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Diertabel

Datum :   13-8-2018

Naam aanvrager Maatschap P.C. en K. Franken

Adres Tarpanweg 7 Tel. :  0318-675400

Postcode en plaats 8255 RT Swifterbant Fax :  0318-675409

E-mail :  info@agra-matic.nl

Adres bedrijf Tarpanweg 7 Adviseur :  Jan Bouwman

Postcode en plaats 8255 RT Swifterbant Specialist :  Lisette Roukens

VERGUND 9-6-2015 Ammoniakemissie Toetsing Beh ammoniak Geuremissie Fijn stofemissie PM2,5 * Fijn stofemissie PM10 Toetsing Beh fijn stof PM10
RAV Aantal Kg NH3 kg NH3 Kolomindeling Kg NH3 Kg NH3 Geuremissie- Geuremissie Fijnstof PM2,5 Fijnstof PM2,5 Fijnstof PM10 Fijnstof PM10 Fijnstof PM10 Fijnstof PM10

Diercategorie Stal code Huisvestingssysteem BWL/GL-nummer dieren p.pl.p.j. totaal keuze A/B/C Besl Hv Besl Hv factor/dier totaal in OU/s in gr/dier/jr totaal in gr/jr in gr/dier/jr totaal in gr/jr in gr/dier/jr totaal in gr/jr

Melkkoeien A A 1.100 Overige huisvesting traditioneel 242 13 3146,00 A 12,2 2952,40 0 0,00 40,6 9.825 148 35.816 148 35.816

Jongvee tot 2 jaar A A 3.100 Overige huisvesting n.v.t. 7 4,4 30,80 A 4,4 30,80 0 0,00 10,4 73 38 266 38 266

Jongvee tot 2 jaar B A 3.100 Overige huisvesting n.v.t. 201 4,4 884,40 A 4,4 884,40 0 0,00 10,4 2.090 38 7.638 38 7.638

Leghennen C E 2.11.1 volièrehuisvesting min 50% is rooster BWL 2004.09.V1 44900 0,09 4041,00 A 0,125 5612,50 0,34 15266,00 3,9 175.110 65 2.918.500 84 3.771.600

Nageschakelde techniek D E 6.8 afgesloten mestopslagloods n.v.t. 44900 0,05 2245,00 A 0,05 2245,00 0 0,00 0,0 0 0 0 0 0

- - - - 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0 0 0 0 0 0

TOTAAL   10347,20 11725,10 15266,00 187.098 2.962.220 3.815.320

* Op basis van het Wur Rapport 496: Emissiefactoren methaan, lachgas en PM2,5 voor stalsystemen, inclusief toelichting voldoet aan Beh NH3 voldoet aan Beh PM10

AANVRAAG wabo 2018 Ammoniakemissie Toetsing Beh ammoniak Geuremissie Fijn stofemissie PM2,5 * Fijn stofemissie PM10 Toetsing Beh fijn stof PM10
RAV Aantal Kg NH3 kg NH3 Kolomindeling Kg NH3 Kg NH3 Geuremissie- Geuremissie Fijnstof PM2,5 Fijnstof PM2,5 Fijnstof PM10 Fijnstof PM10 Fijnstof PM10 Fijnstof PM10

Diercategorie Stal code Huisvestingssysteem BWL/GL-nummer dieren p.pl.p.j. totaal keuze A/B/C Besl Hv Besl Hv factor/dier totaal in OU/s in gr/dier/jr totaal in gr/jr in gr/dier/jr totaal in gr/jr in gr/dier/jr totaal in gr/jr

Melkkoeien A A 1.100 Overige huisvesting traditioneel 242 13 3146,00 A 12,2 2952,40 0 0,00 40,6 9.825 148 35.816 148 35.816

Jongvee tot 2 jaar A A 3.100 Overige huisvesting n.v.t. 7 4,4 30,80 A 4,4 30,80 0 0,00 10,4 73 38 266 38 266

Jongvee tot 2 jaar B A 3.100 Overige huisvesting n.v.t. 201 4,4 884,40 A 4,4 884,40 0 0,00 10,4 2.090 38 7.638 38 7.638

Leghennen C 1 E 2.11.2.2 volièrehuisvesting 45-55% is rooster, min 0,5m3/dier bel. BWL 2004.10.V3 25000 0,042 1050,00 A 0,125 3125,00 0,34 8500,00 3,9 97.500 0 0 84 2.100.000

Leghennen C 2 E 2.11.2.2 volièrehuisvesting 45-55% is rooster, min 0,5m3/dier bel. BWL 2004.10.V3 25000 0,042 1050,00 A 0,125 3125,00 0,34 8500,00 3,9 97.500 0 0 84 2.100.000

Nageschakelde techniek C 1 / 2 E 7.6 warmtewisselaar; 31% emissiereductie fijn stof BWL 2011.02.V3 50000 0 0,00 A 0 0,00 0 0,00 0 44,9 2.242.500 0 0

Nageschakelde techniek D E 6.7 mestopslagloods+chem.luchtwasser 90% BWL 2011.06 50000 0,005 250,00 A 0,05 2500,00 0 0,00 0,0 0 0 0 0 0

- - - - 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0 0 0 0 0 0

TOTAAL   6411,20 12617,60 17000,00 206.988 2.286.220 4.243.720

* Op basis van het Wur Rapport 496: Emissiefactoren methaan, lachgas en PM2,5 voor stalsystemen, inclusief toelichting voldoet aan Beh NH3 voldoet aan Beh PM10
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 Gewenste situatie 
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 Geurberekeningen 
 
 
  



Gegenereerd op: 13-08-2018 met V-STACKS Vergunning   versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V.  
 

Naam van de berekening: 20180813_GVM_Aanvraag 

Gemaakt op: 13-08-2018   9:10:36 

Rekentijd:  0:00:03 

Naam van het bedrijf: Franken, Tarpanweg 7 Swifterbant 

 

Berekende ruwheid: 0,09 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 C1 174 786 510 826   7,0   4,6  0,83   4,00   8 500 
2 Stal C2 174 800 510 857   7,0   4,6  0,83   4,00   8 500 
 
 

Geur gevoelige locaties:  

Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 
3 De Koningshof 63 172 854 508 945    2,0     0,1 
4 Tarpanweg 3 woning 174 795 511 297    8,0     1,1 
5 Tarpanweg 3 stal 174 814 511 266    8,0     1,3 
6 Tarpanweg 6 174 706 511 251    8,0     1,2 
7 Tarpanweg 8 174 558 511 017    8,0     1,9 
8 Tarpanweg 9 174 327 510 553    8,0     0,6 
9 Tarpanweg 10 174 269 510 560    8,0     0,6 
10 Tarpanweg 13 174 096 510 185    8,0     0,2 
11 Tarpanweg 14 174 050 510 215    8,0     0,2 
12 Tarpanweg 15 174 060 510 121    8,0     0,2 
13 Tarpanweg 16 174 023 510 169    8,0     0,2 
14 Beverweg 8 172 844 511 692    8,0     0,1 
15 Elandweg 5 176 672 510 710    8,0     0,1 
16 Elandweg 9 176 366 510 192    8,0     0,1 
17 Elandweg 14 176 178 510 002    8,0     0,1 
 



Gegenereerd op: 13-08-2018 met V-STACKS Vergunning   versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V.  

 



Gegenereerd op:  3-20-2018 met V-Stacks-Gebied Versie 2009.2 (c) KEMA Nederland B.V.  

 

Naam van de berekening: 20180320_GVM_cumulatie_vergund 

Gemaakt op: 3-20-2018   15:21:23 

Rekentijd :  0:01:04 

Naam van het gebied: Franken, Tarpanweg 7 Swifterbant 

 

Eigen ruwheid: 0,10 m 

Meteo station: Eindhoven 

Rekenuren: 10 % 

Bronbestand: W:\F\Franken Swifterbant 2109\Swifterbant\210900 

Onderzoeken\Geur\cumulatie\20-03-2018\Bronnen.vergund.dat 

Receptorbestand: W:\F\Franken Swifterbant 2109\Swifterbant\210900 

Onderzoeken\Geur\cumulatie\20-03-2018\GGO.dat 

Resultaten weggeschreven in: W:\F\Franken Swifterbant 

2109\Swifterbant\210900 Onderzoeken\Geur\cumulatie\20-03-2018 

 

Rasterpunt linksonder x: 173800 m 

Rasterpunt linksonder y: 509800 m 

Gebied lengte  (x): 2000 m , Aantal gridpunten: 24  

Gebied breedte (y): 2000 m , Aantal gridpunten: 24  

 

 



Gegenereerd op:  3-20-2018 met V-Stacks-Gebied Versie 2009.2 (c) KEMA Nederland B.V.  

 

Naam van de berekening: 20180320_GVM_cumulatief_aanvraag 

Gemaakt op: 3-20-2018   15:26:04 

Rekentijd :  0:01:12 

Naam van het gebied: Franken, Tarpanweg 7 Swifterbant 

 

Eigen ruwheid: 0,10 m 

Meteo station: Eindhoven 

Rekenuren: 10 % 

Bronbestand: W:\F\Franken Swifterbant 2109\Swifterbant\210900 

Onderzoeken\Geur\cumulatie\20-03-2018\Bronnen.aanvraag.dat 

Receptorbestand: W:\F\Franken Swifterbant 2109\Swifterbant\210900 

Onderzoeken\Geur\cumulatie\20-03-2018\GGO.dat 

Resultaten weggeschreven in: W:\F\Franken Swifterbant 

2109\Swifterbant\210900 Onderzoeken\Geur\cumulatie\20-03-2018 

 

Rasterpunt linksonder x: 173800 m 

Rasterpunt linksonder y: 509800 m 

Gebied lengte  (x): 2000 m , Aantal gridpunten: 24  

Gebied breedte (y): 2000 m , Aantal gridpunten: 24  

 

 



Datum 20-3-2018

Naam aanvrager Maatschap P.C. en K. Franken
Adres Tarpanweg 7
Postcode en plaats 8255 RT Swifterbant Tel.

Fax.

Adres bedrijfslocatie Tarpanweg 7 E-mail

Postcode en plaats 8255 RT Swifterbant Adviseur

ID  X-coor Y-coor NORM _OU Vergund Aanvraag

3 172854 508945 2 0,000 0,000

4 174795 511297 8 2,074 1,636

5 174814 511266 8 2,220 1,701

6 174706 511251 8 2,286 1,468

7 174558 511017 8 4,160 2,313

8 174327 510553 8 1,251 1,141

9 174269 510560 8 1,106 1,028

10 174096 510185 8 0,430 0,337

11 174050 510215 8 0,423 0,334

12 174060 510121 8 0,386 0,315

13 174023 510169 8 0,392 0,298

14 172844 511692 8 0,000 0,000

15 176672 510710 8 2,483 2,496

16 176366 510192 8 10,553 10,462

17 176178 510002 8 3,980 3,991

0318-675400

0318-675409

info@agra-matic.nl

J. Bouwman

Elandweg 9

Elandweg 14

Tarpanweg 14

Tarpanweg 15

Tarpanweg 16

Beverweg 8

Elandweg 5

Tarpanweg 6

Tarpanweg 8

Tarpanweg 9

Tarpanweg 10

Tarpanweg 13

Adres

De Koningshof 63

Tarpanweg 3 woning

Tarpanweg 3 stal

Resultaten cumulatie geur



Datum 20-3-2018

Naam aanvrager Maatschap P.C. en K. Franken
Adres Tarpanweg 7
Postcode en plaats 8255 RT Swifterbant Tel.

Fax.
Adres bedrijfslocatie Tarpanweg 7  E-mail
Postcode en plaats 8255 RT Swifterbant Adviseur

ID Adres Vergund Leefklimaat Aanvraag Leefklimaat
3 De Koningshof 63 0,000 zeer goed 0,000 zeer goed
4 Tarpanweg 3 woning 2,074 goed 1,636 zeer goed
5 Tarpanweg 3 stal 2,220 goed 1,701 zeer goed
6 Tarpanweg 6 2,286 goed 1,468 zeer goed
7 Tarpanweg 8 4,160 redelijk goed 2,313 goed
8 Tarpanweg 9 1,251 zeer goed 1,141 zeer goed
9 Tarpanweg 10 1,106 zeer goed 1,028 zeer goed

10 Tarpanweg 13 0,430 zeer goed 0,337 zeer goed
11 Tarpanweg 14 0,423 zeer goed 0,334 zeer goed
12 Tarpanweg 15 0,386 zeer goed 0,315 zeer goed
13 Tarpanweg 16 0,392 zeer goed 0,298 zeer goed
14 Beverweg 8 0,000 zeer goed 0,000 zeer goed
15 Elandweg 5 2,483 goed 2,496 goed
16 Elandweg 9 10,553 tamelijk slecht 10,462 tamelijk slecht
17 Elandweg 14 3,980 goed 3,991 goed

Leefklimaat achtergrondbelasting geur

0318-675400
0318-675409
info@agra-matic.nl
J. Bouwman
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 Fijnstofberekeningen 
  



(c) DNV GLGegenereerd met ISL3a Versie 2018-1 , Rekenhart Release 16 april 2018

Naam van deze berekening: 20180810_FVM_PM10

Gebiedsgegevens

Berekend op: 15:36:14

RD X coordinaat: 174 300 111000

RD Y coordinaat: 510 300 Breedte Y:1000 11

Project: Franken,  Tarpanweg 7 Swifterban

Uitvoer directory: W:\F\Franken Swifterbant 2109\Swifterbant\210900 Onderzoeken\Fijn stof

Rekenjaar:2018

Toets afstand:Soort Berekening: Contour n.v.t. n.v.t.Onderlinge afstand:

Berekende ruwheid: 0.094 Eigen ruwheid: 0.000Eigen ruwheid

PM10Type Berekening:

Aantal Gridpunten Y:

Aantal Gridpunten X:Lengte X:

2018/08/10

Te beschermen object

Naam:

RD X Coord.

[m]

RD Y Coord.

[m]

Concentratie

[microgram/m3] [dagen]

Overschrijding

Tarpanweg 3 woning 174 795 511 297 16.24 6.3

Tarpanweg 3 stal 174 814 511 266 16.27 6.3

Tarpanweg 6 174 706 511 251 16.27 6.3

Tarpanweg 8 174 558 511 017 16.40 6.2

Tarpanweg 9 174 327 510 553 17.13 6.2

Tarpanweg 10 174 269 510 560 17.13 6.2

Tarpanweg 13 174 096 510 185 17.01 6.0

Tarpanweg 14 174 050 510 215 17.02 6.0

Tarpanweg 15 174 060 510 121 17.01 6.0

Tarpanweg 16 174 023 510 169 17.01 6.0

Brongegevens

RD X Coord.:

Stal A

174 655

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:510 952

AB

0.00114

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 0.40

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 174 655

temperatuur van emisstroom:

0.50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 510 952285.00

hoogte van gebouw: 8.3

12.00

35.90

lengte van gebouw: 86.20

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 147.80

RD X Coord.:

Stal B

174 622

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:510 920

AB

0.00024

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 0.40

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 174 622

temperatuur van emisstroom:

0.50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 510 920285.00

hoogte van gebouw: 6.9

9.30

25.00

lengte van gebouw: 48.00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 147.80

RD X Coord.:

Stal C1

174 786

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:510 826

AB

0.03555

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 4.00

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 174 779

temperatuur van emisstroom:

0.83

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 510 827285.00

hoogte van gebouw: 4.6

7.00

23.50

lengte van gebouw: 100.40

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 147.80

Date: 10-08-2018 Time: 15:36:24 Page   1



(c) DNV GLGegenereerd met ISL3a Versie 2018-1 , Rekenhart Release 16 april 2018

RD X Coord.:

Stal C2

174 800

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:510 857

AB

0.03555

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 4.00

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 174 795

temperatuur van emisstroom:

0.83

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 510 863285.00

hoogte van gebouw: 4.6

7.00

23.50

lengte van gebouw: 100.40

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 147.80

Date: 10-08-2018 Time: 15:36:24 Page   2



(c) DNV GLGegenereerd met ISL3a Versie 2018-1 , Rekenhart Release 16 april 2018

Naam van deze berekening: 20180810_FVM_PM2.5

Gebiedsgegevens

Berekend op: 14:50:04

RD X coordinaat: 174 300 111000

RD Y coordinaat: 510 300 Breedte Y:1000 11

Project: Franken,  Tarpanweg 7 Swifterban

Uitvoer directory: W:\F\Franken Swifterbant 2109\Swifterbant\210900 Onderzoeken\Fijn stof

Rekenjaar:2018

Toets afstand:Soort Berekening: Contour n.v.t. n.v.t.Onderlinge afstand:

Berekende ruwheid: 0.094 Eigen ruwheid: 0.000Eigen ruwheid

PM2.5Type Berekening:

Aantal Gridpunten Y:

Aantal Gridpunten X:Lengte X:

2018/08/10

Te beschermen object

Naam:

RD X Coord.

[m]

RD Y Coord.

[m]

Concentratie

[microgram/m3] [dagen]

Overschrijding

Tarpanweg 3 woning 174 795 511 297 9.213 n.v.t.

Tarpanweg 3 stal 174 814 511 266 9.215 n.v.t.

Tarpanweg 6 174 706 511 251 9.215 n.v.t.

Tarpanweg 8 174 558 511 017 9.224 n.v.t.

Tarpanweg 9 174 327 510 553 9.514 n.v.t.

Tarpanweg 10 174 269 510 560 9.514 n.v.t.

Tarpanweg 13 174 096 510 185 9.506 n.v.t.

Tarpanweg 14 174 050 510 215 9.506 n.v.t.

Tarpanweg 15 174 060 510 121 9.505 n.v.t.

Tarpanweg 16 174 023 510 169 9.505 n.v.t.

Brongegevens

RD X Coord.:

Stal A

174 655

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:510 952

AB

0.00031

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 0.40

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 174 655

temperatuur van emisstroom:

0.50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 510 952285.00

hoogte van gebouw: 8.3

12.00

35.90

lengte van gebouw: 86.20

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 147.80

RD X Coord.:

Stal B

174 622

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:510 920

AB

0.00007

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 0.40

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 174 622

temperatuur van emisstroom:

0.50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 510 920285.00

hoogte van gebouw: 6.9

9.30

25.00

lengte van gebouw: 48.00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 147.80

RD X Coord.:

Stal C1

174 786

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:510 826

AB

0.00309

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 4.00

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 174 779

temperatuur van emisstroom:

0.83

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 510 827285.00

hoogte van gebouw: 4.6

7.00

23.50

lengte van gebouw: 100.40

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 147.80

Date: 10-08-2018 Time: 14:50:14 Page   1



(c) DNV GLGegenereerd met ISL3a Versie 2018-1 , Rekenhart Release 16 april 2018

RD X Coord.:

Stal C2

174 800

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:510 857

AB

0.00309

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 4.00

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 174 795

temperatuur van emisstroom:

0.83

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 510 863285.00

hoogte van gebouw: 4.6

7.00

23.50

lengte van gebouw: 100.40

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 147.80

Date: 10-08-2018 Time: 14:50:14 Page   2
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BIJLAGE 5 

 Melding Wet natuurbescherming 
 
  



Dit document is een bijlage bij het
toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7
eerste lid, van het Besluit natuurbescherming.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en

pas.natura2000.nl.

Bijlage, Prioritair project

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RkSNMdH7aneb (09 januari 2018)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Mts P.C. en K. Franken Tarpanweg 7, 8255 RT Swifterbant

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk Bevoegd gezag

Mts Franken - 2e melding RkSNMdH7aneb Provincie Flevoland

Datum berekening Rekenjaar

09 januari 2018, 10:37 2017

Sector Deelsector Prioritair project

Landbouw Stalemissies Landbouw_Flevoland_zone_99-
10km

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx - - -

NH3 10.347,20 kg/j 10.343,10 kg/j -4,10 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied Verschil

De Wieden + 0,06

Toelichting Verschilberekening ten behoeve van plaatsing in prioritair project 'Landbouw in Flevoland zone 10-99 km'

RkSNMdH7aneb (09 januari 2018)Ontwikkelingsruimte
toegekend

Mts Franken - 2e melding

Ontwikkelingsruimte
toegekend
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Locatie
Melding Aerius 04-

04-2016

Emissie
Melding Aerius 04-

04-2016

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Stal A
Landbouw | Stalemissies

3.176,80 kg/j -

Stal B
Landbouw | Stalemissies

884,40 kg/j -

Stal C
Landbouw | Stalemissies

6.286,00 kg/j -

RkSNMdH7aneb (09 januari 2018)Ontwikkelingsruimte
toegekend

Mts Franken - 2e melding

Ontwikkelingsruimte
toegekend
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Locatie
beoogde situatie

Emissie
beoogde situatie

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Stal A
Landbouw | Stalemissies

3.176,80 kg/j -

Stal B
Landbouw | Stalemissies

1.099,40 kg/j -

Stal C 1
Landbouw | Stalemissies

1.588,95 kg/j -

Gebouw D
Landbouw | Mestopslag

2.889,00 kg/j -

stal C2
Landbouw | Stalemissies

1.588,95 kg/j -

RkSNMdH7aneb (09 januari 2018)Ontwikkelingsruimte
toegekend

Mts Franken - 2e melding

Ontwikkelingsruimte
toegekend
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Resultaten
PAS-

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar?

De Wieden 0,29 0,36 + 0,06

Veluwe 0,22 0,28 + 0,06

Rijntakken 0,21 0,27 + 0,06

Weerribben 0,45 0,50 + 0,05

Drents-Friese Wold & Leggelderveld 0,15 0,19 + 0,04

Holtingerveld 0,19 0,24 + 0,04

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht 0,16 0,20 + 0,04 (+ 0,02)

Olde Maten & Veerslootslanden 0,13 0,17 + 0,04 (+ 0,01)

Dwingelderveld 0,14 0,17 + 0,03

Rottige Meenthe & Brandemeer 0,11 0,15 + 0,03

Fochteloërveen 0,07 0,09 + 0,02

Drentsche Aa-gebied 0,06 0,07 + 0,02

Elperstroomgebied 0,06 0,07 + 0,02

Mantingerzand 0,06 0,07 + 0,01

Bakkeveense Duinen 0,06 0,08 + 0,01

Schoorlse Duinen 0,04 0,06 + 0,01

Norgerholt 0,06 0,07 + 0,01

Vecht- en Beneden-Reggegebied 0,08 0,09 + 0,01

Alde Feanen 0,06 0,08 + 0,01

RkSNMdH7aneb (09 januari 2018)Ontwikkelingsruimte
toegekend

Mts Franken - 2e melding

Ontwikkelingsruimte
toegekend
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Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar?

Witterveld >0,05 0,07 + 0,01

Engbertsdijksvenen 0,04 >0,05 + 0,01

Naardermeer >0,05 0,06 + 0,01

Van Oordt's Mersken 0,06 0,07 + 0,01

Boetelerveld 0,09 0,10 + 0,01

Wijnjeterper Schar 0,07 0,08 + 0,01

Oostelijke Vechtplassen 0,05 >0,05 + 0,01

Mantingerbos 0,08 0,09 + 0,01

Sallandse Heuvelrug 0,08 0,09 + 0,01

Wierdense Veld 0,06 0,07 + 0,00

Drouwenerzand 0,07 0,07 + 0,00

Noordhollands Duinreservaat 0,05 >0,05 + 0,00

Borkeld >0,05 0,06 + 0,00

Landgoederen Brummen 0,05 >0,05 + 0,00

Bargerveen >0,05 0,06 + 0,00

Ontwikkelingsruimte beschikbaar

Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

RkSNMdH7aneb (09 januari 2018)Ontwikkelingsruimte
toegekend

Mts Franken - 2e melding

Ontwikkelingsruimte
toegekend
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

De Wieden

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar?

Lg05 Grote-zeggenmoeras 0,29 0,36 + 0,06

ZGH7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,27 0,34 + 0,06

H9999:35 Habitattype
onbekend/onzeker KDW op basis meest
kritische aangewezen type (H7120)

0,27 0,33 + 0,06

Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland 0,23 0,29 + 0,06

H91D0 Hoogveenbossen 0,25 0,30 + 0,06

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,25 0,31 + 0,06

ZGH3150baz Meren met krabbenscheer
en fonteinkruiden, buiten afgesloten
zeearmen

0,22 0,28 + >0,05 (+ 0,05)

Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en
klei

0,20 0,24 + 0,05

Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk
weidevogelgrasland van het zand- en
veengebied

0,27 0,31 + 0,05

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten
zeearmen

0,22 0,26 + 0,05

Lg02 Geïsoleerde meander en petgat 0,18 0,22 + 0,04

H4010B Vochtige heiden
(laagveengebied)

0,33 0,37 + 0,04

H7140A Overgangs- en trilvenen
(trilvenen)

0,22 0,26 + 0,04

RkSNMdH7aneb (09 januari 2018)Ontwikkelingsruimte
toegekend

Mts Franken - 2e melding

Ontwikkelingsruimte
toegekend
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Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar?

Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk
weidevogelgrasland van het rivieren- en
zeekleigebied

0,34 0,37 + 0,03

ZGH91D0 Hoogveenbossen 0,32 0,35 + 0,03

H6410 Blauwgraslanden 0,24 0,26 + 0,02

Lg03 Zwakgebufferde sloot 0,13 0,15 + 0,02 (+ 0,01)

ZGH7140A Overgangs- en trilvenen
(trilvenen)

0,29 0,31 + 0,02

H7210 Galigaanmoerassen 0,22 0,25 + 0,02

ZGH6410 Blauwgraslanden 0,29 0,31 + 0,02

ZGH3140lv Kranswierwateren, in
laagveengebieden

0,26 0,28 + 0,02

H3140lv Kranswierwateren, in
laagveengebieden

0,13 0,15 + 0,02 (+ 0,01)

ZGH4010B Vochtige heiden
(laagveengebied)

0,14 0,15 + 0,01

RkSNMdH7aneb (09 januari 2018)Ontwikkelingsruimte
toegekend

Mts Franken - 2e melding

Ontwikkelingsruimte
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Veluwe

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar?

Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige
zandgronden

0,22 0,28 + 0,06

H4030 Droge heiden 0,21 0,27 + 0,06

L4030 Droge heiden 0,17 0,22 + 0,05

ZGLg13 Bos van arme zandgronden 0,27 0,32 + 0,05

ZGLg14 Eiken- en beukenbos van lemige
zandgronden

0,26 0,31 + 0,04

Lg13 Bos van arme zandgronden 0,24 0,28 + 0,04

ZGL4030 Droge heiden 0,17 0,21 + 0,04

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,19 0,23 + 0,04

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,28 0,32 + 0,03

ZGH9190 Oude eikenbossen 0,26 0,29 + 0,03

H9190 Oude eikenbossen 0,30 0,33 + 0,03

Lg09 Droog struisgrasland 0,15 0,18 + 0,03

H2330 Zandverstuivingen 0,16 0,19 + 0,03

ZGLg01 Permanente bron & Langzaam
stromende bovenloop

0,23 0,25 + 0,03

ZGLg09 Droog struisgrasland 0,20 0,22 + 0,02

H5130 Jeneverbesstruwelen 0,24 0,27 + 0,02

H4010A Vochtige heiden (hogere
zandgronden)

0,21 0,24 + 0,02

RkSNMdH7aneb (09 januari 2018)Ontwikkelingsruimte
toegekend

Mts Franken - 2e melding
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Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar?

H3160 Zure vennen 0,19 0,21 + 0,02

Lg01 Permanente bron & Langzaam
stromende bovenloop

0,13 0,15 + 0,02

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,21 0,24 + 0,02

H2320 Binnenlandse
kraaiheibegroeiingen

0,21 0,23 + 0,02

ZGH4030 Droge heiden 0,18 0,21 + 0,02

ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,16 0,18 + 0,02

ZGH4010A Vochtige heiden (hogere
zandgronden)

0,16 0,18 + 0,02

H6230vka Heischrale graslanden, vochtig
kalkarm

0,17 0,19 + 0,02

H91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,16 0,18 + 0,02

H7150 Pioniervegetaties met
snavelbiezen

0,14 0,15 + 0,01

H7110B Actieve hoogvenen
(heideveentjes)

0,12 0,13 + 0,01

H7230 Kalkmoerassen 0,06 0,07 + 0,01

ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst >0,05 0,06 + 0,01

H7140A Overgangs- en trilvenen
(trilvenen)

0,07 0,08 + 0,01

RkSNMdH7aneb (09 januari 2018)Ontwikkelingsruimte
toegekend
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Rijntakken

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar?

Lg02 Geïsoleerde meander en petgat 0,21 0,27 + 0,06 (+ 0,04)

ZGLg11 Kamgrasweide & Bloemrijk
weidevogelgrasland van het rivieren- en
zeekleigebied

0,29 0,34 + 0,06

Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk
weidevogelgrasland van het rivieren- en
zeekleigebied

0,45 0,50 + 0,05

ZGLg02 Geïsoleerde meander en petgat 0,20 0,24 + 0,05

ZGH91E0B Vochtige alluviale bossen
(essen-iepenbossen)

0,20 0,24 + 0,05

ZGLg07 Dotterbloemgrasland van veen
en klei

0,19 0,23 + 0,05

Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland 0,22 0,26 + 0,04

ZGLg08 Nat, matig voedselrijk grasland 0,20 0,24 + 0,04

H6510B Glanshaver- en
vossenstaarthooilanden (grote
vossenstaart)

0,18 0,21 + 0,04 (+ 0,03)

H6510A Glanshaver- en
vossenstaarthooilanden (glanshaver)

0,18 0,21 + 0,04 (+ 0,03)

Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en
klei

0,17 0,21 + 0,03

H6120 Stroomdalgraslanden 0,19 0,21 + 0,03

H91E0B Vochtige alluviale bossen
(essen-iepenbossen)

0,15 0,17 + 0,02

H91F0 Droge hardhoutooibossen 0,21 0,23 + 0,02

RkSNMdH7aneb (09 januari 2018)Ontwikkelingsruimte
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Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar?

H6430C Ruigten en zomen (droge
bosranden)

0,10 0,11 + 0,01

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten
zeearmen

0,07 0,07 + 0,00

RkSNMdH7aneb (09 januari 2018)Ontwikkelingsruimte
toegekend

Mts Franken - 2e melding
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Weerribben

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar?

H91D0 Hoogveenbossen 0,45 0,50 + 0,05

ZGH91D0 Hoogveenbossen 0,42 0,46 + 0,05

Lg02 Geïsoleerde meander en petgat 0,40 0,45 + 0,05

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,41 0,45 + 0,05

ZGH3150baz Meren met krabbenscheer
en fonteinkruiden, buiten afgesloten
zeearmen

0,43 0,47 + 0,05

Lg05 Grote-zeggenmoeras 0,40 0,45 + 0,05

H7210 Galigaanmoerassen 0,41 0,45 + 0,04

H4010B Vochtige heiden
(laagveengebied)

0,42 0,46 + 0,04

Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en
klei

0,40 0,44 + 0,04

H7140A Overgangs- en trilvenen
(trilvenen)

0,42 0,46 + 0,04

H6410 Blauwgraslanden 0,42 0,46 + 0,04

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten
zeearmen

0,40 0,45 + 0,04

ZGH7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,39 0,43 + 0,04

Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland 0,35 0,40 + 0,04

RkSNMdH7aneb (09 januari 2018)Ontwikkelingsruimte
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Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar?

H9999:34 Habitattype
onbekend/onzeker KDW op basis meest
kritische aangewezen type (H7120)

0,38 0,42 + 0,04

Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk
weidevogelgrasland van het zand- en
veengebied

0,28 0,31 + 0,03

H3140lv Kranswierwateren, in
laagveengebieden

0,26 0,29 + 0,03 (+ 0,02)

ZGH3140lv Kranswierwateren, in
laagveengebieden

0,26 0,29 + 0,03 (+ 0,02)

ZGH7140A Overgangs- en trilvenen
(trilvenen)

0,30 0,32 + 0,02

ZGH4010B Vochtige heiden
(laagveengebied)

0,27 0,29 + 0,02

RkSNMdH7aneb (09 januari 2018)Ontwikkelingsruimte
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Drents-Friese Wold & Leggelderveld

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar?

Lg13 Bos van arme zandgronden 0,15 0,19 + 0,04

H7110B Actieve hoogvenen
(heideveentjes)

0,16 0,20 + 0,04

H4030 Droge heiden 0,14 0,18 + 0,04

H4010A Vochtige heiden (hogere
zandgronden)

0,14 0,18 + 0,04

Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige
zandgronden

0,13 0,17 + 0,03

H9190 Oude eikenbossen 0,15 0,18 + 0,03

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,13 0,16 + 0,03

H3160 Zure vennen 0,14 0,17 + 0,03

H2320 Binnenlandse
kraaiheibegroeiingen

0,10 0,12 + 0,03

L4030 Droge heiden 0,12 0,15 + 0,02

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,10 0,12 + 0,02

H2330 Zandverstuivingen 0,11 0,13 + 0,02

H7150 Pioniervegetaties met
snavelbiezen

0,09 0,12 + 0,02

H5130 Jeneverbesstruwelen 0,10 0,12 + 0,02

Lg04 Zuur ven 0,10 0,11 + 0,02

H6230vka Heischrale graslanden, vochtig
kalkarm

0,07 0,08 + 0,01

RkSNMdH7aneb (09 januari 2018)Ontwikkelingsruimte
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Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar?

H3110 Zeer zwakgebufferde vennen 0,09 0,10 + 0,01

Lg09 Droog struisgrasland 0,08 0,08 + 0,00

RkSNMdH7aneb (09 januari 2018)Ontwikkelingsruimte
toegekend
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Holtingerveld

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar?

H2330 Zandverstuivingen 0,19 0,24 + 0,04

H4030 Droge heiden 0,18 0,22 + 0,04

H9190 Oude eikenbossen 0,19 0,23 + 0,04

H2320 Binnenlandse
kraaiheibegroeiingen

0,15 0,19 + 0,04

H4010A Vochtige heiden (hogere
zandgronden)

0,13 0,16 + 0,03

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,13 0,16 + 0,03

H6230vka Heischrale graslanden, vochtig
kalkarm

0,13 0,16 + 0,03

H7150 Pioniervegetaties met
snavelbiezen

0,12 0,15 + 0,03

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,16 0,19 + 0,03

H3160 Zure vennen 0,16 0,19 + 0,03

H91D0 Hoogveenbossen 0,15 0,17 + 0,02

ZGH6230vka Heischrale graslanden,
vochtig kalkarm

0,14 0,15 + 0,01

ZGH4030 Droge heiden 0,13 0,14 + 0,01

H7110B Actieve hoogvenen
(heideveentjes)

0,18 0,19 + 0,01
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Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar?

Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk
weidevogelgrasland van het rivieren- en
zeekleigebied

0,16 0,20 + 0,04 (+ 0,02)

Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland 0,16 0,20 + 0,04 (+ 0,02)

Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en
klei

0,29 0,31 + 0,02

H6510B Glanshaver- en
vossenstaarthooilanden (grote
vossenstaart)

0,29 0,31 + 0,02

Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk
weidevogelgrasland van het zand- en
veengebied

0,21 0,23 + 0,01

H6510A Glanshaver- en
vossenstaarthooilanden (glanshaver)

0,23 0,24 + 0,01

H6120 Stroomdalgraslanden 0,14 0,15 + 0,01

H6410 Blauwgraslanden 0,19 0,20 + 0,01

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten
zeearmen

0,19 0,20 + 0,01

H91F0 Droge hardhoutooibossen 0,20 0,21 + 0,01

Lg02 Geïsoleerde meander en petgat 0,16 0,17 + 0,01 (-)

RkSNMdH7aneb (09 januari 2018)Ontwikkelingsruimte
toegekend

Mts Franken - 2e melding

Ontwikkelingsruimte
toegekend
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Olde Maten & Veerslootslanden

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar?

Lg02 Geïsoleerde meander en petgat 0,13 0,17 + 0,04 (+ 0,01)

Lg05 Grote-zeggenmoeras 0,13 0,16 + 0,03 (+ 0,01)

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,21 0,23 + 0,01

H6410 Blauwgraslanden 0,20 0,22 + 0,01

H7140A Overgangs- en trilvenen
(trilvenen)

0,17 0,18 + 0,01

RkSNMdH7aneb (09 januari 2018)Ontwikkelingsruimte
toegekend

Mts Franken - 2e melding

Ontwikkelingsruimte
toegekend
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Dwingelderveld

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar?

Lg13 Bos van arme zandgronden 0,14 0,17 + 0,03

Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige
zandgronden

0,12 0,15 + 0,03

L4030 Droge heiden 0,11 0,14 + 0,03

H4030 Droge heiden 0,09 0,11 + 0,03

H9190 Oude eikenbossen 0,10 0,12 + 0,02

H5130 Jeneverbesstruwelen 0,11 0,13 + 0,02

H4010A Vochtige heiden (hogere
zandgronden)

0,09 0,11 + 0,02

H2320 Binnenlandse
kraaiheibegroeiingen

0,09 0,11 + 0,02

Lg04 Zuur ven 0,10 0,12 + 0,02

L4010B Vochtige heiden
(laagveengebied)

0,10 0,12 + 0,02

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,10 0,12 + 0,02

H7110B Actieve hoogvenen
(heideveentjes)

0,11 0,13 + 0,02

H6230vka Heischrale graslanden, vochtig
kalkarm

0,09 0,11 + 0,02

H7150 Pioniervegetaties met
snavelbiezen

0,09 0,11 + 0,02

H7120ah Herstellende hoogvenen, actief
hoogveen

0,07 0,09 + 0,02

H3160 Zure vennen 0,07 0,08 + 0,02

RkSNMdH7aneb (09 januari 2018)Ontwikkelingsruimte
toegekend

Mts Franken - 2e melding

Ontwikkelingsruimte
toegekend
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Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar?

