bijvoorbeeld een informatiebord over het bedrijf). In het MER zal worden beschreven welke
maatregelen zijn overwogen, of deze uitvoerbaar zijn en welke worden toegepast.
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6 Milieueffecten
6.1
Milieueffectbeoordeling
In het MER worden de relevante milieuaspecten onderzocht, voor zover de voorgenomen
activiteit of de beschreven alternatieven daarvoor gevolgen kunnen hebben.
Voor een pluimveehouderij worden de volgende milieueffecten als relevant beschouwd:
o effecten die betrekking hebben op het woon- en leefklimaat in de omgeving van het
bedrijf: geurhinder, luchtkwaliteit, geluid, externe veiligheid, verkeer en risico’s voor de
volksgezondheid;
o effecten op stikstofgevoelige natuurgebieden en beschermde soorten op en nabij de
projectlocatie;
o effecten op bodem, water, lucht en klimaat;
o zuinig gebruik van energie en grondstoffen en beheer van afvalstoffen;
o landschappelijke inpassing, cultuurhistorie en archeologische waarden.
Per milieuaspect wordt het volgende beschreven:
o de bestaande toestand van het milieu alsmede de te verwachten ontwikkeling van dat
milieu, indien de activiteit noch de alternatieven worden ondernomen;
o de gevolgen voor het milieu die de voorgenomen activiteit kan hebben, alsmede een
motivering van de wijze waarop de gevolgen zijn bepaald en beschreven;
o de gevolgen voor het milieu die de beschreven alternatieven kunnen hebben, indien die
gevolgen voor het betreffende milieuaspect relevant kunnen verschillen;
o de maatregelen die toegepast (kunnen) worden om belangrijke nadelige gevolgen voor
het milieu te voorkomen, te beperken of zoveel mogelijk teniet te doen.
Door de bedrijfsomvang (meer dan 40.000 stuks pluimvee) valt het bedrijf onder de
reikwijdte van de Europese Richtlijn industriële emissies (RIE)13. Op grond van deze richtlijn
moeten binnen de inrichting de best beschikbare technieken (BBT) worden toegepast om de
emissies zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken. Wat als BBT wordt beschouwd volgt
uit de BBT-conclusies14. In het MER zal voor de verschillende emissies worden aangegeven
wat in dit geval BBT is en of hieraan wordt voldaan.
In de volgende paragrafen wordt per aspect beschreven hoe de gevolgen voor het milieu in
het MER worden beoordeeld.

13

De Richtlijn Industriële emissies (RIE), Richtlijn 2010/75/EU, voorheen de IPPC-richtlijn.

14

Op 15 februari 2017 heeft de Europese Commissie BBT-conclusies voor de intensieve pluimvee- of varkenshouderij
vastgesteld, Pb L43/231.
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6.2
Geurhinder
In het MER wordt beoordeeld of geurhinder kan optreden vanwege het houden van dieren
in stallen en het opslaan, overslaan en gebruik van mest en andere agrarische
bedrijfsstoffen.
De afstand van de inrichting tot omliggende woningen is vrij groot. De kortste afstand tot
woningen in het buitengebied is circa 400 meter. De afstand tot woningen in de bebouwde
kom (Dorpsstraat, Kiel-Windeweer) is circa 1 kilometer.
Voor geur gelden geen maximale emissiewaarden. In plaats daarvan wordt beoordeeld of de
emissie van geur uit de dierenverblijven tot onacceptabele geurhinder kan leiden. Voor het
houden van dieren in stallen gelden op grond van de Wet geurhinder en veehouderij
maximale normen voor de geurbelasting ter plaatse van voor geur gevoelige objecten in de
omgeving van de pluimveehouderij.
De geurbelasting wordt berekend met het verspreidingsmodel V-STACKS Vergunning,
versie 2010. Reeds uitgevoerde indicatieve berekeningen (bijlage 4) laten zien dat de
geurbelasting in de beoogde situatie bij woningen aan de Vossenburg en Dorpsstraat iets zal
afnemen en bij woningen aan de Zuidlaarderweg iets zal toenemen. Dit komt doordat het
emissiezwaartepunt verplaatst in noordoostelijke richting. Voor alle woningen in de
omgeving wordt voldaan aan de norm voor de maximale geurbelasting. Zie tabel 6.1.
In aanvulling op de beoordeling van de geurbelasting vanwege de pluimveehouderij
(voorgrondbelasting) wordt in het MER ook gekeken naar de bestaande
achtergrondbelasting van geur vanwege andere veehouderijen (cumulatieve geurbelasting).
In de directe omgeving zijn geen ander grote intensieve veehouderijen aanwezig. Naar
verwachting is de voorgrondbelasting bepalend voor de beoordeling van het woon en
leefklimaat.

Tabel 6.1 Geurbelasting omgeving na uitvoering van het voornemen (voorgrondbelasting)
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6.3
Ammoniakemissie
Bij het houden van dieren in stallen en opslag en aanwending van mest komt ammoniak
(NH3) vrij. De emissie van ammoniak kan leiden tot aantasting van voor stikstof gevoelige
natuur en kan tevens leiden tot de vorming van secundair fijnstof.
In het MER wordt de ammoniakemissie van het voornemen en de referentiesituatie
beschreven. Ook zullen toepasbare huisvestingssystemen en management-maatregelen
worden beschreven waarmee de emissie van ammoniak kan worden verminderd.
Referentiesituatie
In de referentiesituatie, de bestaande situatie vóór de brand, is de ammoniakemissie uit de
stallen 10.675 kg NH3 per jaar. In alle stallen wordt het Wesselmann-systeem (E 5.10/BWL
2009.14) toegepast met een ammoniakemissie van 0,035 kg NH3 per dierplaats per jaar.
Voornemen
De vier nieuwe stallen worden emissiearm uitgevoerd door toepassing van een
luchtmengsysteem voor droging van de strooisellaag in combinatie met een
warmtewisselaar (BWL 2010.13.V6, met een emissie van 0,021 kg NH3 per dierplaats per
jaar). Hierdoor is de ammoniakemissie uit de stallen 40% lager dan het vergunde
stalsysteem. In de bestaande stallen wordt al het zogenaamde Wesselmann-systeem
toegepast, een verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren (BWL 2009.14.V6,
met een emissie van 0,035 kg NH3 per dierplaats per jaar). De totale bedrijfsemissie van
ammoniak daalt met 21 % naar 8.394 kg NH3 per jaar.
Andere stikstofbronnen (NOx uit biomassa gestookte verwarmingsinstallatie en verkeer) zijn
verwaarloosbaar ten opzichte van de ammoniakemissie en zullen niet wijzigen ten opzichte
van de bestaande situatie.
BBT en Besluit emissiearme huisvesting
De maximale emissie van ammoniak uit de dierenverblijven volgt uit het Besluit emissiearme
huisvesting. Een stal die voldoet aan het Besluit emissiearme huisvesting wordt in beginsel
gezien als BBT. Voor dierenverblijven die na 1 januari 2020 worden opgericht en die
onderdeel zijn van een IPPC-installatie geldt voor vleeskuikens een maximale emissiewaarde
van 24 gram NH3 per dierplaats per jaar. De nieuwe stallen in het voornemen hebben een
ammoniakemissie van 21 gram NH3 per dierplaats per jaar en voldoen daarmee aan de
maximale emissiewaarde.
Voor de bestaande stallen, die allen vóór 1 juli 2015 zijn opgericht, geldt een maximale
emissiewaarde voor ammoniak van 45 gram NH3 per dierplaats per jaar De bestaande stallen
in het voornemen hebben een ammoniakemissie van 35 gram NH3 per dierplaats per jaar en
voldoen daarmee aan de maximale emissiewaarde.
Bij IPPC-installaties wordt aanvullend een omgevingstoets uitgevoerd op basis van de
‘Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij’15. Op grond van deze

15

Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij, vastgesteld op 25 juni 2007 door de Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer.
(https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/ammoniak/bbt/cbeleidslijn-ippc)
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beleidslijn kan bij uitbreiding worden volstaan met BBT zolang de ammoniakemissie niet
meer bedraagt dan 5.000 kg NH3 per jaar. Voor ammoniakemissies tot 10.000 kg/jaar schrijft
de Beleidslijn een emissie van gemiddeld 0,037 kg/dierplaats/jaar voor (54% reductie).
Maatschap de Groot breidt het aantal vleeskuikens niet uit. De beleidslijn hoeft daarom niet
toegepast te worden. Zou de Beleidslijn wel worden toegepast dan voldoen de
aangevraagde huisvestingssystemen. De ammoniakemissie van het bedrijf is na uitbreiding
8.394 kg NH3 per jaar. Zowel de bestaande stallen als de nieuwe stallen voldoen aan de
emissiewaarde van 0,037 kg/dierplaats/jaar.
6.4
Emissie fijnstof (PM10) en zeer fijn stof (PM2,5)
In de bestaande situatie (vóór de brand) is de emissie van fijnstof 6.710 kg PM10 per jaar
(305.000 dieren x 22 gram/seconde).
De vier nieuwe stallen worden voorzien van een warmtewisselaar. De warmtewisselaar
reduceert de hoeveelheid fijnstof van de uitgestoten stallucht met 31%. In de bestaande
stallen zonder warmtewisselaar worden minder dieren gehouden. De bedrijfsemissie van
fijnstof daalt met 17 % naar 5.599 kg per jaar. De uitstoot van zeer fijn stof (PM2,5) is circa 1,6
gram per dierplaats per jaar. 15 De totale PM2,5-emissie is 305.000 x 0,0016 = 488 kg/jaar.

