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BESLUIT M.E.R.-BEOORDELING 
 

Op 20 december 2019 en aangevuld op 30 januari 2020 (met een Aeriusberekening), 
hebben wij van Handelshuis Schuttert een MER-Beoordelingsnotitie (notitie), als 
bedoeld in artikel 7.16, eerste lid van de Wet milieubeheer (Wm), ontvangen.  
 
Op 18 en 23 juni 2020 is een aanvulling gedaan op deze notitie. Hierin worden extra 
maatregelen genomen om de geurhinder, daar waar mogelijk, in de omgeving te 
verlagen.  
 
De activiteiten worden gerealiseerd binnen de inrichting van Handelshuis Schuttert, 
gelegen aan de Knolsdijk 1 te Beerzerveld.
 
De notitie heeft betrekking op de volgende activiteiten: 

• De bestaande bebouwing wordt gesloopt. Er komen nieuwe stallen voor 
gespeende biggen en rundvee. In het voornemen is sprake van het houden van 
13.824 gespeende biggen, 15 zoogkoeien en 45 stuks vrouwelijk jongvee. 
Daarnaast zal ruimte worden gerealiseerd voor een brijvoerkeuken, diverse 
services ruimtes en een sleufsilo voor CCM. 

 
BESLUIT 
Wij besluiten dat er geen milieueffectrapport noodzakelijk is. Er is geen sprake van 
belangrijke nadelige gevolgen, die reden geven voor een milieueffectrapport als 
bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wm. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen 
namens deze: 
 
 
Martin Roelink 
Teammanager Vergunningen 

 

 

 
Dit document is digitaal vervaardigd en daarom niet van een handtekening voorzien 
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RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN 
 

VOORBEREIDINGSBESLUIT 
Dit besluit is noodzakelijk in verband met de nog door initiatiefnemer in te dienen 

aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het besluit wordt aangemerkt als een 

voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht 

(Awb) en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep van derden. 

Bezwaren tegen dit besluit kunnen te zijner tijd kenbaar worden gemaakt in de 

procedure van het uiteindelijke besluit, te weten de vergunning ingevolge de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 
 

PUBLICATIE 
Het besluit wordt gepubliceerd op de website en in het Ommer Nieuws van datum 
publicatie. Het besluit en de daarbij behorende stukken liggen op afspraak tijdens 
kantooruren met ingang van datum = dag na publicatiedatum gedurende zes weken ter 

inzage in het gemeentehuis van Ommen.  
 

Tevens wordt het besluit bekend gemaakt in de Staatscourant. 
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1. PROCEDURELE OVERWEGINGEN 

1.1. Gegevens aanvrager 
Op 20 december 2019, 30 januari 2020 en aangevuld op 18 en 23 juni 2020, hebben 
wij van Handelshuis Schuttert een MER-beoordelingsnotitie (notitie), als bedoeld in 
artikel, 7.17 eerste lid van de Wet milieubeheer (Wm), ontvangen. 
In deze notitie wordt ingegaan op de uitbreidings- en wijzigingsplannen van het 
varkens- en rundveebedrijf aan de Knolsdijk 1 te Beerzerveld. 
 

1.2. Projectbeschrijving 
Op de locatie is een vleesvarkensbedrijf aanwezig. In het voornemen wordt alle 
bestaande bebouwing gesloopt. Het bouwvlakoppervlak zal worden vergroot en er 
komen nieuwe stallen voor gespeende biggen en rundvee. Daarnaast zal ruimte 
worden gerealiseerd voor een brijvoerkeuken, diverse services ruimtes en een sleufsilo 
voor CCM.  
De gemeente Ommen heeft in haar principe-uitspraak van 27 februari 2019 
aangegeven in beginsel positief te zijn over de gewenste ontwikkeling 
(bouwvlakvergroting). 
 

1.3. Advies GGD 
Het voornemen is voor advies voorgelegd aan de GGD. De GGD heeft haar advies 
uitgebracht op 20 februari 2020. Naar aanleiding van dit advies is op 18 en 23 juni 
2020 een aanvulling op de MER-beoordelingsnotitie ingediend. In deze aanvulling 
worden extra maatregelen genomen om de geuremissie op de omgeving, waar 
mogelijk, te verlagen ten opzichte van het ingediende voornemen. Op 29 juni 2020 is 
de aanvulling doorgestuurd naar de GGD. Als gevolg van de wijzigingen in het 
voornemen, heeft de GGD op 11 augustus 2020 een aanvullend advies uitgebracht. 
Dit advies zal door de gemeente Ommen in haar definitieve besluit worden mee 
genomen. 
 