H9999:30 Habitattype
onbekend/onzeker KDW op basis meest
kritische aangewezen type (H7120;H7120)

0,07 0,09 + 0,01

ZGH2330 Zandverstuivingen 0,16 0,17 + 0,01

ZGH6230dka Heischrale graslanden,
droog kalkarm

0,15 0,16 + 0,01

H2330 Zandverstuivingen 0,15 0,16 + 0,01

ZGH6230vka Heischrale graslanden,
vochtig kalkarm

0,15 0,16 + 0,01

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,11 0,12 + 0,01

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,09 0,09 + 0,01

ZGH7150 Pioniervegetaties met
snavelbiezen

0,08 0,08 + 0,01 (-)

ZGH3160 Zure vennen 0,08 0,09 + 0,01

Lg09 Droog struisgrasland 0,08 0,08 + 0,01

RkSNMdH7aneb (09 januari 2018)Ontwikkelingsruimte
toegekend

Mts Franken - 2e melding

Ontwikkelingsruimte
toegekend
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Rottige Meenthe & Brandemeer

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar?

Lg02 Geïsoleerde meander en petgat 0,11 0,15 + 0,03

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten
zeearmen

0,11 0,15 + 0,03

H91D0 Hoogveenbossen 0,27 0,30 + 0,03

Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en
klei

0,22 0,25 + 0,03

Lg05 Grote-zeggenmoeras 0,22 0,25 + 0,03

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,22 0,25 + 0,03

H7140A Overgangs- en trilvenen
(trilvenen)

0,15 0,18 + 0,02

ZGH3150baz Meren met krabbenscheer
en fonteinkruiden, buiten afgesloten
zeearmen

0,21 0,23 + 0,02

H7210 Galigaanmoerassen 0,21 0,22 + 0,02

H6410 Blauwgraslanden 0,18 0,19 + 0,02

H4010B Vochtige heiden
(laagveengebied)

0,16 0,18 + 0,01

RkSNMdH7aneb (09 januari 2018)Ontwikkelingsruimte
toegekend

Mts Franken - 2e melding

Ontwikkelingsruimte
toegekend
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Fochteloërveen

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar?

H7120ah Herstellende hoogvenen, actief
hoogveen

0,07 0,09 + 0,02

ZGH7120ah Herstellende hoogvenen,
actief hoogveen

0,07 0,09 + 0,02

H2320 Binnenlandse
kraaiheibegroeiingen

0,05 0,06 + 0,01

H4030 Droge heiden 0,08 0,08 + 0,01

H9999:23 Habitattype
onbekend/onzeker KDW op basis meest
kritische aangewezen type
(H7120;H7110A)

0,06 0,07 + 0,01

H7110A Actieve hoogvenen
(hoogveenlandschap)

0,06 0,06 + 0,00

RkSNMdH7aneb (09 januari 2018)Ontwikkelingsruimte
toegekend

Mts Franken - 2e melding

Ontwikkelingsruimte
toegekend
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Drentsche Aa-gebied

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar?

ZGH4030 Droge heiden 0,06 0,07 + 0,02

H9190 Oude eikenbossen 0,06 0,07 + 0,01

H2310 Stuifzandheiden met struikhei >0,05 0,06 + 0,01

H5130 Jeneverbesstruwelen 0,04 0,06 + 0,01

ZGH4010A Vochtige heiden (hogere
zandgronden)

0,04 >0,05 + 0,01

H4010A Vochtige heiden (hogere
zandgronden)

0,04 >0,05 + 0,01

H4030 Droge heiden 0,05 0,06 + 0,01

ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,05 >0,05 + 0,01

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,05 >0,05 + 0,01

H91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,04 >0,05 + 0,01

H7140A Overgangs- en trilvenen
(trilvenen)

0,04 >0,05 + 0,01

H9160A Eiken-haagbeukenbossen
(hogere zandgronden)

0,08 0,09 + 0,01

H91D0 Hoogveenbossen 0,06 0,07 + 0,01

H7110B Actieve hoogvenen
(heideveentjes)

0,06 0,07 + 0,01

H2320 Binnenlandse
kraaiheibegroeiingen

0,06 0,07 + 0,01

H3160 Zure vennen 0,05 >0,05 + 0,00

RkSNMdH7aneb (09 januari 2018)Ontwikkelingsruimte
toegekend

Mts Franken - 2e melding

Ontwikkelingsruimte
toegekend
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Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar?

H6230vka Heischrale graslanden, vochtig
kalkarm

0,05 >0,05 + 0,00

ZGH3160 Zure vennen >0,05 0,06 + 0,00

H6410 Blauwgraslanden 0,05 >0,05 + 0,00

H2330 Zandverstuivingen >0,05 >0,05 + 0,00

H7150 Pioniervegetaties met
snavelbiezen

0,05 >0,05 + 0,00

Elperstroomgebied

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar?

H4010A Vochtige heiden (hogere
zandgronden)

0,06 0,07 + 0,02

H6230vka Heischrale graslanden, vochtig
kalkarm

>0,05 0,06 + 0,00

H6410 Blauwgraslanden 0,05 >0,05 + 0,00

H7230 Kalkmoerassen 0,05 >0,05 + 0,00

RkSNMdH7aneb (09 januari 2018)Ontwikkelingsruimte
toegekend

Mts Franken - 2e melding

Ontwikkelingsruimte
toegekend
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Mantingerzand

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar?

H4030 Droge heiden 0,06 0,07 + 0,01

H2330 Zandverstuivingen >0,05 0,06 + 0,01

H4010A Vochtige heiden (hogere
zandgronden)

>0,05 0,06 + 0,01

H2310 Stuifzandheiden met struikhei >0,05 0,06 + 0,01

H6230vka Heischrale graslanden, vochtig
kalkarm

>0,05 0,06 + 0,01

H3160 Zure vennen >0,05 0,06 + 0,01

H2320 Binnenlandse
kraaiheibegroeiingen

0,04 >0,05 + 0,01

H5130 Jeneverbesstruwelen 0,08 0,09 + 0,01

H9190 Oude eikenbossen 0,08 0,08 + 0,01

H7150 Pioniervegetaties met
snavelbiezen

0,09 0,10 + 0,01

RkSNMdH7aneb (09 januari 2018)Ontwikkelingsruimte
toegekend

Mts Franken - 2e melding

Ontwikkelingsruimte
toegekend
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Bakkeveense Duinen

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar?

H2320 Binnenlandse
kraaiheibegroeiingen

0,06 0,08 + 0,01

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,06 0,08 + 0,01

H2330 Zandverstuivingen 0,06 0,08 + 0,01

H3160 Zure vennen 0,05 0,06 + 0,01

H4010A Vochtige heiden (hogere
zandgronden)

0,05 0,06 + 0,01

ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei >0,05 0,06 + 0,00

Schoorlse Duinen

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar?

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-
eikenbos

0,04 0,06 + 0,01

H2130B Grijze duinen (kalkarm) >0,05 >0,05 + 0,00

H2150 Duinheiden met struikhei 0,05 >0,05 + 0,00

Norgerholt

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar?

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,06 0,07 + 0,01

RkSNMdH7aneb (09 januari 2018)Ontwikkelingsruimte
toegekend

Mts Franken - 2e melding

Ontwikkelingsruimte
toegekend
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Vecht- en Beneden-Reggegebied

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar?

H4030 Droge heiden 0,08 0,09 + 0,01

H5130 Jeneverbesstruwelen 0,09 0,10 + 0,01

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,10 0,11 + 0,01

H2330 Zandverstuivingen 0,10 0,11 + 0,01

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,08 0,09 + 0,01

H9190 Oude eikenbossen 0,09 0,10 + 0,01

ZGH2330 Zandverstuivingen 0,08 0,08 + 0,01

H6120 Stroomdalgraslanden 0,09 0,10 + 0,01

H4010A Vochtige heiden (hogere
zandgronden)

0,09 0,10 + 0,01

H9999:39 Habitattype
onbekend/onzeker KDW op basis meest
kritische aangewezen type (H7120)

0,09 0,10 + 0,01

H7110B Actieve hoogvenen
(heideveentjes)

0,08 0,09 + 0,01

H7150 Pioniervegetaties met
snavelbiezen

0,08 0,09 + 0,01

H91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,10 0,11 + 0,01

H3160 Zure vennen 0,08 0,09 + 0,01

Lg02 Geïsoleerde meander en petgat 0,08 0,09 + 0,01

ZGH4030 Droge heiden 0,08 0,08 + 0,01

RkSNMdH7aneb (09 januari 2018)Ontwikkelingsruimte
toegekend

Mts Franken - 2e melding

Ontwikkelingsruimte
toegekend
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Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar?

ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,07 0,08 + 0,01

ZGH4010A Vochtige heiden (hogere
zandgronden)

0,07 0,08 + 0,01

ZGH91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,08 0,09 + 0,01

H7140A Overgangs- en trilvenen
(trilvenen)

0,08 0,08 + 0,01

H6230vka Heischrale graslanden, vochtig
kalkarm

0,09 0,09 + 0,01

ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,08 0,09 + 0,01

H7120ah Herstellende hoogvenen, actief
hoogveen

0,07 0,07 + 0,01

ZGH7120ah Herstellende hoogvenen,
actief hoogveen

0,06 0,07 + 0,01

ZGH6120 Stroomdalgraslanden 0,06 0,06 + 0,00

Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland 0,06 0,06 + 0,00

RkSNMdH7aneb (09 januari 2018)Ontwikkelingsruimte
toegekend

Mts Franken - 2e melding

Ontwikkelingsruimte
toegekend
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Alde Feanen

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar?

Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland 0,06 0,08 + 0,01

Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk
weidevogelgrasland van het zand- en
veengebied

0,06 0,08 + 0,01

H6410 Blauwgraslanden >0,05 0,06 + 0,01

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,04 >0,05 + 0,01

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten
zeearmen

0,04 >0,05 + 0,01

H91D0 Hoogveenbossen 0,08 0,08 + 0,01

Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en
klei

0,07 0,08 + 0,01

H7210 Galigaanmoerassen 0,06 0,06 + 0,00

Lg03 Zwakgebufferde sloot 0,05 >0,05 + 0,00

H4010B Vochtige heiden
(laagveengebied)

>0,05 0,06 + 0,00

RkSNMdH7aneb (09 januari 2018)Ontwikkelingsruimte
toegekend

Mts Franken - 2e melding

Ontwikkelingsruimte
toegekend
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Witterveld

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar?

H7120ah Herstellende hoogvenen, actief
hoogveen

>0,05 0,07 + 0,01

H7110A Actieve hoogvenen
(hoogveenlandschap)

0,05 0,06 + 0,01

H4030 Droge heiden 0,05 0,06 + 0,01

H4010A Vochtige heiden (hogere
zandgronden)

0,05 >0,05 + 0,01

H91D0 Hoogveenbossen >0,05 0,06 + 0,01

Engbertsdijksvenen

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar?

H7120ah Herstellende hoogvenen, actief
hoogveen

0,04 >0,05 + 0,01

H4030 Droge heiden >0,05 >0,05 + 0,00

RkSNMdH7aneb (09 januari 2018)Ontwikkelingsruimte
toegekend

Mts Franken - 2e melding

Ontwikkelingsruimte
toegekend
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Naardermeer

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar?

H91D0 Hoogveenbossen >0,05 0,06 + 0,01

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten
zeearmen

>0,05 0,06 + 0,01

Lg05 Grote-zeggenmoeras >0,05 0,06 + 0,01

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,05 >0,05 + 0,01

H7140A Overgangs- en trilvenen
(trilvenen)

0,05 >0,05 + 0,01

ZGH3150baz Meren met krabbenscheer
en fonteinkruiden, buiten afgesloten
zeearmen

0,06 0,06 + 0,01

H3140lv Kranswierwateren, in
laagveengebieden

0,05 >0,05 + 0,01

H9999:94 Habitattype
onbekend/onzeker KDW op basis meest
kritische aangewezen type (H3130;H3140)

0,06 0,06 + 0,01

RkSNMdH7aneb (09 januari 2018)Ontwikkelingsruimte
toegekend

Mts Franken - 2e melding

Ontwikkelingsruimte
toegekend

pagina 32/46



Van Oordt's Mersken

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar?

H4010A Vochtige heiden (hogere
zandgronden)

0,06 0,07 + 0,01

H6410 Blauwgraslanden 0,09 0,10 + 0,01

H6230vka Heischrale graslanden, vochtig
kalkarm

0,09 0,09 + 0,01

Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland 0,08 0,09 + 0,01

Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk
weidevogelgrasland van het zand- en
veengebied

0,08 0,09 + 0,01

Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en
klei

0,08 0,09 + 0,01

Lg05 Grote-zeggenmoeras 0,06 0,07 + 0,01

Lg06 Dotterbloemgrasland van
beekdalen

0,07 0,07 + 0,00 (-)

RkSNMdH7aneb (09 januari 2018)Ontwikkelingsruimte
toegekend

Mts Franken - 2e melding

Ontwikkelingsruimte
toegekend

pagina 33/46



Boetelerveld

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar?

H7150 Pioniervegetaties met
snavelbiezen

0,09 0,10 + 0,01

H4010A Vochtige heiden (hogere
zandgronden)

0,09 0,09 + 0,01

H5130 Jeneverbesstruwelen 0,07 0,07 + 0,01

ZGH3130 Zwakgebufferde vennen 0,09 0,10 + 0,01

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,08 0,08 + 0,01

H6410 Blauwgraslanden 0,07 0,07 + 0,01

H6230vka Heischrale graslanden, vochtig
kalkarm

0,07 0,07 + 0,00

Wijnjeterper Schar

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar?

H4030 Droge heiden 0,07 0,08 + 0,01

H4010A Vochtige heiden (hogere
zandgronden)

0,09 0,10 + 0,01

H6410 Blauwgraslanden 0,09 0,10 + 0,01

H7150 Pioniervegetaties met
snavelbiezen

0,09 0,10 + 0,01

H6230vka Heischrale graslanden, vochtig
kalkarm

0,08 0,09 + 0,01

RkSNMdH7aneb (09 januari 2018)Ontwikkelingsruimte
toegekend

Mts Franken - 2e melding

Ontwikkelingsruimte
toegekend
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Oostelijke Vechtplassen

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar?

Lg05 Grote-zeggenmoeras 0,05 >0,05 + 0,01

ZGH91D0 Hoogveenbossen 0,05 >0,05 + 0,01

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten
zeearmen

0,05 >0,05 + 0,01

H91D0 Hoogveenbossen 0,05 >0,05 + 0,01

H3140lv Kranswierwateren, in
laagveengebieden

0,05 >0,05 + 0,01

ZGH6410 Blauwgraslanden 0,05 >0,05 + 0,00

Mantingerbos

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar?

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,08 0,09 + 0,01

RkSNMdH7aneb (09 januari 2018)Ontwikkelingsruimte
toegekend

Mts Franken - 2e melding

Ontwikkelingsruimte
toegekend
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Sallandse Heuvelrug

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar?

H4030 Droge heiden 0,08 0,09 + 0,01

Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige
zandgronden

0,07 0,08 + 0,01

Lg13 Bos van arme zandgronden 0,07 0,08 + 0,01

H5130 Jeneverbesstruwelen 0,07 0,08 + 0,01

H6230vka Heischrale graslanden, vochtig
kalkarm

0,06 0,07 + 0,01

H4010A Vochtige heiden (hogere
zandgronden)

0,07 0,08 + 0,01

H7110B Actieve hoogvenen
(heideveentjes)

0,07 0,07 + 0,00

H9999:42 Habitattype
onbekend/onzeker KDW op basis meest
kritische aangewezen type
(H6230;H2330;H3160;H6230)

0,07 0,08 + 0,00

Wierdense Veld

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar?

H7120ah Herstellende hoogvenen, actief
hoogveen

0,06 0,07 + 0,00

H6230 Heischrale graslanden 0,05 >0,05 + 0,00

H4030 Droge heiden 0,05 >0,05 + 0,00
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Drouwenerzand

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar?

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,07 0,07 + 0,00

H2330 Zandverstuivingen 0,06 0,06 + 0,00

H5130 Jeneverbesstruwelen 0,06 0,06 + 0,00

H6230vka Heischrale graslanden, vochtig
kalkarm

0,05 >0,05 + 0,00

H2320 Binnenlandse
kraaiheibegroeiingen

0,05 >0,05 + 0,00

ZGH2330 Zandverstuivingen >0,05 0,05 - 0,00
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Noordhollands Duinreservaat

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar?

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,05 >0,05 + 0,00

ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,05 >0,05 + 0,00

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-
eikenbos

0,05 >0,05 + 0,00

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,05 >0,05 + 0,00

H2150 Duinheiden met struikhei 0,05 >0,05 + 0,00

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) 0,05 >0,05 + 0,00

H2120 Witte duinen 0,05 >0,05 + 0,00

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel
van de duinen

0,05 >0,05 + 0,00

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,05 >0,05 + 0,00

ZGH2180Abe Duinbossen (droog),
berken-eikenbos

0,06 0,06 + 0,00

H2160 Duindoornstruwelen 0,06 0,06 + 0,00

H2190Aom Vochtige duinvalleien (open
water), oligo- tot mesotrofe vormen

>0,05 0,06 + 0,00
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Borkeld

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar?

H5130 Jeneverbesstruwelen >0,05 0,06 + 0,00

H4030 Droge heiden >0,05 >0,05 + 0,00

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,05 >0,05 + 0,00

Landgoederen Brummen

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar?

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,05 >0,05 + 0,00

H6410 Blauwgraslanden 0,05 >0,05 + 0,00

H7150 Pioniervegetaties met
snavelbiezen

0,05 >0,05 + 0,00

H91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,05 >0,05 + 0,00

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,05 >0,05 + 0,00
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Bargerveen

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar?

H7120ah Herstellende hoogvenen, actief
hoogveen

>0,05 0,06 + 0,00

Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland 0,05 >0,05 + 0,00

ZGH7120ah Herstellende hoogvenen,
actief hoogveen

0,05 >0,05 + 0,00

Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk
weidevogelgrasland van het zand- en
veengebied

0,05 >0,05 + 0,00

Ontwikkelingsruimte beschikbaar

Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.
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Emissie
(per bron)

Melding Aerius 04-
04-2016

Naam Stal A
Locatie (X,Y) 174655, 510952
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.176,80 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

A 1.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder
dan 2 jaar) (Overig)

242 NH3 13,000 3.146,00 kg/j

A 3.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)
(Overig)

7 NH3 4,400 30,80 kg/j

Naam Stal B
Locatie (X,Y) 174622, 510920
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 884,40 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

A 3.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)
(Overig)

201 NH3 4,400 884,40 kg/j
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Naam Stal C
Locatie (X,Y) 174779, 510895
Uitstoothoogte 4,2 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 6.286,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

E 2.11.1 volièrehuisvesting; minimaal 50% van
de leefruimte is rooster met daaronder
een mestband. Mestbanden minimaal
eenmaal per week afdraaien. Roosters
minimaal in twee etages.  (Kippen;
legkippen en (groot-)ouderdieren van
legrassen) (BWL 2004.09.V1)

44.900 NH3 0,090 4.041,00 kg/j

E 6.8.b Afgesloten mestopslagloods; geldt
voor huisvestingssystemen onder E 2.5,
E 2.11, E 2.12, E 4.1 t/m E 4.3 en E 4.8
(Kippen; additionele technieken voor
mestbewerking en mestopslag )
(Overig)

44.900 NH3 0,050 6.286,00 kg/j
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Emissie
(per bron)

beoogde situatie

Naam Stal A
Locatie (X,Y) 174655, 510952
Uitstoothoogte 12,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.176,80 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

A 1.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder
dan 2 jaar) (Overig)

242 NH3 13,000 3.146,00 kg/j

A 3.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)
(Overig)

7 NH3 4,400 30,80 kg/j

Naam Stal B
Locatie (X,Y) 174622, 510920
Uitstoothoogte 9,3 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 1.099,40 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

A 3.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)
(Overig)

176 NH3 4,400 774,40 kg/j

A 1.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder
dan 2 jaar) (Overig)

25 NH3 13,000 325,00 kg/j
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Naam Stal C 1
Locatie (X,Y) 174782, 510828
Uitstoothoogte 7,2 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 1.588,95 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

E
2.11.2.1

volièrehuisvesting; 45 - 55% van de
leefruimte roosters met daaronder een
mestband met beluchting. Mestbanden
minimaal tweemaal per week
afdraaien. Roosters minimaal in twee
etages; beluchtingcapaciteit minimaal
0,2 m³ per dier per uur (Kippen;
legkippen en (groot-)ouderdieren van
legrassen) (BWL 2004.10.V2)

28.890 NH3 0,055 1.588,95 kg/j

Naam Gebouw D
Locatie (X,Y) 174855, 510826
Uitstoothoogte 3,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Dierverblijven

NH3 2.889,00 kg/j
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Naam stal C2
Locatie (X,Y) 174801, 510858
Uitstoothoogte 7,2 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 1.588,95 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

E
2.11.2.1

volièrehuisvesting; 45 - 55% van de
leefruimte roosters met daaronder een
mestband met beluchting. Mestbanden
minimaal tweemaal per week
afdraaien. Roosters minimaal in twee
etages; beluchtingcapaciteit minimaal
0,2 m³ per dier per uur (Kippen;
legkippen en (groot-)ouderdieren van
legrassen) (BWL 2004.10.V2)

28.890 NH3 0,055 1.588,95 kg/j
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Disclaimer De initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de projectinvoer en de aanvraag wordt getoetst door het bevoegd
gezag. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_20171215_64190d2d2b

Database versie 2016L_20170828_c3f058f00f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg
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Colofon

Titel . . . . . . . . . . . : Quickscan beschermde soorten Tarpanweg 7, Swifterbant

Projectnummer: . . : 18863

Opdrachtgever . . . : Maatschap P.C. en K. Franken
Tarpanweg 7
8255 RT SWIFTERBANT

Datum . . . . . . . . . :  12 maart 2018
Status rapport . . . : eindrapport / definitief
Bestand . . . . . . . . : 18863 QS Tarpanweg 7 Swifterbant vs 1.0.wpd

Opdrachtnemer . . : De Groene Ruimte BV

Sportstraat 42
6707 GH Wageningen
tel. 0317-423969
dgr@dgr.nl www.dgr.nl

Handtekening voor akkoord directie,
Naam . . . . . . . . . . : ir. P.A.W.M. Raaijmakers
Handtekening: . . . :

Auteursrecht . . . . : De auteursrechten van dit rapport rusten bij zowel opdrachtgever als
opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders is/wordt overeengekomen.
Alleen degenen bij wie het auteursrecht rust zijn gerechtigd het rapport
voor eigen gebruik te vermenigvuldigen, te verspreiden of toe te passen,
alsook om het ter informatie aan derden openbaar te maken tegen
onderling (= zij bij wie het auteursrecht rust) overeengekomen voor-
waarden (kosten, citeren, gebruiken, wijzigen etc).
De informatie in dit rapport is deels afkomstig uit de NDFF. Deze infor-
matie mag niet zonder toestemming van BIJ12 worden verstrekt aan
derden of op enige andere wijze openbaar worden gemaakt.

Aansprakelijkheid . : Raadpleging van en eventuele verdere handelingen met/op basis van het
door De Groene Ruimte BV geleverde product vallen buiten elke ver-
antwoordelijkheid van opdrachtgever en/of De Groene Ruimte BV.
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1) De ‘handeling’ is de officiële term, waarmee de activiteiten/werkzaamheden worden aangeduid, welke
middels de Wet natuurbescherming moeten worden getoetst op negatieve effecten op beschermde
soorten en waarden.

1. INLEIDING

Achtergrond

In opdracht van Maatschap P.C. en K. Franken heeft De Groene Ruimte BV in februa-
ri 2018 een ecologische quickscan ingevolge de soortenbescherming in het kader van
de Wet natuurbescherming (Wnb) uitgevoerd. Het betreft het terrein waar de op-
drachtgever, nadat vorig jaar de pluimveestal was afgebrand, nieuwe pluimveestallen
met bijbehorende mestopslagloods en buitenuitloop wil bouwen (‘handeling’1)).

Bij elke initiatiefnemer rust de wettelijke plicht om aan te tonen dat door de beoog-
de handeling geen beschermde soorten (soortenbescherming) of waarden (gebieds-
bescherming) worden verstoord. Als verstoring niet is te voorkomen, dient door het
bevoegd gezag een ontheffing (soortenbescherming) of vergunning (gebiedsbescher-
ming: beschermde waarden Natura 2000-gebieden) te zijn verleend voordat versto-
rende activiteiten mogen plaatsvinden.

Om na te gaan of de handeling een negatief effect heeft op eventueel aanwezige
beschermde soorten en op beschermde natuurwaarden in Natura 2000-gebieden, is
een vooronderzoek in de vorm van een quickscan een eerste stap. De quickscan is
er op gericht om een dusdanig goed inzicht te krijgen in de aanwezige beschermde
soorten en natuurwaarden, dat de volgende aspecten kunnen worden beschreven:
• een overzicht van (de kans op) aanwezige en te verwachten beschermde soorten

(soortenbescherming) of waarden (gebiedsbescherming) en andere zeldzame of
bijzondere soorten en natuurwaarden;

• een inschatting:
N of de handeling negatieve heeft op (mogelijk) aanwezige en te verwachten

beschermde soorten (soortenbescherming), beschermde natuurwaarden
(gebiedsbescherming) en andere zeldzame of bijzondere soorten:

N of dergelijke negatieve effecten zijn uit te sluiten:
N of dat nader onderzoek is vereist om een goede inschatting van dergelijke

negatieve effecten te kunnen maken en zo ja, welk nader onderzoek daarvoor
is vereist;

• algemene richtlijnen voor oplossingsrichtingen om eventuele negatieve effecten te
mitigeren (voorkomen of beperken);

• de haalbaarheid van een eventueel vereiste ontheffings- en/of vergunningsaanvraag;
• het voor een eventueel vereiste ontheffings- en/of vergunningsaanvraag benodigde

nader onderzoek.

Om het bovenstaande doel te bereiken is een ecologische quickscan in de vorm van
een bronnenonderzoek en een veldbezoek uitgevoerd. De bevindingen zijn in voor-
liggende rapportrage verwoord.
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Leeswijzer

In deze rapportage zijn de werkwijze en resultaten van de ecologische quickscan
verwoord. Van het plangebied is een situatiebeschrijving opgenomen. Daarnaast zijn -
per soortengroep- de aangetroffen en/of de zeer waarschijnlijk aanwezige, bescherm-
de soorten aangegeven. Indien bronnenonderzoek en veldonderzoek onvoldoende
informatie of zekerheid hebben opgeleverd, waardoor nader (veld)onderzoek is
vereist, is dat bij de soortengroep aangegeven.
Werkwijze, plangebied en handeling zijn beschreven in hoofdstuk 2 en 3. In hoofd-
stuk 4 zijn, per soortengroep, de resultaten en conclusies van de toetsing aan de
soortenbescherming verwoord, in hoofdstuk 5 de resultaten en conclusies van de
toetsing aan de gebiedsbescherming. De conclusies en aanbevelingen van de hier
gerapporteerde quickscan zijn in hoofdstuk 6 beschreven.
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2) ir. R. Noordhuis.

3) De meeste planten- en diersoorten zijn niet jaarrond vindbaar in het veld. Door het plangebied ook op
mogelijke geschiktheid voor beschermde soorten te beoordelen, wordt een beeld verkregen van de
mogelijkheid of waarschijnlijkheid dat deze soorten voorkomen. Om een maximale zekerheid over het
al dan niet voorkomen te verkrijgen zijn in het algemeen gerichte inventarisaties in de daarvoor
geschikte seizoenen noodzakelijk.

4) Alle in deze rapportage opgenomen foto’s zijn gemaakt tijdens het veldbezoek, tenzij anders is
aangegeven.

2. WERKWIJZE

Ter voorbereiding op het veldbezoek is de Nationale Databank Flora en Fauna
(NDFF) geraadpleegd, om een indruk te krijgen van de mogelijke natuurwaarden van
(de omgeving van) het plangebied. Het zoekgebied dat in principe is gehanteerd, is
weergegeven in onderstaande afbeelding. In principe is gebruik gemaakt van waarne-
mingen uit de afgelopen 10 jaar. Van dit zoekgebied en deze tijdsperiode kan afgewe-
ken zijn voor soorten die zeer mobiel zijn en/of slecht geïnventariseerd.

Het veldbezoek aan de planlocatie is uitgevoerd door een ervaren veldecoloog2) van
De Groene Ruimte op 21 februari 2018 tussen 11.00u en 12.15u. Het was volledig
helder, de windkracht was 1-2 Bft en de temperatuur was ca. 3 °C. De geschiktheid
van het plangebied voor beschermde soorten3) is beoordeeld. Er is gericht gezocht
naar (sporen van) beschermde soorten, maar er zijn geen gerichte inventarisaties
(met vallen of dergelijke) naar bepaalde soorten(groepen) uitgevoerd. Voor zover
van toepassing zijn ook andere bijzondere waarnemingen genoteerd.
De gegevens uit bronnen- en veldonderzoek zijn in relatie tot de handeling geanaly-
seerd op mogelijke negatieve effecten op beschermde soorten. De effecten van de
handeling op beschermde waarden in het Natura 2000-gebied Ketelmeer & Vosse-
meer zijn met behulp van de effectenindicator beoordeeld.
De bevindingen, conclusies en aanbevelingen zijn in voorliggende rapportage ver-
woord4).

Zoekgebied in de NDFF
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3. PLANGEBIED EN HANDELING

Ligging en omgeving

Het plangebied ligt aan de Tarpanweg in het buitengebied van Swifterbant, nabij het
Ketelmeer. Het plangebied ligt temidden van een agrarische omgeving. De kern Swif-
terbant ligt op circa 2 kilometer ten zuidwesten van het plangebied. Ten noorden van
het plangebied ligt op circa 800 m het Natura 2000-gebied Ketelmeer & Vossemeer;
op 2300 m afstand ligt het FL Natuurnetwerk (Kamperhoek).

Plangebied

Het plangebied betreft een deel van het agrarisch erf en vijf hectare open gebied
voornamelijk grasland en bouwland. Rond het boeren erf is een droogvallende
greppel aanwezig. In het noordelijk deel van het plangebied is een ondiepe sloot
aanwezig die erg slibrijk was ten tijde van de quickscan. Het grasland betreft graskla-
verweide.
Het deel van het erf dat bij het plangebied hoort heeft enkele voormalige betonnen
funderingen, zones met stelconplaten en restanten van de voormalige erfhaag. Er
staat een metalen graansilo, die voor de handeling moet worden verplaatst.

Ligging Tarpanweg 7 (groene cirkel) t.o.v. N2000-gebied Ketelmeer & Vossemeer (blauw).
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Deel van het plangebied gezien naar het westen

Mestopslag met rechts de te verplaatsen graansilo
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Deel van het plangebied met het erf op de achtergrond.
Vanaf de biels komen de nieuwe stallen.

Impressie van het grasland waar de zonneweide met uitloop moet komen
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Handeling

De in deze quickscan beoordeelde
handeling (zie figuur) betreft nieuw-
bouw van twee kippenstallen (C1en
C2) en een mestsilo (D). De nieuw-
bouw) vindt plaats op de plaats waar
de afgebrande pluimveestal heeft ge-
staan. Hiertoe worden oude funde-
ringen en verhardingen verwijderd en
zal ook een metalen graansilo moeten
worden verplaatst. De nieuwe stallen
zullen meer ruimte in beslag nemen
dan de oude stal, waardoor het ge-
wenste bouwvlak groter is dan het
huidige bouwvlak.

Op naastgelegen percelen, waar nu
grasland is, zullen uitloopvoorziening-
en worden gerealiseerd (donkergroe-
ne vlakken). Mogelijk worden deze
gecombineerd met de aanleg van zon-
neweides (zonnepanelen).

De handeling is in het kader van de
Wnb aan te duiden als een ‘ruimtelij-
ke inrichting of ontwikkeling’.

Handeling. (bron: Maatschap P.C. en K. Franken)
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4. RESULTATEN SOORTENBESCHERMING

4.1. Flora

Uit het bronnenonderzoek komen geen beschermde soorten naar voren die door de
voorgenomen handeling verstoord zouden kunnen worden. Ook worden geen Rode
lijst-soorten vermeld op of rond het plangebied.

Tijdens het veldbezoek is vastgesteld dat er in het plangebied geen geschikt biotoop
aanwezig is voor beschermde plantensoorten.

Analyse en conclusies flora

Er worden geen beschermde plantensoorten in het plangebied verwacht. Nader
onderzoek is niet nodig.

4.2. Zoogdieren

Vleermuizen

Uit het bronnenonderzoek is gebleken, dat er geen vleermuiswaarnemingen zijn
ingevoerd in de omgeving van het plangebied. Uit verjaard onderzoek van (Reinhold
et al. 2007) blijkt dat de volgende soorten kunnen worden aangetroffen in het plan-
gebied en omgeving: Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger,
Meervleermuis en Tweekleurige vleermuis. Met name Gewone dwergvleermuis,
Laatvlieger en Ruige dwergvleermuis kunnen verwacht worden in de bebouwing nabij
het plangebied.

Tijdens het veldbezoek is gebleken dat er geen mogelijkheden voor vaste verblijf-
plaatsen van vleermuizen in het plangebied zijn. Het plangebied is wel geschikt als
jachtgebied, maar het betreft geen essentieel jachtgebied.

Overige beschermde zoogdiersoorten

Uit het bronnenonderzoek is gebleken dat in de omgeving van het plangebied de
Bever aanwezig kan zijn. Er is een waarneming uit 2013 van het Ketelmeer. Waarne-
mingen van Boommarter, die wel in Flevoland voorkomt, ontbreken in het plan-
gebied. Er zijn geen waarnemingen van Waterspitsmuis bekend uit de Flevopolder.

Tijdens de quickscan bleek dat geen geschikt biotoop aanwezig is voor Bever of
Boommarter. Vaste verblijfplaatsen van deze soorten worden dan ook uitgesloten.

Zoogdiersoorten met een vrijstelling in Flevoland

Er zijn sporen gevonden van Veldmuis en Haas in het plangebied. Verder worden
Woelrat, Wezel, Egel, Huisspitsmuis, Bosspitsmuizen, Bosmuis en Dwergmuis ver-
wacht.
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Analyse en conclusies zoogdieren

Vleermuizen
• Onderzoek naar vliegroutes, jachtgebieden of overige vaste verblijfplaatsen van

vleermuizen is voor beide locaties niet noodzakelijk omdat deze niet door de
handeling worden verstoord.

Overige zoogdiersoorten
• Vaste verblijfplaatsen van Bever en Boommarter worden uitgesloten.
• Overige beschermde zoogdiersoorten zonder vrijstelling worden niet verwacht in

het plangebied.
• Mogelijk worden enkele zoogdiersoorten met een vrijstelling verstoord, zoals

Veldmuis, spitsmuizen, Bosmuis, Wezel, Haas en Egel. Voor deze soorten is de
wettelijke zorgplicht van toepassing.

4.3. Amfibieën, reptielen en vissen

Uit het bronnenonderzoek (NDFF) komen geen soorten voor waarvoor geen vrij-
stelling geldt in Flevoland. De Rugstreeppad en Ringslang zijn niet waargenomen in
het plangebied of omgeving.

Amfibieën

De planlocatie is ongeschikt voor vaste verblijfplaatsen van amfibiesoorten zonder
vrijstelling. Waarschijnlijk komen in het plangebied wel de voormalig licht bescherm-
de soorten Gewone pad, Middelste groene kikker en Kleine watersalamander voor.
Deze soorten zijn vrijgesteld van wettelijke verplichtingen in de Wnb voor de pro-
vincie .

Reptielen

Tijdens het veldbezoek bleek dat het plangebied niet geschikt is voor vaste verblijf-
plaatsen van reptielen.

Vissen

De sloot in het plangebied is ongeschikt als biotoop voor beschermde vissoorten. In
de sloot worden hooguit Tiendoornige stekelbaarsjes verwacht omdat de waterkwa-
liteit erg mager is.

Analyse en conclusies amfibieën, reptielen en vissen

Uit het onderzoek is gebleken, dat in het plangebied geen vaste verblijfplaatsen
aanwezig zijn van beschermde soorten uit deze genoemde diergroepen. Door de
handeling worden derhalve geen beschermde amfibieën, reptielen of vissen ver-
stoord.
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4.4. Vogels

Uit het bronnenonderzoek komt naar voren dat in de omgeving van het plangebied
nestplaatsen van Huismus aanwezig zijn. Waarnemingen van Gierzwaluwnesten
ontbreken in het plangebied en omgeving. Aangezien de Kerkuil in de wijde omgeving
voorkomt is deze soort niet geheel uit te sluiten op het bedrijf. Waarnemingen van
nestplaatsen van roofvogels en andere uilen ontbreken in de directe omgeving van
het plangebied. Waarnemingen van nestplaatsen van Roek ontbreken in de omgeving
van het bedrijf.

In het veld bleek dat in de koeienstal Huismussen zeer talrijk waren en dat ten
noorden van de mestopslag een kwetterplek van Huismus aanwezig was. In het
plangebied zelf zijn geen nestplaatsen of kwetterplekken van Huismus aanwezig. Er
wordt geen negatief effect verwacht van de handeling op nestplaatsen of leefgebied
van Huismussen.
In het plangebied zijn geen nestplaatsen van roofvogels of uilen aangetroffen. De
handeling zal dan ook geen invloed hebben op nestplaatsen van deze soorten.

Broedgevallen van soorten als Houtduif zouden aanwezig kunnen zijn in het plan-
gebied. Broedgevallen mogen niet verstoord worden.

Analyse en conclusies vogels

• Jaarrond beschermde nesten van vogels kunnen worden uitgesloten in het plange-
bied. Nader onderzoek naar vogels met jaarrond beschermde nesten is evenmin
noodzakelijk. 