Voor de emissie van zwevende deeltjes (fijnstof, PM10) zijn in het Besluit emissiearme
huisvesting maximale emissiewaarden opgenomen. Voor dierenverblijven voor het houden
van vleeskuikens die op of na 1 juli 2015 zijn of worden opgericht geldt een maximale
emissiewaarde van 16 gram PM10 per dierplaats per jaar. De emissie van de vier nieuw te
bouwen stallen is 15,18 gram PM10 per dierplaats per jaar en voldoet daarmee aan de
maximale emissiewaarde. Voor de bestaande stallen, die vóór 1 juli 2015 zijn opgericht geldt
geen maximale emissiewaarde.
De pluimveesector wil met de overheid een convenant sluiten om de emissie van fijnstof
verder te reduceren. Bij fijnstofreductie ligt de nadruk op nieuw- en verbouw van stallen en
op de zogenaamde ‘hot spots’: gebieden met veel omwonenden en veel pluimvee waar de
meeste gezondheidswinst te behalen valt. Het plan van de sector is om de emissie van
fijnstof binnen 10 jaar te halveren. Het bedrijf aan Vossenburg 1 is geen ‘hot spot’, maar kan
wel een bijdrage leveren aan de emissiereductie. In het MER zullen maatregelen worden
beschreven die toegepast kunnen worden in de nieuwe en de bestaande stallen om de
fijnstofemissie verder te reduceren. Daarbij wordt ook de BBT-conclusies voor intensieve
veehouderij betrokken.
De concentratie PM10 en PM2,5 in de omgeving zal worden berekend met de meest actuele versie
van het verspreidingsmodel ISL3a. Al uitgevoerde indicatieve berekeningen laten zien dat de
concentratie PM10 in de directe omgeving van de pluimveehouderij ruimschoots voldoet aan
de luchtkwaliteitseisen.

In het MER zal naast de emissie van (zeer)fijnstof uit de stallen ook inzicht worden gegeven
in de emissie van de houtgestookte verwarmingsketel.

15

Emissiefactoren methaan, lachgas en PM2,5 voor stalsystemen, inclusief toelichting; WUR-Rapport 496,
maart 2012.
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6.5
Klimaat
In het MER wordt inzicht gegeven in de emissie van broeikasgassen, zoals kooldioxide (CO2),
methaan (CH4) en lachgas (N2O). Hierbij wordt aangegeven welke maatregelen worden
toegepast om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en welke mogelijkheden er
zijn om de emissies verder te verminderen.
6.6
Bodem
In het MER wordt beschreven welke bodembedreigende activiteiten worden uitgevoerd
binnen de inrichting en welke maatregelen worden getroffen om verontreiniging van de
bodem te voorkomen. Er worden weinig bodembedreigende stoffen opgeslagen.
Op een deel van de locatie waar de nieuwe stallen worden gebouwd hebben voorheen de
stallen gestaan die zijn afgebrand. Dit betreft een locatie waar de bodem mogelijk
verontreinigd is. Hier zal een bodemonderzoek worden uitgevoerd. De resultaten van het
bodemonderzoek worden opgenomen in het MER.
6.7
Water
In het MER zal worden beschreven welke afvalstromen vrijkomen en hoe deze worden
afgevoerd. Tevens wordt ingegaan op grondwateronttrekking (er wordt grondwater
onttrokken dat gebruikt wordt als drinkwater voor het vee en voor het reinigen van erf en
stallen). Op de plattegronden van de inrichting zal de waterafvoer worden aangegeven en in
het MER wordt ingegaan op de waterhuishouding.
Het wijzigingsplan maakt het mogelijk dat de oppervlakte bebouwing en verharding
toeneemt. Ten behoeve van het plan wordt een watertoets uitgevoerd en moet worden
voorzien in voldoende waterberging. Dit kan bestaan uit een retentievijver en/of verbreding
van watergangen. In overleg met het waterschap wordt een plan voor waterafvoer en
-retentie opgesteld. Dit wordt in het MER opgenomen.
6.8
Circulaire economie/kringlooplandbouw
Door het Rijk is in september 2018 een visie op hoofdlijnen voor de ontwikkeling van de
landbouw in Nederland gepresenteerd.17 Het Rijk streeft naar ‘kringlooplandbouw’.
In de (ontwerp-)nationale omgevingsvisie (NOVI) – een strategische visie voor de inrichting
en ontwikkeling van Nederland - is ‘toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk
gebied’ één van de vier prioriteiten. Ook hier is kringlooplandbouw een van de
beleidskeuzes.
In dit kader wordt een uitvoeringsagenda voor verduurzaming van de pluimveehouderij
opgesteld.18 Daarin wordt een toekomstbeeld geschetst dat vraagt om een
systeemverandering met nieuwe integraal duurzame productiesystemen en
marktconcepten. Daarvoor moeten nieuwe verdienmodellen ontwikkeld worden voor
bedrijven die onder andere gebruik maken van grondstoffen die niet geschikt zijn voor

17

Landbouw , natuur en voedsel: waardevol en verbonden – Nederland als koploper in kringlooplandbouw’;
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, 2 september 2018.
18
Kamerbrief Duurzame Veehouderij, Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, 4 september
2019.
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humane consumptie, waarbij het natuurlijk gedrag van het dier het uitgangspunt is. Op de
langere termijn wordt ingezet op het verder circulair maken van de sector door de
toepassing van duurzame grondstoffen, zoals alternatieve eiwitbronnen en het optimaal
benutten van mest. Daarbij zijn er acties ondernomen om de CO2-footprint te verlagen, de
uitstoot van fijnstof en ammoniak te verminderen en het dierenwelzijn te verbeteren.
Op het bedrijf wordt graan uit de omgeving opgeslagen en gebruikt als voeding voor de
vleeskuikens. Bij de nieuw te realiseren stallen komen extra graansilo’s te staan.
De droge pluimveemest van het bedrijf wordt aangeboden aan bedrijven in de omgeving
voor bemesting van akkergewassen.
Het plan voor verandering van de bedrijfsvoering van Maatschap de Groot is een nieuwe
stap in de richting van integraal duurzame productie. In het MER wordt een nadere
beschouwing opgenomen van de circulariteit van het bedrijf en mogelijkheden om die te
vergroten.
6.9
Zuinig gebruik van energie, water en andere grondstoffen
In het MER wordt een inventarisatie gemaakt van het huidige verbruik van energie, water en
grondstoffen en wordt een schatting gemaakt van het verbruik na uitvoering van het
voornemen. Maatschap de Groot streeft naar een zo duurzaam mogelijke bedrijfsvoering. In
het MER wordt beschreven welke maatregelen worden getroffen om het verbruik van
energie en natuurlijke hulpbronnen zo veel mogelijk te beperken.
Verwarming
Het bedrijf voorziet volledig in eigen energiebehoefte voor verwarming. De stallen en de
woning worden verwarmd met een bestaande installatie die wordt gestookt met
houtsnippers. Deze houtsnippers worden aangekocht (geen afvalstof).
Elektriciteit
Het bedrijf is geheel zelfvoorzienend qua elektriciteit. Op de bestaande stallen liggen
zonnepanelen. Ook op de nieuw te bouwen stallen kunnen zonnepanelen worden geplaatst.
Hiervoor komt circa 8.000 m2 extra dakoppervlak beschikbaar.
6.10
Geluid
In de directe omgeving van de pluimveehouderij liggen geen geluidgevoelige objecten. De
afstand tot omliggende woningen is 400 meter of meer. Er wordt daarom geen geluidhinder
verwacht. Tevens is de inrichting gelegen aan een doorgaande weg. Het verkeer van en naar
de inrichting gaat direct op in het heersende verkeer en zal niet leiden tot indirecte
geluidhinder. Om aan te tonen dat aan de grenswaarden voor geluid kan worden voldaan zal
er een akoestisch onderzoek worden uitgevoerd.
6.11
Externe veiligheid
Binnen de inrichting vinden geen activiteiten plaats die een risico vormen voor mensen die
in de directe omgeving verblijven. Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is niet
van toepassing. In de omgeving van het plangebied zijn ook geen inrichtingen of leidingen
die een risico vormen voor de veiligheid op de projectlocatie.
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Met de brandweer is overleg gevoerd om het risico van brand en de gevolgen daarvan te
verkleinen. Bij de verder uitwerking van het plan zullen de maatregelen ter verhoging van de
brandveiligheid nader worden uitgewerkt. Hierbij wordt onder ander gebruik gemaakt van
de aanbevelingen die volgen uit het Aktieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022 en de
voortgangsrapportage die in mei 2019 is verschenen. In het MER wordt beschreven welke
maatregelen worden getroffen. Hierbij wordt ook de mogelijke uitbreiding met een
overdekte uitloop in de overwegingen meegenomen.
6.12
Verkeer
Doordat het aantal kippen dat op jaarbasis wordt gehouden afneemt zal het vrachtverkeer
van en naar de inrichting afnemen. Er zal minder veevoer worden aangevoerd en er zullen
minder vaak kuikens worden aan- en afgevoerd. In het MER zal het verkeer van en naar de
inrichting worden gekwantificeerd.
Het bedrijf is gelegen aan een doorgaande weg. Op het terrein is voldoende ruimte aanwezig
voor parkeren en voor het manoeuvreren van vrachtverkeer en personenwagens. De
bedrijfsactiviteiten leiden niet tot verkeershinder.
6.13
Risico’s voor de volksgezondheid
Naar de risico’s van veehouderijen voor de gezondheid van mensen die in de omgeving van
veehouderijen verblijven is recent veel onderzoek gedaan. In een uitgebreid onderzoek
Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) in gebieden met veel veehouderijen
(Oost-Brabant en Noord-Limburg) wordt een verhoogd aantal luchtwegklachten en gevallen
van longontsteking gerapporteerd bij mensen die op korte afstand van een veehouderij
wonen. Naar de oorzaak hiervan wordt nader onderzoek gedaan. In het meest recente VGOrapport wordt aangegeven dat er sinds 2014 geen verhoogde kans op longontsteking meer
gevonden wordt bij omwonenden van pluimveebedrijven.
Naast negatieve effecten zijn ook positieve effecten gevonden: wonen in de buurt van
veehouderij lijkt een beschermend effect te hebben op het ontwikkelen van atopie19, vooral
op heel korte afstand van een veehouderij. Dicht bij veehouderijen wonen minder mensen
met COPD, een chronische ziekte aan de longen. Daar staat tegenover dat de mensen in de
omgeving die wel COPD hebben, daar vaker en/of ernstigere complicaties van hebben.
In het MER zullen de laatste inzichten worden beschreven, voor zover deze van belang
kunnen zijn voor het voorliggende initiatief.
De pluimveehouderij van Maatschap de Groot ligt niet in een veedicht gebied en de afstand
tot omwonenden is 400 meter of meer. Er worden maatregelen getroffen om de emissies van
ammoniak en fijnstof te beperken. Hierdoor worden de mogelijke risico’s zo veel mogelijk
verkleind.