1.4. Wettelijke grondslag 
De milieueffectrapportage (m.e.r.) is wettelijk verankerd in hoofdstuk 7 van de Wm.  
Ingevolge artikel 7.17, eerste lid, van de Wm moet het bevoegd gezag bij de 
voorgenomen activiteit, zoals genoemd in onderdeel D van de Bijlage bij het Besluit 
milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.), een beslissing nemen omtrent de vraag of bij de 
voorbereiding van het betrokken besluit voor de activiteit, vanwege de belangrijke 
nadelige gevolgen die zij voor het milieu kan hebben, een milieueffectrapport moet 
worden gemaakt.  
Het gaat om de gevolgen voor het milieu als bedoeld in artikel 7.16, tweede tot en met 
vierde lid van de Wm. Het bevoegd gezag houdt bij haar beslissing in ieder geval 
rekening met artikel 7.17, tweede tot en met vierde lid, van de Wm. 
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Volgens artikel 7.16, eerste lid, juncto artikel 7.2, eerste lid, letter b moet bij 
activiteiten welke zijn genoemd in onderdeel D van het Besluit m.e.r. worden 
beoordeeld of deze activiteiten belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu 
kunnen hebben. Bij onderdeel D14 moet dit plaatsvinden bij de oprichting, wijziging 
of uitbreiding van een installatie voor meer dan:  
- 3.750 stuks gespeende biggen (biggenopfok) (Rav cat. D 1.1); 
- 340 stuks melk-, kalf- en zoogkoeien ouder dan 2 jaar en vrouwelijk jongvee tot 

2 jaar (Rav cat. A 1, A 2 en A 3). 
 

In de notitie is sprake van een oprichting van een installatie voor: 

• 13.824 gespeende biggen (Rav D 1.1.3 in combinatie met D 1.1.15.4); 

• 15 zoogkoeien (Rav A 2.100) en 45 stuks vrouwelijk jongvee (Rav A 3.100). 
 
Met de oprichting van een installatie voor 13.824 gespeende biggen worden de 
aantallen van onderdeel D14 overschreden. Een m.e.r.-beoordeling is daarom 
verplicht. 
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2. TOETSING 
 
De activiteiten staan genoemd bij  onderdeel D van de bijlage van het Besluit m.e.r.. 
De aangevraagde activiteiten liggen boven de drempelwaarde genoemd in deze lijst. 
Op grond van het Besluit m.e.r. moet het bevoegd gezag bepalen of de activiteit 
daadwerkelijk geen belangrijke nadelige milieugevolgen heeft. Dit dient te gebeuren op 
grond van de criteria genoemd in bijlage III bij de EU-richtlijn milieueffectbeoordeling 
(2011/92/EU en 2014/52/EU). De criteria van bijlage III van deze richtlijn omvatten: 

• de kenmerken van het project (onder andere omvang en cumulatie); 

• de locatie van het project (de kenmerken van het plangebied in relatie met 
kwetsbaarheid omgeving); 

• soort en kenmerken van het potentiële effect (mogelijke effecten van de 
activiteit, onder andere bereik, waarschijnlijkheid en omkeerbaarheid). 

De notitie bevat voldoende informatie om te bepalen of er bij de voorgenomen 
activiteit(en) mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden. 
 

2.1. Kenmerken van het project 
Op 26 oktober 1982 (kenmerk 17674) is er voor de locatie aan de Knolsdijk 1 in 
Beerzerveld een milieuvergunning voor het oprichten en in werking hebben van een 
varkensbedrijf. Er is vergunning verleend voor het houden van: 

• 1.326 vleesvarkens (Rav E 3.100). 
 

Vervolgens heeft er op 9 oktober 1996 (MIL 41628) een actualisatie van de 
voorschriften plaats gevonden. Op 9 november 2007 is op grond van artikel 8.19 Wm 
een melding gedaan. Deze melding betreft het realiseren van een spoelplaats en een 
silo voor de opslag van wei. Tot slot is op 19 maart 2013 een kennisgeving 
stoppersmaatregelen gedaan.  
 
Voornemen 
In de voorgenomen situatie is sprake van de volgende dieraantallen: 

• 13.824 gespeende biggen (Rav D 1.1.3 in combinatie met Rav D 1.1.15.4); 

• 15 zoogkoeien (Rav A 2.100); 

• 45 vrouwelijk jongvee (Rav A 3.100). 
 

Het varkensbedrijf wordt omgezet van vleesvarkens naar gespeende biggen. 

Daarnaast wordt nog rundvee gehouden. 
 