• Broedgevallen van bijvoorbeeld Houtduif kunnen aanwezig zijn in het plangebied.
Broedgevallen mogen niet verstoord worden.

4.5. Insecten en andere ongewervelden

Uit het bronnenonderzoek komen behalve de Rivierrombout geen beschermde
soorten naar voren in het zoekgebied. De Rivierrombout is eenmaal waargenomen
langs het Ketelmeer.

In het veld bleek dat gezien de inrichting van het plangebied hooguit een aantal
algemene insectensoorten (Kleine vos, Dagpauwoog, witjes) en andere algemene
ongewervelden kunnen worden verwacht. Er is geen geschikt biotoop aanwezig voor
beschermde soorten.

Analyse en conclusies insecten en andere ongewervelden

Uit deze soortengroepen komen geen beschermde soorten voor in het plangebied
en er worden dus ook geen beschermde soorten verstoord door de geplande han-
deling.
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5. RESULTATEN GEBIEDSBESCHERMING

5.1. Toetsing

Het plangebied ligt op circa 800 meter van Natura 2000-gebied Ketelmeer & Vosse-
meer. Het gebied is aangewezen voor 24 vogelsoorten, zowel broedvogels als niet-
broedvogels. Het gebied is niet aangewezen voor overige diersoorten of habitatty-
pen.
Voor de beoordeling van de ingreep op de 24 vogelsoorten is zijn de effectenindica-
toren voor zowel grondgebonden als niet grondgebonden landbouw gebruikt.

Analyse

Omdat er geen habitattypen in het Natura 2000-gebied worden beschermd zijn hier
geen effecten op van toepassing.
Van de aangewezen vogelsoorten uit het Natura 2000-gebied Ketelmeer & Vosse-
meer blijkt dat in de omgeving van het plangebied alleen sprake is van groepen Kleine
zwanen. In de laatste vijf jaar zijn in het NDFF geen waarnemingen meer van Kleine
zwanen opgenomen. Daarvoor waren wel groepjes Kleine zwanen in de omgeving als
wintergast aanwezig. Kleine zwanen zijn gevoelig voor verstoring door licht, veront-
reiniging en mechanische effecten. 
Alleen een effect door verstoring door licht kan sprake zijn in de schemering als de
zwanen nog op het land zijn voor ze naar hun pleisterplaatsen vertrekken. Indien in
de winterperiode van bouwverlichting geen sprake is en de definitieve verlichting op
de omgeving niet toeneemt is geen effect te verwachten op de Kleine zwaan. Indien
dit niet kan worden uitgesloten dan is er nog geen sprake van een effect van de
Kleine zwanen in het Natura 2000-gebied.

5.2. Conclusie

Een effect van de ingreep op de 24 soorten van het Natura 2000-gebied Ketelmeer &
Vossemeer kan worden uitgesloten.
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6. CONCLUSIES EN ADVIEZEN

6.1. Conclusies

Soortenbescherming

• Op basis van het bronnenonderzoek en veldonderzoek wordt geconcludeerd dat
door de handeling geen beschermde soorten en geen jaarrond beschermde
nesten van vogels worden verstoord.

• Nader onderzoek naar beschermde soorten is niet nodig.
• Door de handeling worden mogelijk enkele soorten verstoord, welke onder de

Wnb geen bijzondere beschermingsstatus hebben. Voor deze soorten (alsook
voor alle soorten zonder bijzondere beschermingsstatus) geldt de wettelijke
zorgplicht. Dat houdt in dat al het redelijke moet worden gedaan om verstoring
te voorkomen.

Gebiedsbescherming

• Het plangebied ligt op circa 800 meter van Natura 2000-gebied Ketelmeer &
Vossemeer. Dit gebied is aangewezen voor 24 vogelsoorten; het gebied is niet
aangewezen voor overige diersoorten of habitattypen.

• De handeling heeft geen effect op vogelsoorten in het Natura 2000-gebied Ketel-
meer & Vossemeer.

6.2. Adviezen

• Verstorende werkzaamheden dienen zo beperkt mogelijk te zijn (algemene zorg-
plicht). Ook materialenopslag, bouwketen etc. mogen geen verstorend effect
hebben binnen of buiten het plangebied.

• Bij de aanplant van een erfhaag kan worden gelet op het aanplanten van voor bijen
en vogels gunstige soorten.
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Wet natuurbescherming zoals geldend per 1 januari 2017.
Ministerie van Economische Zaken, 2016. Soortenbescherming bij ruimtelijke

ingrepen (vanuit de Wet natuurbescherming).
Vleermuisvakberaad Netwerk Groene Bureaus, Zoogdiervereniging en Gegevens-

autoriteit Natuur, 2017. Vleermuisprotocol 2017, 27 maart 2017
Reinhold J., A-J Haarsma, J.R. Regelink & H. J. G. A Limpens, 2007. Vleermuizen in

Flevoland: een beschermde diergroep in beeld gebracht - Eindrapportage 2007.
LBF-2007-015.Landschapsbeheer Flevoland i.s.m. Zoogdiervereniging VZZ, Arn-
hem. 

Nationale Databank Flora en Fauna www.ndff.nl
Stichting RAVON www.ravon.nl



15     

Q
u
ic

ks
ca

n
 b

es
ch

er
m

d
e 

so
o

rt
en

 T
ar

p
an

w
eg

 7
, 
Sw

ift
er

b
an

t

BIJLAGE 1. MEEST RELEVANTE ARTIKELEN UIT DE WET NATUURBESCHERMING BIJ EEN

QUICKSCAN

Onderstaande tekst bevat een aantal artikelen uit de Wet natuurbescherming, welke relevant
zijn bij een quickscan in het kader van de soortenbescherming. Uiteraard is alleen de volledige
wettekst bepalend; aan onderstaande tekst kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Artikel 3.1. [ betreft: Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn].

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soor-
ten 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. 

Artikel 3.5. [ betreft: Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn].

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 Habitat-

richtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzet-
telijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 

Artikel 3.10. [ betreft: Beschermingsregime ‘andere soorten’].

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 toepas-
sing 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 vrij-
stelling ook verband kan houden met handelingen:
a. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder

begrepen het daarop volgende 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; 
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f. in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, water-
keringen, 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. 
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. MIDDELS DE WET NATUURBESCHERMING IN FLEVOLAND BESCHERMDE SOOR-
TEN

Onderstaande lijst wijzigt mogelijk nog, ook na de  inwerkingtreding van de Wet
natuurbescherming.

* beschermd
V vrijstelling

Vleermuizen

Baardvleermuis *

Bechsteins vleermuis *

Bosvleermuis *

Brandt's vleermuis *

Franjestaart *

Gewone dwergvleermuis *

Gewone grootoorvleermuis *

Grijze grootoorvleermuis *

Grote hoefijzerneus *

Ingekorven vleermuis *

kleine dwergvleermuis *

Kleine hoefijzerneus *

Laatvlieger *

Meervleermuis *

Mopsvleermuis *

Rosse vleermuis *

Ruige dwergvleermuis *

Tweekleurige vleermuis *

Vale vleermuis *

Watervleermuis *

Overige zoogdieren

Aardmuis V

Bever *

Boommarter *

Bosmuis V

Bruinvis *

Bunzing V

Damhert *

Das *

Dwergmuis V

Dwergspitsmuis V

Edelhert *

Eekhoorn *

Egel V

Eikelmuis *

Gewone bosspitsmuis V

Gewone dolfijn *

Gewone zeehond *

Grote bosmuis *

Grijze zeehond *

Haas V

Hamster *

Hazelmuis *

Hermelijn V

Huisspitsmuis V

Konijn V

Lynx *

Molmuis *

Noordse woelmuis *

Ondergrondse woelmuis V

Otter *

Ree V

Rosse woelmuis V

Steenmarter *

Tuimelaar *

Tweekleurige bosspitsmuis V

Veldmuis V

Veldspitsmuis *

Vos V

Waterspitsmuis *

Wezel V

Wilde kat *

Wild zwijn *

Witflankdolfijn *

Witsnuitdolfijn *

Woelrat V

Amfibieën

Alpenwatersalamander *

Bruine kikker V

Boomkikker *

Geelbuikvuurpad *

Gewone pad V

Heikikker *

Kamsalamander *

Kleine watersalamander V

Knoflookpad *

Meerkikker V

Middelste groene kikker V

Poelkikker *

Rugstreeppad *

Vinpootsalamander *

Vroedmeesterpad *

Vuursalamander *

Reptielen

Adder *

Gladde slang *

Hazelworm *

Levendbarende hagedis *

Muurhagedis *

Ringslang *

Zandhagedis *

Vissen

Beekdonderpad *

Beekprik *

Elrits *

Gestippelde alver *

Grote modderkruiper *

Houting *

Kwabaal *

Steur *

Dagvlinders

Aardbeivlinder *

Bosparelmoervlinder *

Bruin dikkopje *

Bruine eikenpage *

Donker pimpernelblauwtje *

Duinparelmoervlinder *

Gentiaanblauwtje *

Grote parelmoervlinder *

Grote vos *

Grote vuurvlinder *

Grote weerschijnvlinder *

Iepenpage *

Kleine heivlinder *

Kleine ijsvogelvlinder *

Kommavlinder *

Pimpernelblauwtje *

Sleedoornpage *

Spiegeldikkopje *
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Tijmblauwtje *

Veenbesblauwtje *

Veenbesparelmoervlinder *

Veenhooibeestje *

Veldparelmoervlinder *

Zilveren maan *

Zilverstreephooibeestje *

Libellen

Beekkrombout *

Bosbeekjuffer *

Bronslibel *

Donkere waterjuffer *

Gaffellibel *

Gevlekte glanslibel *

Gevlekte witsnuitlibel *

Gewone bronlibel *

Groene glazenmaker *

Hoogveenglanslibel *

Kempense heidelibel *

Noordse winterjuffer *

Oostelijke witsnuitlibel *

Rivierrombout *

Sierlijke witsnuitlibel *

Speerwaterjuffer *

Kevers

Brede geelrandwaterroof- *

Gestreepte waterroofkever *

Heldenbok *

Juchtleerkever *

Vliegend hert *

Weekdieren

Bataafse stroommossel *

Platte schijfhoorn *

Overig

Europese rivierkreeft *

Vaatplanten

Akkerboterbloem *

Akkerdoornzaad *

Akkerogentroost *

Beklierde ogentroost *

Berggamander *

Bergnachtorchis *

Blaasvaren *

Blauw guichelheil *

Bokkenorchis *

Bosboterbloem *

Bosdravik *

Brave hendrik *

Brede wolfsmelk *

Breed wollegras *

Bruinrode wespenorchis *

Dennenorchis *

Dreps *

Drijvende waterweegbree *

Echte gamander *

Franjegentiaan *

Geelgroene wespenorchis *

Geplooide vrouwenmantel *

Getande veldsla *

Gevlekt zonneroosje *

Glad biggenkruid *

Gladde zegge *

Groene nachtorchis *

Groenknolorchis *

Groensteel *

Groot spiegelklokje *

Grote bosaardbei *

Grote leeuwenklauw *

Honingorchis *

Kalkboterbloem *

Kalketrip *

Karthuizeranjer *

Karwijselie *

Kleine ereprijs *

Kleine Schorseneer *

Kleine wolfsmelk *

Kluwenklokje *

Knollathyrus *

Knolspirea *

Korensla *

Kranskarwij *

Kruipend moerasscherm *

Kruiptijm *

Lange zonnedauw *

Liggende ereprijs *

Moerasgamander *

Muurbloem *

Naakte lathyrus *

Naaldenkervel *

Pijlscheefkalk *

Roggelelie *

Rood peperboompje *

Rozenkransje *

Ruw parelzaad *

Scherpkruid *

Schubvaren *

Schubzegge *

Smalle raai *

Spits havikskruid *

Steenbraam *

Stijve wolfsmelk *

Stofzaad *

Tengere distel *

Tengere veldmuur *

Trosgamander *

Veenbloembies *

Vliegenorchis *

Vroege ereprijs *

Wilde averuit *

Wilde ridderspoor *

Wilde weit *

Wolfskers *

Zandwolfsmelk *

Zinkviooltje *

Zomerschroeforchis *

Zweedse kornoelje *
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Informatieavond bouwplannen familie Franken 

Dinsdag 23 januari 2018 bij familie Franken 

Met kennisgeving afwezig: bewoners van vier adressen van de tarpanweg 

Aanwezig: 9 bewoners/buren (zie presentielijst), Jan Bouwman (adviseur Agra-Matic), Pieter, 

Karina en Geke Franken. 

Notulist: Karina Franken 

Welkom 

Pieter heet iedereen van harte welkom.  

Hij vertelt over de oude situatie en legt uit dat we destijds gekozen hebben voor een twee-

etagestal, omdat we toen een maximaal bouwblok van 2,5 ha hadden. De onderste laag 

waren vrije uitloop kippen en de bovenste laag zaten scharrelkippen. 

De periode na de brand op 16 augustus 2017 was een moeilijke periode. Veel 

verzekeringszaken moeten worden afgehandeld. Dit vergt veel tijd.  

Nu is de tijd om nieuwe plannen te maken. In de huidige situatie hebben we de mogelijkheid 

om het bouwblok te vergroten naar 3,5 ha. Daarom willen we nu kiezen voor twee stallen 

evenwijdig aan elkaar met alleen maar vrije-uitloopkippen en geen twee-etagestal. Er is dan 

ruimte voor twee keer 25.000 kippen.  

In de nieuwe situatie kunnen de kippen aan één kant van de stal naar buiten. Ze krijgen 

afzonderlijk van elkaar een uitloop. In de uitloopweide moeten schaduwplekken gerealiseerd 

worden. Deze schaduwplekken zijn op meerdere manieren in te vullen. In de oude situatie 

stonden er dichtbij de stal bomen en verderop zo’n 15 aardappelkisten. In de nieuwe situatie 

moeten dit er misschien wel 100 worden. Ook willen we kijken naar de mogelijkheid om 

zonnepanelen in de uitloop te plaatsen. Op deze manier kunnen we zonne-energie 

opwekken en hebben we schaduwplekken voor de kippen. Een bijkomend voordeel is dat we 

verwachten dat er waarschijnlijk minder wilde vogels – zoals zwanen en eenden - in de 

uitloop zullen komen. Dit vermindert de kans op besmetting met vogelgriep. Ook roofvogels 

zullen het gebied van de zonnepanelen waarschijnlijk mijden.  

Aan de muur hangen meerdere tekeningen met de globale plannen. Graag willen we weten 

wat jullie van de nieuwe plannen vinden en willen we jullie vragen beantwoorden. 

Vragen 

De ontwikkeling van zonnepanelen op akkers is in ontwikkeling. Hoe staat Dronten hier 

tegenover? Dronten is hier over aan het nadenken en zij zullen hier in beleid moeten 

ontwikkelen. 



Zonnepanelen lijken netter dan aardappelkisten. Hoe groot is het stuk waar jullie 

zonnepanelen zouden willen plaatsen? De uitloop moet voor beide stallen tien hectare zijn. 

De uitloop loopt niet tot aan de tarpanweg omdat daar nog uitloopweiden voor de koeien 

liggen. We denken er over om in beide uitlopen op een stuk van 5 hectare per uitloop 

panelen te plaatsen.  

Waar komt het kavelpad? Deze komt tussen de stallen door naar achteren. Het is in 

praktische zin lastig om het kavelpad te kruisen met de uitloop van de kippen. Houden jullie 

één oprit voor de koeien en kippen? Voorlopig wel, maar het kan zijn dat we op termijn een 

tweede oprit aanleggen langs de kavel voor de kippenstallen. Dit in verband met 

diergezondheid en scheiding tussen diersoorten. 

Wat is de ervaring met de uitloop? Het aantal kippen wat naar buiten gaat, wisselt per 

koppel. Schaduwplekken stimuleren de dieren om verder en meer naar buiten te gaan. Een 

paar hanen tussen de koppel helpen als alarmering voor roofvogels. Vaak gaan de kippen 

kort naar buiten om daar te drinken. Met bewolkt donker weer gaan ze veel meer naar 

buiten dan met zonnig weer omdat de kip van oorsprong een bosdier is. 

Maakt het uit in welk deel van het jaar het opstarten van het koppel plaatsvindt? Nee niet 

echt. Alleen de leeftijd van de kippen, waarop zij voor het eerst naar buiten komen, maakt 

uit hoeveel kippen er naar buiten gaan. Hoe jonger naar buiten, hoe makkelijker ze naar 

buiten gaan. 

Is het niet lastig om te maaien onder de zonnepanelen? De panelen mogen niet te laag 

geplaatst worden om te voorkomen dat de kippen er op springen en de panelen 

beschadigen. De kippen houden het hopelijk kort en we willen het  verder bijhouden door te 

maaien.  

Zaai je een speciaal soort gras in de uitloop? We willen er een sterk grasmengsel zaaien zoals 

rietzwenk, omdat kippen de grasmat omwroeten. Kunstgras werkt niet, omdat dit vies wordt 

van de kippenmest.  

Leggen veel kippen buiten een ei? Er zijn weinig kippen die buiten een ei leggen. 

Wat is de Duitse KAT? De Duitse KAT, staat voor ‘ Verein für trollierte Alternative 

Tierhaltungsformen’, is de certificaatinstelling die de regels opstelt en controleert voor de 

legpluimvee in een groot deel van Europa. Het is e vraag of de zonnepanelen mogen van de 

Duitse KAT. Deze vraag ligt daar nu. De eisen veranderen regelmatig. Ze willen eigenlijk niet 

meerdere functies voor de uitloop terwijl wij het in Nederland juist positief vinden. Zo wordt 

er moeilijk gedaan over fruitbomen in de uitloop. 

 

 



Zijn er speciale legrassen voor legpluimveestallen? Er zijn verschillende legpluimvee-rassen. 

Hoe lang blijven de kippen? De leghennen komen op 17 weken leeftijd op ons bedrijf. Een 

ronde van bruine kippen duurt gemiddeld tot ze 85 weken oud zijn. Van witte kippen tot ze 

circa 90 weken oud zijn. 

Hoe hoog worden de stallen? De nokhoogte wordt 6,80 m. De zijgevel 2,5 m. De hoogte van 

de vorige stal was 10,5 m. De breedte wordt 23 m en lengte circa 100 m. De binnenruimte 

wordt 15 m breed en wintergarten wordt 7,5 m breed aan één kant van de stal. We bouwen 

voor vrije uitloopkippen, maar voldoen ook aan de eisen biologische kippen. Dan mogen er 

alleen 15.000 in plaats van 25.000 in de stal.  

Wat is het verschil tussen vrije uitloop kippen en biologische kippen? Naast dat er minder 

dieren in de stal mogen, moeten de dieren biologisch voer krijgen, Verder zijn er nagenoeg 

geen verschillen. Management technisch is er vrijwel geen verschil. 

Ga je in de toekomst de stallen gelijktijdig leeghalen of de ene op een ander moment dan de 

ander? Beide stallen gaan in dezelfde periode leeg en weer vol. Meerdere leeftijden 

betekent vaker aanvoeren en meer kans op ziekte-insleep. 

Wat is het prijsverschil tussen scharreleieren en vrije-uitloopeieren en biologische eieren? De 

markt voor scharreleieren is veranderd ten opzichte van 8 jaar geleden. De prijzen van 

scharreleieren staan onder druk door de import van goedkope kooi-eieren uit onder andere 

Oekraïne. Het prijsverschil tussen scharreleieren en vrije-uitloopeieren was in het verleden 

ca 1 tot1,5 cent, nu is het prijsverschil 2 tot 3 cent per ei. Biologische eieren is een ander 

markt. Verschil is wisselend tov scharrel. Vanwege het prijsverschil willen we nu met alle 

kippen naar buiten. Daarnaast was de brandweer niet enthousiast als we de stal hadden 

willen herbouwen. Daarnaast is er veel maatschappelijke weerstand tegen twee-

etagestallen. Ze worden weinig meer gebouwd. Ook worden er weinig scharrelstallen 

gebouwd waarbij de dieren niet naar buiten gaan. 

Waar gaat de mest heen? Naar Komeco in Ketelhaven. Dit kan elke 3 à 4 maanden door 

opslag in de mestloods.  

Komt er veel mest in de uitloop terecht? Nee, maar het is moeilijk te zeggen hoeveel het wel 

is. 

Hoe lang heeft de vorige stal er gestaan? De twee-etagestal is in 2010 gebouwd en de 

mestloods in 2014/2015. Een bewoner aan de Elandweg geeft aan in al die jaren nooit een 

kip geroken te hebben.  

Wanneer verwachten jullie weer aan de gang te kunnen? We hopen de vergunningen rond 

de zomer rond te hebben en na de bouwvak te kunnen bouwen. De planning is om rond oud 

en nieuw de eerste kippen weer te kunnen verwelkomen. Dan willen we ook een open dag 

houden. 



Zijn er bij Dronten eerder zonnepanelen aangevraagd? Het is de perfecte combinatie met een 

dubbel doel. Dat is ons niet bekend. We nemen het nu mee in de aanvraag voor de wijziging 

in het bestemmingsplan. Of het uitgevoerd wordt moet dan blijken, maar het is dan in ieder 

geval geregeld in het bestemmingsplan.  

Zijn er voorzieningen voor ontsmetten van vrachtwagens voor voer en ophalen van eieren op 

het erf? Nee, de auto’s hebben vaak eigen voorzieningen voor ontsmetting. Ten tijde van 

dreiging zetten we zelf wel linten met rugspuitjes met ontsmettingsmiddel. 

Hoeveel tarwe heb je elk jaar nodig voor de kippen? We kunnen 400 ton per jaar gebruiken. 

We malen het en voegen het bij het voer. In de nieuwe plannen zouden we ook twee 

soorten kunnen overwegen. Er is duidelijk een trend waarneembaar om meer voer uit de 

eigen regio te gaan voeren. 

Hebben uitloopkippen minder last van bloedluis? Nee, misschien juist meer, omdat ze het 

buiten kunnen oppikken. Bloedluis kan overwinteren buiten en vriest gedeeltelijk /dood.  

Afsluiting 

Pieter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng. Hij geeft aan dat iedereen die 

niet aanwezig was op een ander moment langs kan komen om de tekeningen te bekijken. Hij 

nodigt iedereen nog uit om onder het genot van een drankje nog even te blijven.  
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1. INLEIDING 

1.1. Algemeen 
In opdracht van Mts. P.C. en K. Franken is door Klijn Bodemonderzoek B.V. een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Tarpanweg 7 te Swifterbant.  
 
De aanleiding tot het verkennend bodemonderzoek vormt de bepaling van de kwaliteit van de 
bodem ter plaatse van de in 2017 afgebrande stal. Mogelijk heeft de brand en het daarmee ge-
paarde bluswater negatieve effecten gehad op de bodemkwaliteit ter plaatse.  
 
Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het verkrijgen van een indicatie van de kwaliteit 
van de grond en het ondiepe grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie. 
 
Klijn Bodemonderzoek B.V. is gecertificeerd volgens “NEN-EN-ISO 9001:2015”, voor het uit-
voeren van milieukundig bodemonderzoek, inclusief partijkeuringen conform het Besluit Bodem-
kwaliteit en tevens volgens de “Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat Veldwerk bij mi-
lieuhygiënisch bodemonderzoek SIKB 2000, protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018”. 
 
Met betrekking tot onderhavig onderzoek verklaart Klijn Bodemonderzoek B.V. op geen enkele 
wijze in organisatorische, financiële of personele zin, betrokkenheid te hebben met de activiteiten 
van de opdrachtgever. De achterliggende gedachte hierbij is dat er geen “eigen” grond wordt 
onderzocht. 

1.2. Opbouw 
In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde: 

 vooronderzoek         (hoofdstuk 2); 
 onderzoeksprogramma        (hoofdstuk 3); 
 bodemgegevens         (hoofdstuk 4); 
 metingen en chemische analyses       (hoofdstuk 5); 
 samenvatting, toetsing van de gekozen onderzoekshypothese,  
 conclusies en aanbevelingen       (hoofdstuk 6). 

 
 

2. VOORONDERZOEK 

2.1. Algemeen 
Ten behoeve van het bodemonderzoek is een standaard vooronderzoek uitgevoerd (NEN 5725). 
In het vooronderzoek wordt informatie verzameld over het vroegere en huidige gebruik van het 
terrein. Het onderzoek is gericht op het vinden van mogelijke bronnen van bodembelasting. Even-
als het verzamelen van informatie over het toekomstige gebruik, bodemopbouw, geohydrologie 
en financieel/juridische aspecten. Op basis van de verzamelde gegevens kan een totaalbeeld wor-
den gevormd en conclusies worden getrokken over de afbakening van het geografische besluit-
vormingsgebied, de afbakening van de onderzoekslocatie voor het bodemonderzoek, de onder-
verdeling van de onderzoekslocatie voor het bodemonderzoek in deellocaties en de te hanteren 
onderzoekshypothese per deellocatie.  
 
De verzamelde informatie is opgesplitst in de volgende categorieën: 

o ligging onderzoekslocatie (paragraaf 2.2) 
o historisch en huidig gebruik (paragraaf 2.3) 
o belendende percelen en omgeving onderzoekslocatie (2.4) 
o bodemonderzoek (2.5) 
o bodemkwaliteitskaart (2.6) 
o toekomstig gebruik (2.7) 
o financieel/juridisch (2.8) 
o bodemopbouw en geohydrologie (2.9)  
o onderzoekshypothese (2.10) 
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Ter verkrijging van de benodigde informatie zijn onderstaande bronnen geraadpleegd: 
 locatie-inspectie (d.d. 15 februari 2018); 
 informatie opdrachtgever; 
 Provincie Flevoland; 
 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek; 
 internetsite bodeminformatie (www.bodemloket.nl); 
 Luchtfoto Google Earth; 
 Grondwaterkaart van Nederland; 
 Topografische Atlas van Nederland (2002); 
 www.topotijdreis.nl (historisch kaartmateriaal van ca. 1815 tot heden); 
 kadastralekaart. 
 
Voorafgaand aan de veldwerkzaamheden zijn bovenstaande bronnen geraadpleegd en is door 
Klijn Bodemonderzoek een locatie-inspectie uitgevoerd. Tijdens de locatie-inspectie is onder an-
dere gelet op verdachte plekken (zoals verkleuringen, brandplekken, olieopslag etc.), asbest op of 
in de bodem, asbestbeschoeiingen, verzakkingen en ophogingen.  

2.2. Ligging onderzoekslocatie 
Het perceel ligt aan de Tarpanweg 7 te Swifterbant en is kadastraal bekend als Gemeente Dronten, 
sectie B, nr. 2282 (ged.). De onderzoekslocatie betreft een gedeelte van het kadastrale perceel en 
heeft een oppervlakte van 3.000 m2. De locatie bevindt zich in het buitengebied aan de noord-
oostzijde van het stadscentrum van Swifterbant. 
 
In figuur 1 is een luchtfoto te zien van de onderzoekslocatie en directe omgeving. 
 
Figuur 1: Luchtfoto onderzoekslocatie en omgeving 

 
 
In de omgeving van de onderzoekslocatie bevinden zich voornamelijk landbouwbedrijven met 
landbouwgrond (agrarisch gebied). 
 
Voor een topografisch overzicht van de locatie en omgeving verwijzen wij naar de tekening in 
bijlage 1, een tekening van de locatie is weergegeven in bijlage 5. 

2.3. Historisch en huidig gebruik 
De gehele locatie aan de Tarpanweg 7 te Swifterbant heeft een oppervlakte van circa 55,9 hectare. 
Op het perceel bevinden zich een bedrijfswoning en met 2 stallen en een aantal sleufsilo’s. Achter 
op het perceel stond een kippenstal welke in 2017 is afgebrand. De afgebrande stal is gerealiseerd 
tussen 2007 en 2010. Hierdoor kan met zekerheid worden gesteld dat in het pand geen asbesthou-
dende materialen zijn verwerkt. Het onbebouwde terreindeel rondom de schuren is bestraat met 
klinkers en stelconplaten. Het onderzoeksterrein heeft een oppervlakte van circa 3.000 m2 en be-
vindt zich achter de sleufsilo’s. Na de inpoldering van de voormalige Zuiderzee, in 1960 is de 
locatie tot 1973 vermoedelijk in gebruik geweest als landbouwgrond. De eerste bebouwing dateert 
vermoedelijk van 1973. 
 

Onderzoekslocatie 
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Uit de verkregen informatie van de provincie Flevoland, de internetsite van het bodemloket en de 
opdrachtgever is gebleken dat op de op de locatie verschillende tanks aanwezig zijn of waren. In 
1965 zijn een tweetal tanks geplaatst, een ondergrondse huisbrandolie tank welke in 1988 is be-
eindigd en een bovengrondse petroleum tank welke nog aanwezig is. In 1983 is er een onder-
grondse dieseltank geplaatst, deze is in 1998 beëindigd. In dat zelfde jaar is er een bovengrondse 
dieseltank geplaatst welke nog aanwezig is. Onbekend is of bovenstaande activiteiten plaats heb-
ben gevonden onder KIWA richtlijnen. Gezien het feit dat het onderzoek alleen diende plaatst te 
vinden waar de brand heeft gewoed is er voor gekozen om geen onderzoek te verrichten op de 
locatie van de tanks. Tevens wordt niet verwacht dat deze tanks een negatieve invloed hebben 
gehad op de bodemkwaliteit te plaatse van der onderhavige onderzoekslocatie. 
 
Op de locatie is, behalve de bovengenoemde tanks en voor zover bekend, geen sprake van (voor-
malige) puntbronnen en zijn er geen gegevens bekend over eventuele uitgevoerde verdachte (bo-
dembedreigende) activiteiten op het perceel die de milieuhygiënische kwaliteit van grond en 
grondwater nadelig kunnen hebben beïnvloed. 

2.4. Bodemonderzoek 
Uit informatie van de provincie Flevoland, de internetsite van het bodemloket is gebleken dat er 
op de locatie een aantal bodemonderzoeken hebben plaatst gevonden. De volgende onderzoeken 
hebben plaats gevonden: 
 
Verkennend bodemonderzoek met kenmerk 03-M1575/075 
Verkennend bodemonderzoek met kenmerk M1575/046-1 
Verkennend bodemonderzoek met kenmerk M1575/046-2  
Verkennend bodemonderzoek met kenmerk M1575/046-3 
Verkennend bodemonderzoek met kenmerk M1575/046-4 
Verkennend bodemonderzoek met kenmerk M1575/046-5 
Verkennend bodemonderzoek met kenmerk M1575/046-7 
  
Ten tijde van het opstellen van onderhavige rapportage zijn de resultaten, al dan niet de auteur 
van bovengenoemde rapporten niet bekend. Ter plaatse van onderhavige onderzoekslocatie heeft 
zover bekend nog geen onderzoek plaatst gevonden. Vooralsnog is het achterhalen van deze ge-
gevens nog niet aan de orde. Mochten de resultaten van onderhavig onderzoek aanleiding geven 
tot aanvullend onderzoek kunnen bovengenoemde gegevens nog worden ingewonnen.  

2.5. Bodemkwaliteitskaart 
Uit gemeentelijke informatie is gebleken dat bovengenoemde locatie binnen de zone land-
bouw/natuur is gelegen. In deze zone worden geen verhoogde gehalten verwacht.  

2.6. Toekomstig gebruik van het terrein 
De bestemming van de onderzoekslocatie zal worden gehandhaafd. 

2.7. Financieel/juridisch 
Op het perceel hebben, voor zover bekend, buiten de brand in 2017, geen calamiteiten plaatsge-
vonden waarbij de bodem verontreinigd is geraakt.  
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2.8. Regionale opbouw en geohydrologie 
De regionale bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie is weergegeven in tabel 1. 
 
Tabel 1: Regionale bodemopbouw 

bodemlaag ligging 
[m-mv] 

bodem-  
samenstelling  

Westlandformatie 
 

Formatie van Twente 
Formaties van Kreftenheye, 

Drente en Harderwijk 
tweede scheidende laag 

0 - 7 
 

7 - 16 
16 - 107 

 
107 - 113 

afwisselend veen, klei en  
slibhoudend fijn zand 

matig fijn tot uiterst slibhoudend fijn zand 
matig fijn tot uiterst grof grindig zand  

(plaatselijk slibhoudend) 
klei 

Toelichting: m-mv= meter minus maaiveld 
 
Het maaiveld ter plaatse van de onderzoekslocatie ligt op ca. -3,9 m- NAP. De bovenste 7 meter 
van de bodem bestaan uit een slecht doorlatende deklaag van de Westlandformatie. Deze laag is 
opgebouwd uit afwisselende lagen klei, veen en slibhoudend fijn zand. 
 
De regionale stromingsrichting van het diepe grondwater is vermoedelijk in noordelijke richting. 
 
De stromingsrichting van het freatisch grondwater wordt voornamelijk beïnvloed door de aanwe-
zigheid van sloten en watergangen. De stromingsrichting van het freatisch grondwater ter plaatse 
van de onderzoekslocatie is vermoedelijk in noordoostelijke richting. 
 
De regionale geohydrologische gegevens zijn ontleend aan de Grondwaterkaart van Nederland, 
DGV-TNO, kaartbladen 26 west/oost, Lelystad/Harderwijk, februari 1985. 

2.9. Onderzoekshypothese 
Conform de aanpak van de NEN 5740 dient, voorafgaand aan de uitvoering van het veld- en 
laboratoriumonderzoek, op basis van de verkregen informatie een hypothese te worden opgesteld. 
Het betreft hierbij een aanname met betrekking tot het al dan niet aanwezig zijn van bodemver-
ontreiniging op de te onderzoeken locatie. 
 
Op basis van de gestelde informatie met betrekking tot de historie en het huidige gebruik van de 
onderzoekslocatie, wordt de onderzoekslocatie beschouwd als “verdacht” ten aanzien van bodem-
verontreiniging. Bij verdachte locaties luidt de onderzoekshypothese dat de bodem verontreinigd 
is met stoffen in concentraties boven de achtergrondwaarde (grond) en/of de streefwaarde (grond-
water).  
 
Voor het toetsen van bovenstaande hypothese is de onderzoeksstrategie “verdacht” uitgevoerd. 
Deze strategie is verder uitgewerkt in hoofdstuk 3. 
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3. ONDERZOEKSPROGRAMMA 
 
Ten behoeve van dit onderzoek is een programma voor veld- en laboratoriumwerk opgesteld.  
 
De onderzoeksopzet is gebaseerd op de Nederlandse Eindnorm voor verkennend bodemonder-
zoek (NEN 5740) waarbij de onderzoeksstrategie voor verdachte locaties met diffuse bodembe-
lasting (VED-HE) is gehanteerd. Volgens de NEN5740 wordt de eerdergenoemde hypothese aan-
vaard indien in de grond en/of het freatisch grondwater concentraties van één of meerdere onder-
zochte parameters worden aangetroffen boven de achtergrond- of streefwaarden. Hierbij dient 
rekening te worden gehouden met enige spreiding in de analyseresultaten evenals de ruimtelijke 
verdeling van de verontreinigde stof(fen) binnen de onderzoekslocatie. 
 
Het veldonderzoek is uitgevoerd volgens de SIKB Beoordelingsrichtlijn voor Veldwerk bij Mili-
euhygiënisch Bodemonderzoek (BRL SIKB 2000) en de Nederlandse Normen en Praktijk Richt-
lijnen (NEN en NPR) van het Nederlands Normalisatie-Instituut. 
 
De verrichte veldwerkzaamheden en chemische analyses zijn weergegeven in tabel 2. 
 
Tabel 2: Verrichte veldwerkzaamheden en chemische analyses 

(deel-)locatie oppervlakte monsternamepunten1) Chemische analyses 
 m2  grond2) grondwater3) 
     

Afgebrande kippenstal 3000 8 boringen tot 0,5 m-mv 
2 boringen tot 1,0 m-mv 
3 boringen tot 1,5 m-mv 

2 boring tot 2,5 m-mv 
1 boring met peilbuis 

2 x NEN-bovengrond 
1 x NEN-ondergrond 

 
1 x NEN-grondwater 

     

1) m-mv = meter minus maaiveld 
2) NEN-grond =  zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn);  PCB’s;  minerale olie (GC);  PAK -VROM  
3) NEN-grondwater = zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn);  vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, 
   xylenen, naftaleen en styreen) ;  minerale olie (GC); vluchtige organische halogeenverbindingen   
 
De posities van de monsternamepunten zijn in bijlage 5 weergegeven. Gezien het feit de afge-
brande stal geen asbesthoudende materialen zijn verwerkt (realisatie tussen 2007 en 2010) is in 
onderhavig onderzoek geen aandacht besteed aan de aanwezigheid van asbest in de bodem. 
 
De chemische analyses zijn conform het AS3000 protocol uitgevoerd door het milieulaboratorium 
van AL-West B.V. te Deventer. AL-West B.V. beschikt over een accreditatie volgens NEN-EN-
ISO 17025. 
 
 

4. BODEMGEGEVENS 

4.1. Bodemgesteldheid en zintuiglijke waarnemingen 
Ten behoeve van het onderzoek is op 15 februari 2018 een veldonderzoek uitgevoerd door 
J.Riemersma (erkend monsternemer volgens certificaat K44009). Het opgeboorde materiaal is in 
het veld beoordeeld op textuur, (afwijkende) kleuren en zintuiglijk waarneembare verontreinigin-
gen. De bemonstering heeft plaatsgevonden conform de NEN5742 en/of NEN5743. 
 
Daarnaast is voor de opgeboorde grond een olie-op-water-test gedaan: via dompeling van een met 
olie verontreinigd grondmonster in water ontstaat er een zichtbare film op het water. De grootte 
en de kleurschakering hiervan kunnen een indicatie zijn voor de mate van olieverontreiniging.  
 
Op basis van zintuiglijke waarnemingen is geen asbestverdacht materiaal geconstateerd. Ook zijn 
er geen andere bijzonderheden in de bodem geconstateerd die kunnen duiden op een verontreini-
ging in de grond en/of het grondwater. De boorprofielen met veldwaarnemingen zijn opgenomen 
in bijlage 2. 