19

Atopie is de aanleg van een persoon om immunoglobuline (antistoffen) van het type IgE te maken
specifiek gericht tegen onschuldige stoffen die in de omgeving voorkomen, zoals huisstofmijt of pollen van
gras of bomen. De term allergie wordt vaak gebruikt in plaats van het preciezere atopische allergie of
atopie. Dat is niet onlogisch, daar de bekende allergieën (hooikoorts, huisstofmijtallergie, de meeste
voedselallergieën, astma, atopisch eczeem) allen tot de atopische allergieën behoren. De allergische
reacties treden hierbij op nadat het lichaam is blootgesteld aan verschillende allergenen, zoals bepaalde
soorten voedsel, pollen of insectenbeten/steken.
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6.14
Landschap, cultuurhistorie en archeologie
Het plangebied ligt nabij de overgang van het veenkoloniaal landschap naar het
randveenontginningslandschap. Het landschap wordt gekenmerkt door een grote
lineaire(kavel)maat en zeer open karakter, afgewisseld door een strakke planmatige
wegenstructuur met lintbebouwing, water en groen. De agrarische bedrijven liggen in dit
landschapsgebied veelal vrij open in het landschap. Karakteristiek voor het
randveenontginningslandschap is de kleine, meer intieme landschapsmaat, die mede
bepaalt wordt door het groen langs de wegen en op erven en verspreid liggende bosjes.
In het bestemmingsplan heeft de locatie de gebiedsaanduiding ‘veenkoloniaal gebied’. De
herkenbaarheid van het veenkoloniale verkavelingssysteem is een te beschermen waarde.
Er wordt een erfinrichtingsplan/landschappelijk inpassingsplan opgesteld waarbij de
maatwerkmethode wordt gevolgd. Een concept-inpassingsplan is reeds besproken in het
team van het bouwheerschap van de provincie Groningen. Bij het opstellen van het
landschappelijk inpassingsplan moet rekening worden gehouden met de functionele eisen
voor dierhygiëne, kabels en leidingen en onderhoud van sloten. De ruimte voor het
aanbrengen van beplanting is daardoor beperkt. Voor de plekken waar beplanting wel
mogelijk is wordt het inrichtingsplan nader uitgewerkt.
Aangezien er aan de noord- en aan de zuidgevel van de stallen vanwege de ventilatie en
hygiëne-eisen geen beplanting mogelijk is, zal er meer aandacht dienen te zijn voor de
architectuur en kleurstelling. Architectuur en erfinrichting dienen samen een bij elkaar
passend geheel te vormen. Daarbij zal de architectuur er voor dienen te zorgen dat het
langgerekte volume van de nieuwe kippenschuur zal worden opgedeeld/doorbroken.
In het erfinrichtingsplan zullen ook aandachtspunten aangegeven voor de architectuur.
6.15

Effecten op natuur

Soortenbescherming
Op 4 maart 2020 is een quick scan flora- en fauna uitgevoerd om vast te stellen of er op de
projectlocatie en de directe omgeving beschermde soorten aanwezig kunnen zijn.20 Het
rapport is bijgevoegd als bijlage 5.
Op de projectlocatie zijn geen beschermde soorten aangetroffen en is geen geschikt habitat
aanwezig voor beschermde soorten. In de omgeving van de locatie (bouwland en erf)
kunnen wel vogels broeden in het broedseizoen. Om verstoring van deze vogels te
voorkomen dient het voorzorgbeginsel in acht te worden genomen. Omdat geen
ontheffingen worden verleend voor het verstoren van vogels en/of het vernielen van nesten
wordt geadviseerd om het slopen en het bouwrijp maken vóór of na het broedseizoen uit te
voeren. Voorkom het vestigen van broedvogels op het bouwperceel door het plaatsen van
wapperende zakken of enkele linten. Als deze aanbevelingen worden uitgevoerd, dan
kunnen effecten op beschermde soorten voorkomen worden en is er geen ontheffing op
grond van de Wet natuurbescherming noodzakelijk.

20

Fopma, A, 2020. QuickScan en voortoets voor de locatie Vossenburg 1 te Kiel Windeweer; Fopma
NatuurAdvies, Rapport 2020-382, Wapse
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Gebiedsbescherming
Gezien de afstand tot Natura 2000-gebieden van 2,5 kilometer of meer, zullen effecten door
stikstofdepositie kunnen optreden. Andere effecten dan stikstofdepositie kunnen op
voorhand worden uitgesloten. Dit is vastgesteld in een uitgevoerde voortoets.
De belangrijkste bron van stikstof is de ammoniak (NH3) die vrijkomt uit de stallen. Ander
bronnen van stikstofemissie, in de vorm van stikstofoxiden (NOx) zijn de houtverbrandingsinstallatie, mobiele bronnen met een verbrandingsmotor op het erf en het verkeer van en
naar de inrichting. In het MER worden alle relevante bronnen in van het voornemen, de
referentiesituatie en alternatieven in beeld gebracht.
Ammoniak en stikstofoxiden verplaatst zich via de lucht en slaan neer in de omgeving. In
natuurgebieden kan de neerslag van ammoniak en andere stikstofverbindingen leiden tot
verrijking en verzuring van de bodem. Dit kan een negatief effect hebben op de biodiversiteit
in natuurgebieden.
Het dichtstbijzijnde voor stikstof gevoelige Natura 2000-gebied is het Drentsche Aa-gebied,
ruim 6,8 kilometer ten westen van de pluimveehouderij. Het Zuidlaardermeergebied, op
circa 2,5 kilometer ten noordwesten, is ook aangewezen als Natura 2000-gebied (op grond
van de Vogelrichtlijn), maar het leefgebied van de beschermde soorten in dit gebied is niet
gevoelig voor stikstofdepositie.
De afstanden tot de Natura 2000-gebieden in de omgeving zijn:
Zuidlaardermeer
Drentsche Aa-gebied
Drouwenerzand
Leekstermeergebied
Norgerholt
Witterveld

2,5 kilometer
6,8 kilometer
16,7 kilometer
18,7 kilometer
21,2 kilometer
21,9 kilometer

Fochteloërveen
Elperstroomgebied
Waddenzee
Lieftinghsbroek
Bakkeveense Duinen
Rheiderland (Dld)

22,0 kilometer
25,1 kilometer
26,8 kilometer
27,0 kilometer
30,1 kilometer
30,7 kilometer

Figuur 6.4 Natura 2000-gebieden binnen 10 kilometer (bron: AERIUS-Calculator)
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De stikstofdepositie op de voor stikstof gevoelige natuurgebieden zal worden berekend met
de meest actuele versie van het verspreidingsmodel AERIUS Calculator. Er is een indicatieve
berekening gemaakt met AERIUS Calculator 2019A op basis van de stalemissies volgens de
geldende natuurvergunning en de gewenste situatie. Daaruit volgt dat het voornemen leidt
tot een afname van stikstofdepositie (zie tabel 6.5).
Voor de verandering van de inrichting zal een natuurvergunning worden aangevraagd bij
Gedeputeerde Staten van Groningen. Omdat de ammoniakemissie afneemt ten opzichte van
de bestaande situatie, is zeker dat de stikstofdepositie op voor stikstof gevoelige habitats en
leefgebieden in de beschermde Natura 2000-gebieden afneemt. Aangezien stikstofdepositie
het enige effect is, is vooraf duidelijk dat die toestemming verleend kan worden.

Tabel 6.5 Indicatieve berekening stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden
vanwege de ammoniakemissie uit stallen (AERIUS Calculator 2019A)
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7 Overige
In het MER worden verder onderstaande onderdelen opgenomen:
-

Vergelijking voornemen met referentie en alternatieven
Voor de relevante milieuaspecten wordt een vergelijking gemaakt van referentiesituatie
met de mogelijke gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activiteit, alsmede met
de beschreven mogelijke gevolgen voor het milieu van elk der in beschouwing genomen
alternatieven. Hiervoor wordt in het MER een matrix opgenomen waarin de effecten
worden samengevat. De vergelijking gebeurd waar mogelijk kwantitatief (bijvoorbeeld in
kg emissie) en kwalitatief.
Voor de kwalitatieve vergelijking worden de volgende kwalificaties gebruikt:
+ + = veel beter, + = beter, 0 = geen relevant verschil, - = slechter, -- = veel slechter.

-

Conclusie
Na de vergelijking van de relevante milieueffecten worden de belangrijkste bevindingen
opgenomen in een conclusie.

-

Samenvatting
In het MER wordt een samenvatting opgenomen die aan een algemeen publiek
voldoende inzicht geeft voor de beoordeling van het MER en van de daarin beschreven
mogelijke gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activiteit en de van de
beschreven alternatieven.

-

Leemten in kennis
In het MER wordt een overzicht gegeven in leemten in de beschrijving van de
milieueffecten ten gevolge van het ontbreken van de benodigde gegevens.