Omdat er in het voornemen sprake is van het houden van meer dan 3.750 gespeende 
biggen is, volgens het gestelde in het Besluit omgevingsrecht (Bor), sprake van een 
type C-inrichting. 
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2.2. Locatie van het project 
Het gaat bij dit criterium niet alleen om het gebied waarin het project is gelegen maar 
ook om de aangrenzende gebieden. Het gaat hier om gebieden die in meer of mindere 
mate kwetsbaar zijn voor nieuwe activiteiten. Het project zou van invloed kunnen zijn 
op de kwetsbaarheid van deze gebieden. Het project is echter niet gelegen in de 
nabijheid van deze gebieden zoals opgenomen in bijlage III van de richtlijn 
milieubeoordeling projecten. Daarnaast spelen ook geen andere ontwikkelingen in de 
nabijheid van het project die van invloed zouden kunnen zijn.  
Om de plannen te kunnen realiseren is een wijziging van het bestemmingsplan 
noodzakelijk. Hiervoor is een procedure opgestart. 
 

2.3. Soort en kenmerken van het potentiële effect 
Bij de kenmerken van het project is in het bijzonder in overweging genomen de 
omvang van het project. Er is met name gelet op de emissie van ammoniak, geur en 
fijnstof alsmede de maatregelen om deze emissies te beperken c.q. te reduceren. Ook 
zijn, gelet op de omgeving van het project, de geluid- en (volks)gezondheidsaspecten 
mee genomen in de overweging. 
 
Ammoniak 
Het aspect ammoniak moet worden getoetst aan het gestelde in de Wet ammoniak en 
veehouderij (Wav). De inrichting ligt op circa 475 meter afstand kilometer van een zeer 
kwetsbaar gebied. Door Provinciale Staten van Overijssel zijn de zeer kwetsbare 
gebieden aangewezen op basis van de Wav. Omdat de inrichting niet binnen een zone 
van 250 meter van een zeer kwetsbaar gebied ligt, vormt de Wav geen belemmering 
voor de verandering van de varkenshouderij. 
 
Besluit emissiearme huisvesting 
Dit besluit is rechtstreeks werkend. Stalsystemen moeten voldoen aan het gestelde in 
het Besluit emissiearme huisvesting. 
 
Voor gespeende biggen is een maximale emissiewaarde opgenomen. De stallen 
worden opgericht na 1 juli 2015. Hierdoor geldt een maximale emissiewaarde van 0,21 
kg ammoniak per dierplaats per jaar (kolom B). De gevraagde huisvestingssystemen 
voor de gespeende biggen voldoen aan de maximale emissiewaarden uit het Besluit 
emissiearme huisvesting. 
 
Geur 
De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) en de daarbij behorende Regeling geurhinder 
en veehouderij (Rgv) zijn van toepassing voor het aspect geur. In de Wgv is 
opgenomen hoe de geurhinder van veehouderijen moet worden beoordeeld. Daartoe 
moet onder meer de geurbelasting op nabijgelegen geurgevoelige objecten (zoals 
woningen) worden bepaald. In afwijking hiervan moet tot geurgevoelige objecten 
behorend bij een andere veehouderij een vaste afstand worden aangehouden. 
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In het voornemen worden zoogkoeien en vrouwelijk jongvee gehouden. Voor deze 
diercategorieën zijn geen geuremissiefactoren vastgesteld. Voor deze dieren gelden 
minimale afstanden. Aan deze minimale afstanden wordt voldaan. 
 
Voor de gespeende biggen is wel een geuremissiefactor vastgesteld. De gevraagde 
uitbreiding van het bedrijf veroorzaakt een toename van geuremissie. In de aanvulling 
op de notitie zijn de emissiepunten van de stallen verhoogd en de uitstroomsnelheden 
verhoogd. Aan de hand van berekeningen met V-Stacks vergunning is de 
geurbelasting op de omliggende woningen in beeld gebracht. Deze berekeningen 
maken onderdeel uit van de aanvulling op de notitie (bijlage 7). Uit deze berekeningen 
blijkt dat wordt voldaan aan de geurnormen.  

Naast de geurnorm wordt ook voldaan aan de minimale afstand tussen de buitenzijde 
van een dierenverblijf tot de gevel van een geurgevoelig object.  
 
Cumulatie van geur (achtergrondbelasting) 
Door de toename van de geuremissie zal naast de voorgrondbelasting ook de 
achtergrondbelasting toenemen. De achtergrondbelasting is geen toetsingsgrond voor 
een aanvraag omgevingsvergunning, maar wel van belang voor de beleving van de 
geurhinder. 

De voorgrondbelasting is van belang voor het bepalen van de verwachte hinder omdat 

uit onderzoek is gebleken dat de geurhinder als gevolg van de voorgrondbelasting 

hoger is dan als gevolg van de achtergrondbelasting, bij gelijke belastingen. Als 

vuistregel geldt dat de voorgrondbelasting bepalend is voor de hinder als de 

voorgrondbelasting meer dan de helft van de achtergrondbelasting bedraagt.  