                                                        Rapport 18KL058 
 
8

4.2. Samenstelling grondmengmonsters 
Op basis van de bodemopbouw en de zintuiglijke waarnemingen zijn grondmonsters geselecteerd 
voor chemische analyse. Bij het samenstellen van de grondmengmonsters is als uitgangspunt ge-
hanteerd dat een mengmonster kan worden samengesteld uit individuele grondmonsters, indien 
het bodemmateriaal min of meer dezelfde samenstelling heeft. 
 
De samenstelling van de grond(meng)monsters is vermeld in tabel 3. 
 
Tabel 3: Samenstelling grond(meng)monsters 

Grond(meng)monster 
 

Samengesteld uit boringen Diepte (m-mv) Opmerking 

    
MM1 3+5+6+7+8 0,00-0,50 - 

 2 0,60-1,00 - 
MM2 10+11+12 0,08-0,50 - 

 13 0,08-0,40 - 
MM3 3 0,70-2,00 - 

 4+9 
14 

1+2 
0,50-1,00 
0,60-1,10 
1,00-2,00 

- 
- 
- 

    
 
 

5. RESULTATEN METINGEN EN CHEMISCHE ANALYSES 

5.1. Meetgegevens grondwater 
Voordat de peilbuis is bemonsterd, is de waterstand in de peilbuis gemeten. Tevens zijn het elek-
trisch geleidingsvermogen (EC), troebelheid (NTU) en de zuurgraad (pH) van het water bepaald. 
De grondwatermonsters zijn in het veld, voor zover noodzakelijk, gefiltreerd en geconserveerd. 
De bemonstering heeft plaatsgevonden conform de NEN5744. De resultaten van de metingen zijn 
weergegeven in tabel 4. De watermonstername is op 22 februari 2018 uitgevoerd door J.A. Post 
(erkend monsternemer volgens certificaat K44009). 
 
Tabel 4: Meetgegevens grondwater  

Peilbuis Filterdiepte 
 

m-mv 
Waterstand 

 
m-mv 

Monster be-
lucht 

Toestro-
ming 

 
Afgepompt 

liter 
Troebel-

heid 
NTU 

 

elektrisch 
geleidingsver-

mogen 
µS/cm 

zuurgraad 
(pH) 

         
01 2,50-3,50 1,44 nee goed 5 8,15 2.260 7,1 
         

 
De gemeten pH en EC zijn normale waarden voor een natuurlijke situatie in deze omgeving.  
 
De meetresultaten van het grondwater hebben geen aanleiding gegeven tot het bijstellen van het 
onderzoeksprogramma. 
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5.2. Toetsingskader 
Om de mate van verontreiniging van de bodem te kunnen beoordelen, zijn de chemische analy-
seresultaten van de grond en het grondwater getoetst aan de richtlijnen die zijn opgesteld door het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013, Staatscourant 
27 juni 2013, nr. 16675). Ten behoeve van deze toetsing wordt gebruik gemaakt van de begrippen 
achtergrond-, streef- en interventiewaarde. 
 
De achtergrondwaarden (AW) zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bodem-
kwaliteit en geven de bovengrens aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' wordt 
genoemd. Deze achtergrondwaarden zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze voorkomen 
in de bodem van natuur- en landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden geen belasting 
door lokale verontreinigingsbronnen aanwezig wordt geacht. De streefwaarde (S) geeft het con-
centratieniveau in grondwater aan waarboven wèl en waaronder géén sprake is van een aantoon-
bare verontreiniging. 
 
De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of grondwater aan 
waarboven de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, dier en plant heeft, in ernstige 
mate kunnen zijn verminderd. In het overheidsbeleid wordt gesproken van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging indien de gemiddelde concentratie aan één stof de interventiewaarde over-
schrijdt in tenminste 25 m3 grond/slib of voor het grondwater in tenminste 100 m3 bodemvolume. 
 
Over de hoeveelheid grond/slib of grondwater waarop een eventuele overschrijding van de inter-
ventiewaarde voordoet kan in een eerste onderzoek meestal nog geen betrouwbare uitspraak wor-
den gedaan. Daarom kunnen op basis van de resultaten van dit eerste onderzoek dan ook geen 
conclusies worden getrokken ten aanzien van het wel of niet ernstig zijn van het verontreinigings-
geval. 
 
Bij de getoetste waarden is tevens een index opgenomen. Deze index is als volgt berekend: Index 
= (GSSD - AW) / (I - AW). Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestandaardi-
seerde meetwaarde (GSSD) lager is dan de achtergrondwaarde. Bij een index boven de 1 ligt de 
gestandaardiseerde meetwaarde boven de interventiewaarde. Een index tussen de 0 en 0,5 bete-
kent dat de gestandaardiseerde meetwaarde (ver) onder de interventiewaarde ligt. Een index tus-
sen de 0,5 en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde 
ligt (overschrijding voormalige tussenwaarde). Afhankelijk van de specifieke situatie kan dit aan-
leiding geven voor het uitsplitsen van een mengmonster en/of het uitvoeren van een nader onder-
zoek. Met een nader bodemonderzoek kan de ernst en spoedeisendheid van het geval worden 
vastgesteld. Een nader onderzoek kan worden uitgevoerd als er een duidelijke indicatie bestaat 
dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 
 
Bij de toetsing worden de gemeten gehalten aan de hand van geanalyseerde of geschatte gehalten 
organische stof en lutum met BOTOVA-gevalideerde software omgerekend naar zogenaamde 
standaardbodemcondities (bodem met 10% organische stof en 25% lutum). Deze gestandaardi-
seerde meetwaarden worden vergeleken met de vaste normwaarden. 
 
Door een aantal wijzigingen in de Regeling Bodemkwaliteit zijn per 1 april 2009 de normen voor 
barium in grond tijdelijk buiten werking gesteld. Als blijkt dat verhoogde gehalten aan barium 
worden veroorzaakt door antropogene bronnen, kan het bevoegd gezag dit gehalte beoordelen aan 
de voormalige interventiewaarden. 
 
Wanneer het gehalte van een parameter beneden de rapportagegrens van AS3000 ligt mag er, 
conform de Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (Stc. 122, 27 juni 2008), voor de betreffende 
parameter vanuit worden gegaan dat deze voldoet aan de achtergrondwaarde (AW2000). 
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5.3. Analyseresultaten 
In de tabellen 5 en 6 wordt een samenvatting weergegeven van de toetsingsresultaten van respec-
tievelijk grond en grondwater. De volledige toetsingstabellen met alle analyseresultaten, omgere-
kende analyseresultaten (GSSD) en de bijbehorende toetsingsresultaten (waarden kleiner dan de 
detectielimiet zijn niet omgerekend) zijn opgenomen in bijlage 4. De analyserapporten zijn opge-
nomen in bijlage 3. 
 
Tabel 5: Samenvatting toetsingsresultaten grond(meng)monsters (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders vermeld) 
 Parameters Resultaat GSSD AW I T index Toets oordeel 
MM1 (0,00-1,00 m-mv)        
Samenstelling:  
2+3+5+6+7+8 parameters NEN-pakket - - - - - < AW 
        
MM2 (0,08-0,50 m-mv)        
Samenstelling: 
10+11+12+13 parameters NEN-pakket - - - - - < AW 
        
MM3 ( 0,50-2,00m-mv)        
Samenstelling: 
1+2+3+4+9+14 parameters NEN-pakket - - - - - < AW 
        
AW Achtergrondwaarde 
I Interventiewaarde 
GSSD Gestandaardiseerde meetwaarde 
T-index Index voor de afwijking van Gstandaard tov gemiddelde van Achtergrondwaarde en Interventiewaarde 
Toets oordeel Parameteroordeel op basis van de waarde bij 'T Index' 
Index < 0 GStandaard < AW 
0 < Index < 0,5 GStandaard ligt tussen de AW en de oude T 
0,5 < Index < 1 GStandaard ligt tussen de oude T en I 
Index > 1 I overschreden 
- Geen verhoogde gehalten ten opzichte van de achtergrondwaarden  
NEN-pakket Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn);  PCB’s;  minerale olie (GC);  PAK som 10 

 
 
Tabel 6:  Samenvatting toetsingsresultaten grondwatermonster (gehalten in µg/l, tenzij anders vermeld)  
 Parameters Resultaat GSSD SW I T index Toets oordeel 
Peilbuis 1  
Filterstelling 2,50-3,50 m-mv 

 
molybdeen (Mo) 5,4 5,4 5 300 0,0014 > SW en <= T 

 barium (Ba) 60 60 50 625 0,017 > SW en <= T 
 overige parameters NEN-pakket - - - - - < SW 
        
SW Streefwaarde 
I Interventiewaarde 
GSSD Gestandaardiseerde meetwaarde 
T-index Index voor de afwijking van Gstandaard tov gemiddelde van Streefwaarde en Interventiewaarde 
Toets oordeel Parameteroordeel op basis van de waarde bij 'T Index' 
Index < 0 GStandaard < SW 
0 < Index < 0,5 GStandaard ligt tussen de SW en de oude T 
0,5 < Index < 1 GStandaard ligt tussen de oude T en I 
Index > 1 I overschreden 
- Geen verhoogde gehalten ten opzichte van de streefwaarden  
NEN-pakket zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn);  vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, 

xylenen, naftaleen en styreen) ;  minerale olie (GC); vluchtige organische halogeenverbindingen  
 
  



                                                        Rapport 18KL058 
 
11

5.4. Toelichting analyseresultaten 
Op basis van de veldwaarnemingen en de analyseresultaten kan de bodemkwaliteit als volgt wor-
den toegelicht: 
 
Grond 
Zintuiglijk zijn geen verontreinigingen waargenomen. 
 
Analytisch zijn in het mengmonsters van de bovengrond (MM1 en MM2), ten opzichte van de 
achtergrondwaarde, geen verhoogde gehalten met de onderzochte componenten aangetoond.  
 
Analytisch zijn in MM3, mengmonster van de ondergrond, ten opzichte van de achtergrond-
waarde, geen verhoogde gehalten met de onderzochte componenten aangetoond. 
 
Voor de volledigheid dient te worden vermeld dat bij analyse van mengmonsters de gehalten bij 
separate analyse van individuele deelmonsters zowel hoger als lager kunnen uitvallen. 
 
Grondwater 
Analytisch zijn in het grondwater ter plaatse van peilbuis 01, ten opzichte van de streefwaarde, 
verhoogde gehalten aan molybdeen en barium aangetoond. 
 
In het grondwater is geen van de overige geanalyseerde parameters in een verhoogde concentratie 
ten opzichte van de streefwaarde aangetroffen. 
 
De licht verhoogde gehalten aan molybdeen en barium in het grondwater kunnen mogelijk wor-
den toegeschreven aan de natuurlijke samenstelling van regionaal aanwezige sedimenten. In de 
loop der tijd is het sedimentmateriaal verweerd waarbij het aanwezige molybdeen en barium is 
uitgespoeld naar het grondwater, waar het momenteel als een van nature verhoogde achtergrond-
concentratie wordt aangetroffen. 
 
De gemeten zuurgraad (pH) en geleidbaarheid (EC) zijn niet afwijkend voor het plaatselijke bo-
demtype. 
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6. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

6.1. Samenvatting 
In opdracht van Mts. P.C. en K. Franken de is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de 
locatie Tarpanweg 7 te Swifterbant. In het uitgevoerde bodemonderzoek is door middel van de 
bemonstering en analyse van grond en grondwater de milieuhygiënische bodemkwaliteit ter 
plaatse van de onderzoekslocatie vastgesteld. 
 
Van de bodemkwaliteit op de onderzoekslocatie is het volgende beeld verkregen: 
 Zintuiglijk zijn er geen verontreinigingen waargenomen; 
 Op basis van de historie van het perceel en het uitgevoerde vooronderzoek wordt geconclu-

deerd dat onderhavige locatie als een niet verdachte locatie voor de aanwezigheid van asbest 
kan worden beschouwd. Deze conclusie wordt bevestigd doordat tijdens de boorwerkzaamhe-
den op of in de bodem op basis van zintuiglijke waarnemingen geen asbestverdacht materiaal 
is geconstateerd; 

 Analytisch zijn in de boven- en ondergrond geen verhoogde gehalten met de onderzochte com-
ponenten geconstateerd; 

 Analytisch zijn in het grondwater licht verhoogde gehalten aan molybdeen en barium gecon-
stateerd. 

6.2. Conclusies en aanbevelingen 
Gezien de resultaten van het onderzoek wordt geconcludeerd dat de voor de onderzoekslocatie 
opgestelde hypothese “verdachte locatie”, formeel gezien juist is. Er zijn immers op de locatie 
enkele licht verhoogde gehalten aangetroffen.  
 
De geconstateerde verhoogde gehalten liggen onder het “criterium voor nader onderzoek” en vor-
men géén aanleiding tot het instellen van een nader bodemonderzoek. 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten bestaan er, vanuit milieuhygiënisch oogpunt gezien, geen 
belemmeringen ten aanzien van het gebruik van het terrein. Tevens kan worden geconcludeerd 
dat de brand in 2017 en het daarmee gepaarde bluswater geen negatieve effecten hebben gehad 
op de bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie.  
 
Asbest 
Op basis van de historie van het perceel, de uitgevoerde maaiveldinspectie en de zintuiglijke 
waarnemingen tijdens de boorwerkzaamheden -waarbij geen asbestverdachte materialen zijn aan-
getroffen- is het aannemelijk dat er geen sprake is van een verontreiniging van de bodem met 
asbest. Indien hierover echter meer zekerheid is gewenst, wordt geadviseerd een verkennend bo-
demonderzoek conform NEN 5707 of NEN 5897 uit te laten voeren. 
 
Hergebruik van grond 
Voor de volledigheid kan nog worden vermeld dat de grond naar verwachting zonder beperkingen 
kan worden hergebruikt. Hierbij dient te worden opgemerkt dat dit een indicatieve toetsing aan 
de Regeling en het Besluit Bodemkwaliteit betreft; het uitgevoerde onderzoek betreft immers 
geen partijkeuring conform BRL SIKB 1000, protocol 1001.  
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6.3. Slotopmerking 
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de huidige inzichten en al-
gemeen gebruikelijke methoden. Hoewel het verrichte veldonderzoek, zoals ieder milieutech-
nisch onderzoek, steekproefsgewijs is uitgevoerd, is ernaar gestreefd om representatieve monsters 
te verkrijgen. Het is echter nooit uit te sluiten dat er lokaal afwijkingen in de bodem voorkomen. 
Klijn Bodemonderzoek B.V. acht zich niet aansprakelijk voor de schade die hieruit voort kan 
vloeien. 
 
Het uitgevoerde onderzoek is een momentopname, waardoor de onderzoeksresultaten een be-
perkte geldigheid hebben. Beïnvloeding van grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kunnen 
vinden na uitvoering van een onderzoek, bijvoorbeeld door het bouwrijp maken van de locatie, 
aanvoer van grond van elders zonder kwaliteitsgegevens of verspreiding van verontreinigingen 
van verder gelegen terreinen via het grondwater. Naarmate de periode tussen uitvoering van het 
onderzoek en het gebruik van de resultaten langer wordt, zal meer voorzichtigheid betracht moe-
ten worden bij het gebruik van de gegevens. 
 
De conclusies zijn deels gebaseerd op de analyse van gegevens die door de opdrachtgever en 
derden zijn verstrekt. Wij nemen daarom geen verantwoording voor de gevolgen van fouten door 
verzuiming in informatie of factoren dan wel informatie die niet toegankelijk was voor ons, of die 
wij niet hebben kunnen achterhalen in het normale verloop van het onderzoek. 



      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bijlage 1: Ligging van de locatie en kadastrale kaart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uittreksel Kadastrale Kaart op A3 Uw referentie: 18KL058

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 13 februari 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:4500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DTN01&sectie=B&perceelnummer=2325&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DTN01&sectie=B&perceelnummer=2440&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DTN01&sectie=B&perceelnummer=2963&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DTN01&sectie=B&perceelnummer=2962&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DTN01&sectie=B&perceelnummer=2438&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DTN01&sectie=B&perceelnummer=451&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DTN01&sectie=B&perceelnummer=240&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DTN01&sectie=B&perceelnummer=2281&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DTN01&sectie=B&perceelnummer=2282&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DTN01&sectie=B&perceelnummer=2436&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DTN01&sectie=B&perceelnummer=2326&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DTN01&sectie=B&perceelnummer=553&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DTN01&sectie=B&perceelnummer=248&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DTN01&sectie=B&perceelnummer=2765&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


Omgevingskaart Klantreferentie: 18KL058

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object DRONTEN B 2282
Tarpanweg 7, 8255 RT SWIFTERBANT
CC-BY Kadaster.



 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bijlage 2: Boorprofielen en legenda 



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Tarpanw eg 7  t e  Sw ift erbant
projectcode 1 8 KL0 5 8

datum 0 2 -0 3 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 1  van 4

0 1 stelcon, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 1 5 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester J.Riem ersm a
x 1 7 4 7 5 5 .5 2
y 5 1 0 8 8 0 .9 4

0

50

100

150

200

250

300

350

-15
volledig m enggranulaat , 
graafm achine

-100
klei, zwak silt ig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, bruin, edelm an

-150
klei, zwak zandig, donker grijs, 
edelm an

-300
klei, zwak silt ig, m at ig hum eus, 
neut raal zwart , edelm an

01

02

03

04

0 1

250

350350

150

200

0 2 stelcon, m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester J.Riem ersm a
x 1 7 4 7 3 0 .0 0
y 5 1 0 8 4 5 .7 6

0

50

100

150

200

250

-15
volledig m enggranulaat , 
graafm achine

-60
klei, zwak silt ig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, bruin, edelm an

-100
klei, zwak silt ig, neut raal grijs, 
edelm an

-150
klei, zwak zandig, donker grijs, 
edelm an

01

02

03

04

0 3 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester J.Riem ersm a
x 1 7 4 7 7 0 .2 2
y 5 1 0 8 4 5 .6 6

0

50

100

150

200

250

0
klei, zwak silt ig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, bruin, edelm an

-50
volledig m enggranulaat , edelm an

-70
klei, zwak silt ig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, edelm an

-100
klei, zwak zandig, licht  grijs, edelm an

01

02

03

04

05

0 4 stelcon, m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester J.Riem ersm a
x 1 7 4 7 1 4 .5 7
y 5 1 0 8 4 1 .5 6

0

50

100

-15
volledig m enggranulaat , 
graafm achine

-50
klei, zwak zandig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, edelm an01

0 5 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester J.Riem ersm a
x 1 7 4 7 2 8 .4 3
y 5 1 0 8 2 6 .0 2

0

50

0
klei, zwak silt ig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, edelm an01

0 6 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester J.Riem ersm a
x 1 7 4 7 4 1 .9 7
y 5 1 0 8 1 8 .0 4

0

50

0
klei, zwak silt ig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, edelm an01



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Tarpanw eg 7  t e  Sw ift erbant
projectcode 1 8 KL0 5 8

datum 0 2 -0 3 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 2  van 4

0 7 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester J.Riem ersm a
x 1 7 4 7 5 8 .8 8
y 5 1 0 8 2 7 .8 1

0

50

0
klei, zwak silt ig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, grijs, edelm an01

0 8 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester J.Riem ersm a
x 1 7 4 7 7 7 .7 8
y 5 1 0 8 5 8 .0 5

0

50

0
klei, zwak silt ig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, grijs, edelm an01

0 9 stelcon, m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester J.Riem ersm a
x 1 7 4 7 8 4 .0 8
y 5 1 0 8 7 7 .3 7

0

50

100

-15
volledig m enggranulaat , 
graafm achine

-50
klei, zwak zandig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, edelm an01

1 0 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester J.Riem ersm a
x 1 7 4 7 7 2 .8 4
y 5 1 0 9 0 0 .8 9

0

50

-8
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, edelm an01

1 1 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester J.Riem ersm a
x 1 7 4 7 8 8 .4 9
y 5 1 0 8 8 8 .8 1

0

50

-8
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, edelm an01

1 2 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester J.Riem ersm a
x 1 7 4 7 6 8 .8 0
y 5 1 0 9 0 3 .4 1

0

50

-8
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, edelm an01

1 3 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester J.Riem ersm a
x 1 7 4 7 3 6 .8 3
y 5 1 0 8 9 2 .7 0

0
-8

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, edelm an

Gestaakt  wegens m enggranulaat  op 
0.40 m -m v

01

1 4 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester J.Riem ersm a
x 1 7 4 7 4 9 .4 3
y 5 1 0 8 7 0 .4 4

0

50

100

-10
volledig m enggranulaat , 
graafm achine

-60
klei, zwak silt ig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, graafm achine01

1 5 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester J.Riem ersm a
x 1 7 4 7 4 5 .0 2
y 5 1 0 8 6 2 .2 5

0

50

100

-10
volledig m enggranulaat , 
graafm achine

-60
klei, zwak silt ig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, graafm achine01



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Tarpanw eg 7  t e  Sw ift erbant
projectcode 1 8 KL0 5 8

datum 0 2 -0 3 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4
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1 6 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester J.Riem ersm a
x 1 7 4 7 3 7 .6 1
y 5 1 0 8 4 9 .4 9

0

50

100

-10
volledig m enggranulaat , 
graafm achine

-60
klei, zwak silt ig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, graafm achine01



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

GRONDSOORTEN

Grind, grindig (G,g)

Zand, zandig (Z,z)

Leem , silt ig (L,s)

Klei, kleiig (K,k)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

VERHARDINGEN

Asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

Bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

Water

OLIE OP W ATER REACTIE (OW )

GEUR INTENSITEIT (GI)

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  Photo Ionisat ie Detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bijlage 3: Analyserapporten 



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

23.02.2018Datum
35005721Relatienr
748227Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   748227   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35005721 KLIJN BODEMONDERZOEK B.V.
Uw referentie 18KL058 Tarpanweg 7 te Swifterbant
Opdrachtacceptatie 16.02.18
Monsternemer Opdrachtgever

KLIJN BODEMONDERZOEK B.V. 
Dhr. Frans Bouma
OUDLANDSEWEG 1
9682 XT OOSTWOLD

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice
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AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

426712 426719 426724

-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --

Eenheid
MM1, 02: 60-100, 03: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50, 

07: 0-50, 08: 0-50
MM2, 10: 8-50, 11: 8-50, 12: 8-50, 

13: 8-40
MM3, 01: 100-150, 01: 150-200, 02: 100-150, 

02: 150-200, 03: 70-100, 03: 100-150, 03: 150-
200, 04: 50-100, 09: 50-100, 14: 60-110

Opdracht   748227   Bodem / Eluaat

426712
426719
426724

15.02.2018
15.02.2018
15.02.2018

Monstername Monsteromschrijving

MM1, 02: 60-100, 03: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50, 08: 0-50
MM2, 10: 8-50, 11: 8-50, 12: 8-50, 13: 8-40
MM3, 01: 100-150, 01: 150-200, 02: 100-150, 02: 150-200, 03: 70-100, 03: 100-150, 03: 150-200, 04: 50-100, 09: 50-100, 14: 60-1

Monsternr.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

S
S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

++ ++ ++
73,5 85,8 77,9
<5,0 <5,0 <5,0

18 1,6 24

4,7   0,9   2,3   

++ ++ ++

41 <20 52
0,33 <0,20 0,30

7,1 <3,0 7,6
14 <5,0 10

0,09 <0,05 <0,05
21 <10 19

<1,5 <1,5 <1,5
17 5,5 16

100 32 72

<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 0,069
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
0,35   0,35   0,38   

63 <35 <35
<3 * <3 * <3 *

x) x) x)

#) #) #)
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AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

426712 426719 426724

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%

Begin van de analyses: 16.02.2018
Einde van de analyses: 23.02.2018

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice

MM1, 02: 60-100, 03: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50, 
07: 0-50, 08: 0-50

MM2, 10: 8-50, 11: 8-50, 12: 8-50, 
13: 8-40

MM3, 01: 100-150, 01: 150-200, 02: 100-150, 
02: 150-200, 03: 70-100, 03: 100-150, 03: 150-

200, 04: 50-100, 09: 50-100, 14: 60-110

Opdracht   748227   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S
S
S
S
S

<3 * <3 * <3 *
<4 * <4 * <4 *

8 * <5 * <5 *
12 * <5 * 7 *
20 * <5 * 10 *
10 * <5 * <5 *
<5 * <5 * <5 *

<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   0,0049   #) #) #)
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Toegepaste methoden

eigen methode: 

Gelijkwaardig aan NEN 5739: 
NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: 
Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

IJzer (Fe2O3)
Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Zink (Zn) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Lood (Pb) Kwik (Hg)
Barium (Ba) Cadmium (Cd) Koper (Cu) Kobalt (Co) Koolwaterstoffractie C10-C40 Fluorantheen Fenanthreen
Chryseen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(k)fluorantheen Benzo(ghi)peryleen Benzo(a)anthraceen Anthraceen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118
PCB 138 PCB 153 PCB 180 Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   748227   Bodem / Eluaat
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CHROMATOGRAM for Order No. 748227, Analysis No. 426712, created at 21.02.2018 09:28:46

Monsteromschrijving: MM1, 02: 60-100, 03: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50, 08: 0-50

[@ANALYNR_START=426712]
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CHROMATOGRAM for Order No. 748227, Analysis No. 426719, created at 21.02.2018 09:28:46

Monsteromschrijving: MM2, 10: 8-50, 11: 8-50, 12: 8-50, 13: 8-40

[@ANALYNR_START=426719]
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CHROMATOGRAM for Order No. 748227, Analysis No. 426724, created at 21.02.2018 09:28:46

Monsteromschrijving: MM3, 01: 100-150, 01: 150-200, 02: 100-150, 02: 150-200, 03: 70-100, 03: 100-150, 03:

150-200, 04: 50-100, 09: 50-100, 14: 60-110

[@ANALYNR_START=426724]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

28.02.2018Datum
35005721Relatienr
749565Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   749565   Water

Opdrachtgever 35005721 KLIJN BODEMONDERZOEK B.V.
Uw referentie 18KL058 Tarpanweg 7 te Swifterbant
Opdrachtacceptatie 22.02.18
Monsternemer Opdrachtgever

KLIJN BODEMONDERZOEK B.V. 
Dhr. Frans Bouma
OUDLANDSEWEG 1
9682 XT OOSTWOLD

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. 31/570788121
Klantenservice
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Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l

432942

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--

Eenheid
PB01, 01-01: 250-350

Opdracht   749565   Water

432942 PB01, 01-01: 250-350 22.02.2018

Monsteromschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S

60
<0,20

4,4
7,7

<0,05
<2,0

5,4
11
27

<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
0,21   

<0,020
<0,20

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10
<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
0,14   

0,21   
<0,20

#)

#)

#)
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

432942

--
--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 22.02.2018
Einde van de analyses: 28.02.2018

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. 31/570788121
Klantenservice

PB01, 01-01: 250-350

Opdracht   749565   Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

S
S
S
S
S

S

S

<0,10
<0,20
<0,20
<0,20
0,42   

<0,20

<50
<10 *
<10 *

<5,0 *
5,8 *

<5,0 *
<5,0 *
<5,0 *
<5,0 *

#)
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Toegepaste methoden
eigen methode: 

Protocollen AS 3100: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40
Zink (Zn) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Lood (Pb) Kwik (Hg) Koper (Cu) Kobalt (Co) Barium (Ba) Cadmium (Cd)
Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform) Tolueen
Tetrachloormethaan (Tetra) 1,1-Dichloorethaan Ethylbenzeen ortho-Xyleen 1,2-Dichloorethaan m,p-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen 1,1,1-Trichloorethaan Styreen 1,1,2-Trichloorethaan Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri) Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   749565   Water
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CHROMATOGRAM for Order No. 749565, Analysis No. 432942, created at 28.02.2018 08:29:14

Monsteromschrijving: PB01, 01-01: 250-350

[@ANALYNR_START=432942]
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Bijlage 4: Toetsingstabellen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Toetsingsinstellingen  
Versie 2.0.0
Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb [T.12]

 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  
Opdrachtnummer 748227
Laboratorium AL-West B.V.
Matrix Vaste stoffen
Project 18KL058 Tarpanweg 7 te Swifterbant
Datum binnenkomst 16.02.2018
Rapportagedatum 23.02.2018
CRM Dhr. Laurens van Oene

 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Monster  
Analysenummer 426712
Monsteromschrijving MM1, 02: 60-100, 03: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50, 08: 0-50
Datum monstername 15.02.2018
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 4,7 Gemeten waarde
Lutum (%) 18 Gemeten waarde

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Voldoet aan Achtergrondwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

IJzer (Fe2O3) < 5 % Ds 3,5 %  N     
Fractie < 2 µm 18 % Ds 18 %  N     
Cadmium (Cd) 0,33 mg/kg Ds 0,41 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,6 13 -1 <= AW
Kwik (Hg) 0,09 mg/kg Ds 0,1 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,15 36 -1 <= AW
Barium (Ba) 41 mg/kg Ds 53 mg/kg  N     
Kobalt (Co) 7,1 mg/kg Ds 9,08 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 15 190 -1 <= AW
Zink (Zn) 100 mg/kg Ds 126 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 140 720 -1 <= AW
Nikkel (Ni) 17 mg/kg Ds 21,2 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 35 100 -1 <= AW
Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 190 -1 <= AW
Lood (Pb) 21 mg/kg Ds 24,6 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 50 530 -1 <= AW
Koper (Cu) 14 mg/kg Ds 17,6 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 40 190 -1 <= AW
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen

< 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     

Chryseen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Fenanthreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(a)anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(ghi)peryleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo-(a)-Pyreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Koolwaterstoffractie
C10-C40

63 mg/kg Ds 134 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 5000 -1 <= AW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 3 mg/kg Ds 4,47 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 3 mg/kg Ds 4,47 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 4 mg/kg Ds 5,96 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

8 mg/kg Ds 17 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C24-C28

12 mg/kg Ds 25,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C28-C32

20 mg/kg Ds 42,6 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

10 mg/kg Ds 21,3 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 mg/kg Ds 7,45 mg/kg  N     

PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 1,49 ug/kg  N     
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 1,49 ug/kg  N     
PCB 101 < 0,001 mg/kg Ds 1,49 ug/kg  N     
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 1,49 ug/kg  N     
PCB 138 < 0,001 mg/kg Ds 1,49 ug/kg  N     
PCB 153 < 0,001 mg/kg Ds 1,49 ug/kg  N     
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 1,49 ug/kg  N     
som 7
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180

  10,4 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 20 1000 -1 <= AW

som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

  0,35 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 40 -1 <= AW
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Monster  
Analysenummer 426719
Monsteromschrijving MM2, 10: 8-50, 11: 8-50, 12: 8-50, 13: 8-40
Datum monstername 15.02.2018
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 0,9 Gemeten waarde
Lutum (%) 1,6 Gemeten waarde

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Voldoet aan Achtergrondwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

IJzer (Fe2O3) < 5 % Ds 3,5 %  N     
Fractie < 2 µm 1,6 % Ds 1,6 %  N     
Cadmium (Cd) < 0,2 mg/kg Ds 0,24 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,6 13 -1 <= AW
Kwik (Hg) < 0,05 mg/kg Ds 0,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,15 36 -1 <= AW
Barium (Ba) < 20 mg/kg Ds 54,2 mg/kg  N     
Kobalt (Co) < 3 mg/kg Ds 7,38 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 15 190 -1 <= AW
Zink (Zn) 32 mg/kg Ds 75,9 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 140 720 -1 <= AW
Nikkel (Ni) 5,5 mg/kg Ds 16 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 35 100 -1 <= AW
Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 190 -1 <= AW
Lood (Pb) < 10 mg/kg Ds 11 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 50 530 -1 <= AW
Koper (Cu) < 5 mg/kg Ds 7,24 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 40 190 -1 <= AW
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen

< 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     

Chryseen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Fenanthreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(a)anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(ghi)peryleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo-(a)-Pyreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 5000 -1 <= AW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 4 mg/kg Ds 14 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C28-C32

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 101 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 138 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 153 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

  0,35 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 40 -1 <= AW

som 7
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180

  24,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 20 1000 -1 <= AW
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Monster  
Analysenummer 426724
Monsteromschrijving MM3, 01: 100-150, 01: 150-200, 02: 100-150, 02: 150-200, 03: 70-100, 03: 100-150, 03: 150-200, 04: 50-100, 09:

50-100, 14: 60-110
Datum monstername 15.02.2018
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 2,3 Gemeten waarde
Lutum (%) 24 Gemeten waarde

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Voldoet aan Achtergrondwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

IJzer (Fe2O3) < 5 % Ds 3,5 %  N     
Fractie < 2 µm 24 % Ds 24 %  N     
Cadmium (Cd) 0,3 mg/kg Ds 0,38 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,6 13 -1 <= AW
Kwik (Hg) < 0,05 mg/kg Ds 0,037 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,15 36 -1 <= AW
Barium (Ba) 52 mg/kg Ds 53,7 mg/kg  N     
Kobalt (Co) 7,6 mg/kg Ds 7,84 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 15 190 -1 <= AW
Zink (Zn) 72 mg/kg Ds 80,4 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 140 720 -1 <= AW
Nikkel (Ni) 16 mg/kg Ds 16,5 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 35 100 -1 <= AW
Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 190 -1 <= AW
Lood (Pb) 19 mg/kg Ds 21,2 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 50 530 -1 <= AW
Koper (Cu) 10 mg/kg Ds 11,7 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 40 190 -1 <= AW
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen

< 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     

Chryseen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Fenanthreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(a)anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(ghi)peryleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo-(a)-Pyreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Fluorantheen 0,069 mg/kg Ds 0,069 mg/kg  N     
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 35 mg/kg Ds 107 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 5000 -1 <= AW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 3 mg/kg Ds 9,13 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 3 mg/kg Ds 9,13 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 4 mg/kg Ds 12,2 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 mg/kg Ds 15,2 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C24-C28

7 mg/kg Ds 30,4 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C28-C32

10 mg/kg Ds 43,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 mg/kg Ds 15,2 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 mg/kg Ds 15,2 mg/kg  N     

PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 3,04 ug/kg  N     
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 3,04 ug/kg  N     
PCB 101 < 0,001 mg/kg Ds 3,04 ug/kg  N     
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 3,04 ug/kg  N     
PCB 138 < 0,001 mg/kg Ds 3,04 ug/kg  N     
PCB 153 < 0,001 mg/kg Ds 3,04 ug/kg  N     
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 3,04 ug/kg  N     
som 7
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180

  21,3 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 20 1000 -1 <= AW

som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

  0,38 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 40 -1 <= AW
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Tabelinformatie  
Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA
IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)
AW Achtergrondwaarde
I Interventiewaarde
T-index Index voor de afwijking van Gstandaard tov gemiddelde van Streefwaarde en Interventiewaarde
Toets oordeel Parameteroordeel op basis van de waarde bij 'T Index'

 

Tabelinformatie  
Index < 0 GStandaard < AW
0 < Index < 0,5 GStandaard ligt tussen de AW en de oude T
0,5 < Index < 1 GStandaard ligt tussen de oude T en I
Index > 1 I overschreden
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Toetsingsinstellingen  
Versie 1.1.0
Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb [T.13]

 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  
Opdrachtnummer 749565
Laboratorium AL-West B.V.
Matrix Water
Project 18KL058 Tarpanweg 7 te Swifterbant
Datum binnenkomst 22.02.2018
Rapportagedatum 28.02.2018
CRM Dhr. Laurens van Oene
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Monster  
Analysenummer 432942
Monsteromschrijving PB01, 01-01: 250-350
Datum monstername 22.02.2018
Monstersoort Water
Versie 1

 

Gehanteerde waarden voor dit monster  
Water diep/ondiep Ondiep

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Overschrijding Streefwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW SW IW T-index Toets oordeel

Molybdeen (Mo) 5,4 µg/l 5,4 ug/l > Streefwaarde N 5 300 0,0014 > SW en <= T
Kobalt (Co) 4,4 µg/l 4,4 ug/l <= Streefwaarde N 20 100 -1 <= SW
Barium (Ba) 60 µg/l 60 ug/l > Streefwaarde N 50 625 0,017 > SW en <= T
Zink (Zn) 27 µg/l 27 ug/l <= Streefwaarde N 65 800 -1 <= SW
Nikkel (Ni) 11 µg/l 11 ug/l <= Streefwaarde N 15 75 -1 <= SW
Lood (Pb) < 2 µg/l 1,4 ug/l <= Streefwaarde N 15 75 -1 <= SW
Koper (Cu) 7,7 µg/l 7,7 ug/l <= Streefwaarde N 15 75 -1 <= SW
Cadmium (Cd) < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,4 6 -1 <= SW
Kwik (Hg) < 0,05 µg/l 0,035 ug/l <= Streefwaarde N 0,05 0,3 -1 <= SW
Benzeen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,2 30 -1 <= SW
Tolueen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 7 1000 -1 <= SW
Ethylbenzeen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 4 150 -1 <= SW
ortho-Xyleen < 0,1 µg/l 0,07 ug/l  N     
m,p-Xyleen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     
Naftaleen < 0,02 µg/l 0,014 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 70 -1 <= SW
Styreen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 6 300 -1 <= SW
Dichloormethaan < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 1000 -1 <= SW
Trichloormethaan
(Chloroform)

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 6 400 -1 <= SW

Tetrachloormethaan
(Tetra)

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 10 -1 <= SW

1,1-
Dichloorethaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 7 900 -1 <= SW

1,2-
Dichloorethaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 7 400 -1 <= SW

1,1,1-
Trichloorethaan

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 300 -1 <= SW

1,1,2-
Trichloorethaan

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 130 -1 <= SW

Vinylchloride < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 5 -1 <= SW
1,1-
Dichlooretheen

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 10 -1 <= SW

Cis-1,2-
Dichlooretheen

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l  N     

trans-1,2-
Dichlooretheen

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l  N     

Trichlooretheen
(Tri)

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 24 500 -1 <= SW

Tetrachlooretheen
(Per)

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 40 -1 <= SW

1,1-
Dichloorpropaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     

1,2-
Dichloorpropaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     

1,3-
Dichloorpropaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     

Tribroommethaan
(bromoform)

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N  630   

Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 50 µg/l 35 ug/l <= Streefwaarde N 50 600 -1 <= SW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 10 µg/l 7 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 10 µg/l 7 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

5,8 µg/l 5,8 ug/l  N     



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C28-C32

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

som
dichlooretheen-
isomeren

  0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 20 -1 <= SW

som 16
aromatische
oplosmiddelen
(Bbk, 1-1-2008)

  0,77 ug/l  J  150   

som xyleen-
isomeren

  0,21 ug/l <= Streefwaarde N 0,2 70 -1 <= SW

som 3
dichloorpropanen
(som 1,1- en 1,2-
en 1,3-)

  0,42 ug/l <= Streefwaarde N 0,8 80 -1 <= SW

 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)

Tabelinformatie  
Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA
IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)
SW Streefwaarde
IW Interventiewaarde
T-index Index voor de afwijking van Gstandaard tov gemiddelde van Streefwaarde en Interventiewaarde
Toets oordeel Parameteroordeel op basis van de waarde bij 'T Index'

 

Tabelinformatie  
Index < 0 GStandaard < AW
0 < Index < 0,5 GStandaard ligt tussen de AW en de oude T
0,5 < Index < 1 GStandaard ligt tussen de oude T en I
Index > 1 I overschreden
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 INLEIDING 

Maatschap P.C. en K. Franken heeft een rundvee- en pluimveebedrijf aan de Tarpanweg 7 te 
Swifterbant. Voor het bedrijf is een vergunning verleend voor het houden van 44.900 leghennen, 208 
stuks jongvee en 242 stuks melkvee. In augustus 2017 is de bedrijfslocatie getroffen door brand, 
waarbij de pluimveestal en mestopslagloods zijn afgebrand. Het plan is om voor in totaal 50.000 
leghennen twee nieuwe pluimveestallen terug te bouwen met een aparte mestopslagloods. De 
leghennen krijgen in de beoogde situatie meer leefoppervlakte ter beschikking en daarbij worden 
beide stallen voorzien van een wintergarten en een buitenuitloop. In totaal zullen in de nieuwe situatie 
maximaal 208 stuks jongvee, 242 stuks melkvee en 50.000 leghennen worden gehuisvest. 
 