-

Evaluatie milieueffecten
Op grond van artikel 7.39 van de Wet milieubeheer moet een onderzoek worden
uitgevoerd naar de feitelijke milieugevolgen wanneer de voorgenomen activiteit wordt
ondernomen. Het evaluatieonderzoek moet betrekking hebben op de belangrijke
milieueffecten van de voorgenomen activiteit, met name de effecten die moeilijk
voorspelbaar zijn of waarover leemten in kennis bestaan.
In het MER wordt geadviseerd voor welke belangrijke milieugevolgen evaluatie van de
werkelijk optredende milieueffecten noodzakelijk of gewenst is en op welke wijze dit
kan worden uitgevoerd.
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Projectgegevens
Activiteit:
Wijziging pluimveehouderij Maatschap de Groot, Vossenburg 1 te Kiel-Windeweer
Kadastraal bekend gemeente Hoogezand, sectie O, nummers 420, 431, 432, 803, 804.
Initiatiefnemer:
Maatschap de Groot
Vossenburg 1
9605 PZ Kiel-Windeweer
Contactpersoon: E. (Erik) de Groot
E-mail: info@mtsdegroot.nl
Besluit/plan:
Vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (omgevingsvergunning)
Bevoegd gezag:
Gedeputeerde Staten van Groningen
Sint Jansstraat 4
9712 JN Groningen
Postadres:
Postbus 610
9700 AP Groningen
Contactpersoon m.e.r.: W.H. (Wilma) Degenhart Drenth
T: (050) 3164712
E: w.h.degenhartdrenth@provinciegroningen.nl
Projectleiding
Agra-Matic
J. (Jan) Bouwman
Postbus 396
6710 BJ Ede
T: (03) 186 75 401
E: info@agra-matic.nl
Opsteller MER
Rombou BV
R.A.M. (Rob) van Woerden
Postbus 432
8000 AK Zwolle
T: (088) 236 8 236
E: info@rombou.nl
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Bijlage 1

Bijlage 2

Bestemmingsplan ‘Buitengebied’ vastgesteld op 23 augustus 2010
Hieronder worden de belangrijkste regels uit het bestemmingsplan samengevat, voor zover die relevant
kunnen zijn voor het voornemen.
De voor ‘Agrarisch met waarden’ aangewezen gronden zijn (onder andere) bestemd voor agrarische
activiteiten. Binnen de aanduiding ‘volwaardige intensieve veehouderij’ is een intensieve veehouderij
toegestaan.1 Bouwwerken zijn alleen binnen het bouwvlak zijn toegelaten. De uitbreiding van de
bestaande vloeroppervlakte van stallen voor intensieve veehouderij is in beginsel niet toegestaan.
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen en een uitbreiding toestaan mits:
1. het bouwvlak niet wordt overschreden;
2. de situering, maatvoering en vormgeving van de nieuw op te richten bebouwing in relatie tot de
historisch gegroeide landschapsstructuur en de afstand tot ruimtelijke elementen aanvaardbaar
is;
3. de erfinrichting in relatie tot het landschap aanvaardbaar is;
4. de infrastructurele ontsluiting aanvaardbaar is;
5. ontheffing van de provinciale omgevingsverordening is verkregen.
Burgemeester en wethouders kunnen dit bestemmingsplan wijzigen, en groei van een agrarisch bedrijf
door vergroting van het bouwvlak tot 2 hectare toestaan, mits:
1. het, indien het een intensieve veehouderij betreft, gaat om een volwaardige intensieve
veehouderij ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch met waarden volwaardige intensieve veehouderij', en
2. bij de situering, omvang en vormgeving van het agrarisch bouwperceel voldoende rekening
gehouden is met:
▪ het respecteren van de historisch gegroeide landschapsstructuur, en
▪ het houden van afstand tot andere ruimtelijke elementen, en
▪ de toereikendheid van de infrastructurele ontsluiting, en
▪ de evenwichtigheid van de ordening, maatvoering en vormgeving van de
bedrijfsgebouwen, en
▪ de inpasbaarheid van de erfinrichting in het landschapstype, en hierover een
overeenkomst tot inpassing & instandhouding is getekend door de initiatiefnemer en het
college;
▪ de wenselijkheid om voor de bedrijfsvoering niet meer in gebruik zijnde bouwwerken,
met uitzondering van monumentale of karakteristieke, te saneren, en
▪ de uitbreiding overeenstemt met de regels van de provinciale omgevingsverordening
danwel hiervoor ontheffing van de provinciale omgevingsverordening is verleend.
Ter plaatse van de aanduiding ‘veenkoloniaal gebied’ is de herkenbaarheid van het veenkoloniale
verkavelingssysteem een te beschermen waarde.

1

In dit bestemmingsplan wordt onder intensieve veehouderij verstaan: “Niet-grondgebonden agrarische bedrijven die zelfstandig of als
neventak geheel of nagenoeg geheel in gebouwen varkens, pluimvee, vleeskalveren en pelsdieren houden met uitzondering van het
biologisch houden van dieren overeenkomstig de Landbouwkwaliteitswet.”

Bijlage 3

Bijlage 4

Gegenereerd op: 16-08-2019 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V.

Naam van de berekening: 20190816_GVM_vergund_2011
Gemaakt op: 16-08-2019
Rekentijd:

15:18:56

0:00:03

Naam van het bedrijf: Groot Mts. de Vossenburg 1 Kiel Windeweer VERGUND
2011

Berekende ruwheid: 0,11 m
Meteo station: Schiphol

Brongegevens:
Volgnr.

BronID

X-coord.

Y-coord.

EP Hoogte

Gem.geb. hoogte

EP Diam.

EP Uittr. snelh.

E-Aanvraag

1

Stal C

246 535

570 812

7,8

4,2

1,63

4,00

11 682

2

Stal D

246 575

570 796

4,7

5,3

0,99

0,40

21 978

3

Stal F

246 629

570 761

9,9

6,6

6,18

4,00

33 495

4

Stal G

246 651

570 772

9,9

6,6

6,18

4,00

33 495

Geur gevoelige locaties:
Volgnummer

GGLID

Xcoordinaat

Ycoordinaat

Geurnorm

Geurbelasting

5

Vossenburg 4

246 395

570 339

8,0

3,8

6

Vossenburg 10

246 939

570 007

8,0

2,7

7

Dorpsstraat 2

245 816

570 802

8,0

2,8

8

Dorpsstraat 3

246 020

570 602

8,0

4,2

9

Zuidlaarderweg 5,7,9

246 935

571 279

8,0

5,2

10

Zuidlaarderweg 11a

247 422

571 504

2,0

1,3

11

Dorpsstraat 14

247 692

571 385

2,0

0,8

12

Dorspstraat 36

247 826

571 154

2,0

0,8

Gegenereerd op: 16-08-2019 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V.
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Berekende ruwheid: 0,12 m
Meteo station: Schiphol

Brongegevens:
Volgnr.

BronID

X-coord.

Y-coord.

EP Hoogte

Gem.geb. hoogte

EP Diam.

EP Uittr. snelh.

E-Aanvraag

1

Stal B

246 535

570 812

6,0

4,2

1,63

4,00

8 159

2

Stal C

246 575

570 796

7,8

5,3

7,74

4,00

15 660

3

Stal D1

246 633

570 751

9,9

6,6

6,18

4,00

11 417

4

Stal D2

246 622

570 775

9,9

6,6

6,18

4,00

11 642

5

Stal E

246 790

570 828

4,9

5,5

7,36

4,00

13 443

6

Stal F

246 777

570 956

4,9

5,5

7,36

4,00

13 443

7

Stal G

246 758

570 989

4,9

5,5

7,36

4,00

13 443

8

Stal H

246 745

570 924

4,9

5,5

7,36

4,00

13 443

Geur gevoelige locaties:
Volgnummer

GGLID

Xcoordinaat

Ycoordinaat

Geurnorm

Geurbelasting

9

Vossenburg 4

246 395

570 339

8,0

2,7

10

Vossenburg 10

246 939

570 007

8,0

2,5

11

Dorpsstraat 2

245 816

570 802

8,0

2,3

12

Dorpsstraat 3

246 020

570 602

8,0

3,1

13

Zuidlaarderweg 5,7,9

246 935

571 279

8,0

7,4

14

Zuidlaarderweg 11a

247 422

571 504

2,0

1,4

15

Dorpsstraat 14

247 692

571 385

2,0

0,8

16

Dorspstraat 36

247 826

571 154

2,0

0,8

Gegenereerd op: 2-04-2020 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V.
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1

Inleiding

1.1

Achtergrond

De opdrachtgever wil op de locatie Vossenburg 1 te Kiel Windeweer twee stallen op het perceel die buiten
het bouwvlak zijn vergund en welke afgelopen zomer door brand(stichting) zijn verwoest herbouwen. Voor
de herbouw wordt een slag in verduurzaming gemaakt zodat er ook flink meer ruimte voor de dieren komt.
Zie figuur 2. Er wordt rekening gehouden om aan de nieuwe stallen op termijn een overdekte uitloop te
kunnen realiseren. Er wordt o.a. een MER opgesteld en de nieuwe stallen komen opnieuw buiten het
geldende bouwvlak te liggen. Er wordt een aanvraag Wet natuurbescherming aangevraagd bij de
provincie. Voor de oude situatie is eerder een Natuurbeschermingswetvergunning verleend.
In deze QuickScan wordt gekeken of er beschermde soorten aanwezig zijn en of ontheffing/vvgb (soorten)
of vergunning (gebieden) op grond van de Wet natuurbescherming noodzakelijk is. In hoofdstuk 8 staan de
conclusies van de QuickScan.
De te toetsen activiteit betreft:
• Herbouw stallen.
De bouw vindt plaats op grond dat thans in gebruik is als bouwland of betonplaten. Er wordt niets gesloopt
of gekapt.

Figuur 1.

5

Luchtfoto met ligging onderzoeksgebied zwarte kader en plangebied rode pijl (Bron: NDFF).

Figuur 2.

Plantekening gewenste situatie (Bron: Agra Matic)

Figuur 3.

Foto’s plangebied
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1.2

Aanleiding

De aanleiding voor het maken van een QuickScan is de noodzaak en de wens om vooraf uit te sluiten dat
door het project natuurwaarden aangetast kunnen worden.