Op grond van deze vuistregel is in de notitie de geurbelasting uitgewerkt. Hierbij is 

gebruik gemaakt van de door het RIVM gehanteerde ‘milieukwaliteitscriteria” (Bron: 

GGD-richtlijn geurhinder (oktober 2002)) voor milieurapportages en –

toekomstverkenningen voor het aspect geurhinder.  

In de aanvulling op de notitie is onderscheid gemaakt tussen het bepalend zijn van de 

voorgrondbelasting of de achtergrondbelasting. Bij de voorgrondbelasting is de 

milieukwaliteit op de meeste geurgevoelige objecten (ggo’s) “goed” tot “redelijk goed”. 

De milieukwaliteit blijft gelijk op de meeste locaties. Op een drietal locaties vindt een 

verbetering plaats (twee keer van “matig” naar “redelijk goed” en op één locatie van 

“redelijk goed” naar “goed”). Aan de Waayerinksweg 8 is en blijft sprake van een 

“matige” milieukwaliteit. Ondanks dat de milieukwaliteit gelijk blijft, is er wel sprake van 

een afname van de geurbelasting. 

Voor de achtergrondbelasting is op bijna alle locaties sprake van een “zeer goede” tot 

“goede” milieukwaliteit in zowel de vergunde als de voorgenomen situatie. Alleen aan 

de Waayerinksweg 10 is en blijft de milieukwaliteit “redelijk goed”. De milieukwaliteit 

wijzigt niet bij de achtergrondbelasting.  
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Conclusie is dat de milieukwaliteit bij de achtergrondbelasting gelijk blijft. De 

voorgrondbelasting verbeterd op een drietal locaties. De milieukwaliteit is in het 

voornemen voor zowel de voor- als de achtergrondbelasting “zeer goed” tot “redelijk 

goed”. Alleen aan de Waayerinksweg 8 is en blijft de milieukwaliteit “matig”. De 

geurbelasting neemt echter wel af. 

 
Fijn stof 
Besluit emissiearme huisvesting 
Voor de diercategorieën gespeende biggen, zoogkoeien en vrouwelijk jongvee zijn in 
dit Besluit geen maximale emissiewaarden voor fijn stof opgenomen. 

 
Bij het houden van dieren komt fijnstof vrij. Door de verandering is er sprake van een 
afname van de fijnstofemissie. Een nadere beoordeling is daarom niet meer aan de 
orde. 
 

Aangepaste Regeling beoordeling luchtkwaliteit 

Deze regeling is niet van toepassing omdat er geen sprake is van een totale fijnstof 

emissie die hoger is dan 800 kg per jaar (jaar (bij een achtergrondconcentratie van 

maximaal 27 µg/m³).  

 
Geluid 
De wijzigingen op de locatie zal ook een wijziging van de geluidemissie met zich mee 
brengen. Er komen nieuwe stallen met luchtwassers en er zullen meer 
vervoersbewegingen gaan plaats vinden. Bij de aanvraag van de 
Omgevingsvergunning, zal een beoordeling van de geluidemissie plaatsvinden. Hierbij 
zal rekening houdend met de geluidnormen uit de huidige vergunning, een beoordeling 
plaatsvinden waarbij de belangen van de inrichting en de bescherming van de 
woonomgeving zullen worden meegenomen. 

(Volks)gezondheid 
Uit de notitie blijkt dat er maatregelen worden getroffen om de insleep en verspreiding 
van ziektekiemen te voorkomen zoals hygiënemaatregelen en bezoekersprotocol, 
preventief enten en beperkt antiobioticagebruik,  optimale klimaatregeling en 
professionele ongediertebestrijding. Deze aspecten worden uitgebreid behandeld in 
paragraaf 4.5 van de notitie. 
Daarnaast wordt verwezen naar het advies van de GGD van 17 februari 2020 en het 
aanvullend advies van 11 augustus 2020. 

 
Overig 
Er zijn in de invloedssfeer van de inrichting ten opzichte van de andere 
gebiedstyperingen geen verdere bijzondere omstandigheden, die nadelige gevolgen 
hebben in het kader van het milieu. 
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3. CONCLUSIE 
 

Uit de toetsing blijkt dat de gevraagde activiteiten geen belangrijke nadelige gevolgen 
kunnen hebben voor het milieu. Daarom is er geen milieueffectrapport nodig. 
 
Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de “MER-beoordelingsnotitie”, gedateerd 
18 december 2019 en aangevuld op 18 en 23 juni 2020. 
 
 

 