In de gewenste situatie is sprake van het bouwen van twee nieuwe pluimveestallen in plaats van één 
pluimveestal met een geringe uitbreiding van het aantal leghennen, ten opzichte van de huidige 
vergunde situatie voor het perceel aan de Tarpanweg 7 Swifterbant. Er is sprake van in totaal meer 
dan 40.000 stuks pluimvee. Ingevolge het Besluit milieueffectrapportage 1994 is een m.e.r.-
beoordelingsnotitie verplicht voor de uitbreiding van het aantal leghennen en voor de nieuwe 
situering van de pluimveestallen.  
 
Omdat het aantal leghennen toeneemt en de rundveetak ongewijzigd blijft, wordt in deze mer-
beoordelingsnotitie alleen over de wijzigingen in de pluimveetak geschreven en wordt de rundveetak 
buiten beschouwing gelaten. Wel worden de gezamenlijke effecten van de rundvee- en pluimveetak 
op het bedrijf in beeld gebracht.  
Deze rapportage wordt opgesteld aan de hand van bijlage III van de Europese Richtlijn betreffende 
de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (85/337/EEG). Op basis 
van deze rapportage besluit het bevoegd gezag of een volledige m.e.r.-procedure noodzakelijk is.  
 
Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de kenmerken van de activiteit. Hoofdstuk 3 bevat een 
opsomming van relevant beleid op diverse bestuursniveaus. In hoofdstuk 4 wordt een beschrijving 
van de omgeving van de beoogde locatie gegeven. Hoofdstuk 5 geeft een opsomming van de 
milieueffecten van de voorgenomen activiteit. De conclusie is opgenomen in hoofdstuk 6. Na 
hoofdstuk 6 zijn de bijlagen opgenomen. In deze notitie wordt naar de bijbehorende bijlagen 
verwezen. 
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 KENMERKEN VAN DE ACTIVITEIT 

Maatschap P.C. en K. Franken is voornemens het rundvee- en pluimveebedrijf aan de Tarpanweg 7 
te Swifterbant te herstellen en daarbij de leghennen meer leefruimte en uitloop te bieden. Ze streeft 
een toekomstgericht en levensvatbaar bedrijf na. Hiervoor moeten bedrijfseconomische keuzes 
gemaakt worden. De doelstelling is om een bedrijf te exploiteren waar zowel op maatschappelijk 
verantwoorde wijze als op bedrijfseconomisch rendabele wijze dieren gehouden worden en te 
voorzien in een veilige productie van humane voeding. Bovenstaande resulteert in een kleine stijging 
van de bedrijfsomvang (een toename van 5.100 leghennen) die initiatiefnemer in staat stelt om te 
komen tot een duurzame pluimveehouderij, waar efficiëntie, dierwelzijn en milieu hoog op de agenda 
staan.  
 
Het bedrijf aan de Tarpanweg 7 Swifterbant heeft alle benodigde vergunningen voor het houden van 
onder andere ca. 44.900 scharrelkippen. In 1 stal werden de 44.900 leghennen gehouden waarvan 
de helft de beschikking had over een uitloop naar buiten. In de nieuwe situatie wil de initiatiefnemer 
50.000 leghennen gaan houden in twee aparte stallen, met als extra mogelijkheid de dieren naar 
buiten te laten gaan. Ook wordt overwogen de dieren te gaan houden volgens de biologische 
landbouwpraktijk, dit heeft een keurmerk van 3 sterren van de dierenbescherming. De Freiland 
legkippenhouderij voldoet aan de eisen van het Beter leven keurmerk met 2 sterren. In onderstaande 
figuur is het verschil tussen de huidige bedrijfsvorm (gangbaar) naar een 2 of 3 ster concept 
gevisualiseerd.  
 

 
 
  

Figuur 1: Verschillen tussen gangbare, 1, 2 of 3 sterren concepten in het kader van Beter Leven in de legpluimveesector 
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In onderstaande figuur 2 is een situatietekening opgenomen van onderhavig plan aan de Tarpanweg 
7. De leghennen komen in twee nieuwe stallen die naast elkaar staan (stal C1 en C2). De stallen 
staan 15 meter van elkaar af, waarbij er voldoende afstand is om eventuele brandoverslag te 
voorkomen. Tussen stal C2 en de mestloods (gebouw D) is de afstand 10 meter. Aan het 
rundveegedeelte van het bedrijf (stallen A en B) wordt niets veranderd. In bijlage 3 is de 
milieutekening opgenomen van onderhavig plan. 
 
 

 

 SITUERING 

Het bedrijf aan de Tarpanweg 7 ligt op een afstand van circa 2,6 kilometer ten noordoosten van de 
bebouwde kom van Swifterbant, zie figuur 3. Ten zuidoosten van het bedrijf ligt op circa 4,8 kilometer 
de kern van Dronten. Ten oosten van het bedrijf ligt op circa 5,6 kilometer de bewoonde kern  
Ketelhaven. Ten noordwesten van het bedrijf ligt op circa 8,5 kilometer de kern van Urk. Op een 
afstand van circa 74 meter vanaf de voorgevel van stal A, is een bedrijfswoning gelegen behorende 
bij een agrarisch bedrijf (Tarpanweg 8). In bijlage 1 zijn (lucht-) foto’s opgenomen die een indruk 

geven van het huidige bedrijf aan de Tarpanweg 7 Swifterbant. 

Figuur 2: Situatietekening plan Tarpanweg 7 Swifterbant 
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 BEDRIJFSVOERING 

Op een leeftijd van 17 weken komen de kippen naar het pluimveebedrijf en kunnen ze wennen aan 
hun nieuwe verblijf. Na een gewenningsperiode van ca. 2 á 3 weken beginnen de hennen met het 
leggen van eieren. De dieren worden gehuisvest in een stal met volièrehuisvesting met daarbij een 
wintertuin en buitenuitloop. In de stal kunnen ze eten, drinken, rusten, scharrelen, eieren leggen en 
zich in hoogte door de stal bewegen. 
 
De dieren leggen de eieren in de daarvoor bestemde legnesten (zie figuur 4). De eieren rollen vanuit 
de legnesten op de eierband. Deze eierband transporteert de eieren naar de centrale 
eierverzamelruimte van gebouw C1 waar de eierinpakmachine de lege eiertrays vult. Vervolgens 
zorgt de palletiseerrobot dat de stapels met gevulde eiertrays op pallets worden geplaatst waarna 
deze naar de eieropslag getransporteerd kunnen worden. De eieren worden twee tot driemaal per 
week van het bedrijf afgevoerd. 
 

 
  

Figuur 3: Luchtfoto topografische ligging van het bedrijf (Bron: Google maps) 

 
 

Figuur 4: Afbeelding volièresysteem 

Legnest 

Mestband 

Beluchting 
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Na een productieperiode van ca. 14 maanden verlaten de leghennen het bedrijf, waarna de stal en 
de inrichting worden gereinigd. Hierna kunnen weer jonge hennen worden aangevoerd. Tussen de 
afvoer van oude leghennen en de aanvoer van jonge leghennen is een periode van leegstand van 
ca. 2 weken. 

 BESCHRIJVING VERANDERINGEN 

In de nieuwe situatie wordt niet conform de huidige vergunning teruggebouwd, maar er worden twee 
nieuwe pluimveestallen gerealiseerd die op ruime afstand van elkaar komen te staan. Ook de nieuwe 
mestopslagloods wordt op ruime afstand van de pluimveestallen gerealiseerd. Deze 3 gebouwen 
zullen emissiearm worden uitgevoerd en voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij.  
Het aantal te houden dieren stijgt iets en de stallen zorgen voor meer leefruimte voor de leghennen. 
Voor deze situatie wordt een omgevingsvergunning aangevraagd en een ruimtelijke procedure 
doorlopen, namelijk dient het bouwvlak voor onderhavig plan te worden vergroot. De totale omvang 
van de gebouwen exclusief de bedrijfswoning wordt ca. 10.455,5 m2 en is in de huidige vergunning 
ca. 7.432,3 m2. In de volgende figuur zijn de gebouwoppervlaktes per ruimte inzichtelijk gemaakt.  
 

Gebouw Volgens vergunning (m2) Beoogde situatie (m2) 

Stal A 3.092,9 3.092,9 
Stal B 2.155,0 2.155,0 
Stal C (oud)  1.771,5   
Stal C1   2.363,4 
Stal C2   2.363,4 
Eieropslag 61,0 235,4 
Gebouw D mestloods 210,0 235,4 
Overige bebouwing 141,9   
TOTAAL 7.432,3 10.445,5 

Figuur 5: oppervlakte gebouwen vergund en in de beoogde situatie 

In het kader van dierenwelzijn krijgen de leghennen onder andere meer leefruimte en een overdekte 
uitloop (wintertuin) ter beschikking. Het bebouwingsoppervlak van het bedrijf wordt daardoor groter 
dan in de vergunde situatie. In het belang van brandveiligheid is ervoor gekozen om de stallen ver 
uit elkaar te plaatsen. De ruime afstand tussen de nieuwe gebouwen is om te voorkomen dat een 
eventuele brand naar een naastgelegen gebouw kan overslaan.  

 BESCHRIJVING MILIEUTECHNISCHE KENMERKEN 

2.4.1 Gebruik natuurlijke hulpbronnen 

Ten behoeve van de bedrijfsvoering zullen o.a. de volgende hulpbronnen worden gebruikt:  
 voeders 
 elektriciteit 
 strooisel 
 water 
De hoeveelheid van de verschillende hulpbronnen die verbruikt worden, worden zoveel mogelijk 
beperkt. Enerzijds vanwege de effecten voor het milieu, anderzijds ter beperking van de 
productiekosten. Er zal geen gas worden gebruik voor verwarming van de dierruimten of het 
eierverzamelgebouw. 
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2.4.2 Productie afvalstoffen 

In de volgende figuur is de productie van afvalstoffen voor de nieuwe bedrijfssituatie weergegeven. 
 

Afvalstof Nieuwe bedrijfssituatie  
Huishoudelijk afvalwater 5 m3 
Kadavers 2,5 ton 
Schrobwater  50 m3 
Ledlampen 10 kg 

Figuur 6 Productie afvalstoffen per jaar 

De opslag en afvoer van deze afvalstoffen geschiedt volgens de hiervoor geldende wet- en 
regelgeving en vind gescheiden plaats. 

2.4.3 Meststof 

De mestproductie van de leghennen zal in de nieuwe bedrijfssituatie circa 1.150 m3 per jaar 
bedragen en zal voor een deel binnen de inrichting worden opgeslagen in de mestopslagloods. De 
mest wordt gedroogd is deze loods en kan worden gebruikt als meststof voor akkerbouw- en 
weidegronden op het eigen bedrijf en in de omgeving. Daarnaast zijn er mogelijkheden om de mest 
te gebruiken als energiebron bij biomassakachels of in de vorm van pellets te gebruiken in 
wijnbouwgebieden over de wereld. Dit laatste afzetkanaal was de laatste jaren voor het bedrijf van 
toepassing en verwacht wordt dat dit ook in de toekomst zo zal zijn. 

2.4.4 Verontreiniging en hinder 

Mogelijke verontreinigingen bij dit initiatief zijn: bodemverontreiniging door mest en/of kadavers en 
luchtverontreiniging als gevolg van emissies. Om eventuele verontreinigingen te voorkomen, worden 
maatregelen genomen, zoals het aanleggen van een vloeistof kerende vloer en het beperken van 
emissie naar de omgeving. Verder wordt de mest binnen de inrichting gedroogd en vervolgens van 
het bedrijf afgevoerd. De pluimvee kadavers worden opgeslagen in vloeistofdichte tonnen in de 
kadaverkoeling, waardoor bodemverontreiniging wordt voorkomen.  

 ONGEVALLEN EN RISICO’S 

De meeste activiteiten bij een veehouderij vinden binnen de gebouwen plaats. De inrichting zal 
voldoen aan de eisen van de Arbowetgeving. In de inrichting worden geen gevaarlijke machines of 
toxische stoffen gebruikt. Ventilatie, mestdroging, voer- en drinkwatersystemen worden 
computermatig aangestuurd. Mengvoer en enkelvoudige grondstoffen als graan worden in silo's 
buiten de stal opgeslagen. 
 
Op het bedrijf worden brandveiligheidsmaatregelen genomen, zoals een alarmsysteem bij uitval van 
stroom of essentiële apparatuur, de aanwezigheid van een brandmeldsysteem, het minimaal één 
keer in de vijf jaar controleren van de elektrische installatie door een externe deskundige en de 
aanwezigheid van een object-informatiekaart voor brandweer en hulpdiensten. Daarnaast worden 
brandvertragende materialen in de stallen toegepast en draagbare brandblussers geplaatst. Om het 
risico op ongevallen op het bedrijf te verkleinen, wordt gewerkt met opgeleid personeel in het geval 
externe medewerkers worden ingezet.  
 
Een wat groter risico voor ongevallen is tijdens het laden en lossen van de leghennen. Door de 
aanwezigheid van vreemde arbeidskrachten kan dit leiden tot een verhoogd risico. Om dit risico zo 
klein mogelijk te houden wordt op het bedrijf, tijdens deze arbeidspiek gebruik gemaakt van 
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gecertificeerde bedrijven met geschoold personeel. Het geschoolde personeel kent de risico’s en 

heeft geleerd om zorgvuldig met de dieren om te gaan. Op deze manier zullen zich minder gevaarlijke 
situaties voordoen en wanneer deze zich voordoen, wordt hier passend opgetreden. 
 
Bij het gebruik van werktuigen en machines worden de voorschriften van de fabrikant nageleefd. Een 
risico in een pluimveehouderij is het uitvallen van stroom. Door het wegvallen van netspanning zullen 
onder andere de ventilatoren stilvallen. Het gevolg hiervan is dat er onvoldoende luchtverversing in 
de stallen is, waardoor de dieren kunnen stikken. Om dit risico weg te nemen is er op het bedrijf een 
noodstroomaggregaat aanwezig, zodat te allen tijde spanning beschikbaar is. Het 
noodstroomaggregaat zal 1 keer per maand worden getest, zodat op de werking ervan in geval van 
stroomuitval kan worden gerekend. 
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 BELEID EN BESLUITEN 

Ten aanzien van internationaal, nationaal, provinciaal en gemeentelijk beleid is onder andere de 
volgende wet- en regelgeving van belang. De gevolgen hiervan voor de voorgenomen activiteit 
komen in de navolgende hoofdstukken aan de orde. 

 INTERNATIONAAL BELEID 

IPPC-richtlijn/RIE 
Voluit: Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie 

en bestrijding van verontreiniging (IPPC). De IPPC-richtlijn maakt deel uit van de 
Richtlijn Industriële Emissies (2010/75/EU, RIE, of Industrial Emissions Directive, IED).  
De Richtlijn Industriële Emissies (RIE) (2010/75/EU) is sinds 1 januari 2013 verwerkt in 
de Nederlandse Wet- en regelgeving. 

Doel: De IPPC-richtlijn/RIE heeft de geïntegreerde preventie en beperking van verontreiniging 
door de in bijlage I van de richtlijn genoemde activiteiten ten doel. Zij bevat maatregelen 
ter voorkoming en, wanneer dat niet mogelijk is, beperking van emissies door de 
bedoelde activiteiten in lucht, water en bodem, met inbegrip van maatregelen voor 
afvalstoffen, om een hoog niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel te 
bereiken. 

M.e.r.-richtlijn 
Voluit: Richtlijn in werking vanaf 1994 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde 

openbare en particuliere projecten. 
Doel: Deze richtlijn heeft ten doel het ontstaan van vervuiling of hinder van meet af aan 

inzichtelijk te maken. Vervolgens moet worden gekeken hoe het negatieve effect op het 
milieu en de omgeving, zoveel mogelijk beperkt kunnen worden en of aan de 
grenswaarden kan worden voldaan. 

Habitatrichtlijn 
Voluit: Richtlijn 92/43/EG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de 

natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. 
Doel: Deze richtlijn heeft ten doel bij te dragen tot het waarborgen van de biologische 

diversiteit door het in stand houden van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna 
op het Europese grondgebied van de Lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is. 

Vogelrichtlijn 
Voluit: Deze richtlijn heeft ten doel bij te dragen tot het waarborgen van de biologische 

diversiteit door het in stand houden van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna 
op het Europese grondgebied van de lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is. 

Doel: Deze richtlijn heeft ten doel de instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende 
vogelsoorten op het Europese grondgebied van de lidstaten waarop het Verdrag van 
toepassing is. De vogels moeten worden beschermd en daarnaast moeten de landen 
maatregelen nemen om voor deze vogels een 'voldoende gevarieerdheid van 
leefgebieden en een voldoende omvang ervan te beschermen, in stand te houden of te 
herstellen' 

Nitraatrichtlijn 
Voluit: Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991 inzake de bescherming van 

water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen. 
Doel: Deze richtlijn heeft tot doel de waterverontreiniging die wordt veroorzaakt door nitraten 

uit (agrarische) bronnen te verminderen, en verdere verontreiniging van dien aard te 
voorkomen. 
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Kaderrichtlijn water 
Voluit: Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot 

vaststelling van communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid. 
Doel: Deze richtlijn heeft tot doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te 

waarborgen. 

 NATIONAAL BELEID 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
Voluit: Wet, van 6 november 2008 in werking getreden, houdende regels inzake een 

vergunningstelsel met betrekking tot activiteiten die van invloed zijn op de fysieke 
leefomgeving en inzake handhaving van regelingen op het gebied van de fysieke 
leefomgeving. 

Doel: Deze wet is bedoeld om één geïntegreerde en samenhangende vergunningprocedure 
voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu te creëren (de 
Omgevingsvergunning). 

Wet milieubeheer 
Voluit: Wet van 13 juni 1979, houdende regels met betrekking tot een aantal algemene 

onderwerpen op het gebied van de milieuhygiëne. Per 1 oktober 2010 is de 
milieuvergunning (vergunning Wm) veranderd in de omgevingsvergunning (vergunning 
Wabo). 

Doel: Deze wet is bedoeld om milieubelasting door bedrijven en instellingen te voorkomen of 
te beperken. 

Wet natuurbescherming 
Voluit: De ingangsdatum van deze Wet is 1 januari 2017. Deze Wet is het kader voor het 

behoud van de biologische diversiteit en een duurzaam gebruik van de bestanddelen 
daarvan en ter uitvoering van richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake 
de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG 1992, 
L 206), richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 
2009 inzake het behoud van de vogelstand (PbEU 2010, L 20) en diverse verdragen 
inzake de biologische diversiteit en de bescherming van bedreigde dier- en 
plantensoorten en hun natuurlijke leefomgeving. 

Doel: Deze wet heeft ten doel het geven van wettelijke bescherming aan soorten, terreinen 
en wateren met bijzondere natuur- en landschapswaarden. 

Wet ammoniak en veehouderij (Wav) 
Voluit: Wet van 31 januari 2002 en in 2007 aangepast, houdende regels inzake 

ammoniakemissie uit tot veehouderijen behorende dierenverblijven 
Doel: Deze wet heeft ten doel om zeer kwetsbare natuur extra te beschermen tegen 

ammoniak uit veehouderijen. 
Besluit emissiearme huisvesting (Beh) 
Voluit: Besluit van 25 juni 2015 houdende regels ter beperking van de ammoniakemissie uit 

huisvestingssystemen van veehouderijen. Dit besluit is per 1 augustus 2015 in werking 
getreden. 

Doel: Deze wet heeft ten doel de emissie van ammoniak en fijnstof uit huisvestingssystemen 
van veehouderijen te beperken door voor bepaalde diercategorieën een maximale 
ammoniakemissiewaarde en fijnstofemissie vast te stellen. 

Wet geurhinder en veehouderij 
Voluit: Wet van 5 oktober 2006, houdende regels inzake geurhinder vanwege tot 

veehouderijen behorende dierenverblijven. Deze wet is per 1 januari 2007 in werking 
getreden. 

Doel: Het stellen van regels met betrekking tot beslissingen inzake de omgevingsvergunning 
milieu krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor zover het 
betreft geurhinder vanwege tot die veehouderijen behorende dierenverblijven. 
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 PROVINCIAAL BELEID 

 Verordening voor de Fysieke leefomgeving Flevoland 2012 

 GEMEENTELIJK BELEID 

 Bestemmingsplan Dronten (vastgesteld 5-10-2016) 
 Paraplubestemmingsplan bijzondere woonvormen gemeente Dronten (vastgesteld 16-2-2017) 

 BESLUITVORMINGSKADER 

De Wet milieubeheer vormt het kader voor de besluitvorming omtrent de realisatie van de 
voorgenomen activiteit. De m.e.r.-beoordeling maakt deel uit van de vergunningverlening ingevolge 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Voordat een aanvraag Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht wordt beoordeeld zal het bevoegd gezag een besluit nemen betreffende het al dan 
niet wenselijk zijn van een Milieu Effect Rapportage. 
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 OMGEVING 

 BESTAAND GRONDGEBRUIK 

In de vergunde situatie is de locatie aan de Tarpanweg 7 geschikt als rund- en pluimveehouderij. De 
vergunde pluimveestal is getroffen door brand en is daardoor momenteel niet in gebruik. Ter hoogte 
van de voorgenomen twee pluimveestallen en de mestopslagloods was gedeeltelijk de vergunde 
pluimveestal gelegen. Het overige gedeelte is in de huidige situatie in gebruik als landbouwgrond.  

 AANWEZIGE NATUURWAARDEN 

4.2.1 Algemene beschrijving omgeving 

Het bedrijf is gelegen in het buitengebied van de gemeente Dronten. De omgeving heeft een 
overwegend agrarisch karakter met verschillende woningen en agrarische (akkerbouw) bedrijven.  

4.2.2 Nationale landschappen 

Nederland kent twintig Nationale Landschappen. Deze gebieden hebben een unieke combinatie van 
cultuurhistorische en natuurlijke elementen. Daarmee vertellen ze het verhaal van het Nederlandse 
landschap. De Nationale Landschappen worden gekenmerkt door een bijzondere samenhang 
tussen landschapselementen als natuur, reliëf, grondgebruik en bebouwing. Door het aanwijzen van 
Nationale Landschappen wil de overheid het typische Nederlandse landschap behouden. Nationale 
Landschappen worden beschermd op grond van hun archeologisch of cultuurhistorisch waardevolle 
eigenschappen.  
 
Het bedrijf is gelegen in de nabijheid van een Nationaal Landschap het gebied “IJsseldelta”. Het 
Nationaal Landschap IJsseldelta is relatief nieuw. Dat wil zeggen: de erkenning van dit gebied als 
Nationaal Landschap is door het Rijk in 2005 gegeven. De landschappelijke kernkwaliteiten van de 
IJsseldelta vormen het krachtige uitgangspunt voor ruimtelijke ontwikkeling. Het landschap vertelt 
het verhaal van de eeuwenoude strijd met het water. De IJsseldelta omvat de polder Mastenbroek, 
het Kampereiland, de Mandjeswaard, polder De Pieper, de IJsselmonding en de boorden langs de 
IJssel, waar zich aan de westoever meerdere kolken bevinden, en is 18.621 ha groot. 

4.2.3 Natuurparken, kustgebieden en bosgebieden 

Nationale Parken (natuurparken) zijn de meest waardevolle natuurgebieden van Nederland. In 
Nederland is een nationaal park een natuurgebied van ten minste duizend hectare, met een 
karakteristiek landschap en bijzondere planten en dieren. Het beheer van een nationaal park is 
gericht op natuurbehoud en -ontwikkeling, natuurgerichte recreatie, educatie en voorlichting, en op 
onderzoek. Naast natuurparken vormen ook kustgebieden en bosgebieden een belangrijk onderdeel 
van de Nederlandse natuur. De genoemde gebieden worden alleen beschermd wanneer zij tevens 
zijn aangewezen op grond van natuurbeschermende regelgeving.  
Het dichtstbijzijnde Nationale Park is gelegen op circa 27 kilometer ten noordoosten van het bedrijf. 
Het betreft het Nationale Park 'Weerribben-Wieden'. De ambities voor dit Nationale Park zijn vertaald 
naar doelstellingen en acties. De kern hiervan: bescherming van topnatuur, gecombineerd met 
verantwoord gebruik van het gebied en de balans tussen natuur en mens als uitgangspunt. Daarbij 
is duurzaamheid leidend in de realisering van faciliteiten voor bezoekers en gebruikers, zoals 
verblijfsaccommodaties, vervoersmogelijkheden, recreatieve voorzieningen en activiteiten en 
(infrastructurele) voorzieningen.  
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4.2.4 Nationaal Natuur Netwerk 

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft in 1990 de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) geïntroduceerd. In juni 2013 kondigde staatssecretaris Dijksma aan dat de 
overheid de naam Nationaal Natuur Netwerk gaat gebruiken in plaats van Ecologische 
Hoofdstructuur. De NNN bestaat uit een netwerk van natuurgebieden. Het doel van de NNN is de 
instandhouding, verbinding en ontwikkeling van deze natuurgebieden, om daarmee een groot aantal 
soorten en ecosystemen te laten voortbestaan.  
 

NNN-gebieden worden beschermd wanneer zij tevens zijn aangewezen op grond van 
natuurbeschermende regelgeving of wanneer in het gebied een activiteit wordt opgericht of 
uitgebreid. Eventuele NNN-gebieden in de omgeving van het bedrijf die tevens zijn aangewezen 
door andere natuurbeschermende regelgeving worden in desbetreffende paragraaf genoemd. Het 
bedrijf aan de Tarpanweg 7 is niet in de Ecologische Hoofdstructuur gelegen, zie figuur 7. Het 
dichtstbij liggende waardevolle Nationale natuur netwerk ligt op een afstand van ca. 2,4 km.  
 

 
Figuur 7: Ligging NNN-gebieden in de omgeving Tarpanweg 7 (       = bedrijfslocatie)                                                         

(Bron: http://ehs.flevoland.nl/) 

4.2.5 Kwetsbare gebieden 

Kwetsbare gebieden zijn gebieden welke in het kader van de Wet ammoniak en veehouderij zijn 
aangewezen als voor verzuring gevoelig. Met de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) wordt ter 
bescherming van voor verzuring gevoelige natuur een aanvullend zoneringsbeleid gevoerd. Deze 
wet geldt sinds 8 mei 2002 en is op 1 mei 2007 aangepast. De wet schrijft voor dat binnen zeer 
kwetsbare gebieden en in een zone van 250 meter daaromheen in aanvulling op de generieke eisen 
de volgende maatregelen gelden: 
 vestiging van nieuwe intensieve veehouderijen is niet mogelijk  
 bestaande veehouderijen hebben beperkte uitbreidingsmogelijkheden, namelijk tot een voor 

deze veehouderijen vastgelegd emissieplafond.  
 
Zeer kwetsbare gebieden volgens de Wav worden aangewezen bij besluit van Provinciale Staten. 
Bij dit besluit hoort een kaart waarop de begrenzing van de gebieden nauwkeurig wordt aangegeven. 
Bij de aanwijzing dient rekening te worden gehouden met een aantal aspecten, zoals de 
natuurwaarden, de grootte van het gebied en de gevolgen van de aanwijzing voor bestaande 
veehouderijen. Binnen de provincie Flevoland zijn geen Wav-gebieden aangewezen. 

2,4 km. 



MER-beoordelingsnotitie 
Pluimveehouderij Tarpanweg 7 Swifterbant 

5 SEPTEMBER 2018                       

4.2.6 Landschap, cultuurhistorie en archeologische waarden 

Het cultureel erfgoed van de gemeente Dronten bestaat naast de archeologie uit de planmatige 
aanleg van het gebied, de ruimtelijke inrichting van het landschap en de eerste bebouwing in de 
dorpen Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant. In 2010 is het gemaal H.J. Lovink te Biddinghuizen 
aangewezen als rijksmonument. Het is het enige rijksmonument binnen de gemeentegrenzen van 
Dronten. Uitgangspunt voor Swifterbant is het behoud van het karakter van een kleine kern: 
kleinschalig, compact en sociaal levendig. Uitgangspunt voor Biddinghuizen is voortbouwen op de 
heldere, oorspronkelijke geleding van de kern. 
 
Het bedrijf is gelegen in het buitengebied met veel agrarisch grondgebruik rondom het plangebied. 
Het huidige handelen ten aanzien van bestemmingsplannen binnen de gemeente Dronten houdt 
rekening met de bescherming van cultuurhistorische- en archeologische waarden. Hierbij wordt als 
uitgangspunt de verwachtingswaarde kaart van de provincie gehanteerd. Een uitsnede van de 
provinciale kaart is in figuur 8 opgenomen.  
 
De toekomstige bebouwing is gelegen op gronden ‘archeologisch waardevol gebied 4’ die zijn 
aangewezen als gronden met een gematigde archeologische verwachting. Voor bouwwerken met 
een oppervlakte groter dan 1,7 hectare, moet alvorens een omgevingsvergunning voor het bouwen 
wordt verleend, door de aanvrager een rapport worden overgelegd waarin:  

 de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden 
verstoord in voldoende mate zijn vastgesteld; en  

 in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden 
bewaard en/of gedocumenteerd. 

In onderhavig plan is geen sprake van bouwwerken groter dan 1,7 hectare. Er is derhalve géén 
onderzoek vereist. 
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Figuur 8: Archeologische verwachtingswaarden binnen de provincie Flevoland   (       = bedrijfslocatie)                                       

(Bron: http://www.samflevoland.nl/files/arch_beleidskaart_dronten.pdf ) 

4.2.7 Natura 2000-gebieden 

Nederland kreeg in 1967 voor het eerst een Natuurbeschermingswet. Deze wet maakte het mogelijk 
om natuurgebieden en soorten te beschermen. Op den duur voldeed de wet niet meer aan de eisen 
die internationale verdragen en Europese verordeningen stellen aan natuurbescherming. Daarom is 
in 1998 een nieuwe Natuurbeschermingswet gemaakt die gericht is op gebiedsbescherming. Per 1 
januari 2017 is de Wet Natuurbescherming van kracht, welke het wettelijk kader is voor;  
 het behoud van de biologische diversiteit en een duurzaam gebruik van bestanddelen daarvan 
 ter uitvoering van richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding 

van de natuurlijke habitats  
 de bescherming van wilde flora en fauna (PbEG 1992, L 206)  
 richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement: het behoud van de vogelstand  
 diverse verdragen inzake de biologische diversiteit en de bescherming van bedreigde dier- en 

plantensoorten en hun natuurlijke leefomgeving 
 
De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) maakt onderdeel uit van de Wet natuurbescherming. 
De PAS steunt op twee pijlers om de doelen van Natura 2000-gebieden zeker te stellen: daling van 
stikstofdepositie en ecologische herstelmaatregelen. Een deel van de daling mag worden gebruikt 
voor nieuwe economische activiteiten.  
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Vrijwel elke veehouderij dient te beschikken over een vergunning Wet natuurbescherming. Het 
bevoegd gezag hiervoor is de provincie waarin het bedrijf is gelegen. Om de stikstofdepositie op de 
omliggende natuur te kunnen berekenen is sinds 1 juli 2015 het rekenprogramma Aerius calculator 
beschikbaar. Op basis van de gegevens van de dierverblijven, zoals het huisvestingssysteem, de 
ventilatie en het aantal dieren, wordt de stikstofdepositie op de omliggende natuur bepaald.  
 

Het dichtstbijzijnde natuurgebied “Ketelmeer & Vossemeer” is op circa 866 meter afstand van het 
bedrijf gelegen en is aangewezen als Vogelrichtlijngebied (VR), zie figuur 9. Het gebied Ketelmeer 
en Vossemeer bestaat uit een uitgestrekt zoetwatermeer, zand- en modderbanken en 
moerasvegetatie. De meren kregen in 1957 hun huidige vorm na de aanleg van de dijken rond 
Oostelijk Flevoland. Het Ketelmeer heeft een gemiddelde diepte van -2.9 meter NAP en heeft een 
slib- en zavelrijke bodem. Het is daarmee relatief diep en heeft alleen in het oostelijk deel 
omvangrijke ondiepten met waterplanten. In het oosten van het gebied is sprake van grote 
peildynamiek als gevolg van op- en afwaaiing. Daardoor kon de oorspronkelijke land-waterovergang 
met uitgestrekte zones waterriet gedeeltelijk in stand blijven. In het oostelijke deel zijn in 1997 en 
2002 eilandjes aangelegd, het geheel bestaat nu uit zand- en slikplaten, rietvelden en geulen. Het 
Vossemeer vormt een verbinding tussen het Ketelmeer en de Veluwerandmeren, en ontvangt het 
meeste water via de Roggebotsluis uit het Drontermeer. Het Vossemeer is veel zandiger dan het 
Ketelmeer en is buiten de vaargeul grotendeels minder dan een meter diep. In 1997 is er een 
moeraszone aangelegd. 
 
Voor de betreffende locatie is op 8 december 2017 in het kader van de Wet natuurbescherming bij 
de provincie Flevoland voor de nieuwe situatie een vergunningaanvraag ingediend. Betreffende 
aanvraag is als Melding afgehandeld door de provincie en akkoord bevonden. In bijlage 9 is de 
geregistreerde Melding voor de Wet natuurbescherming opgenomen.  
 

 
Figuur 9: Ligging dichtstbijzijnde Natura2000-gebied rond Tarpanweg 7 (       = bedrijfslocatie)                                                                 

(Bron: https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapsgebied.aspx?id=n2k075&groep=1)  
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 MILIEUEFFECTEN 

In onderstaande paragrafen worden potentiële milieueffecten in beeld gebracht. Het aantal dieren in 
de beoogde situatie is 50.000 leghennen, 242 melkkoeien en 208 stuks jongvee. Er worden twee 
nieuwe pluimveestallen met daaraan vast een overdekte uitloop voor de leghennen gerealiseerd en 
de leghennen kunnen gebruik maken van een open gebied buiten de stal. De leghennen beschikken 
in de dagperiode over de (buiten)uitloop. Ook wordt een opslagloods gerealiseerd. Hierin wordt de 
pluimveemest verder gedroogd en wordt de uitgaande lucht gezuiverd. 
 
De leghennen worden in de ochtend gevoerd en beschikken hierna over de (buiten)uitloop. In de 
praktijk blijkt dat de leghennen tijdens het voeren in de stal mesten en vervolgens naar buiten gaan. 
Uit mestboekhoudingen van pluimveebedrijven met een buitenuitloop blijkt dat de hoeveelheid af te 
voeren mest nagenoeg gelijk is tussen leghennen die wel beschikken over een (buiten)uitloop en 
leghennen die hier niet over beschikken. De geringe hoeveelheid mest die verspreid wordt over de 
uitloop door de leghennen komt ten goede aan het gras en zorgt voor de groei van het gras in de 
buitenuitloop. 

 AMMONIAK 

Een overzicht van de ammoniakemissie in de gewenste situatie is weergegeven in de diertabel, zie 
bijlage 2. Voor de betreffende locatie is op 8 december 2017 in het kader van de Wet 
natuurbescherming bij de provincie Flevoland een vergunningaanvraag ingediend, overeenkomstig 
met onderhavige aanvraag. Betreffende aanvraag is als Melding afgehandeld en akkoord bevonden. 
 
Om een risicoschatting te maken van ammoniakschade aan gewassen in de directe omgeving kijken 
we naar de totale emissie van het bedrijf en de afstand waarbinnen mogelijke schade aan fruitteelt 
en boomkwekerijen kan optreden. In de directe omgeving vindt geen teelt van derden plaats, 
waardoor er geen schade aan gevoelige gewassen zal optreden.  