1.2.1 Soortbescherming
Realisatie van de voorgenomen plannen kan invloed hebben op de bepalingen in de Wet natuurbescherming.
Deze wet regelt de bescherming van planten- en diersoorten in Nederland. Overtreding van de
verbodsbepalingen (bijlage 1) ten aanzien van streng beschermde soorten vereist mogelijk een ontheffing
(zie hoofdstukken 2 t/m 5 en 8).

1.2.2 NatuurNetwerk Nederland
In hoofdstuk 6 en 8 van deze QuickScan wordt gekeken of er door de activiteit negatieve effecten zijn op
de realisering van het NatuurNetwerk Nederland (NNN).

1.2.3 Gebiedsbescherming
In deze QuickScan is tevens gekeken of er door de uitvoering van het voorgenomen plan sprake kan zijn
van externe werking op nabijgelegen Natura 2000-gebieden. De Natura 2000-gebieden vallen eveneens
onder de Wet natuurbescherming. Bij effecten op Natura 2000-instandhoudingsdoelen is mogelijk een
vergunning vereist (zie hoofdstuk 7 en 8).

1.3

Probleemstelling/ doelstelling

De QuickScan geeft antwoord op onderstaande vragen:
1. Komen er natuurwaarden voor, waarvoor het noodzakelijk is om een soort specifiek onderzoek uit
te voeren met eventueel een mitigatieplan om te beoordelen in hoeverre het project handelingen
bevat die in strijd zijn met de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming?
2. Past de activiteit binnen het NNN?
3. Zijn er mogelijke effecten op de Natura 2000-instandhoudingsdoelen waardoor er een passende
beoordeling gemaakt moet worden (gebiedsbescherming/ Wet natuurbescherming)?
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2

Soortbescherming – Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Voor het soortenbeleid deelt de Wet
natuurbescherming de soorten in drie beschermingsregimes, namelijk vogels (EU-Vogelrichtlijn), soorten
beschermd op grond van de Habitatrichtlijn en nationaal beschermde soorten.

2.1

Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn

Dit zijn alle van nature in Nederland in het wild levende vogels (zoals bedoelt in artikel 1 van de
Vogelrichtlijn). De lijst met jaarrond beschermde vogels staat in bijlage 3.

2.2

Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn

Dit zijn soorten die genoemd zijn in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van
Bern en Bijlage II van het Verdrag van Bonn. Het Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn is ten
aanzien van verstoren strikter dan het Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn.

2.3

Beschermingsregime andere soorten

Dit zijn de in de bijlage van Wet natuurbescherming genoemde soorten. Het gaat hier om de bescherming
van niet onder de bovenstaande twee categorieën vallende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen,
dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten voorkomend in Nederland, vermeld in de bijlage van de Wet
natuurbescherming (art. 3.10 – 3.11 Wet natuurbescherming). Voor de soorten opgenomen in deze bijlage
geldt geen Europese verplichting tot bescherming. Deze soorten worden beschermd vanwege de breed in
de maatschappij levende overtuiging dat deze dieren een bescherming behoeven. De andere in de bijlage
opgenomen soorten worden om ecologische redenen beschermd. Hiermee geeft Nederland uitvoering aan
de algemene verplichting van het Biodiversiteitsverdrag om de staat van instandhouding van dier- en
plantsoorten te beschermen. Omdat er ook veel algemene soorten in staan genoemd is de verwachting dat
er weer een verdeling komt van meer en minder strikt beschermde soorten. Deze kan echter per provincie
verschillen (zie bijlage 5).

2.4

Zorgplicht

Onder de Wet natuurbescherming geldt een zorgplicht voor alle in het wild levende dieren. De zorgplicht
houdt in dat de initiatiefnemer werkzaamheden, die nadelig kunnen zijn voor dieren en planten, in
redelijkheid zo veel mogelijk nalaat of maatregelen neemt om onnodige schade aan dieren en planten te
voorkomen.

2.5

Provinciale Omgevingsverordening Groningen (POV)

Artikel 3.3 Aanwijzing soorten onderhoud, beheer en werkzaamheden
Als soorten als bedoeld in artikel 3.10, tweede lid, in samenhang met artikel 3.8, tweede lid, van de wet
worden aangewezen de soorten genoemd in bijlage II (zie bijlage 5 van dit rapport).
Artikel 3.4 Vrijstelling onderhoud, beheer en werkzaamheden
1. In afwijking van artikel 3.10, eerste lid, van de wet gelden de in dat lid opgenomen verboden niet voor
de soorten genoemd in bijlage II (zie bijlage 5 van dit rapport), mits het gaat om handelingen die
worden verricht in verband met:
a) De uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting.
b) De uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan
vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen,
spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer.
c) De uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de
landbouw of bosbouw.
d) Bestendig gebruik.
2. De in het eerste lid bedoelde vrijstellingen gelden indien er geen andere bevredigende oplossing
bestaat.
3. Gedeputeerde Staten wijzen de middelen aan waarmee gebruik mag worden gemaakt van de
vrijstelling bedoeld in het eerste lid, voor zover het betreft vangen en doden als bedoeld in artikel 3.25,
eerste lid, van de wet.
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3

Ligging onderzoeksgebied en onderzoeksopzet

3.1

Ligging onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied voor de Wet natuurbescherming beperkt zich tot de percelen waarop de ingreep
plaatsvindt en de directe omgeving (zie figuur 1). Voor de effecten op Natura 2000-gebieden is in hoofdstuk
7 ook gekeken naar het aspect externe werking.

3.2

Onderzoeksmethode

Deze QuickScan is gebaseerd op bronnenonderzoek en een bureauanalyse. Aan de hand van expert
judgement door een ecoloog (Ir. A. Fopma van Fopma NatuurAdvies) is ingeschat wat de beschermde
natuurwaarden zijn en de te verwachten effecten.

3.2.1 Bronnenonderzoek
Gekeken is naar de volgende bronnen:
• Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF, zie ook bijlage 4).
• Literatuur (zie hoofdstuk 8).

Wat zit er in het NDFF?
Er is gebruik gemaakt van het NDFF. Hiervoor hebben we de gevalideerde data 2013-2018 gebruikt
(laatste 5 jaar). De omvang van het onderzoeksgebied is weergegeven in figuur 1.
In het NDFF zit gevalideerde data van verschillende soortbeschermingsorganisaties en partners. Ook
de data van Telmee.nl en waarneming.nl zit in het NDFF. Zo ook de eigen data van Fopma NatuurAdvies.
Soortenorganisaties
De soortenorganisaties zijn elk gespecialiseerd in een groep dieren of planten. Zij beheren databanken
met verspreidings- en ecologische gegevens die door duizenden vrijwilligers verzameld zijn. Deze
gegevens zijn ook beschikbaar in de Nationale Databank Flora en Fauna.
De soortenorganisaties hebben in de loop der jaren een grote expertise opgebouwd met betrekking tot
veldbiologisch onderzoek, de ecologie van de Nederlandse flora en fauna en het beheren en
interpreteren van monitorings- en verspreidingsgegevens.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ANEMOON (Flora en fauna van de zee)
Bryologische en Lichenologische Werkgroep (BLWG) (Mossen en korstmossen)
De Vlinderstichting (Vlinders en libellen)
EIS-Nederland (Ongewervelde dieren)
FLORON (Planten)
Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV) (Paddenstoelen)
RAVON (Reptielen, amfibieën en vissen)
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Vogels)
TINEA (Micronachtvlinders)
Zoogdiervereniging (Zoogdieren)

Partners
Verschillende organisaties werken samen met de Nationale Databank Flora en Fauna. Bijvoorbeeld door
gegevens beschikbaar te stellen of andere kennis te delen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Alterra (landelijke vegetatiedatabank)
Instituut voor Biodiversiteit en Ecosystem Dynamica (IBED)
Naturalis Biodiversity Center
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg
Natuurbank Limburg
Natuurnetwerk
Netwerk Ecologische Monitoring (NEM)
Regelink Ecologie & Landschap
Stichting Natuurinformatie (waarneming.nl)
Stichting Staring Advies

3.2.2 Veldbezoek
Er is 1 veldbezoek op de planlocatie en de naaste omgeving geweest.
Datum:
Tijdstip:
Weerbeeld:
Temperatuur:

4 maart 2020
middag
droog, zwaar bewolkt. (Net na bui)
8o Celsius.

Tijdens het veldbezoek is gekeken naar de potenties van het plangebied voor beschermde diersoorten en
de mogelijke functies. Op basis van expert judgement is een inschatting gemaakt wat de mogelijke effecten
zijn van de ingreep op beschermde soorten.
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4

Inventarisatie natuurwaarden

4.1

Vogels (Wnb § 3.1)

4.1.1 Gegevens uit geraadpleegde bronnen
Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)
In het onderzoeksgebied (figuur 1) zijn 14.694 waarnemingen van vogels geregistreerd, verdeeld over
maar liefst 170 soorten (zie bijlage 7). Hierbij zijn 13 ‘jaarrond’ beschermde vogelsoorten. Zijnde:
1. Boomvalk
2. Buizerd
3. Gierzwaluw

4. Grote gele kwikstaart
5. Havik
6. Huismus

7. Kerkuil
8. Ooievaar
9. Ransuil

10. Roek
11. Slechtvalk
12. Sperwer

13. Wespendief

Geen waarnemingen met broedindicatie in het onderzoeksgebied.
Geen waarnemingen met broedindicatie in het onderzoeksgebied.
3 waarnemingen met broedindicatie in het onderzoeksgebied (2015 en
2017). Allen in gebouwen langs de Dorpsstraat/Pieter Venemakade Kiel
Windeweer op > 1 kilometer van het plangebied.
Geen waarnemingen met broedindicatie in het onderzoeksgebied.
Geen waarnemingen met broedindicatie in het onderzoeksgebied.
6 waarnemingen met broedindicatie in het onderzoeksgebied (2015 t/m
2017) van 4 verschillende locaties. Allen in woningen langs de Sluisweg
Dorpsstraat/Pieter Venemakade in Kiel Windeweer en de Dorpsstraat
Zuidlaarderveen. Allen locaties op > 1 kilometer van het plangebied.
Geen waarnemingen met broedindicatie in het onderzoeksgebied.
Geen waarnemingen met broedindicatie in het onderzoeksgebied.
7 waarnemingen met broedindicatie in het onderzoeksgebied (2014, 2015
en 2019) van 2 verschillende locaties. Begraafplaats Kiel Windeweer en
Dorpsstraat Zuidlaarderveen. Beide locaties op > 1 kilometer van het
plangebied.
Geen waarnemingen met broedindicatie in het onderzoeksgebied.
Geen waarnemingen met broedindicatie in het onderzoeksgebied.
1 waarneming met broedindicatie (2019) in het onderzoeksgebied van een
baltsende Sperwer in Landgoed De Vossenburg op ca, 1 kilometer ten
zuiden van het plangebied.
Geen waarnemingen met broedindicatie in het onderzoeksgebied.

4.1.2 Gegevens uit veldbezoek (vogels)
Tijdens het veldbezoek is gekeken naar de geschiktheid van het bouwkavel voor vogels. Het
bouwkavel bestaat uit bouwland en beton. Voor broedvogels is dit gebied ongeschikt.
Aan de voorzijde van stal D zaten bij de Laurierstruiken enkele Huismussen. Deze broeden waarschijnlijk
in het woonhuis (H). Op de open vlakte zat alleen een Witte kwikstaart. In de laanbomen langs de
Vossenburg zat een roepende Geelgors.
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4.2

Vleermuizen (Wnb § 3.2)

4.2.1 Gegevens uit geraadpleegde bronnen
Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)
Op basis van landelijke verspreiding (Bron: Zoogdiervereniging), zijn de volgende soorten mogelijk:
•
Gewone dwergvleermuis
•
Ruige dwergvleermuis
•
Rosse vleermuis
•
Laatvlieger
•
Tweekleurige vleermuis
•
Gewone grootoorvleermuis
•
Watervleermuis
•
Meervleermuis
•
Franjestaart
•
Baardvleermuis
•
Brandt’s vleermuis (Rand verspreidingsgebied)
Volgens het NDFF zijn er in de laatste 5 jaar waarnemingen van vleermuizen geregistreerd in het
onderzoeksgebied. In onderstaande tabel staat een overzicht van de in het onderzoeksgebied waargenomen
soorten.
Tabel 1.

Data NDFF (1-1-2014 tot 3-3-2020)

Soort

Wet natuurbescherming

Gewone dwergvleermuis

Wnb § 3.2
Wnb § 3.2

Ruige dwergvleermuis
Gewone dwergvleermuis:

Betreft 6 waarnemingen (okt 2014) van 1 foeragerend individu langs de
Wolfsbarge (1) en Nieuwe compagnie (5).

Ruige dwergvleermuis:

Betreft 2 waarnemingen (okt 2014) van 1 foeragerend individu langs de
Vossenburg (straat).

4.2.2 Gegevens uit veldbezoek (vleermuizen)
Tijdens het veldbezoek is gekeken naar potentiële verblijfplaatsen en vliegroutes op basis van expert
judgement.
Verblijfplaatsen
Er zijn geen bomen of gebouwen in het plangebied. Het gebied is open bouwland en betonplaten.
Effecten op verblijfplaatsen van vleermuizen zijn uitgesloten.
Vliegroutes
Door de openheid van het gebied kan met zekerheid gesteld worden dat het plangebied geen onderdeel
uitmaakt van een vliegroute. De laan langs de Vossenburg is wel geschikt als vliegroute, maar deze blijft
intact. Hier zijn in 2014 ook de foeragerende Ruige dwergvleermuizen waargenomen. De bouw vindt plaats
op geruime afstand van de laanbomen, zodat effecten van de bouw ook niet te verwachten zijn.

4.3

Overige grondgebonden zoogdieren

4.3.1 Gegevens uit geraadpleegde bronnen
Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)
In onderstaande tabel staat een overzicht van de in het onderzoeksgebied waargenomen soorten.
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Tabel 2.

Data NDFF (1-1-2014 tot 3-3-2020)

Soort

Wet natuurbescherming

Aardmuis
Bever

Wnb § 3.31
Wnb § 3.2

Bosmuis

Wnb § 3.31

Bruine rat

Onbeschermd

Dwergspitsmuis

Wnb § 3.31

Egel

Wnb § 3.31

Gewone bosspitsmuis

Wnb § 3.31

Haas

Wnb § 3.31

Hermelijn

Wnb § 3.31

Huisspitsmuis

Wnb § 3.31

Konijn

Wnb § 3.31

Mol

Onbeschermd

Muskusrat

Onbeschermd

Ree

Wnb § 3.31

Rosse woelmuis

Wnb § 3.31

Steenmarter

Wnb § 3.3

Veldmuis

Wnb § 3.31

Vos

Wnb § 3.31

Wezel

Wnb § 3.31

Woelrat/Molmuis

Wnb § 3.31

Bever:
Steenmarter:

Vijf waarnemingen (2014 t/m 2018) van een Bever in het onderzoeksgebied, echter
niet in de directe nabijheid van het plangebied.
Twee vondsten van dode individuen (2017 en 2018) op de N385 en Nieuwe
Compagnie.

4.3.2 Gegevens uit veldbezoeken (overige zoogdieren)
Tijdens het veldbezoek zijn in het onderzoeksgebied geen grondgebonden zoogdieren waargenomen. Wel
is het bouwland geschikt voor kleine zoogdieren, zoals muizen en Mollen. Voor Egels is er geen dekking.
Effecten op beschermde soorten worden niet verwacht.

4.4

Amfibieën, vissen en reptielen

4.4.1 Gegevens uit geraadpleegde bronnen
Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)
Er zijn in het onderzoeksgebied (figuur 1) waarnemingen van reptielen, vissen en amfibieën geregistreerd
in het NDFF in de laatste 5 jaar.

1

Vrijgestelde soort op grond van de POV Groningen (zie bijlage 5).
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Tabel 3.

Data NDFF (1-1-2014 tot 3-3-2020)

Soort

Wet natuurbescherming

Bruine kikker

Wnb § 3.32

Bastaardkikker

Wnb § 3.32

Kleine watersalamander

Wnb § 3.32

Brasem/Kolblei

Onbeschermd

Karper1

Onbeschermd

Rietvoorn1

Onbeschermd

4.4.2 Gegevens uit veldbezoek (amfibieën, vissen en reptielen)
Er zijn geen soorten amfibieën, vissen of reptielen aangetroffen in het plangebied. Er is ook geen geschikt
leefgebied aanwezig.

4.5

Vlinders, libellen, juffers en insecten

4.5.1 Gegevens uit geraadpleegde bronnen
Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)
In de tabel staat een overzicht van de in het onderzoeksgebied waargenomen soorten.
Tabel 4.

Data NDFF (1-1-2014 tot 3-3-2020)

Dagvlinders
Atalanta
Bont zandoogje
Boomblauwtje
Bruin zandoogje
Bruine vuurvlinder
Citroenvlinder
Dagpauwoog
Distelvlinder
Eikenpage
Gehakkelde aurelia
Groot koolwitje
Hooibeestje
Icarusblauwtje
Klein geaderd witje
Klein koolwitje
Kleine vos
Kleine vuurvlinder
Koevinkje
Landkaartje
Zwartsprietdikkopje

Status
Onbeschermd
Onbeschermd
Onbeschermd
Onbeschermd
Onbeschermd
Onbeschermd
Onbeschermd
Onbeschermd
Onbeschermd
Onbeschermd
Onbeschermd
Onbeschermd
Onbeschermd

Libellen
Azuurwaterjuffer
Blauwe breedscheenjuffer
Blauwe glazenmaker
Bloedrode heidelibel
Bruine glazenmaker
Gewone oeverlibel
Gewone pantserjuffer
Grote keizerlibel
Grote roodoogjuffer
Houtpantserjuffer

Onbeschermd
Onbeschermd
Onbeschermd
Onbeschermd

Lantaarntje
Metaalglanslibel
Paardenbijter
Platbuik
Steenrode heidelibel
Variabele waterjuffer
Viervlek

Onbeschermd
Onbeschermd
Onbeschermd

Vroege glazenmaker
Vuurjuffer
Watersnuffel

Status
Onbeschermd
Onbeschermd
Onbeschermd
Onbeschermd
Onbeschermd
Onbeschermd
Onbeschermd
Onbeschermd
Onbeschermd
Onbeschermd
Onbeschermd
Onbeschermd
Onbeschermd
Onbeschermd
Onbeschermd
Onbeschermd
Onbeschermd
Onbeschermd
Onbeschermd
Onbeschermd

4.5.2 Gegevens uit veldbezoek (vlinders, libellen, juffers en insecten)
Er is geen geschikt habitat voor beschermde soorten op het bouwvlak.

2

Vrijgestelde soort op grond van de POV Groningen (zie bijlage 5).
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4.6

Vaatplanten

4.6.1 Gegevens uit geraadpleegde bronnen
Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)
Er zijn 2.033 waarnemingen van in het totaal 390 onbeschermde soorten geregistreerd in het NDFF in de
periode 1-1-2014 tot 3-3-2020.

4.6.2 Gegevens uit veldbezoek (vaatplanten)
Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde soorten aangetroffen.

4.7

Overige beschermde soorten

(Sprinkhanen, krekels, geleedpotigen, nachtvlinders, mossen, korstmossen, algen, wieren etc.)

4.7.1 Gegevens uit geraadpleegde bronnen
Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)
In het onderzoeksgebied zijn geen andere beschermde soorten op grond van de Wnb geregistreerd.