 GEUR 

De geuremissie van een veehouderij moet worden beoordeeld op grond van de Wet geurhinder en 
veehouderij op de omliggende geurgevoelige objecten. Er is een minimale afstand van 50 meter 
vereist tussen de stal met dieren zonder vastgestelde geurnorm en een voor geur gevoelig object 
buiten de bebouwde kom. Daarnaast is er bij stallen voor dieren met een vastgestelde geuremissie 
een afstandseis van 25 meter tussen de gevel van een voor geur gevoelig object buiten de bebouwde 
kom en de gevel van de stal. Er wordt aan deze gewenste afstanden voldaan. Daarnaast wordt er 
een maximum gesteld aan de geurbelasting op voor geur gevoelige locaties in de omgeving. In de 
volgende paragraaf wordt hier toelichting op gegeven. 
 
Voor veehouderijen met dieren waarvoor een geuremissie is vastgesteld, geldt dat de belasting op 
omliggende geurgevoelige objecten moet worden berekend met het programma V-Stacks 
vergunning. Dit wordt ook wel de voorgrondbelasting van geur genoemd. Voor dieren met een 
emissiefactor geldt dat de belasting op geurgevoelige objecten binnen wettelijk vastgestelde normen 
moet blijven. Dit is voor deze locatie van toepassing. 
 

De geurnorm op de bebouwde kom betreft 2,0 OU/sec en buiten de bebouwde kom 8,0 OU/sec. 
Middels het verspreidingsmodel, V-stacks vergunning, is de geurverspreiding berekend op de voor 
geur gevoelige objecten in de omgeving. In bijlage 4 is de geurberekening door het bedrijf aan de 
Tarpanweg 7 Swifterbant opgenomen. In figuur 10 zijn de resultaten en de bijbehorende geurnorm 
uit de geurberekening voor de nieuwe locatie inzichtelijk gemaakt. De emissiefactor voor geur is 
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gebaseerd op regeling geur en veehouderij (Rgv), die 17 juli 2018 gepubliceerd is in de 
Staatscourant.  
 
Geurgevoelig object Geurnorm Geurbelasting in de Beoogde situatie 
De Koningshof 63    2,0     0,0 
Tarpanweg 3 woning    8,0     1,1 
Tarpanweg 3 stal    8,0     1,3 
Tarpanweg 6    8,0     1,2 
Tarpanweg 8    8,0     1,9 
Tarpanweg 9    8,0     0,6 
Tarpanweg 10    8,0     0,6 
Tarpanweg 13    8,0     0,2 
Tarpanweg 14    8,0     0,2 
Tarpanweg 15    8,0     0,2 
Tarpanweg 16    8,0     0,2 
Beverweg 8    8,0     0,1 
Elandweg 5    8,0     0,1 
Elandweg 9    8,0     0,1 
Elandweg 14    8,0     0,1 

Figuur 10: Selectie van resultaten uit de geurberekeningen voor de voorgrondbelasting  

De berekening is uitgevoerd voor geurgevoelige objecten in en buiten de bebouwde kom. Uit de 
resultaten uit figuur 10 blijkt dat beoogde situatie aan de gestelde geurnormen voldoet, waardoor de 
omgevingsvergunning voor het aspect geur verleend kan worden.  

 FIJN STOF 

In de Wet Luchtkwaliteit 2007 worden eisen gesteld aan de kwaliteit van de lucht. Eén van de eisen 
is een maximumwaarde voor de hoeveelheid fijnstof, uitgedrukt in PM10, die zich in de lucht bevindt. 
De overige stoffen die in de Wet Luchtkwaliteit genoemd worden, stikstofdioxiden (NO2 en NOx), 
koolmonoxide (CO), benzeen (C6H6), zwaveldioxide (SO2) en lood (Pb), spelen in de landbouw een 
dermate kleine rol dat deze verwaarloosbaar zijn.  
 
Ten opzichte van de huidige locatie aan de Tarpanweg 7 Swifterbant neemt de fijnstof emissie af. Er 
is wel een kleine toename van het aantal te houden leghennen, maar door het toepassen van 
warmtewisselaars wordt een fijnstof reductie van 31% gerealiseerd. In het Besluit emissiearme 
huisvesting wordt voor nieuwe stallen een fijn stof reductie van 30% geëist, waardoor met het nieuwe 
plan aan de vereisten uit Beh wordt voldaan.  
 
De totale fijnstof emissie voor beoogde situatie bedraagt 2.286 kg per jaar. De wettelijke norm voor 
de fijn stof ter plaatse van een verblijfsplaats van mensen bedraagt maximaal 40 μg/m3. Daarnaast 
geldt een maximaal aantal overschrijdingsdagen van 35 per jaar, waarbij de concentratie maximaal 
50 μg/m3 bedraagt. De fijn stofverspreiding wordt berekend met het verspreidingsmodel ISL3a 2018. 
In figuur 11 is de berekende fijn stof belasting inzichtelijk gemaakt en in bijlage 5 zijn de fijn 
stofberekeningen opgenomen.  
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Woning 
Concentratie 
achtergrond 

[microgram/m3] 

Concentratie 
bron 

[microgram/m3] 

Concentratie 
totaal 

[microgram/m3] 
Overschrijding 

[dagen] 
Concentratie 

PM2,5 
[microgram/m3] 

Tarpanweg 3 
woning 15.92 0.31 16.24 6.3 9.21 

Tarpanweg 3 
vakantiewoningen 15.92 0.35 16.27 6.3 9.22 

Tarpanweg 6 15.92 0.35 16.27 6.3 9.22 
Tarpanweg 8 15.92 0.47 16.40 6.2 9.22 
Tarpanweg 9 16.93 0.20 17.13 6.2 9.51 
Tarpanweg 10 16.93 0.19 17.13 6.2 9.51 
Tarpanweg 13 16.93 0.08 17.01 6.0 9.51 
Tarpanweg 14 16.93 0.08 17.02 6.0 9.51 
Tarpanweg 15 16.93 0.07 17.01 6.0 9.51 
Tarpanweg 16 16.93 0.08 17.01 6.0 9.51 

Figuur 11: Resultaten fijn stofspreiding PM10  en PM2,5 in de beoogde situatie 

De hoogste concentratie van fijnstof bij realisatie van de beoogde situatie bedraagt in de omgeving, 
volgens de ISL3a berekening 17,13 μg per m3. Uit de resultaten van figuur 11 en bijlage 5 blijkt dat 
de beoogde situatie ruim aan de gestelde fijnstof normen voldoet.  
 
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt dat blootstelling aan PM2,5 schadelijker is dan 
blootstelling aan PM10. De kleinere deeltjes van PM2,5 dringen dieper in de longen door (WHO, 2006; 
Brunekreef en Forsberg, 2005). In de Europese richtlijn voor luchtkwaliteit zijn daarom sinds 2008 
grens- en richtwaarden voor PM2,5 opgenomen. Voor de jaargemiddelde PM2,5-concentratie geldt 
vanaf 2015 een grenswaarde van 25 µg/m3. Daarnaast bestaat voor 2020 een 'indicatieve 
grenswaarde' voor het jaargemiddelde van 20 µg/m3. De verplichting is om per 1 januari 2015 de 
fijnstof emissie van PM2,5 te beoordelen. De grenswaarde van 25 µg/m3 aan PM2,5 wordt in de nieuwe 
situatie niet overschreden, zie figuur 11 in de laatste kolom. In bijlage 5 is ook de fijn stofberekening 
voor PM2,5 van de beoogde situatie weergegeven. 

 WATER 

5.4.1 Hemelwater 

Per jaar wordt ongeveer 6.685 m3 hemelwater via verharde oppervlakken afgevoerd (neerslag per 
jaar 800 mm, 20 procent verdamping). Dit water komt niet in contact met bedrijfsmatige processen 
en kan naar de omgeving (bodem, oppervlaktewater) worden afgevoerd. Vanuit de inrichting wordt 
het niet-verontreinigde hemelwater op de naastliggende watergang geloosd. Deze staat in verbinding 
met het oppervlaktewater.  
In verband met de buitenuitloop van de legkippen wordt een deel van de bestaande watergang 
gedempt. Deze demping wordt in z’n geheel gecompenseerd met nieuwe oppervlakte voor 
watergang. De westelijke en vooral de noordelijke watergang wordt verbreed om voor voldoende 
wateroppervlakte te zorgen. Dit is grondeigendom van de initiatiefnemer. Zie voor nadere informatie 
de aanvraag watervergunning en de daarbij behorende tekening voor uitbreiding van watergangen 
en aanleg van duikers. De situering van de watergangen is in de eerste plaats van belang voor de 
waterberging en ook voor de buitenloop van de melkkoeien en de legkippen op het bedrijf. 
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5.4.2 Waterverbruik 

Het waterverbruik wordt in de nieuwe situatie naar verwachting circa 4.020 m3 per jaar. Voor het 
bedrijf wordt leidingwater gebruikt. Voor de woning wordt ook leidingwater gebruikt, maar deze 
hoeveelheid is niet in het aangegeven verbruik opgenomen. Er is geen spoelplaats aanwezig, dus 
hier wordt geen grond-/leidingwater voor gebruikt. Door het toepassen van lagedruksystemen in de 
dierverblijven wordt vermorsing van water zoveel mogelijk voorkomen. Het waterverbruik bij het 
reinigen van de centrale ruimte wordt zoveel mogelijk beperkt door het gebruik van een 
hogedrukreiniger en het toepassen van inweekmiddel. Hierdoor kan eenvoudiger, sneller en met 
minder water worden gereinigd. Het reinigingswater van de stallen wordt opgeslagen in de inloopput 
onder de warmtewisselaar en vervolgens per as afgevoerd van het bedrijf of uitgereden ten behoeve 
van de eigen gewaspercelen. 

 ENERGIE 

Energieverbruikers op het bedrijf zijn ventilatoren, verlichting, luchtwasser, regelingen en overige 
installaties (voer, drinkwater etc.). Het verwachte energieverbruik is ca. 183.500 kWh1 per jaar. Het 
energieverbruik wordt zoveel mogelijk beperkt door het toepassen van goede thermische isolatie en 
een energiezuinig frequentie gestuurd ventilatiesysteem met klimaatcomputer. Tevens wordt zoveel 
als mogelijk gebruik gemaakt van daglicht met aanvullend energiezuinige ledlampen, zodat het 
energieverbruik beperkt blijft. Door het toepassen van warmtewisselaars, wordt het energieverbruik 
in de pluimveestallen verlaagd en ook de emissie van fijnstof en ammoniak uit de stal wordt verlaagd. 
Het plan is om de zuidelijke dakvlakken te voorzien van zonnepanelen. 

 MEST 

Jaarlijks wordt op het bedrijf ongeveer 1.150 m3 strooisel mest geproduceerd door de leghennen. 
Deze mest ligt in de stallen, en wordt met mestbanden naar de mestopslagloods verplaatst. Daar 
wordt ze verder gedroogd en per as afgevoerd van het bedrijf. 

 GELUID 

Op het bedrijf zijn geluidsbronnen aanwezig en vinden er activiteiten plaats waarbij geluid 
geproduceerd wordt. De geluidbelasting veroorzaakt door het bedrijf wordt zoveel mogelijk beperkt. 
Zo wordt waar mogelijk inpandig gewerkt en wordt er met volle vrachten gewerkt om het aantal 
verkeersbewegingen te beperken.  
 

Naast de activiteiten op het bedrijf zijn er andere geluidbronnen/-activiteiten binnen de inrichting. 
Voorbeelden van deze geluidbronnen/-activiteiten zijn de voervijzels, noodstroomaggregaat en de 
ventilatoren. Deze apparaten worden goed onderhouden. De meeste geluidbronnen staan inpandig 
opgesteld. De inpandig opgestelde geluidbronnen zullen daarom buiten de gebouwen bijna niet 
waarneembaar zijn.  
 
Ten opzichte van de vergunde situatie stijgt het aantal leghennen zo gering dat het aantal 
vervoersbewegingen weinig zal veranderen. Doordat de twee nieuwe pluimveestallen in het 
verlengde van de rundveestallen worden geplaatst, zullen de ventilatoren verder van nabijgelegen 
woningen worden gesitueerd. Met voorgenomen veranderingen worden geen nadelige gevolgen 
voor de geluidbelasting op de omliggende woningen verwacht. Derhalve is een akoestisch 
onderzoek niet van meerwaarde en wordt daarom niet uitgevoerd. 

                                                      
1 Op basis van de KWIN 2017-2018 
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 BESLUIT EMISSIEARME HUISVESTING  

Op 25 juni 2015 is het Besluit emissiearme huisvesting (Beh) gepubliceerd en per 1 augustus 2015 
in werking getreden. In het Besluit worden strenge eisen gesteld aan de ammoniakreductie voor 
diercategorieën in nieuwe/op te richten stalruimten. Daarnaast zijn er verdergaande eisen aan de 
fijnstofemissie bij pluimveestallen. Aangezien er in onderhavig plan sprake is van nieuwbouw, zijn 
de eisen uit het Besluit emissiearme huisvesting voor het aspect ammoniak en fijnstof van 
toepassing.  
 
Aan de vereisten voor het aspect ammoniak wordt voldaan. Namelijk moet voor leghennen in de 
situatie van de beoogde situatie worden voldaan aan de emissie-eis van 0,068 kg per NH3 dierplaats 
per jaar bij nieuwbouw. In onderhavig plan worden de stallen voorzien van een stalsysteem voor 
leghennen waarmee een emissie van 0,042 kg NH3 per dierplaats per jaar wordt uitgestoten met 
daarbij de emissie van 0,005 kg NH3 per dierplaats per jaar voor het opslaan van de mest in een 
loods met luchtwasser. In bijlage 2 is de berekening van de grenswaarde volgens het Beh en de 
berekende ammoniakemissie inzichtelijk gemaakt.  
 
In de beoogde situatie wordt voldaan aan de emissie-eis van maximaal 46 gram PM10 per dierplaats 
per jaar. In onderhavig plan worden de twee nieuwe pluimveestallen voorzien van een 
warmtewisselaar, waardoor de emissie 44,9 gram PM10 per dierplaats per jaar wordt. In bijlage 2 zijn 
de grenswaarde volgens het Beh en de werkelijke fijnstofemissie inzichtelijk gemaakt. 

 RICHTLIJN INDUSTRIËLE EMISSIES (RIE) EN IPPC-BELEIDSLIJN 

De Richtlijn Industriële Emissies (RIE) verplicht de lidstaten van de EU om bedrijven te reguleren 
middels een integrale vergunning gebaseerd op de best beschikbare technieken (BBT). De 
Nederlandse overheid heeft deze richtlijn onder andere in de Wet milieubeheer en de Wet ammoniak 
en veehouderij geïmplementeerd. Daarnaast heeft zij een IPPC-beleidslijn (IPPC staat voor 
Integrated Pollution Prevention and Control; de IPPC-richtlijn is per 1 januari 2013 opgenomen in de 
RIE) gepresenteerd die als handreiking kan dienen voor het uitvoeren van de omgevingstoets in het 
kader van de RIE met betrekking tot het aspect ammoniak.  
 
Met de Beleidslijn IPPC-omgevingstoets ammoniak en veehouderij kan het bevoegd gezag bepalen 
of er strengere eisen moeten worden opgenomen dan BBT. Daarmee geeft de beleidslijn invulling 
aan de RIE, die voorschrijft dat emissiegrenswaarden moeten worden gebaseerd op de beste 
beschikbare technieken, waarbij ook rekening dient te worden gehouden met de technische 
kenmerken en de geografische ligging van de inrichting alsmede met de plaatselijke 
omstandigheden. 
 
In paragraaf 4.3 van de IPPC-beleidslijn is als uitgangspunt beschreven dat bij uitbreiding kan 
worden volstaan met de toepassing van BBT, zolang de emissie niet meer bedraagt dan 5.000 kg 
NH3 per jaar. Deze grens van 5.000 kg NH3 moet echter niet als absolute grens worden gezien, de 
lokale milieusituatie kan aanleiding zijn om van deze grens af te wijken. Doordat de emissie van het 
plan lager is dan 5.000 kg NH3 en er in de directe omgeving van het bedrijf geen kwetsbare 
natuurgebieden zijn gelegen hoeven er geen strengere emissie-eisen te worden gesteld. Toch 
voldoet het bedrijf met de emissiearme systemen in alle pluimveestallen al aan de norm, zoals deze 
geldt voor situaties waarin BBT+ moet worden toegepast. 
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Toetsing IPPC-beleidslijn 
Voor leghennen is de onderste emissiegrenswaarde voor BBT gesteld op 0,125 kg NH3 dierplaats per 
jaar: 50.000 x 0,125 = 6.250 kg NH3. Dit betekent dat de leghennen de grens van 5.000 kg NH3 

overschrijden en waardoor er BBT+ eisen kunnen worden gesteld. 
 BBT 40.000 x 0,125   =     5.000 kg NH3 
 BBT+ 10.000 x 0,125   =     1.250 kg NH3 
 Grenswaarde IPPC-beleidslijn   6.250 kg NH3 

De grenswaarde volgens de IPPC-beleidslijn bedraagt 6.250 kg NH3 en de aangevraagde 
ammoniakemissie voor de leghennen is 2.350 kg NH3. Er wordt voldaan aan de IPPC-beleidslijn. 
Voor een toelichting op het toegepaste huisvestingssysteem, zijn de leaflets opgenomen in bijlage 
8.  

 BEST AVAILABLE TECHNIQUES (BAT)  REFERENCE DOCUMENTS (BREF) 

Voor de pluimveehouderij beschrijft het Europese referentiedocument (BREF Intensive Rearing of 
Poultry and Pigs) best beschikbare technieken ten aanzien van enkele aandachtspunten. Een 
samenvatting hiervan is opgenomen in figuur 12. Met betrekking tot voedingstechnieken, energie, 
water en de emissies naar de lucht worden de voorgeschreven technieken op het pluimveebedrijf 
toegepast. 
 

Aandachtspunt Doel Voorbeeld BBT 
Voedingstechnieken Beperking uitscheiding nutriënten  Fasevoedering 
Emissies naar de lucht Beperking ammoniakemissie Huisvestingssysteem 
Water Beperking waterverbruik Lagedruk drinksystemen 
Energie Beperking energieverbruik Frequentieregeling ventilatoren 

en maximaal daglicht 
Figuur 12: Overzicht aandachtspunten BREF met voorbeeld BBT 

De mest wordt binnen de inrichting gedroogd en later van het bedrijf afgevoerd. Voor het reinigen 
van de stallen wordt gebruik gemaakt van een moderne hogedrukreiniger en inweekmiddelen. Door 
het toepassen van gladde materialen voor wanden en vloeren is het vuil gemakkelijk los te weken.  
 
Welke BBT kunnen worden toegepast, is vastgelegd in de Regeling aanwijzing BBT-documenten. In 
deze regeling worden diverse handboeken, diverse onderdelen van de Publicatiereeks Gevaarlijke 
Stoffen (PGS), diverse documenten ten aanzien van water en diverse oplegnotities genoemd. Voor 
de intensieve veehouderij worden in de oplegnotitie (gebaseerd op een Europees 
Referentiedocument (BREF) voor de intensieve veehouderij) enkele systemen genoemd als best 
beschikbare techniek.  

 BBT-CONCLUSIES 

Onlangs is het nieuwe document “BBT-conclusies” gepubliceerd. Hierin is omschreven wat voor 

IPPC-bedrijven aan maatregelen en monitoring wordt verwacht op de volgende bedrijfsprocessen 
en -activiteiten: 

 Beheer van voeding voor pluimvee en varkens 
 Bereiding van voeder (malen, mengen en opslag) 
 Pluimvee- en varkenshouderij (huisvesting) 
 Verzameling en opslag van mest 
 Verwerking van mest 
 Uitrijden van mest 
 Opslag van dode dieren 
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Er wordt op onderhavige locatie meer fase voedering toegepast. Door meer fase voedering toe te 
passen wordt voldaan aan voedingsbeheer (BBT 3) en de totale Fosforuitscheiding (BBT 4). Jaarlijks 
zal de uitgescheiden stikstof en fosfor worden gemonitord (BBT 24 & 25). Binnen de inrichting wordt 
het watergebruik geregistreerd, worden waterlekken opgespoord en gerepareerd en worden 
hogedrukreinigers gebruikt voor het reinigen van stallen en uitrusting (BBT 5). Daarnaast wordt er 
zo min mogelijk water gebruikt, worden de vervuilde zones van het erf zo klein mogelijk gehouden 
(BBT 6) en wordt het spoelwater uit de pluimvee stallen apart opgeslagen en afgevoerd (BBT 7). 
 
Binnen de inrichting zijn hoog rendement cv-ketels aanwezig. Aangezien de omliggende woningen 
dusdanig ver van de bedrijfslocatie af liggen, is geen sprake van geluidoverlast (BBT 9 (&13)). 
Daarbij worden operationele maatregelen genomen, zoals de lawaaierige activiteiten ’s nachts en 

tijdens het weekend vermijden, met ervaren personeel werken en deuren zo veel mogelijk gesloten 
houden (BBT 10). 
 
In de stallen wordt zaagsel/houtkrullen toegepast (BBT 11). In de nok worden de ventilatoren 
aangebracht, waardoor verticale luchtuittrede wordt toegepast (BBT 13). Er is geen sprake van het 
overschrijden van de gestelde geurnormen, dus is er geen sprake van geurhinder (BBT 12). De mest 
wordt inpandig gedroogd en de droge mest wordt opgeslagen. De gedroogde mest wordt van de 
inrichting verwijderd (BBT 14). De stallen worden na iedere ronde gereinigd en het spoelwater wordt 
opgeslagen en als ‘mest’ afgevoerd naar derden of wordt als mest/spoelwater uitgereden over de 
eigen gewaspercelen (BBT 20). 
De mestopslagloods is voorzien van luchtwassing en monitoring van de ammoniakemissie, dit is 
BBT 28. 

 ECOLOGIE 

Volgens de Wet natuurbescherming kan het noodzakelijk zijn ecologisch onderzoek uit te voeren, 
daar waar uitbreiding/nieuwbouw plaatsvindt. Voor onderhavig plan is door een ecoloog een 
onderzoek uitgevoerd. Het rapport over dit onderzoek is opgenomen in bijlage 7. Hieruit blijkt dat de 
aanwezigheid van beschermde planten of vaste verblijfplaatsen die door handelingen kunnen 
worden verstoord, kan worden uitgesloten.  

 EXTERNE VEILIGHEID 

Op circa 2,5 km ten zuidwesten van de inrichting is een transportroute gelegen voor chemisch-
/gevaarlijke stoffen. Op circa 2,6 km ten zuidwesten van de inrichting is een Lpg-station gelegen. De 
propaantanks (rode stippen in figuur 13) van de omliggende bedrijven, vormen voor onderhavige 
inrichting geen bedreiging en liggen op ruime afstand. Ook de transportroute en het tankstation 
liggen op veilige afstand. De risicokaart van Nederland laat geen risico’s zien die een belemmering 

vormen voor de realisatie van het initiatief en ook vormt dit initiatief geen (veiligheids-) belemmering 
voor de omgeving.  
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Figuur 13: Risicokaart in de directe omgeving van het bedrijf (      = bedrijfslocatie)                                                          

(Bron: http://nederland.risicokaart.nl/risicokaart.html ) 

 DIER- EN VOLKSGEZONDHEID 

Een zoönose is een infectieziekte die kan worden overgedragen van dieren op mensen. Voorbeelden 
van bekende zoönosen zijn Bovine Spongiforme Encefalopathie (BSE) bij runderen en Q-koorts bij 
melkgeiten. Vogelgriep of Aviaire Influenza (AI) is een besmettelijke virusziekte die overdraagbaar 
is op pluimvee en een aantal andere vogelsoorten. Vooral verspreiding via trekvogels vormt een 
risico. In zeer zeldzame gevallen kunnen mensen ook besmet raken met het vogelgriepvirus. Dit is 
het geval bij zeer nauw contact met besmette vogels of pluimvee. Ter voorkoming van een uitbraak 
van de vogelgriep, zijn er binnen de inrichting en in omliggend perceel geen extra waterelementen 
aanwezig. Wilde (trek)vogels strijken graag neer bij waterelementen, waardoor de kans op 
ziekteoverdracht groter wordt. Doordat de locatie niet aantrekkelijk wordt gemaakt voor wilde vogels, 
wordt de ziektedruk bij de inrichting beperkt. 
 
Endotoxinen kunnen mogelijk verspreid worden met fijnstof vanuit het dierverblijf. Hoewel er nog 
meer onderzoek gedaan moet worden is het noodzakelijk om bij de afweging van de risico’s rekening 

te houden met de aard van fijnstof. Fijnstof uit de dierhouderij slaat volgens professor Dick Heederik 
van de Universiteit Utrecht, vooral neer op een afstand van 50 tot 100 meter vanaf een dierenverblijf. 
Aangezien er in de directe omgeving van het bedrijf geen mensen wonen (het bedrijf bevindt zich in 
het buitengebied en op een afstand van 74 meter vanaf de voorgevel van stal A, is een bedrijfswoning 
gelegen behorende bij een agrarisch bedrijf (Tarpanweg 8)), is het risico dat mensen besmet raken 
met zoönosen gering.  
 
  

Lpg-station 

Transportroute  

http://nederland.risicokaart.nl/risicokaart.html
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Momenteel kunnen er geen wetenschappelijk onderbouwde uitspraken worden gedaan over het 
infectierisico voor omwonenden van veehouderijen, met uitzondering van Q-koorts. Voor de overige 
zoönosen (infectieziekten die van dier op mens worden overgedragen) zijn onvoldoende gegevens 
beschikbaar over het risico in relatie tot veehouderijen, het bedrijfstype en de bedrijfsgrootte. Wel is 
bekend dat veehouders, medewerkers op veehouderijen en dierenartsen een verhoogd risico 
hebben om bepaalde zoönosen op te lopen. Direct contact met dieren is daarbij een risicofactor. 
(RIVM, 2012).  
 
Onlangs is het rapport “Veehouderij en gezondheid omwonenden” gepubliceerd door Rijksinstituut 

voor Volksgezondheid en Milieu. In dit rapport werden geen duidelijke consistente verbanden 
gevonden met bedrijven met bepaalde diersoorten (runderen, pluimvee, varkens). Dit wijst op een 
gemeenschappelijke factor die bij alle veehouderijen aanwezig is.  
 
Een groot aantal veehouderijen in een gebied draagt bij aan de verhoging van de blootstelling aan 
fijnstof. De afstand tot het dichtstbijzijnde bedrijf, ongeacht het type bedrijf, was niet duidelijk 
geassocieerd met de longfunctie. Omdat de splines aangeven dat pas bij hogere bedrijfsdichtheden 
(> 15-17 bedrijven in een straal van 1.000 meter) associaties worden gevonden, leveren klassieke 
lineaire regressieanalyse of een inter-kwartiel analyse geen significante verbanden op. Er is één 
kinder-/zorgboerderij gelegen binnen een straal van 1 km rond het bedrijf aan de Tarpanweg 7.  
 
Volgens het VGO-rapport (2016 en 2017) worden geen nadelige effecten verwacht voor 
omwonenden. Daarbij is gebleken dat er geen onderscheid gevonden is of het een groter of een 
kleiner bedrijf betreft. 
 
Stallen stoten via hun ventilatielucht stofdeeltjes uit. Deze stofdeeltjes kunnen endotoxinen bevatten. 
Endotoxine is een deel van de celwand van bepaalde, zogenaamde Gram-negatieve bacteriën, en 
worden beschouwd als een algemene marker voor bacteriële blootstelling (Douwes et al., 2003). De 
endotoxineniveaus zijn gemiddeld circa 50% hoger voor meetlocaties op korte afstand van 
veehouderijbedrijven (< 250 m) dan op grote afstand van veehouderijbedrijven (> 1.000 m). 
Concentraties op woonadresniveau zijn circa een factor 10 lager dan de endotoxineconcentraties 
die op 100 meter van de stallen van de veehouderijbedrijven gemeten zijn. De jaargemiddelde 
endotoxineconcentraties zijn relatief laag, maar zijn hoger wanneer de dichtstbijzijnde veehouderij 
meer nabij is of met meer veehouderijen in een straal van 1.000 meter rond de meetlocaties. 
 
Wonen in de buurt van veehouderij lijkt een beschermend effect te hebben op het ontwikkelen van 
atopie, vooral op heel korte afstand van een veehouderij, zie figuur 5-6 (a). Er wordt geen duidelijke 
relatie gevonden tussen atopie en het aantal veehouderijbedrijven in een straal van 1.000 meter rond 
de woning, zie figuur 5-6 (b). De resultaten wijzen op de ontwikkeling van een ‘beschermende’ 

immuunrespons bij omwonenden van veehouderijbedrijven mogelijk als gevolg van emissies 
afkomstig van veehouderijbedrijven of een hogere kans op diercontact bij direct omwonenden, maar 
vooral op korte afstand van die bedrijven. Aangetoond is dat mensen die rondom veehouderijen 
wonen minder astma en allergieën hebben. 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. 
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Figuur 5-8: tabel 4.3 a-b uit het VGO-rapport 

 

Concluderend kan worden gesteld dat de woningen binnen een straal van 1 km niet zijn gelegen in 
een hogere veehouderij bedrijfsdichtheid, waarmee er geen ongunstig effect voor omwonenden 
verwacht wordt. Daarnaast wordt een daling van de fijnstofemissie gerealiseerd door onderhavig 
plan, wat in het kader van endotoxine een positief effect kan hebben op gezondheid van mensen. 
 
Op 14 februari 2018 heeft de Gezondheidsraad zijn advies ‘Gezondheidsrisico’s rond veehouderijen: 
vervolgadvies’ gepresenteerd. Hierin geeft hij enkele adviezen en benadrukt hij dat de bewijskracht 
voor causaliteit tussen veehouderijen en gezondheidsrisico’s voor omwonenden te kort schiet.  Naar 
aanleiding hiervan schrijft minister Schouten op 3 augustus 2018 aan de Tweede Kamer dat het 
kabinet het advies van de Gezondheidsraad over neemt. 

 VERKEER EN PARKEREN 

Binnen de inrichting zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig die zijn afgestemd op de 
parkeerbehoefte. Voor de ontsluiting van het bedrijf wordt gebruik gemaakt van één inrit vanaf de 
Tarpanweg. Deze inrit wordt gebruikt voor de aan- en afvoer van leghennen/rundvee, de aanvoer 
van voer en de afvoer van eieren en mest. De Tarpanweg loopt haaks op de kruising met de N711 
de N710 en de N307. Verkeerskundig ligt het bedrijf gunstig. De geluidbelasting als gevolg van de 
bij het bedrijf behorende verkeersbewegingen is toegelicht in paragraaf 5.7. 
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 CONCLUSIE 

Maatschap P.C. en K. Franken heeft een pluimveebedrijf aan de Tarpanweg 7 Swifterbant. In 2017 
is de pluimveestal getroffen door brand. De wens van de initiatiefnemer is twee pluimveestallen in 
het verlengde van de rundveestallen te bouwen en daarmee de leghennen meer leefruimte te bieden. 
Voor de plannen is ingevolge het Besluit milieueffectrapportage van 1994 een 
milieueffectrapportagebeoordeling (m.e.r.-beoordeling) verplicht. Onderstaande zijn de 
milieuaspecten samengevat: 
 
 De afstand tot de dichtstbijzijnde (bedrijfs)woning ligt op ca. 74 meter afstand van een 

dierenverblijf. 

 De planlocatie is op geruime afstand gelegen van Nationale landschappen, Natuurparken, en 

NNN-gebieden, zodat het plan geen bedreiging vormt voor deze gebieden.  

 De locatie is gelegen in een gebied met een gematigde archeologische verwachtingswaarde, 

waardoor archeologisch onderzoek gevraagd wordt bij bouwwerken met een oppervlakte groter 

dan 1,7 hectare. In onderhavig plan is geen sprake van bouwwerken groter dan 1,7 hectare. Er 

is derhalve géén onderzoek vereist. 
 Op circa 866 meter afstand ligt het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied. Er is een 

aanvraag/melding om een vergunning Wet natuurbescherming ingediend bij provincie 

Flevoland voor de beoogde situatie. De Melding is akkoord bevonden. Dat betekent dat er geen 

negatieve effecten aan natuur verwacht worden. 

 De geuremissie stijgt gering, maar door de verplaatsing van emissiepunten wordt de berekende 

geurbelasting anders. Op alle geurgevoelige objecten wordt ruim aan de geurnorm voldaan. 

 De fijnstof emissie daalt door het toepassen van een warmtewisselaar op de pluimveestallen 

ten opzichte van de vergunde situatie aan de Tarpanweg 7 Swifterbant. Aan de wettelijke norm 

van 40 μg/m3 PM10 wordt voldaan, de drempelwaarde (35 dagen) voor het gemiddeld aantal 

overschrijdingen van de grenswaarde van 50 μg/m3 voor de 24-uursgemiddelden over 5 jaar 

wordt niet overschreden en ook aan de grenswaarde voor PM2,5 wordt ruim voldaan. 

 Het watergebruik wordt waar mogelijk beperkt. Het dakoppervlak binnen de inrichting neemt toe 

t.o.v. de huidige locatie, waardoor de hoeveelheid af te voeren hemelwater groter wordt en de 

bergingscapaciteit moet worden vergroot. 

 Er worden verschillende energiebesparende maatregelen genomen. 

 De strooiselmest wordt binnen de inrichting opgeslagen, gedroogd en vervolgens afgevoerd. 

 Voor onderhavig plan is geen akoestisch rapport opgesteld, daar de geluidbelasting niet 

ongunstig veranderd voor de omgeving. 

 Er wordt aan het Besluit emissiearme huisvesting, de RIE en de IPPC-beleidslijn voldaan. 

 Voor onderhavig plan is een ecologisch rapport opgesteld waaruit blijkt dat met het plan kan 

worden uitgesloten dat ecologische waarden zullen worden aangetast. 

 Dit initiatief vormt geen (veiligheids-)belemmering voor de omgeving of ondervindt deze vanuit 

de omgeving. 

 In onderhavig plan worden voldoende maatregelen getroffen om de volksgezondheid zo min 

mogelijk te belasten. 

 Het bedrijf is goed ontsloten en biedt ruime parkeergelegenheid binnen de inrichting. 
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Mede door de ligging op geruime afstand van woningen zijn de milieueffecten van voorgenomen 
plan beperkt. De milieueffecten worden beperkt door de vergaande technieken die toegepast 
worden, waarbij de emissies van onder andere ammoniak en fijnstof lager worden. Er kan dan ook 
gesteld worden dat de uitbreiding/verandering van het bedrijf een duurzame ontwikkeling betreft en 
de belasting in de omgeving als gevolg van voorgenomen plan geen belangrijke nadelige gevolgen 
voor het milieu zal hebben.  
 
In de nieuwe situatie wordt tevens wordt een flinke stap gezet op het gebied van duurzaamheid en 
diervriendelijkheid bij de opzet van het bedrijf.  
 