4.7.2 Gegevens uit veldbezoek
Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen.
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5

Beoordeling Wet natuurbescherming (soorten)

5.1

Vogels

Effectenbeoordeling
Er zijn geen effecten op soorten met jaarrond beschermde nesten en op soorten met jaarrond beschermd
functioneel leefgebied te verwachten. Effecten op jaarrond beschermde soorten (Cat. 1 t/m 5) zijn
uitgesloten.
In de omgeving van de locatie (bouwland en erf) kunnen wel vogels broeden in het broedseizoen 2020 of
later. Om verstoring van deze vogels te voorkomen dient het voorzorgbeginsel in acht te worden genomen.
Periode werkzaamheden (voorzorgsbeginsel)
Omdat geen ontheffingen worden verleend voor het verstoren van vogels en/of het vernielen van nesten
wordt geadviseerd om het slopen en het bouwrijp maken voor het broedseizoen (globale richtlijn 3 15 maart
- 15 juli) uit te voeren of te beginnen na 15 juli. Voorkom het vestigen van broedvogels op het bouwperceel
door het plaatsen van wapperende zakken of enkele linten.
Op deze wijze zijn effecten op vogels uitgesloten.

5.2

Vleermuizen

Effectenbeoordeling
Verblijfplaatsen
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten, herbouw, worden geen vleermuizen verwond of
gedood en worden geen verblijfplaatsen beschadigd of vernield. Het uitvoeren van de voorgenomen
activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties in het kader van dit aspect van het functionele leefgebied
van vleermuizen. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de
verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het
kader van de Wet natuurbescherming.
Foerageergebied
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op foerageergebied van
vleermuizen. Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties in het
kader van dit aspect van het functionele leefgebied van vleermuizen. Op de plaats van de bestaande
bebouwing komt nieuwe bebouwing. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen
ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen
voeren in het kader van de Wet natuurbescherming.
Effecten op vleermuizen zijn uitgesloten.

5.3

Overige grondgebonden zoogdieren

Effectenbeoordeling
Er zijn geen waarnemingen van grondgebonden zoogdieren. Er is ook geen geschikt habitat aanwezig.
Effecten op zoogdieren zijn uitgesloten.

3

Broedseizoen: Vogels worden met name beschermd tijdens het broedseizoen. Een belangrijke vraag is dus: Van
wanneer tot wanneer duurt het broedseizoen? Vaak wordt als grove lijn gezegd dat het broedseizoen duurt van 15
maart tot en met 15 juli. Inderdaad broeden vogels met name in deze periode. De bescherming van vogels is echter
niet gebaseerd op een datum, maar op het daadwerkelijke broedseizoen. Dat kan ook al voor 15 maart of na 15 juli
zijn. Het broedseizoen begint niet pas wanneer de eieren gelegd zijn. Het broedseizoen gaat al van start met de
paarvorming, territorium afbakenen en het bouwen van nesten. In deze tijdsspan worden vogels, hun nesten en
eieren beschermd door de Wet natuurbescherming. Het nest mag niet verwijderd, verstoord of leeggehaald worden
(Bron: Vogelbescherming Nederland).
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5.4

Reptielen, amfibieën en vissen

Effectenbeoordeling
Reptielen
Er zijn geen reptielen waargenomen in het onderzoeksgebied en het habitat is er ook niet geschikt voor.
Effecten kunnen op voorhand worden uitgesloten.
Effectenbeoordeling
Amfibieën
Er is op het perceel geen geschikt habitat aanwezig voor amfibieën. Effecten kunnen op voorhand worden
uitgesloten.
Effectenbeoordeling
Vissen
Er is geen open water aanwezig voor vissen.
Effecten kunnen op voorhand worden uitgesloten.

5.5

Vlinders, libellen, juffers en insecten

Effectenbeoordeling
Dagvlinders
Effecten op beschermde dagvlinders zijn vanwege het ontbreken van geschikt habitat in het gebied
uitgesloten.
Effectenbeoordeling
Libellen en juffers
Effecten op beschermde libellen en juffers zijn vanwege het ontbreken van geschikt habitat in het gebied
uitgesloten.

5.6

Vaatplanten

Effectenbeoordeling
In het gebied is geen geschikt habitat aanwezig voor beschermde soorten. Effecten op beschermde
soorten kunnen op voorhand worden uitgesloten.

5.7

Overige diersoorten

Effectenbeoordeling
In het gebied zijn geen andere beschermde diersoorten aangetroffen.

5.8

Aanbevelingen voor natuurinclusief bouwen

Vanwege de achteruitgang van de biodiversiteit eisen provincies en gemeenten steeds vaker dat bij
renovatie en nieuwbouw met natuur inclusief ontwerpt. Vogelbescherming Nederland en de
Zoogdiervereniging hebben met steun van o.a. enkele provincies een toolbox ontwikkeld
(www.bouwnatuurinclusief.nl). Uit deze toolbox hebben we een aantal mogelijk bruikbare adviezen
gehaald. Deze zijn opgenomen 99in bijlage 6.
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6

NatuurNetwerk Nederland

Binnen de provincie Groningen zijn veel natuurgebieden. Die vormen samen een netwerk: het Natuur
Netwerk Nederland. Dat netwerk bestaat uit bestaande natuurgebieden, maar er worden ook nieuwe
natuurgebieden ontwikkeld. Het Natuur Netwerk Nederland is beschermd, je mag er bijvoorbeeld niet
zomaar bouwen.
Een deel van het Natuur Netwerk heeft zelfs Europese bescherming: de Natura 2000-gebieden (zie
hoofdstuk 7). Maar ook buiten de Natura 2000-gebieden zijn stukken natuur die het beschermen waard
zijn.
Zoals uit onderstaande figuur blijkt ligt het pangebied niet binnen het NNN. Effecten op het NNN zijn
uitgesloten.

Figuur 4.
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Overzicht van plangebied (rode pijl) met ligging t.o.v. het NatuurNetwerk Nederland
(groen). (Bron: groningen.tercera-ro.nl/MapViewer).

7

Wet natuurbescherming - Natura 2000 gebieden

Natura 2000 is een netwerk van Europese natuurgebieden. Het vormt de basis van het Europese
natuurbeleid. Natura 2000 is gericht op de instandhouding en ontwikkeling van soorten en ecosystemen die
voor Europa belangrijk zijn. Een voorbeeld is de Noordse woelmuis, die alleen nog maar in Nederland
voorkomt.
Zoals uit onderstaande figuur blijkt ligt het plangebied niet in de directe nabijheid van het Natura 2000
gebieden. Negatieve effecten op Natura 2000 gebieden zijn derhalve met zekerheid uitgesloten.
De effecten van stikstof zijn buiten deze beoordeling gehouden. Hiervoor verzorgt Agra-Matic zelf de
onderbouwing en benodigde berekeningen.

Figuur 5.
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Ligging van het plangebied (rode pijl) ten opzichte van Natura 2000-gebied
Zuidlaardermeer (groen). (Bron: www.natura2000.nl/gebieden).

8

Conclusies

8.1

Conclusie Wet natuurbescherming (Soorten)

Als de aanbevelingen uit onderstaande tabel en hoofdstuk 5 worden uitgevoerd, dan kunnen effecten op
beschermde soorten voorkomen worden en is er naar onze mening geen ontheffing op grond van de Wet
natuurbescherming noodzakelijk. In de tabel zijn de effecten samengevat.
Wij adviseren wel om deze conclusie (het rapport) door het bevoegd gezag te laten bevestigen.
Tabel 5.

Overzicht conclusies aangaande verstoring en de eventueel te nemen vervolgstappen.

Soortgroep

Ingreep
verstorend

Nader onderzoek
noodzakelijk

Wnbontheffing
noodzakelijk

Nee, mits

Nee

Nee

Zie verder paragraaf 5.1, 5,8

Jaarrond beschermd

Nee

Nee

Nee

Zie verder paragraaf 5.1

Verblijfplaatsen

Nee

Nee

Nee

Zie verder paragraaf 5.2

Vliegroutes

Nee

Nee

Nee

Zie verder paragraaf 5.2

Overige zoogdieren

Nee

Nee

Nee

Zie verder paragraaf 5.3

Amfibieën

Nee

Nee

Nee

Zie verder paragraaf 5.4

Reptielen

Nee

Nee

Nee

Zie verder paragraaf 5.4

Vissen

Nee

Nee

Nee

Zie verder paragraaf 5.4

Libellen en vlinders

Nee

Nee

Nee

Zie verder paragraaf 5.5

Vaatplanten

Nee

Nee

Nee

Zie verder paragraaf 5.6

Overige soortgroepen

Nee

Nee

Nee

Zie verder paragraaf 5.7

Vogels

Broedvogels

Vleermuizen

8.2

Bijzonderheden / opmerkingen

Conclusie NatuurNetwerk Nederland

Er zijn geen effecten op de NNN/EHS-gebieden te verwachten.

8.3

Conclusie Natura 2000-gebieden (Gebiedsbescherming)

Er zijn geen effecten op de het Natura 2000-gebied te verwachten. De effecten van stikstof zijn buiten deze
beoordeling gehouden. Hiervoor verzorgt Agra-Matic zelf de onderbouwing en benodigde berekeningen.
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[vogelwaarnemingen en informatie / uileninformatie]
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BIJLAGE 1

Algemene verbodsbepalingen Wnb

§ 3.1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn
Artikel 3.1
1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld
in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.
2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te
vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.
3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben.
4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.
5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke
invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.
§ 3.2. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn
Artikel 3.5
1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de
Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk
verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.
2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.
3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te
rapen.
4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te
beschadigen of te vernielen.
5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of
bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te
verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.
§ 3.3. Beschermingsregime andere soorten
Artikel 3.10
1. Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:
a) in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de
soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;
b) de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te
beschadigen of te vernielen, of
c) vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun natuurlijke
verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te
vernielen.
2. Artikel 3.8, met uitzondering van het derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op de
verboden, bedoeld in het eerste lid, met dien verstande dat, in aanvulling op de redenen, genoemd in
het vijfde lid, onderdeel b, de noodzaak voor de ontheffing of vrijstelling ook verband kan houden met
handelingen:
a) in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het
daaropvolgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;
b) ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen,
industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;
c) ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter
plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de
maximale draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden;
d) ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;
e) in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;
f) in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen,
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van
natuurbeheer;
g) in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een
bepaald gebied, of h. in het algemeen belang.
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3. De verboden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, en b, zijn niet van toepassing op de bosmuis, de
huisspitsmuis en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende
erven of roerende zaken bevinden.
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BIJLAGE 2

Proces beoordeling ontheffing Wnb

Verdere uitwerking van het schema op:
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/routeplanner.aspx?subj=routeplanner#initiatiefnemer
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BIJLAGE 3

Jaarrond beschermde vogels

Categorieën:
1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rusten verblijfplaats.
2.

Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of
afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en
limitatief beschikbaar.

3.

Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin
zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer
specifiek en limitatief beschikbaar.

4.

Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te
bouwen.

5.

Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of
de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats
verloren is gegaan, zich elders te vestigen.
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Nesten van vogelsoorten van categorie 1 t/m 4 zijn jaarrond beschermd, de nesten van soorten in
categorie 5 zijn beschermd als er onvoldoende alternatieven zijn.
Nederlandse naam

Categorie Nederlandse naam

Categorie

Blauwe reiger

5

Ruigpootuil

5

Boerenzwaluw

5

Spreeuw

5

Bonte vliegenvanger

5

Tapuit

5

Boomklever

5

Torenvalk

5

Boomkruiper

5

Zeearend

5

Bosuil

5

Zwarte kraai

5

Brilduiker

5

Zwarte mees

5

Draaihals

5

Zwarte roodstaart

5

Eidereend

5

Zwarte specht

5

Ekster

5

Huismus

2

Gekraagde roodstaart

5

Kerkuil

3

Glanskop

5

Oehoe

3

Grauwe vliegenvanger

5

Ooievaar

3

Groene specht

5

Ransuil

4

Grote bonte specht

5

Roek

2

Hop

5

Slechtvalk

3

Sperwer

4

Huiszwaluw

5

Steenuil

1

IJsvogel

5

Wespendief

4

Kleine bonte specht

5

Zwarte wouw

4

Kleine vliegenvanger

5

Boomvalk

4

Koolmees

5

Buizerd

4

Kortsnavelboomkruiper

5

Gierzwaluw

2

Oeverzwaluw

5

Grote gele kwikstaart

3

Pimpelmees
Raaf

5
5

Havik

4

26

BIJLAGE 4

Samenvatting NDFF (1-1-2014 tot 3-3-2020)

Wnb - Vogelrichtlijn
Appelvink
Bergeend
Blauwborst
Boerenzwaluw
Bonte Vliegenvanger
Boomkruiper
Boompieper
Bosrietzanger
Braamsluiper
Bruine Kiekendief
Fazant
Fitis
Geelgors
Gekraagde Roodstaart
Gele Kwikstaart
Gierzwaluw
Grasmus
Graspieper
Grauwe Vliegenvanger
Groene Specht
Groenling
Grote Bonte Specht
Grote Lijster
Grutto

Heggenmus
Holenduif
Houtduif
Huismus
Huiszwaluw
Kievit
Kleine Karekiet
Kleine Plevier
Kneu
Knobbelzwaan
Koekoek
Kolgans
Koolmees
Krakeend
Kuifeend
Kwartel
Meerkoet
Merel
Patrijs
Pimpelmees
Putter
Ransuil
Rietgors
Rietzanger

Roodborst
Roodborsttapuit
Scholekster
Sperwer
Spotvogel
Spreeuw
Tjiftjaf
Torenvalk
Tuinfluiter
Tureluur
Turkse Tortel
Veldleeuwerik
Vink
Vuurgoudhaan
Watersnip
Wilde Eend
Winterkoning
Witte Kwikstaart
Wulp
Zanglijster
Zwarte Kraai
Zwarte Roodstaart
Zwartkop

Gewone dwergvleermuis

Ruige dwergvleermuis

Hermelijn
Huisspitsmuis
Kleine watersalamander
Konijn
Ree
Rosse woelmuis

Steenmarter
Veldmuis
Vos
Wezel

Wnb - Habitatrichtlijn
Bever

Wnb - andere soorten
Aardmuis
Bosmuis
Bruine kikker
Dwergspitsmuis
Egel
Haas

(Vogels: betreft alle soorten met een broedindicatie)
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BIJLAGE 5

POV Groningen

Verordening van Provinciale Staten van de provincie Groningen houdende regels ter bescherming van de
natuur Verordening natuurbescherming provincie Groningen
Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat Provinciale Staten in hun vergadering van 14
december 2016, nr. 3.b.2, afdeling LGW, zaaknummer 652914, hebben vastgesteld de Verordening
natuurbescherming provincie Groningen.

POV Groningen
Bijlage II, behorende bij artikel 3.3 en 3.4
Zoogdieren
Aardmuis

Microtus agrestis

Bosmuis

Apodemus sylvaticus

Bunzing

Mustela putorius

Dwergmuis

Micromys minutus

Dwergspitsmuis

Sorex minutus

Egel

Erinaceus europaeus

Gewone bosspitsmuis

Sorex araneus

Haas

Lepus europeus

Hermelijn

Mustela erminea

Huisspitsmuis

Crocidura russula

Konijn

Oryctolagus cuniculus

Ondergrondse woelmuis

Pitymys subterraneus

Ree

Capreolus capreolus

Rosse woelmuis

Clethrionomys glareolus

Tweekleurige bosspitsmuis

Sorex coronatus

Veldmuis

Microtus arvalis

Vos

Vulpes vulpes

Wezel

Mustela nivalis

Woelrat

Arvicola terrestris

Amfibieën
Bruine kikker

Rana temporaria

Gewone pad

Bufo bufo

Kleine watersalamander

Triturus vulgaris

Meerkikker

Rana ridibunda

Middelste groene kikker

Rana esculenta
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BIJLAGE 6

Adviezen natuurinclusief bouwen

Vanwege het feit dat het hier gaar om een intensieve pluimveehouderij, waarbij elk contact met wilde
dieren vooromen dient te worden wordt geadviseerd om geen extra natuurmaatregelen aan te brengen aan
of in de nieuw te bouwen stal.
Wel zijn er kansen voor huismussen en vleermuizen bij de bestaande woning en de laanbeplanting.
Gedacht kan worden aan vleermuiskasten, huismussenkasten of een torenvalkenkast op paal.

Huismussenkast (Bron: http://www.birdsnetherlands.nl), Plaatsing heeft alleen zin als er ook struiken in de
directe omgeving staan.

Vleermuiskast voor tegen boom of gevel (Bron: https://www.tuinadvies.nl)
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Torenvalkkast (Bron: http://www.vivarapro.nl/RK-TO-01-Nestkast-Torenvalk)
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BIJLAGE 7

Overzicht waargenomen vogelsoorten

Vogelsoorten
Aalscholver
Aalscholver (sinensis)
Appelvink
Beflijster
Bergeend
Blauwborst

Graspieper
Grauwe Gans
Grauwe Vliegenvanger
Groene Specht
Groenling
Groenpootruiter

Kraanvogel
Krakeend
Kramsvogel
Kruisbek
Kuifeend
Kwartel

Stormmeeuw
Tafeleend

Blauwe Kiekendief
Blauwe Reiger
Boerenzwaluw
Bontbekplevier
Bonte Strandloper
Bonte Vliegenvanger
Boomklever
Boomkruiper

Grote Barmsijs
Grote Bonte Specht
Grote Canadese gans
Grote Gele Kwikstaart
Grote Lijster
Grote Mantelmeeuw
Grote Zaagbek
Grote Zilverreiger

Lepelaar
Matkop
Meerkoet
Merel
Muskuseend
Nijlgans
Nonnetje
Oeverloper

Torenvalk
Tuinfluiter
Tureluur
Turkse Tortel
Veldleeuwerik
Vink
Visarend
Visdief

Boompieper
Boomvalk
Bosrietzanger
Bosruiter
Bosuil
Braamsluiper
Brandgans

Grutto
Havik
Heggenmus
Holenduif
Houtduif
Houtsnip
Huismus

Oeverzwaluw
Ooievaar
Paapje
Patrijs
Pijlstaart
Pimpelmees
Purperreiger

Vuurgoudhaan
Waterhoen
Waterpieper
Waterral
Watersnip
Wespendief
Wilde Eend

Brilduiker
Bruine Kiekendief
Buizerd
Dodaars
Draaihals

Huiszwaluw
IJsvogel
Kauw
Keep
Kemphaan

Putter
Ransuil
Regenwulp
Reuzenstern
Rietgors

Wilde Zwaan
Winterkoning
Wintertaling
Witgat
Witkopstaartmees

Dwerggans
Dwergmeeuw
Ekster

Kerkuil
Kievit
Kleine Barmsijs

Rietzanger
Ringmus
Roek

Witte Kwikstaart
Witwangstern
Wulp

Fazant
Fitis
Fuut
Gaai
Geelgors
Geelpootmeeuw
Gekraagde Roodstaart
Gele Kwikstaart

Kleine Karekiet
Kleine Mantelmeeuw
Kleine Plevier
Kleine Rietgans
Kleine Zilverreiger
Kleine Zwaan
Kluut
Kneu

Roodborst
Roodborsttapuit
Scholekster
Sijs
Slangenarend
Slechtvalk
Slobeend
Smient

Zanglijster
Zeearend
Zilvermeeuw
Zomertaling
Zwarte Kraai
Zwarte Mees
Zwarte Roodstaart
Zwarte Ruiter

Geoorde Fuut
Gierzwaluw
Goudhaan
Goudplevier
Goudvink
Grasmus

Knobbelzwaan
Koekoek
Kokmeeuw
Kolgans
Koolmees
Koperwiek

Soepeend
Soepgans
Sperwer
Spotvogel
Spreeuw
Staartmees

Zwarte Stern
Zwarte Zwaan
Zwartkop
Zwartkopmeeuw
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Taiga-/Toendrarietgans

Tapuit
Tjiftjaf
Toendrarietgans

170 soorten

Jufferenwal 30
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