Gezien de kenmerken van de activiteit en de potentiële effecten van het voornemen in combinatie 
met de kenmerken/gevoeligheid van de omgeving waarin deze effecten optreden, is de impact van 
het plan op de omgeving gering tot gunstig te noemen. Op grond van het ontbreken van belangrijke 
nadelige effecten voor het milieu, is de conclusie gerechtvaardigd dat een volledige (plan) m.e.r.-
procedure, en daarmee het opstellen van een MER, geen vereiste is om tot een goede beoordeling 
van de aanvraag te kunnen komen. Hiermee is er voldoende informatie beschikbaar om een juiste 
afweging te maken bij het behandelen van de aanvraag omgevingsvergunning en bij het beoordelen 
van de wijziging van het bestemmingsplan. 
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BIJLAGE 1 LUCHTFOTO’S VAN DE BEDRIJFSLOCATIE EN 
OMGEVING 
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Diertabel

Datum :   13-8-2018

Naam aanvrager Maatschap P.C. en K. Franken

Adres Tarpanweg 7 Tel. :  0318-675400

Postcode en plaats 8255 RT Swifterbant Fax :  0318-675409

E-mail :  info@agra-matic.nl

Adres bedrijf Tarpanweg 7 Adviseur :  Jan Bouwman

Postcode en plaats 8255 RT Swifterbant Specialist :  Lisette Roukens

VERGUND 9-6-2015 Ammoniakemissie Toetsing Beh ammoniak Geuremissie Fijn stofemissie PM2,5 * Fijn stofemissie PM10 Toetsing Beh fijn stof PM10
RAV Aantal Kg NH3 kg NH3 Kolomindeling Kg NH3 Kg NH3 Geuremissie- Geuremissie Fijnstof PM2,5 Fijnstof PM2,5 Fijnstof PM10 Fijnstof PM10 Fijnstof PM10 Fijnstof PM10

Diercategorie Stal code Huisvestingssysteem BWL/GL-nummer dieren p.pl.p.j. totaal keuze A/B/C Besl Hv Besl Hv factor/dier totaal in OU/s in gr/dier/jr totaal in gr/jr in gr/dier/jr totaal in gr/jr in gr/dier/jr totaal in gr/jr

Melkkoeien A A 1.100 Overige huisvesting traditioneel 242 13 3146,00 A 12,2 2952,40 0 0,00 40,6 9.825 148 35.816 148 35.816

Jongvee tot 2 jaar A A 3.100 Overige huisvesting n.v.t. 7 4,4 30,80 A 4,4 30,80 0 0,00 10,4 73 38 266 38 266

Jongvee tot 2 jaar B A 3.100 Overige huisvesting n.v.t. 201 4,4 884,40 A 4,4 884,40 0 0,00 10,4 2.090 38 7.638 38 7.638

Leghennen C E 2.11.1 volièrehuisvesting min 50% is rooster BWL 2004.09.V1 44900 0,09 4041,00 A 0,125 5612,50 0,34 15266,00 3,9 175.110 65 2.918.500 84 3.771.600

Nageschakelde techniek D E 6.8 afgesloten mestopslagloods n.v.t. 44900 0,05 2245,00 A 0,05 2245,00 0 0,00 0,0 0 0 0 0 0

- - - - 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0 0 0 0 0 0

TOTAAL   10347,20 11725,10 15266,00 187.098 2.962.220 3.815.320

* Op basis van het Wur Rapport 496: Emissiefactoren methaan, lachgas en PM2,5 voor stalsystemen, inclusief toelichting voldoet aan Beh NH3 voldoet aan Beh PM10

AANVRAAG wabo 2018 Ammoniakemissie Toetsing Beh ammoniak Geuremissie Fijn stofemissie PM2,5 * Fijn stofemissie PM10 Toetsing Beh fijn stof PM10
RAV Aantal Kg NH3 kg NH3 Kolomindeling Kg NH3 Kg NH3 Geuremissie- Geuremissie Fijnstof PM2,5 Fijnstof PM2,5 Fijnstof PM10 Fijnstof PM10 Fijnstof PM10 Fijnstof PM10

Diercategorie Stal code Huisvestingssysteem BWL/GL-nummer dieren p.pl.p.j. totaal keuze A/B/C Besl Hv Besl Hv factor/dier totaal in OU/s in gr/dier/jr totaal in gr/jr in gr/dier/jr totaal in gr/jr in gr/dier/jr totaal in gr/jr

Melkkoeien A A 1.100 Overige huisvesting traditioneel 242 13 3146,00 A 12,2 2952,40 0 0,00 40,6 9.825 148 35.816 148 35.816

Jongvee tot 2 jaar A A 3.100 Overige huisvesting n.v.t. 7 4,4 30,80 A 4,4 30,80 0 0,00 10,4 73 38 266 38 266

Jongvee tot 2 jaar B A 3.100 Overige huisvesting n.v.t. 201 4,4 884,40 A 4,4 884,40 0 0,00 10,4 2.090 38 7.638 38 7.638

Leghennen C 1 E 2.11.2.2 volièrehuisvesting 45-55% is rooster, min 0,5m3/dier bel. BWL 2004.10.V3 25000 0,042 1050,00 A 0,125 3125,00 0,34 8500,00 3,9 97.500 0 0 84 2.100.000

Leghennen C 2 E 2.11.2.2 volièrehuisvesting 45-55% is rooster, min 0,5m3/dier bel. BWL 2004.10.V3 25000 0,042 1050,00 A 0,125 3125,00 0,34 8500,00 3,9 97.500 0 0 84 2.100.000

Nageschakelde techniek C 1 / 2 E 7.6 warmtewisselaar; 31% emissiereductie fijn stof BWL 2011.02.V3 50000 0 0,00 A 0 0,00 0 0,00 0 44,9 2.242.500 0 0

Nageschakelde techniek D E 6.7 mestopslagloods+chem.luchtwasser 90% BWL 2011.06 50000 0,005 250,00 A 0,05 2500,00 0 0,00 0,0 0 0 0 0 0

- - - - 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0 0 0 0 0 0

TOTAAL   6411,20 12617,60 17000,00 206.988 2.286.220 4.243.720

* Op basis van het Wur Rapport 496: Emissiefactoren methaan, lachgas en PM2,5 voor stalsystemen, inclusief toelichting voldoet aan Beh NH3 voldoet aan Beh PM10



INVOERGEGEVENS VERSPREIDINGSMODELLEN
LOCATIE

Stal A = rundvee
Invoer gemiddelde gebouw hoogte
Nokhoogte: 12
Goothoogte: 4,5 '= invoeren in berekeningen
Gemiddelde gebouwhoogte: 8,3 '= invullen

Invoer hoogte emissiepunt Invoer hoogte emissiepunt lengte- en nokventilatie bij pluimveestallen
Aantal ventilatoren Hoogte (m) Totale hoogte (m) Aantal Hoogte (m) Totale hoogte (m)
natuurlijke ventilatie 12 12,00 Verticaal 0,00

0,00 Verticaal 0,00
0,00 0 Totaal 0,00

1 Totaal 12,00 Gemiddelde hoogte nok #DEEL/0!
 hoogte emissiepunt: 12,0 Horizontaal 0,00

Horizontaal 0,00
Uittreesnelheid 0 Totaal 0,00
Uittreesnelheid 0,4 m/s (natuurlijke ventilatie) Gemiddelde hoogte eindgevel #DEEL/0!

Hoogte emissiepunt: #DEEL/0!
Diameter

Aantal ventilatoren Diameter (m) Oppervlakte (m2) Uittrede snelheid
1 0,5 0,20 Aantal Soort Ventilatie

0,00 Varkens
0,00 Gespeende biggen 0

1 Totaal 0,20 Guste/dragende zeugen 0
Diameter bij middel: 0,50 meter Vleesvarkens 0
Diameter bij centraal: 0,50 meter Kraamzeugen 0

Kippen
Gewogen coordinaten gemiddelde Opfokleghennen (kooi) 0

Aantal X-as Y-as Opfokleghennen (scharrel) 0
1 174655 510952 174655,00 510952,00 Opfokleghennen (voliere) 0

0,00 0,00 Leghennen (kooi) 0
0,00 0,00 Leghennen (scharrel) 0
0,00 0,00 Leghennen (voliere) 0
0,00 0,00 Opfokvleeskuikenouderdieren 0
0,00 0,00 Vleeskuikenouderdieren 0
0,00 0,00 Vleeskuikens 0
0,00 0,00 Kalkoenen
0,00 0,00 Kalkoenen (hennen) 0
0,00 0,00 Kalkoenen (hanen) 0
0,00 0,00 vleesvee
0,00 0,00 witvlees 0
0,00 0,00 overig 0
0,00 0,00 Eenden
0,00 0,00 Eenden 0

1 174655 510952 174655,00 510952,00 Totaal 0

Tarpanweg 7 Swifterband



INVOERGEGEVENS VERSPREIDINGSMODELLEN
LOCATIE

Stal B = rundvee
Invoer gemiddelde gebouw hoogte
Nokhoogte: 9,315
Goothoogte: 4,5 '= invoeren in berekeningen
Gemiddelde gebouwhoogte: 6,9 '= invullen

Invoer hoogte emissiepunt Invoer hoogte emissiepunt lengte- en nokventilatie bij pluimveestallen
Aantal ventilatoren Hoogte (m) Totale hoogte (m) Aantal Hoogte (m) Totale hoogte (m)
natuurlijke ventilatie 9,315 9,32 Verticaal 0,00

0,00 Verticaal 0,00
0,00 0 Totaal 0,00

1 Totaal 9,32 Gemiddelde hoogte nok #DEEL/0!
 hoogte emissiepunt: 9,3 Horizontaal 0,00

Horizontaal 0,00
Uittreesnelheid 0 Totaal 0,00
Uittreesnelheid 0,4 m/s (natuurlijke ventilatie) Gemiddelde hoogte eindgevel #DEEL/0!

Hoogte emissiepunt: #DEEL/0!
Diameter

Aantal ventilatoren Diameter (m) Oppervlakte (m2) Uittrede snelheid
1 0,5 0,20 Aantal Soort Ventilatie

0,00 Varkens
0,00 Gespeende biggen 0

1 Totaal 0,20 Guste/dragende zeugen 0
Diameter bij middel: 0,50 meter Vleesvarkens 0
Diameter bij centraal: 0,50 meter Kraamzeugen 0

Kippen
Gewogen coordinaten gemiddelde Opfokleghennen (kooi) 0

Aantal X-as Y-as Opfokleghennen (scharrel) 0
1 174622 510920 174622,00 510920,00 Opfokleghennen (voliere) 0

0,00 0,00 Leghennen (kooi) 0
0,00 0,00 Leghennen (scharrel) 0
0,00 0,00 Leghennen (voliere) 0
0,00 0,00 Opfokvleeskuikenouderdieren 0
0,00 0,00 Vleeskuikenouderdieren 0
0,00 0,00 Vleeskuikens 0
0,00 0,00 Kalkoenen
0,00 0,00 Kalkoenen (hennen) 0
0,00 0,00 Kalkoenen (hanen) 0
0,00 0,00 vleesvee
0,00 0,00 witvlees 0
0,00 0,00 overig 0
0,00 0,00 Eenden
0,00 0,00 Eenden 0

1 174622 510920 174622,00 510920,00 Totaal 0

Tarpanweg 7 Swifterband



INVOERGEGEVENS VERSPREIDINGSMODELLEN
LOCATIE

Stal C1
Invoer gemiddelde gebouw hoogte
Nokhoogte: 6,784
Goothoogte: 2,5 '= invoeren in berekeningen
Gemiddelde gebouwhoogte: 4,6 '= invullen

Invoer hoogte emissiepunt Invoer hoogte emissiepunt lengte- en nokventilatie bij pluimveestallen
Aantal ventilatoren Hoogte (m) Totale hoogte (m) Aantal Hoogte (m) Totale hoogte (m)

10 7,245 72,45 Verticaal 0,00
1 4 4,00 Verticaal 0,00

0,00 0 Totaal 0,00
11 Totaal 76,45 Gemiddelde hoogte nok #DEEL/0!

 hoogte emissiepunt: 7,0 Horizontaal 0,00
Horizontaal 0,00

Uittreesnelheid 0 Totaal 0,00
Uittreesnelheid 4,0 m/s (mechanische ventilatie) Gemiddelde hoogte eindgevel #DEEL/0!

Hoogte emissiepunt: #DEEL/0!
Diameter

Aantal ventilatoren Diameter (m) Oppervlakte (m2) Uittrede snelheid
1 0,92 0,66 Aantal Soort Ventilatie
10 0,82 5,28 Varkens

0,00 Gespeende biggen 0
11 Totaal 5,95 Guste/dragende zeugen 0

Diameter bij middel: 0,83 meter Vleesvarkens 0
Diameter bij centraal: 2,75 meter Kraamzeugen 0

Kippen
Gewogen coordinaten gemiddelde Opfokleghennen (kooi) 0

Aantal X-as Y-as Opfokleghennen (scharrel) 0
10 174782 510829 1747821,11 ######### Opfokleghennen (voliere) 0
1 174797 510833 174797,44 510833,44 Leghennen (kooi) 0

0,00 0,00 Leghennen (scharrel) 0
0,00 0,00 25000 Leghennen (voliere) 60000
0,00 0,00 Opfokvleeskuikenouderdieren 0
0,00 0,00 Vleeskuikenouderdieren 0
0,00 0,00 Vleeskuikens 0
0,00 0,00 Kalkoenen
0,00 0,00 Kalkoenen (hennen) 0
0,00 0,00 Kalkoenen (hanen) 0
0,00 0,00 vleesvee
0,00 0,00 witvlees 0
0,00 0,00 overig 0
0,00 0,00 Eenden
0,00 0,00 Eenden 0

11 174784 510830 1922618,56 ######### Totaal 60000

Tarpanweg 7 Swifterband



INVOERGEGEVENS VERSPREIDINGSMODELLEN
LOCATIE

Stal C2
Invoer gemiddelde gebouw hoogte
Nokhoogte: 6,784
Goothoogte: 2,5 '= invoeren in berekeningen
Gemiddelde gebouwhoogte: 4,6 '= invullen

Invoer hoogte emissiepunt Invoer hoogte emissiepunt lengte- en nokventilatie bij pluimveestallen
Aantal ventilatoren Hoogte (m) Totale hoogte (m) Aantal Hoogte (m) Totale hoogte (m)

10 7,245 72,45 Verticaal 0,00
1 4 4,00 Verticaal 0,00

0,00 0 Totaal 0,00
11 Totaal 76,45 Gemiddelde hoogte nok #DEEL/0!

 hoogte emissiepunt: 7,0 Horizontaal 0,00
Horizontaal 0,00

Uittreesnelheid 0 Totaal 0,00
Uittreesnelheid 4,0 m/s (mechanische ventilatie) Gemiddelde hoogte eindgevel #DEEL/0!

Hoogte emissiepunt: #DEEL/0!
Diameter

Aantal ventilatoren Diameter (m) Oppervlakte (m2) Uittrede snelheid
1 0,92 0,66 Aantal Soort Ventilatie
10 0,82 5,28 Varkens

0,00 Gespeende biggen 0
11 Totaal 5,95 Guste/dragende zeugen 0

Diameter bij middel: 0,83 meter Vleesvarkens 0
Diameter bij centraal: 2,75 meter Kraamzeugen 0

Kippen
Gewogen coordinaten gemiddelde Opfokleghennen (kooi) 0

Aantal X-as Y-as Opfokleghennen (scharrel) 0
10 174798 510858 1747981,01 ######### Opfokleghennen (voliere) 0
1 174803 510842 174802,74 510841,84 Leghennen (kooi) 0

0,00 0,00 Leghennen (scharrel) 0
0,00 0,00 25000 Leghennen (voliere) 60000
0,00 0,00 Opfokvleeskuikenouderdieren 0
0,00 0,00 Vleeskuikenouderdieren 0
0,00 0,00 Vleeskuikens 0
0,00 0,00 Kalkoenen
0,00 0,00 Kalkoenen (hennen) 0
0,00 0,00 Kalkoenen (hanen) 0
0,00 0,00 vleesvee
0,00 0,00 witvlees 0
0,00 0,00 overig 0
0,00 0,00 Eenden
0,00 0,00 Eenden 0

11 174799 510857 1922783,75 ######### Totaal 60000

Tarpanweg 7 Swifterband



INVOERGEGEVENS VERSPREIDINGSMODELLEN
LOCATIE

Stal D = mestopslag
Invoer gemiddelde gebouw hoogte
Nokhoogte: 5,32
Goothoogte: 3,5 '= invoeren in berekeningen
Gemiddelde gebouwhoogte: 4,4 '= invullen

Invoer hoogte emissiepunt Invoer hoogte emissiepunt lengte- en nokventilatie bij pluimveestallen
Aantal ventilatoren Hoogte (m) Totale hoogte (m) Aantal Hoogte (m) Totale hoogte (m)
natuurlijke ventilatie 3,5 3,00 Verticaal 0,00

0,00 Verticaal 0,00
0,00 0 Totaal 0,00

1 Totaal 3,00 Gemiddelde hoogte nok #DEEL/0!
 hoogte emissiepunt: 3,0 Horizontaal 0,00

Horizontaal 0,00
Uittreesnelheid 0 Totaal 0,00
Uittreesnelheid 0,4 m/s (natuurlijke ventilatie) Gemiddelde hoogte eindgevel #DEEL/0!

Hoogte emissiepunt: #DEEL/0!
Diameter

Aantal ventilatoren Diameter (m) Oppervlakte (m2) Uittrede snelheid
1 0,5 0,20 Aantal Soort Ventilatie

0,00 Varkens
0,00 Gespeende biggen 0

1 Totaal 0,20 Guste/dragende zeugen 0
Diameter bij middel: 0,50 meter Vleesvarkens 0
Diameter bij centraal: 0,50 meter Kraamzeugen 0

Kippen
Gewogen coordinaten gemiddelde Opfokleghennen (kooi) 0

Aantal X-as Y-as Opfokleghennen (scharrel) 0
1 174864 510836 174864,00 510836,00 Opfokleghennen (voliere) 0

0,00 0,00 Leghennen (kooi) 0
0,00 0,00 Leghennen (scharrel) 0
0,00 0,00 Leghennen (voliere) 0
0,00 0,00 Opfokvleeskuikenouderdieren 0

D 0,00 Vleeskuikenouderdieren 0
0,00 0,00 Vleeskuikens 0
0,00 0,00 Kalkoenen
0,00 0,00 Kalkoenen (hennen) 0
0,00 0,00 Kalkoenen (hanen) 0
0,00 0,00 vleesvee
0,00 0,00 witvlees 0
0,00 0,00 overig 0
0,00 0,00 Eenden
0,00 0,00 Eenden 0

1 174864 510836 174864,00 510836,00 Totaal 0

Tarpanweg 7 Swifterband
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noodaggregaat (nsa) waarin aangegeven vermogenAG 2 75 kW

loader waarin aangegeven het vermogen 1 65 kW

tractor waarin aangegeven het vermogen 3 275 kW

MATERIALEN

RENVOOI

metselwerk spouwmuur

metselwerk buitenwand

metselwerk binnenwand

prefab gevelelement (200 mm)

prefab gevelelement (140 mm)

stalen profielplaat

gewapend beton

prefab beton

sandwichpaneel

kunststof

stalinrichting

900
deuropening

raamopening
1000

betonroostervloer

roostervloer - metaal of kunststof

spoelwaterafvoer met schrobputje

spuiwaterafvoerleiding

GEVELOPENINGEN

LEIDINGEN

VLOERARCERINGEN

VENTILATOREN

strobed

onderkelderd

c.v. ketel waarin aangegeven het vermogen 2 56 kW

dieselolietank volgens PGS 30 1 4000 L

gas boiler waarin aangegeven het vermogen 2 4 kW

handgereedschap waarin aangegeven het vermogen 1 10 kW

HD hogedrukreiniger waarin aangegeven het vermogen 1 5 kW

koelaggregaat waarin aangegeven het vermogen 1 8 kW

krachtvoerbox 6 6 kW

melkkoeltank incl. inhoud 1 20000 L

menger melkkoeltank waarin aangegeven vermogen 2 3 kW

opslag afgewerkte olie in vat in lekbak 1 100 L

opslag hydrauliek olie in vat in lekbak 1 60 L

opslag motorolie in vat in lekbak 1 60 L

waterpomp waarin aangegeven het vermogen 1 2 kW

vacuumpomp waarin aangegeven het vermogen 2 2 kW

vijzel 10 7,5 kW

melkpomp waarin aangegeven het vermogen 1 3 kW

bestrijdingsmiddelenkastbk 1 400 kg

vloeibare grondstoffensilo aangegeven inhoud in m³ 1 50 m≈

compressor waarin aangegeven het vermogen 1 3 kW

kadaverkoeling kk 2 1 kW

veevoedersilo waarin aangegeven tonnage 10 179 ton

kunstmestsilo waarin aangegeven tonnage 1 8 ton

medicijnenkastmk 1 25 kg

handbrandblusser 12 120 kg

reinigings- ontsmettingsmiddelenkastrk 1 400 L

26 1 1waterbron t.b.v. brandweer

27 1 0,5 kWvoerweger

28 1 2,5 kWmestbeluchting

30 1 2 kWeierstapelaar

droge grondstoffensilo aangegeven inhoud in m³ 1 500 m≈

spuiwateropslagtank conform 1 40 m≈

opslag zuur in IBC 2 1060 L

VERBRANDINGSMOTOREN

ELEKTROMOTOREN

VERWARMING

TANKS - VATEN - OPSLAG - SILO'S

BRANDVEILIGHEID

spoelpomp waarin aangegeven het vermogen 2 2 kW

Staldoorsneden zijn genomen op de plaats

en in de richting van de stalletter

ALGEMEEN

Elektromotorisch vermogen 228,19 kW

pompput drijfmestPP 11

Verbrandingsmotorisch vermogen 415 kW

meterkast 1

12 2 3 kWkalveren drinkautomaat

13 8 2,64 kWeierband

14 12 4,2 kWuitdrijfsysteem

15 6 4,5 kWmestband

16 2 6 kWmestdwarsband

17 1 3 kWeierinpakker

18 4 28 kWmestopvoerband

19 8 4 kWaandrijving luchtinlaat

20 4 2 kWaandrijving doorloopschuiven

21 2 1 kWaandrijving opening wintergarten

22 1 1,5 kWkoeling

23 2 4 kWontijzeringsinstallatie

25 3 12 kWventilator t.b.v. koeling akkerbouw

24 2 22 kWwarmtewisselaar

DIVERSEN

TOTALEN

aandrijving carrousel 1 3 kW1

koeien borstel 2 1 kW2

hydrofoor 1 4 kW3

dompelpomp 1 0,5 kW4

aandrijving liermotor gordijn 2 4 kW5

2 6 kW6 aandrijving mestschuif

1 0,5 kW7 koelkast

1 0,2 kW8 rondpomp unit drinkwater

1 2 kW9 aandrijving opdrijfhek

3 2,25 kW10 stuwventilator

6 4,5 kW11 voersysteem

ventilator verticale luchtstroom 22 17,2 kW

inloopput
5 m3

spoelwateropslag

29 2 2 kWmestverdeler

1 1 kW31 wasmachine

1 1 kW32 wasdroger

1 2,2 kW33 luchtwasser

20 15 kWinblaasventilator verticale luchtstroom

m³500graansilo
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BIJLAGE 4 GEURVERSPREIDING 

 
  



Gegenereerd op:  3-09-2018 met V-STACKS Vergunning   versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V.  
 

Naam van de berekening: 20180309_GVM_Aanvraag 

Gemaakt op: 3-09-2018   17:06:23 

Rekentijd:  0:00:03 

Naam van het bedrijf: Franken, Tarpanweg 7 Swifterbant 

 

Berekende ruwheid: 0,09 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 C1 174 784 510 830   7,0   4,6  0,83   4,00   8 500 
2 Stal C2 174 799 510 857   7,0   4,6  0,83   4,00   8 500 
 
 

Geur gevoelige locaties:  

Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 
3 De Koningshof 63 172 854 508 945    2,0     0,0 
4 Tarpanweg 3 woning 174 795 511 297    8,0     1,1 
5 Tarpanweg 3 stal 174 814 511 266    8,0     1,3 
6 Tarpanweg 6 174 706 511 251    8,0     1,2 
7 Tarpanweg 8 174 558 511 017    8,0     1,9 
8 Tarpanweg 9 174 327 510 553    8,0     0,6 
9 Tarpanweg 10 174 269 510 560    8,0     0,6 
10 Tarpanweg 13 174 096 510 185    8,0     0,2 
11 Tarpanweg 14 174 050 510 215    8,0     0,2 
12 Tarpanweg 15 174 060 510 121    8,0     0,2 
13 Tarpanweg 16 174 023 510 169    8,0     0,2 
14 Beverweg 8 172 844 511 692    8,0     0,1 
15 Elandweg 5 176 672 510 710    8,0     0,1 
16 Elandweg 9 176 366 510 192    8,0     0,1 
17 Elandweg 14 176 178 510 002    8,0     0,1 
 



Gegenereerd op:  3-09-2018 met V-STACKS Vergunning   versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V.  
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(c) DNV GLGegenereerd met ISL3a Versie 2018-1 , Rekenhart Release 16 april 2018

Naam van deze berekening: 20180904_FVM_PM10

Gebiedsgegevens

Berekend op: 10:05:34

RD X coordinaat: 174 300 111000

RD Y coordinaat: 510 300 Breedte Y:1000 11

Project: Franken,  Tarpanweg 7 Swifterban

Uitvoer directory: W:\F\Franken Swifterbant 2109\Swifterbant\210900 Onderzoeken\Fijn stof

Rekenjaar:2018

Toets afstand:Soort Berekening: Contour n.v.t. n.v.t.Onderlinge afstand:

Berekende ruwheid: 0.094 Eigen ruwheid: 0.000Eigen ruwheid

PM10Type Berekening:

Aantal Gridpunten Y:

Aantal Gridpunten X:Lengte X:

2018/09/04

Te beschermen object

Naam:

RD X Coord.

[m]

RD Y Coord.

[m]

Concentratie

[microgram/m3] [dagen]

Overschrijding

Tarpanweg 3 woning 174 795 511 297 16.24 6.3

Tarpanweg 3 stal 174 814 511 266 16.27 6.3

Tarpanweg 6 174 706 511 251 16.27 6.3

Tarpanweg 8 174 558 511 017 16.40 6.2

Tarpanweg 9 174 327 510 553 17.13 6.2

Tarpanweg 10 174 269 510 560 17.13 6.2

Tarpanweg 13 174 096 510 185 17.01 6.0

Tarpanweg 14 174 050 510 215 17.02 6.0

Tarpanweg 15 174 060 510 121 17.01 6.0

Tarpanweg 16 174 023 510 169 17.01 6.0

Brongegevens

RD X Coord.:

Stal A

174 655

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:510 952

AB

0.00114

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 0.40

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 174 655

temperatuur van emisstroom:

0.50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 510 952285.00

hoogte van gebouw: 8.3

12.00

35.90

lengte van gebouw: 86.20

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 147.80

RD X Coord.:

Stal B

174 622

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:510 920

AB

0.00024

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 0.40

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 174 622

temperatuur van emisstroom:

0.50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 510 920285.00

hoogte van gebouw: 6.9

9.30

25.00

lengte van gebouw: 48.00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 147.80

RD X Coord.:

Stal C1

174 784

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:510 830

AB

0.03555

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 4.00

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 174 779

temperatuur van emisstroom:

0.83

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 510 827285.00

hoogte van gebouw: 4.6

7.00

23.10

lengte van gebouw: 100.40

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 147.80

Date: 4-09-2018 Time: 10:07:12 Page   1



(c) DNV GLGegenereerd met ISL3a Versie 2018-1 , Rekenhart Release 16 april 2018

RD X Coord.:

Stal C2

174 799

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:510 857

AB

0.03555

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 4.00

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 174 795

temperatuur van emisstroom:

0.83

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 510 863285.00

hoogte van gebouw: 4.6

7.00

23.10

lengte van gebouw: 100.40

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 147.80

Date: 4-09-2018 Time: 10:07:12 Page   2



(c) DNV GLGegenereerd met ISL3a Versie 2018-1 , Rekenhart Release 16 april 2018

Naam van deze berekening: 20180904_FVM_PM2.5

Gebiedsgegevens

Berekend op: 15:35:09

RD X coordinaat: 174 300 111000

RD Y coordinaat: 510 300 Breedte Y:1000 11

Project: Franken,  Tarpanweg 7 Swifterban

Uitvoer directory: W:\F\Franken Swifterbant 2109\Swifterbant\210900 Onderzoeken\Fijn stof

Rekenjaar:2018

Toets afstand:Soort Berekening: Contour n.v.t. n.v.t.Onderlinge afstand:

Berekende ruwheid: 0.094 Eigen ruwheid: 0.000Eigen ruwheid

PM2.5Type Berekening:

Aantal Gridpunten Y:

Aantal Gridpunten X:Lengte X:

2018/09/04

Te beschermen object

Naam:

RD X Coord.

[m]

RD Y Coord.

[m]

Concentratie

[microgram/m3] [dagen]

Overschrijding

Tarpanweg 3 woning 174 795 511 297 9.213 n.v.t.

Tarpanweg 3 stal 174 814 511 266 9.215 n.v.t.

Tarpanweg 6 174 706 511 251 9.216 n.v.t.

Tarpanweg 8 174 558 511 017 9.224 n.v.t.

Tarpanweg 9 174 327 510 553 9.514 n.v.t.

Tarpanweg 10 174 269 510 560 9.514 n.v.t.

Tarpanweg 13 174 096 510 185 9.506 n.v.t.

Tarpanweg 14 174 050 510 215 9.506 n.v.t.

Tarpanweg 15 174 060 510 121 9.505 n.v.t.

Tarpanweg 16 174 023 510 169 9.505 n.v.t.

Brongegevens

RD X Coord.:

Stal A

174 655

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:510 952

AB

0.00031

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 0.40

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 174 655

temperatuur van emisstroom:

0.50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 510 952285.00

hoogte van gebouw: 8.3

12.00

35.90

lengte van gebouw: 86.20

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 147.80

RD X Coord.:

Stal B

174 622

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:510 920

AB

0.00007

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 0.40

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 174 622

temperatuur van emisstroom:

0.50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 510 920285.00

hoogte van gebouw: 6.9

9.30

25.00

lengte van gebouw: 48.00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 147.80

RD X Coord.:

Stal C1

174 784

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:510 830

AB

0.00309

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 4.00

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 174 779

temperatuur van emisstroom:

0.83

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 510 827285.00

hoogte van gebouw: 4.6

7.00

23.10

lengte van gebouw: 100.40

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 147.80

Date: 4-09-2018 Time: 15:37:47 Page   1



(c) DNV GLGegenereerd met ISL3a Versie 2018-1 , Rekenhart Release 16 april 2018

RD X Coord.:

Stal C2

174 799

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:510 857

AB

0.00309

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 4.00

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 174 795

temperatuur van emisstroom:

0.83

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 510 863285.00

hoogte van gebouw: 4.6

7.00

23.10

lengte van gebouw: 100.40

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 147.80

Date: 4-09-2018 Time: 15:37:47 Page   2
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Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U dient dit document te gebruiken
ter onderbouwing van een
vergunningaanvraag in het kader van de Wet
natuurbescherming.

De resultaten geven de stikstofeffecten van
deze activiteit weer voor Natura 2000-
gebieden. AERIUS Calculator maakt enkel
voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke
stikstofgevoelige habitattypen er voor komen
en op welke hiervan een effect is. Op basis
hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares
ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en

pas.natura2000.nl.

Berekening Melding Aerius 04-04-2016

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

Rxak4LywVjxr (06 december 2017)

pagina 1/39



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Agra-Matic B.V. Tarpanweg 7, 8255 RT Swifterbant

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Mts P.C. en K. Franken Rxak4LywVjxr

Datum berekening Rekenjaar Rekeninstellingen

06 december 2017, 12:40 2015 Berekend voor Wnb.

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx - - -

NH3 10.347,20 kg/j 10.343,10 kg/j -4,10 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied Verschil

De Wieden + 0,07

Toelichting Berekening ontwikkelruimte

Rxak4LywVjxr (06 december 2017)Benodigde ontwikkelingsruimte Melding Aerius 04-04-2016

beoogde situatie

Benodigde
ontwikkelingsruimte

pagina 2/39



Locatie
Melding Aerius 04-

04-2016

Emissie
Melding Aerius 04-

04-2016

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Stal A
Landbouw | Stalemissies

3.176,80 kg/j -

Stal B
Landbouw | Stalemissies

884,40 kg/j -

Stal C
Landbouw | Stalemissies

6.286,00 kg/j -

Rxak4LywVjxr (06 december 2017)Benodigde ontwikkelingsruimte Melding Aerius 04-04-2016

beoogde situatie

Benodigde
ontwikkelingsruimte
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Locatie
beoogde situatie

Emissie
beoogde situatie

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Stal A
Landbouw | Stalemissies

3.176,80 kg/j -

Stal B
Landbouw | Stalemissies

1.099,40 kg/j -

Stal C 1
Landbouw | Stalemissies

1.588,95 kg/j -

Gebouw D
Landbouw | Mestopslag

2.889,00 kg/j -

stal C2
Landbouw | Stalemissies

1.588,95 kg/j -

Rxak4LywVjxr (06 december 2017)Benodigde ontwikkelingsruimte Melding Aerius 04-04-2016

beoogde situatie

Benodigde
ontwikkelingsruimte
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Resultaten
PAS-

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

De Wieden 0,29 0,37 + 0,07

Rijntakken 0,45 0,52 + 0,07

Veluwe 0,22 0,29 + 0,07

Weerribben 0,45 0,51 + 0,06

Drents-Friese Wold & Leggelderveld 0,15 0,19 + 0,05

Holtingerveld 0,19 0,24 + 0,05

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht 0,16 0,20 + 0,04 (+ 0,03)

Olde Maten & Veerslootslanden 0,13 0,17 + 0,04 (+ 0,02)

Rottige Meenthe & Brandemeer 0,27 0,31 + 0,04

Dwingelderveld 0,14 0,18 + 0,04

Fochteloërveen 0,07 0,09 + 0,02

Drentsche Aa-gebied 0,06 0,07 + 0,02

Elperstroomgebied 0,06 0,07 + 0,02

Mantingerzand 0,06 0,07 + 0,02

Bakkeveense Duinen 0,06 0,08 + 0,02

Vecht- en Beneden-Reggegebied 0,08 0,09 + 0,01

Norgerholt 0,06 0,07 + 0,01

Schoorlse Duinen 0,04 0,06 + 0,01

Alde Feanen 0,06 0,08 + 0,01

Witterveld >0,05 0,07 + 0,01

Engbertsdijksvenen 0,04 >0,05 + 0,01

Rxak4LywVjxr (06 december 2017)Benodigde ontwikkelingsruimte Melding Aerius 04-04-2016
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Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Naardermeer >0,05 0,07 + 0,01

Van Oordt's Mersken 0,06 0,07 + 0,01

Boetelerveld 0,09 0,10 + 0,01

Wijnjeterper Schar 0,07 0,08 + 0,01

Oostelijke Vechtplassen 0,05 0,06 + 0,01

Mantingerbos 0,09 0,10 + 0,01

Landgoederen Brummen 0,04 >0,05 + 0,01

Sallandse Heuvelrug 0,08 0,09 + 0,01

Wierdense Veld 0,06 0,07 + 0,01

Drouwenerzand 0,07 0,07 + 0,01

Noordhollands Duinreservaat 0,04 >0,05 + 0,01

Borkeld >0,05 0,06 + 0,01

Bargerveen >0,05 0,06 + 0,00

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

De Wieden

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Lg05 Grote-zeggenmoeras 0,29 0,37 + 0,07

ZGH7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,27 0,34 + 0,07

H9999:35 Habitattype onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische aangewezen type (H7120)

0,27 0,33 + 0,07

Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland 0,23 0,30 + 0,06

H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 0,38 0,44 + 0,06

H91D0 Hoogveenbossen 0,38 0,44 + 0,06

ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,22 0,28 + 0,06 (+ >0,05)

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,45 0,50 + >0,05

Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland
van het zand- en veengebied

0,27 0,32 + >0,05

Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei 0,20 0,25 + >0,05

Lg02 Geïsoleerde meander en petgat 0,39 0,44 + 0,05

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) 0,33 0,38 + 0,05

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 0,22 0,26 + 0,04

ZGH91D0 Hoogveenbossen 0,32 0,36 + 0,04

Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland
van het rivieren- en zeekleigebied

0,34 0,38 + 0,04

H6410 Blauwgraslanden 0,24 0,27 + 0,03
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Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 0,29 0,32 + 0,03

H7210 Galigaanmoerassen 0,28 0,31 + 0,03

ZGH6410 Blauwgraslanden 0,29 0,32 + 0,03

Lg03 Zwakgebufferde sloot 0,13 0,15 + 0,03 (+ 0,02)

ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden 0,26 0,29 + 0,03

H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden 0,13 0,16 + 0,02

ZGH4010B Vochtige heiden (laagveengebied) 0,14 0,15 + 0,02
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Rijntakken

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland
van het rivieren- en zeekleigebied

0,45 0,52 + 0,07

ZGLg11 Kamgrasweide & Bloemrijk
weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied

0,29 0,35 + 0,07

Lg02 Geïsoleerde meander en petgat 0,21 0,28 + 0,06 (+ 0,04)

Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland 0,32 0,38 + 0,06

ZGLg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei 0,32 0,38 + 0,06

ZGLg02 Geïsoleerde meander en petgat 0,20 0,25 + >0,05

ZGH91E0B Vochtige alluviale bossen (essen-
iepenbossen)

0,20 0,25 + >0,05

ZGLg08 Nat, matig voedselrijk grasland 0,51 0,56 + 0,05 (+ 0,04)

H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote
vossenstaart)

0,18 0,22 + 0,04

H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
(glanshaver)

0,18 0,22 + 0,04

Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei 0,17 0,21 + 0,04

H6120 Stroomdalgraslanden 0,19 0,22 + 0,03

H91E0B Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen) 0,15 0,18 + 0,03

H91F0 Droge hardhoutooibossen 0,21 0,23 + 0,02

H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden) 0,10 0,12 + 0,01

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,07 0,07 + 0,01
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Veluwe

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden 0,22 0,29 + 0,07

H4030 Droge heiden 0,21 0,27 + 0,06

L4030 Droge heiden 0,17 0,23 + 0,06

ZGLg13 Bos van arme zandgronden 0,27 0,32 + 0,06

ZGLg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden 0,26 0,31 + >0,05

Lg13 Bos van arme zandgronden 0,24 0,29 + 0,05

ZGL4030 Droge heiden 0,17 0,21 + 0,05

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,19 0,23 + 0,04

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,28 0,33 + 0,04

H9190 Oude eikenbossen 0,30 0,34 + 0,04

ZGH9190 Oude eikenbossen 0,26 0,30 + 0,04

H2330 Zandverstuivingen 0,19 0,23 + 0,04

Lg09 Droog struisgrasland 0,19 0,23 + 0,04

ZGLg01 Permanente bron & Langzaam stromende
bovenloop

0,23 0,26 + 0,03

ZGLg09 Droog struisgrasland 0,20 0,23 + 0,03

H5130 Jeneverbesstruwelen 0,23 0,26 + 0,03

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,21 0,24 + 0,03

H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 0,17 0,20 + 0,03

H3160 Zure vennen 0,19 0,22 + 0,03

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,21 0,24 + 0,03
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Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

ZGH4030 Droge heiden 0,18 0,20 + 0,03

ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,16 0,19 + 0,03

ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,16 0,19 + 0,03

Lg01 Permanente bron & Langzaam stromende
bovenloop

0,13 0,16 + 0,03

H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm 0,17 0,19 + 0,03

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende
bossen)

0,16 0,18 + 0,02

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,14 0,16 + 0,02

H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) 0,12 0,14 + 0,02

H7230 Kalkmoerassen 0,06 0,07 + 0,01

ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst >0,05 0,06 + 0,01

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 0,07 0,08 + 0,01
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Weerribben

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

H91D0 Hoogveenbossen 0,45 0,51 + 0,06

ZGH91D0 Hoogveenbossen 0,44 0,50 + 0,06

ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,43 0,49 + 0,06

Lg02 Geïsoleerde meander en petgat 0,40 0,46 + 0,06

Lg05 Grote-zeggenmoeras 0,42 0,48 + 0,06

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) 0,42 0,48 + 0,06

H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 0,41 0,46 + 0,06

H7210 Galigaanmoerassen 0,41 0,47 + 0,06

Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei 0,40 0,45 + 0,06

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 0,42 0,47 + 0,06

H6410 Blauwgraslanden 0,42 0,47 + 0,06

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,40 0,46 + >0,05

ZGH7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,39 0,44 + >0,05

H9999:34 Habitattype onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische aangewezen type (H7120)

0,38 0,44 + >0,05

Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland 0,35 0,41 + >0,05

Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland
van het zand- en veengebied

0,29 0,34 + 0,04

H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden 0,26 0,30 + 0,04 (+ 0,03)

ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden 0,26 0,30 + 0,04 (+ 0,03)

Rxak4LywVjxr (06 december 2017)Benodigde ontwikkelingsruimte Melding Aerius 04-04-2016

beoogde situatie

Benodigde
ontwikkelingsruimte

pagina 12/39



Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 0,30 0,32 + 0,03

ZGH4010B Vochtige heiden (laagveengebied) 0,27 0,29 + 0,02
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Drents-Friese Wold & Leggelderveld

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Lg13 Bos van arme zandgronden 0,15 0,19 + 0,05

H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) 0,16 0,20 + 0,04

H4030 Droge heiden 0,14 0,18 + 0,04

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,14 0,18 + 0,04

Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden 0,13 0,17 + 0,04

H9190 Oude eikenbossen 0,15 0,18 + 0,03

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,13 0,17 + 0,03

H3160 Zure vennen 0,14 0,17 + 0,03

H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 0,10 0,13 + 0,03

L4030 Droge heiden 0,12 0,15 + 0,03

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,10 0,12 + 0,02

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,09 0,12 + 0,02

H2330 Zandverstuivingen 0,11 0,13 + 0,02

H5130 Jeneverbesstruwelen 0,10 0,12 + 0,02

Lg04 Zuur ven 0,10 0,12 + 0,02

H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm 0,07 0,08 + 0,02

H3110 Zeer zwakgebufferde vennen 0,09 0,10 + 0,01

Lg09 Droog struisgrasland 0,08 0,08 + 0,00
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Holtingerveld

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

H2330 Zandverstuivingen 0,19 0,24 + 0,05

H4030 Droge heiden 0,18 0,22 + 0,05

H9190 Oude eikenbossen 0,19 0,23 + 0,04

H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 0,15 0,19 + 0,04

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,13 0,17 + 0,04

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,13 0,17 + 0,04

H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm 0,13 0,16 + 0,04

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,12 0,15 + 0,03

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,16 0,19 + 0,03

H3160 Zure vennen 0,16 0,19 + 0,03

H91D0 Hoogveenbossen 0,15 0,18 + 0,02

ZGH4030 Droge heiden 0,13 0,15 + 0,02

ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm 0,13 0,15 + 0,02

H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) 0,18 0,19 + 0,02
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Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland
van het rivieren- en zeekleigebied

0,16 0,20 + 0,04 (+ 0,03)

Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland 0,16 0,20 + 0,04 (+ 0,03)

Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei 0,29 0,31 + 0,02

H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote
vossenstaart)

0,29 0,31 + 0,02

Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland
van het zand- en veengebied

0,21 0,23 + 0,02

H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
(glanshaver)

0,23 0,24 + 0,02

H6120 Stroomdalgraslanden 0,14 0,15 + 0,01

H91F0 Droge hardhoutooibossen 0,20 0,21 + 0,01

H6410 Blauwgraslanden 0,19 0,21 + 0,01

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,19 0,21 + 0,01

Lg02 Geïsoleerde meander en petgat 0,16 0,17 + 0,01 (-)
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Olde Maten & Veerslootslanden

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Lg02 Geïsoleerde meander en petgat 0,13 0,17 + 0,04 (+ 0,02)

Lg05 Grote-zeggenmoeras 0,13 0,16 + 0,04 (+ 0,02)

H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 0,21 0,23 + 0,02

H6410 Blauwgraslanden 0,20 0,22 + 0,02

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 0,17 0,18 + 0,01

Rottige Meenthe & Brandemeer

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

H91D0 Hoogveenbossen 0,27 0,31 + 0,04

Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei 0,22 0,26 + 0,04

H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 0,25 0,28 + 0,04

Lg05 Grote-zeggenmoeras 0,22 0,26 + 0,04

Lg02 Geïsoleerde meander en petgat 0,23 0,27 + 0,04

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,11 0,15 + 0,03

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 0,15 0,18 + 0,03

ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,21 0,23 + 0,02

H7210 Galigaanmoerassen 0,21 0,23 + 0,02

H6410 Blauwgraslanden 0,18 0,20 + 0,02

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) 0,16 0,18 + 0,02
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Dwingelderveld

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Lg13 Bos van arme zandgronden 0,14 0,18 + 0,04

Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden 0,12 0,15 + 0,03

L4030 Droge heiden 0,11 0,15 + 0,03

H4030 Droge heiden 0,09 0,12 + 0,03

H9190 Oude eikenbossen 0,10 0,12 + 0,02

H5130 Jeneverbesstruwelen 0,11 0,13 + 0,02

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,09 0,11 + 0,02

H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 0,09 0,11 + 0,02

Lg04 Zuur ven 0,11 0,14 + 0,02

H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) 0,11 0,14 + 0,02

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,10 0,13 + 0,02

L4010B Vochtige heiden (laagveengebied) 0,10 0,13 + 0,02

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,09 0,11 + 0,02

H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm 0,09 0,11 + 0,02

H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen 0,07 0,09 + 0,02

H3160 Zure vennen 0,07 0,08 + 0,02

H9999:30 Habitattype onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische aangewezen type (H7120;H7120)

0,07 0,09 + 0,01

ZGH2330 Zandverstuivingen 0,16 0,18 + 0,01

ZGH6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm 0,15 0,16 + 0,01

H2330 Zandverstuivingen 0,15 0,16 + 0,01
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Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm 0,15 0,16 + 0,01

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,11 0,12 + 0,01

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,10 0,11 + 0,01

ZGH3160 Zure vennen 0,08 0,09 + 0,01

ZGH7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,08 0,08 + 0,01 (-)

Lg09 Droog struisgrasland 0,08 0,08 + 0,01

Fochteloërveen

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen 0,07 0,09 + 0,02

ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen 0,07 0,09 + 0,02

H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 0,05 0,06 + 0,01

H4030 Droge heiden 0,08 0,09 + 0,01

H9999:23 Habitattype onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische aangewezen type (H7120;H7110A)

0,06 0,07 + 0,01

H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) 0,06 0,06 + 0,01
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Drentsche Aa-gebied

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

ZGH4030 Droge heiden 0,06 0,07 + 0,02

H9190 Oude eikenbossen 0,06 0,07 + 0,01

H2310 Stuifzandheiden met struikhei >0,05 0,06 + 0,01

H5130 Jeneverbesstruwelen 0,04 0,06 + 0,01

ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,04 >0,05 + 0,01

H4030 Droge heiden 0,05 0,06 + 0,01

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,04 >0,05 + 0,01

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 0,04 >0,05 + 0,01

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende
bossen)

0,04 >0,05 + 0,01

ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,05 0,06 + 0,01

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,05 >0,05 + 0,01

H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere
zandgronden)

0,08 0,09 + 0,01

H91D0 Hoogveenbossen 0,06 0,07 + 0,01

H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) 0,06 0,07 + 0,01

H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 0,06 0,07 + 0,01

H3160 Zure vennen 0,05 >0,05 + 0,01

H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm 0,05 >0,05 + 0,01

ZGH3160 Zure vennen >0,05 0,06 + 0,01

H6410 Blauwgraslanden 0,05 >0,05 + 0,00
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Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

H2330 Zandverstuivingen >0,05 0,06 + 0,00

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,05 >0,05 + 0,00

Elperstroomgebied

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,06 0,07 + 0,02

H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm >0,05 0,06 + 0,00

H6410 Blauwgraslanden 0,05 >0,05 + 0,00

H7230 Kalkmoerassen 0,05 >0,05 + 0,00

Mantingerzand

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

H4030 Droge heiden 0,06 0,07 + 0,02

H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm >0,05 0,06 + 0,01

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) >0,05 0,06 + 0,01

H3160 Zure vennen >0,05 0,06 + 0,01

H2310 Stuifzandheiden met struikhei >0,05 0,06 + 0,01

H2330 Zandverstuivingen >0,05 0,06 + 0,01

H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 0,04 >0,05 + 0,01

H5130 Jeneverbesstruwelen 0,08 0,09 + 0,01

H9190 Oude eikenbossen 0,08 0,08 + 0,01

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,09 0,10 + 0,01
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Bakkeveense Duinen

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,06 0,08 + 0,02

H2330 Zandverstuivingen 0,06 0,08 + 0,02

H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 0,06 0,08 + 0,02

H3160 Zure vennen 0,05 0,06 + 0,01

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,05 0,06 + 0,01

ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei >0,05 0,06 + 0,01
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Vecht- en Beneden-Reggegebied

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

H4030 Droge heiden 0,08 0,09 + 0,01

H5130 Jeneverbesstruwelen 0,09 0,10 + 0,01

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,10 0,12 + 0,01

H2330 Zandverstuivingen 0,10 0,11 + 0,01

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,09 0,10 + 0,01

ZGH2330 Zandverstuivingen 0,08 0,09 + 0,01

H9190 Oude eikenbossen 0,08 0,09 + 0,01

H6120 Stroomdalgraslanden 0,09 0,10 + 0,01

H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) 0,08 0,09 + 0,01

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,08 0,09 + 0,01

H9999:39 Habitattype onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische aangewezen type (H7120)

0,09 0,10 + 0,01

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,09 0,10 + 0,01

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende
bossen)

0,08 0,09 + 0,01

Lg02 Geïsoleerde meander en petgat 0,08 0,09 + 0,01

H3160 Zure vennen 0,08 0,09 + 0,01

ZGH4030 Droge heiden 0,08 0,09 + 0,01

ZGH91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,08 0,09 + 0,01

H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm 0,09 0,09 + 0,01

ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,07 0,08 + 0,01
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Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,07 0,08 + 0,01

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 0,08 0,09 + 0,01

ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,08 0,09 + 0,01

H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen 0,07 0,07 + 0,01

ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen 0,06 0,07 + 0,01

ZGH6120 Stroomdalgraslanden >0,05 0,06 + 0,01

Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland 0,06 0,06 + 0,00

Norgerholt

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,06 0,07 + 0,01

Schoorlse Duinen

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,04 0,06 + 0,01

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) 0,04 >0,05 + 0,01

H2150 Duinheiden met struikhei 0,04 >0,05 + 0,01

H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig) 0,04 >0,05 + 0,01

H2130B Grijze duinen (kalkarm) >0,05 0,06 + 0,01
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Alde Feanen

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland
van het zand- en veengebied

0,06 0,08 + 0,01

Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland 0,06 0,08 + 0,01

H6410 Blauwgraslanden >0,05 0,06 + 0,01

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,10 0,10 + 0,01

H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 0,07 0,08 + 0,01

H91D0 Hoogveenbossen 0,08 0,09 + 0,01

Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei 0,07 0,08 + 0,01

H7210 Galigaanmoerassen 0,06 0,06 + 0,01

Lg03 Zwakgebufferde sloot 0,05 >0,05 + 0,00

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) >0,05 0,06 + 0,00

Witterveld

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen >0,05 0,07 + 0,01

H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) 0,05 0,06 + 0,01

H4030 Droge heiden 0,05 0,06 + 0,01

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,05 0,06 + 0,01

H91D0 Hoogveenbossen >0,05 0,06 + 0,01
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Engbertsdijksvenen

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen 0,04 >0,05 + 0,01

H4030 Droge heiden >0,05 0,06 + 0,01

Naardermeer

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Lg05 Grote-zeggenmoeras >0,05 0,07 + 0,01

H91D0 Hoogveenbossen >0,05 0,07 + 0,01

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

>0,05 0,07 + 0,01

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 0,05 0,06 + 0,01

H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 0,05 0,06 + 0,01

ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,06 0,07 + 0,01

H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden 0,05 >0,05 + 0,01

H9999:94 Habitattype onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische aangewezen type (H3130;H3140)

0,05 0,06 + 0,01
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Van Oordt's Mersken

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,06 0,07 + 0,01

H6410 Blauwgraslanden 0,09 0,10 + 0,01

H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm 0,09 0,09 + 0,01

Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei 0,08 0,09 + 0,01

Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland 0,08 0,09 + 0,01

Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland
van het zand- en veengebied

0,08 0,09 + 0,01

Lg05 Grote-zeggenmoeras 0,06 0,07 + 0,01

Lg06 Dotterbloemgrasland van beekdalen 0,07 0,07 + 0,01 (-)

Boetelerveld

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,09 0,10 + 0,01

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,09 0,10 + 0,01

H5130 Jeneverbesstruwelen 0,07 0,07 + 0,01

ZGH3130 Zwakgebufferde vennen 0,09 0,10 + 0,01

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,08 0,09 + 0,01

H6410 Blauwgraslanden 0,07 0,07 + 0,01

H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm 0,07 0,08 + 0,01
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Wijnjeterper Schar

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

H4030 Droge heiden 0,07 0,08 + 0,01

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,09 0,10 + 0,01

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,09 0,10 + 0,01

H6410 Blauwgraslanden 0,09 0,10 + 0,01

H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm 0,08 0,09 + 0,01

Oostelijke Vechtplassen

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Lg05 Grote-zeggenmoeras 0,05 0,06 + 0,01

ZGH91D0 Hoogveenbossen 0,05 >0,05 + 0,01

H7210 Galigaanmoerassen 0,04 >0,05 + 0,01

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,05 0,06 + 0,01

H91D0 Hoogveenbossen 0,04 >0,05 + 0,01

H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden 0,05 >0,05 + 0,01

ZGH6410 Blauwgraslanden 0,05 >0,05 + 0,01

Mantingerbos

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,09 0,10 + 0,01
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Landgoederen Brummen

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,04 >0,05 + 0,01

H6410 Blauwgraslanden 0,05 >0,05 + 0,00

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,05 >0,05 + 0,00

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende
bossen)

0,05 >0,05 + 0,00

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,05 >0,05 + 0,00

Sallandse Heuvelrug

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

H4030 Droge heiden 0,08 0,09 + 0,01

Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden 0,07 0,08 + 0,01

Lg13 Bos van arme zandgronden 0,07 0,08 + 0,01

H5130 Jeneverbesstruwelen 0,06 0,07 + 0,01

H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm 0,06 0,07 + 0,01

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,07 0,08 + 0,01

H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) 0,07 0,07 + 0,01

H9999:42 Habitattype onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische aangewezen type
(H6230;H2330;H3160;H6230)

0,07 0,08 + 0,01
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Wierdense Veld

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen 0,06 0,07 + 0,01

H6230 Heischrale graslanden 0,05 >0,05 + 0,00

H4030 Droge heiden 0,05 >0,05 + 0,00

Drouwenerzand

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,07 0,07 + 0,01

H2330 Zandverstuivingen 0,06 0,06 + 0,01

H5130 Jeneverbesstruwelen 0,06 0,06 + 0,01

H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 0,05 >0,05 + 0,00

H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm 0,05 >0,05 + 0,00

ZGH2330 Zandverstuivingen >0,05 0,05 - 0,00
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Noordhollands Duinreservaat

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,05 0,06 + 0,01

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,05 0,06 + 0,01

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,04 >0,05 + 0,01

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,04 >0,05 + 0,01

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,05 >0,05 + 0,01

H2150 Duinheiden met struikhei 0,05 >0,05 + 0,01

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) 0,05 >0,05 + 0,01

H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig) 0,05 >0,05 + 0,01

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,05 >0,05 + 0,00

H2120 Witte duinen 0,05 >0,05 + 0,00

ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,06 0,06 + 0,00

H2160 Duindoornstruwelen 0,06 0,06 + 0,00

H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo-
tot mesotrofe vormen

>0,05 0,06 + 0,00

Borkeld

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

H5130 Jeneverbesstruwelen >0,05 0,06 + 0,01

H4030 Droge heiden >0,05 0,06 + 0,00

H2310 Stuifzandheiden met struikhei >0,05 0,06 + 0,00
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Bargerveen

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen >0,05 0,06 + 0,00

Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland
van het zand- en veengebied

0,05 >0,05 + 0,00

ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen 0,05 >0,05 + 0,00

Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland 0,05 >0,05 + 0,00

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.
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Resultaten
resterende

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Ketelmeer & Vossemeer 0,69 0,75 + 0,06 (-)

Zwarte Meer 0,22 0,25 + 0,02 (-)

Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving 0,04 >0,05 + 0,01 (-)

Sneekermeergebied 0,04 0,06 + 0,01 (-)

Itterbecker Heide >0,05 0,06 + 0,01 (-)

Ems 0,05 >0,05 + 0,00 (-)

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.
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Emissie
(per bron)

Melding Aerius 04-
04-2016

Naam Stal A
Locatie (X,Y) 174655, 510952
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.176,80 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

A 1.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder
dan 2 jaar) (Overig)

242 NH3 13,000 3.146,00 kg/j

A 3.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)
(Overig)

7 NH3 4,400 30,80 kg/j

Naam Stal B
Locatie (X,Y) 174622, 510920
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 884,40 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

A 3.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)
(Overig)

201 NH3 4,400 884,40 kg/j
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Naam Stal C
Locatie (X,Y) 174779, 510895
Uitstoothoogte 4,2 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 6.286,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

E 2.11.1 volièrehuisvesting; minimaal 50% van
de leefruimte is rooster met daaronder
een mestband. Mestbanden minimaal
eenmaal per week afdraaien. Roosters
minimaal in twee etages.  (Kippen;
legkippen en (groot-)ouderdieren van
legrassen) (BWL 2004.09.V1)

44.900 NH3 0,090 4.041,00 kg/j

E 6.8.b Afgesloten mestopslagloods; geldt
voor huisvestingssystemen onder E 2.5,
E 2.11, E 2.12, E 4.1 t/m E 4.3 en E 4.8
(Kippen; additionele technieken voor
mestbewerking en mestopslag )
(Overig)

44.900 NH3 0,050 6.286,00 kg/j
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Emissie
(per bron)

beoogde situatie

Naam Stal A
Locatie (X,Y) 174655, 510952
Uitstoothoogte 12,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.176,80 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

A 1.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder
dan 2 jaar) (Overig)

242 NH3 13,000 3.146,00 kg/j

A 3.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)
(Overig)

7 NH3 4,400 30,80 kg/j

Naam Stal B
Locatie (X,Y) 174622, 510920
Uitstoothoogte 9,3 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 1.099,40 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

A 3.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)
(Overig)

176 NH3 4,400 774,40 kg/j

A 1.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder
dan 2 jaar) (Overig)

25 NH3 13,000 325,00 kg/j
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Naam Stal C 1
Locatie (X,Y) 174782, 510828
Uitstoothoogte 6,8 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 1.588,95 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

E
2.11.2.1

volièrehuisvesting; 45 - 55% van de
leefruimte roosters met daaronder een
mestband met beluchting. Mestbanden
minimaal tweemaal per week
afdraaien. Roosters minimaal in twee
etages; beluchtingcapaciteit minimaal
0,2 m³ per dier per uur (Kippen;
legkippen en (groot-)ouderdieren van
legrassen) (BWL 2004.10.V2)

28.890 NH3 0,055 1.588,95 kg/j

Naam Gebouw D
Locatie (X,Y) 174855, 510826
Uitstoothoogte 7,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Dierverblijven

NH3 2.889,00 kg/j

Rxak4LywVjxr (06 december 2017)Benodigde ontwikkelingsruimte Melding Aerius 04-04-2016

beoogde situatie

Benodigde
ontwikkelingsruimte

pagina 37/39



Naam stal C2
Locatie (X,Y) 174801, 510858
Uitstoothoogte 6,8 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 1.588,95 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

E
2.11.2.1

volièrehuisvesting; 45 - 55% van de
leefruimte roosters met daaronder een
mestband met beluchting. Mestbanden
minimaal tweemaal per week
afdraaien. Roosters minimaal in twee
etages; beluchtingcapaciteit minimaal
0,2 m³ per dier per uur (Kippen;
legkippen en (groot-)ouderdieren van
legrassen) (BWL 2004.10.V2)

28.890 NH3 0,055 1.588,95 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_20171003_1682e2550c

Database versie 2016L_20170828_c3f058f00f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2015-handboek-0
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Opdrachtgever . . . : Maatschap P.C. en K. Franken
Tarpanweg 7
8255 RT SWIFTERBANT

Datum . . . . . . . . . :  12 maart 2018
Status rapport . . . : eindrapport / definitief
Bestand . . . . . . . . : 18863 QS Tarpanweg 7 Swifterbant vs 1.0.wpd

Opdrachtnemer . . : De Groene Ruimte BV

Sportstraat 42
6707 GH Wageningen
tel. 0317-423969
dgr@dgr.nl www.dgr.nl

Handtekening voor akkoord directie,
Naam . . . . . . . . . . : ir. P.A.W.M. Raaijmakers
Handtekening: . . . :

Auteursrecht . . . . : De auteursrechten van dit rapport rusten bij zowel opdrachtgever als
opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders is/wordt overeengekomen.
Alleen degenen bij wie het auteursrecht rust zijn gerechtigd het rapport
voor eigen gebruik te vermenigvuldigen, te verspreiden of toe te passen,
alsook om het ter informatie aan derden openbaar te maken tegen
onderling (= zij bij wie het auteursrecht rust) overeengekomen voor-
waarden (kosten, citeren, gebruiken, wijzigen etc).
De informatie in dit rapport is deels afkomstig uit de NDFF. Deze infor-
matie mag niet zonder toestemming van BIJ12 worden verstrekt aan
derden of op enige andere wijze openbaar worden gemaakt.

Aansprakelijkheid . : Raadpleging van en eventuele verdere handelingen met/op basis van het
door De Groene Ruimte BV geleverde product vallen buiten elke ver-
antwoordelijkheid van opdrachtgever en/of De Groene Ruimte BV.
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1) De ‘handeling’ is de officiële term, waarmee de activiteiten/werkzaamheden worden aangeduid, welke
middels de Wet natuurbescherming moeten worden getoetst op negatieve effecten op beschermde
soorten en waarden.

1. INLEIDING

Achtergrond

In opdracht van Maatschap P.C. en K. Franken heeft De Groene Ruimte BV in februa-
ri 2018 een ecologische quickscan ingevolge de soortenbescherming in het kader van
de Wet natuurbescherming (Wnb) uitgevoerd. Het betreft het terrein waar de op-
drachtgever, nadat vorig jaar de pluimveestal was afgebrand, nieuwe pluimveestallen
met bijbehorende mestopslagloods en buitenuitloop wil bouwen (‘handeling’1)).

Bij elke initiatiefnemer rust de wettelijke plicht om aan te tonen dat door de beoog-
de handeling geen beschermde soorten (soortenbescherming) of waarden (gebieds-
bescherming) worden verstoord. Als verstoring niet is te voorkomen, dient door het
bevoegd gezag een ontheffing (soortenbescherming) of vergunning (gebiedsbescher-
ming: beschermde waarden Natura 2000-gebieden) te zijn verleend voordat versto-
rende activiteiten mogen plaatsvinden.

Om na te gaan of de handeling een negatief effect heeft op eventueel aanwezige
beschermde soorten en op beschermde natuurwaarden in Natura 2000-gebieden, is
een vooronderzoek in de vorm van een quickscan een eerste stap. De quickscan is
er op gericht om een dusdanig goed inzicht te krijgen in de aanwezige beschermde
soorten en natuurwaarden, dat de volgende aspecten kunnen worden beschreven:
• een overzicht van (de kans op) aanwezige en te verwachten beschermde soorten

(soortenbescherming) of waarden (gebiedsbescherming) en andere zeldzame of
bijzondere soorten en natuurwaarden;

• een inschatting:
N of de handeling negatieve heeft op (mogelijk) aanwezige en te verwachten

beschermde soorten (soortenbescherming), beschermde natuurwaarden
(gebiedsbescherming) en andere zeldzame of bijzondere soorten:

N of dergelijke negatieve effecten zijn uit te sluiten:
N of dat nader onderzoek is vereist om een goede inschatting van dergelijke

negatieve effecten te kunnen maken en zo ja, welk nader onderzoek daarvoor
is vereist;

• algemene richtlijnen voor oplossingsrichtingen om eventuele negatieve effecten te
mitigeren (voorkomen of beperken);

• de haalbaarheid van een eventueel vereiste ontheffings- en/of vergunningsaanvraag;
• het voor een eventueel vereiste ontheffings- en/of vergunningsaanvraag benodigde

nader onderzoek.

Om het bovenstaande doel te bereiken is een ecologische quickscan in de vorm van
een bronnenonderzoek en een veldbezoek uitgevoerd. De bevindingen zijn in voor-
liggende rapportrage verwoord.
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Leeswijzer

In deze rapportage zijn de werkwijze en resultaten van de ecologische quickscan
verwoord. Van het plangebied is een situatiebeschrijving opgenomen. Daarnaast zijn -
per soortengroep- de aangetroffen en/of de zeer waarschijnlijk aanwezige, bescherm-
de soorten aangegeven. Indien bronnenonderzoek en veldonderzoek onvoldoende
informatie of zekerheid hebben opgeleverd, waardoor nader (veld)onderzoek is
vereist, is dat bij de soortengroep aangegeven.
Werkwijze, plangebied en handeling zijn beschreven in hoofdstuk 2 en 3. In hoofd-
stuk 4 zijn, per soortengroep, de resultaten en conclusies van de toetsing aan de
soortenbescherming verwoord, in hoofdstuk 5 de resultaten en conclusies van de
toetsing aan de gebiedsbescherming. De conclusies en aanbevelingen van de hier
gerapporteerde quickscan zijn in hoofdstuk 6 beschreven.
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2) ir. R. Noordhuis.

3) De meeste planten- en diersoorten zijn niet jaarrond vindbaar in het veld. Door het plangebied ook op
mogelijke geschiktheid voor beschermde soorten te beoordelen, wordt een beeld verkregen van de
mogelijkheid of waarschijnlijkheid dat deze soorten voorkomen. Om een maximale zekerheid over het
al dan niet voorkomen te verkrijgen zijn in het algemeen gerichte inventarisaties in de daarvoor
geschikte seizoenen noodzakelijk.

4) Alle in deze rapportage opgenomen foto’s zijn gemaakt tijdens het veldbezoek, tenzij anders is
aangegeven.

2. WERKWIJZE

Ter voorbereiding op het veldbezoek is de Nationale Databank Flora en Fauna
(NDFF) geraadpleegd, om een indruk te krijgen van de mogelijke natuurwaarden van
(de omgeving van) het plangebied. Het zoekgebied dat in principe is gehanteerd, is
weergegeven in onderstaande afbeelding. In principe is gebruik gemaakt van waarne-
mingen uit de afgelopen 10 jaar. Van dit zoekgebied en deze tijdsperiode kan afgewe-
ken zijn voor soorten die zeer mobiel zijn en/of slecht geïnventariseerd.

Het veldbezoek aan de planlocatie is uitgevoerd door een ervaren veldecoloog2) van
De Groene Ruimte op 21 februari 2018 tussen 11.00u en 12.15u. Het was volledig
helder, de windkracht was 1-2 Bft en de temperatuur was ca. 3 °C. De geschiktheid
van het plangebied voor beschermde soorten3) is beoordeeld. Er is gericht gezocht
naar (sporen van) beschermde soorten, maar er zijn geen gerichte inventarisaties
(met vallen of dergelijke) naar bepaalde soorten(groepen) uitgevoerd. Voor zover
van toepassing zijn ook andere bijzondere waarnemingen genoteerd.
De gegevens uit bronnen- en veldonderzoek zijn in relatie tot de handeling geanaly-
seerd op mogelijke negatieve effecten op beschermde soorten. De effecten van de
handeling op beschermde waarden in het Natura 2000-gebied Ketelmeer & Vosse-
meer zijn met behulp van de effectenindicator beoordeeld.
De bevindingen, conclusies en aanbevelingen zijn in voorliggende rapportage ver-
woord4).

Zoekgebied in de NDFF
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3. PLANGEBIED EN HANDELING

Ligging en omgeving

Het plangebied ligt aan de Tarpanweg in het buitengebied van Swifterbant, nabij het
Ketelmeer. Het plangebied ligt temidden van een agrarische omgeving. De kern Swif-
terbant ligt op circa 2 kilometer ten zuidwesten van het plangebied. Ten noorden van
het plangebied ligt op circa 800 m het Natura 2000-gebied Ketelmeer & Vossemeer;
op 2300 m afstand ligt het FL Natuurnetwerk (Kamperhoek).

Plangebied

Het plangebied betreft een deel van het agrarisch erf en vijf hectare open gebied
voornamelijk grasland en bouwland. Rond het boeren erf is een droogvallende
greppel aanwezig. In het noordelijk deel van het plangebied is een ondiepe sloot
aanwezig die erg slibrijk was ten tijde van de quickscan. Het grasland betreft graskla-
verweide.
Het deel van het erf dat bij het plangebied hoort heeft enkele voormalige betonnen
funderingen, zones met stelconplaten en restanten van de voormalige erfhaag. Er
staat een metalen graansilo, die voor de handeling moet worden verplaatst.

Ligging Tarpanweg 7 (groene cirkel) t.o.v. N2000-gebied Ketelmeer & Vossemeer (blauw).
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Deel van het plangebied gezien naar het westen

Mestopslag met rechts de te verplaatsen graansilo
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Deel van het plangebied met het erf op de achtergrond.
Vanaf de biels komen de nieuwe stallen.

Impressie van het grasland waar de zonneweide met uitloop moet komen
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Handeling

De in deze quickscan beoordeelde
handeling (zie figuur) betreft nieuw-
bouw van twee kippenstallen (C1en
C2) en een mestsilo (D). De nieuw-
bouw) vindt plaats op de plaats waar
de afgebrande pluimveestal heeft ge-
staan. Hiertoe worden oude funde-
ringen en verhardingen verwijderd en
zal ook een metalen graansilo moeten
worden verplaatst. De nieuwe stallen
zullen meer ruimte in beslag nemen
dan de oude stal, waardoor het ge-
wenste bouwvlak groter is dan het
huidige bouwvlak.

Op naastgelegen percelen, waar nu
grasland is, zullen uitloopvoorziening-
en worden gerealiseerd (donkergroe-
ne vlakken). Mogelijk worden deze
gecombineerd met de aanleg van zon-
neweides (zonnepanelen).

De handeling is in het kader van de
Wnb aan te duiden als een ‘ruimtelij-
ke inrichting of ontwikkeling’.

Handeling. (bron: Maatschap P.C. en K. Franken)
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4. RESULTATEN SOORTENBESCHERMING

4.1. Flora

Uit het bronnenonderzoek komen geen beschermde soorten naar voren die door de
voorgenomen handeling verstoord zouden kunnen worden. Ook worden geen Rode
lijst-soorten vermeld op of rond het plangebied.

Tijdens het veldbezoek is vastgesteld dat er in het plangebied geen geschikt biotoop
aanwezig is voor beschermde plantensoorten.

Analyse en conclusies flora

Er worden geen beschermde plantensoorten in het plangebied verwacht. Nader
onderzoek is niet nodig.

4.2. Zoogdieren

Vleermuizen

Uit het bronnenonderzoek is gebleken, dat er geen vleermuiswaarnemingen zijn
ingevoerd in de omgeving van het plangebied. Uit verjaard onderzoek van (Reinhold
et al. 2007) blijkt dat de volgende soorten kunnen worden aangetroffen in het plan-
gebied en omgeving: Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger,
Meervleermuis en Tweekleurige vleermuis. Met name Gewone dwergvleermuis,
Laatvlieger en Ruige dwergvleermuis kunnen verwacht worden in de bebouwing nabij
het plangebied.

Tijdens het veldbezoek is gebleken dat er geen mogelijkheden voor vaste verblijf-
plaatsen van vleermuizen in het plangebied zijn. Het plangebied is wel geschikt als
jachtgebied, maar het betreft geen essentieel jachtgebied.

Overige beschermde zoogdiersoorten

Uit het bronnenonderzoek is gebleken dat in de omgeving van het plangebied de
Bever aanwezig kan zijn. Er is een waarneming uit 2013 van het Ketelmeer. Waarne-
mingen van Boommarter, die wel in Flevoland voorkomt, ontbreken in het plan-
gebied. Er zijn geen waarnemingen van Waterspitsmuis bekend uit de Flevopolder.

Tijdens de quickscan bleek dat geen geschikt biotoop aanwezig is voor Bever of
Boommarter. Vaste verblijfplaatsen van deze soorten worden dan ook uitgesloten.

Zoogdiersoorten met een vrijstelling in Flevoland

Er zijn sporen gevonden van Veldmuis en Haas in het plangebied. Verder worden
Woelrat, Wezel, Egel, Huisspitsmuis, Bosspitsmuizen, Bosmuis en Dwergmuis ver-
wacht.
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Analyse en conclusies zoogdieren

Vleermuizen
• Onderzoek naar vliegroutes, jachtgebieden of overige vaste verblijfplaatsen van

vleermuizen is voor beide locaties niet noodzakelijk omdat deze niet door de
handeling worden verstoord.

Overige zoogdiersoorten
• Vaste verblijfplaatsen van Bever en Boommarter worden uitgesloten.
• Overige beschermde zoogdiersoorten zonder vrijstelling worden niet verwacht in

het plangebied.
• Mogelijk worden enkele zoogdiersoorten met een vrijstelling verstoord, zoals

Veldmuis, spitsmuizen, Bosmuis, Wezel, Haas en Egel. Voor deze soorten is de
wettelijke zorgplicht van toepassing.

4.3. Amfibieën, reptielen en vissen

Uit het bronnenonderzoek (NDFF) komen geen soorten voor waarvoor geen vrij-
stelling geldt in Flevoland. De Rugstreeppad en Ringslang zijn niet waargenomen in
het plangebied of omgeving.

Amfibieën

De planlocatie is ongeschikt voor vaste verblijfplaatsen van amfibiesoorten zonder
vrijstelling. Waarschijnlijk komen in het plangebied wel de voormalig licht bescherm-
de soorten Gewone pad, Middelste groene kikker en Kleine watersalamander voor.
Deze soorten zijn vrijgesteld van wettelijke verplichtingen in de Wnb voor de pro-
vincie .

Reptielen

Tijdens het veldbezoek bleek dat het plangebied niet geschikt is voor vaste verblijf-
plaatsen van reptielen.

Vissen

De sloot in het plangebied is ongeschikt als biotoop voor beschermde vissoorten. In
de sloot worden hooguit Tiendoornige stekelbaarsjes verwacht omdat de waterkwa-
liteit erg mager is.

Analyse en conclusies amfibieën, reptielen en vissen

Uit het onderzoek is gebleken, dat in het plangebied geen vaste verblijfplaatsen
aanwezig zijn van beschermde soorten uit deze genoemde diergroepen. Door de
handeling worden derhalve geen beschermde amfibieën, reptielen of vissen ver-
stoord.
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4.4. Vogels

Uit het bronnenonderzoek komt naar voren dat in de omgeving van het plangebied
nestplaatsen van Huismus aanwezig zijn. Waarnemingen van Gierzwaluwnesten
ontbreken in het plangebied en omgeving. Aangezien de Kerkuil in de wijde omgeving
voorkomt is deze soort niet geheel uit te sluiten op het bedrijf. Waarnemingen van
nestplaatsen van roofvogels en andere uilen ontbreken in de directe omgeving van
het plangebied. Waarnemingen van nestplaatsen van Roek ontbreken in de omgeving
van het bedrijf.

In het veld bleek dat in de koeienstal Huismussen zeer talrijk waren en dat ten
noorden van de mestopslag een kwetterplek van Huismus aanwezig was. In het
plangebied zelf zijn geen nestplaatsen of kwetterplekken van Huismus aanwezig. Er
wordt geen negatief effect verwacht van de handeling op nestplaatsen of leefgebied
van Huismussen.
In het plangebied zijn geen nestplaatsen van roofvogels of uilen aangetroffen. De
handeling zal dan ook geen invloed hebben op nestplaatsen van deze soorten.

Broedgevallen van soorten als Houtduif zouden aanwezig kunnen zijn in het plan-
gebied. Broedgevallen mogen niet verstoord worden.

Analyse en conclusies vogels

• Jaarrond beschermde nesten van vogels kunnen worden uitgesloten in het plange-
bied. Nader onderzoek naar vogels met jaarrond beschermde nesten is evenmin
noodzakelijk. 

• Broedgevallen van bijvoorbeeld Houtduif kunnen aanwezig zijn in het plangebied.
Broedgevallen mogen niet verstoord worden.

4.5. Insecten en andere ongewervelden

Uit het bronnenonderzoek komen behalve de Rivierrombout geen beschermde
soorten naar voren in het zoekgebied. De Rivierrombout is eenmaal waargenomen
langs het Ketelmeer.

In het veld bleek dat gezien de inrichting van het plangebied hooguit een aantal
algemene insectensoorten (Kleine vos, Dagpauwoog, witjes) en andere algemene
ongewervelden kunnen worden verwacht. Er is geen geschikt biotoop aanwezig voor
beschermde soorten.

Analyse en conclusies insecten en andere ongewervelden

Uit deze soortengroepen komen geen beschermde soorten voor in het plangebied
en er worden dus ook geen beschermde soorten verstoord door de geplande han-
deling.
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5. RESULTATEN GEBIEDSBESCHERMING

5.1. Toetsing

Het plangebied ligt op circa 800 meter van Natura 2000-gebied Ketelmeer & Vosse-
meer. Het gebied is aangewezen voor 24 vogelsoorten, zowel broedvogels als niet-
broedvogels. Het gebied is niet aangewezen voor overige diersoorten of habitatty-
pen.
Voor de beoordeling van de ingreep op de 24 vogelsoorten is zijn de effectenindica-
toren voor zowel grondgebonden als niet grondgebonden landbouw gebruikt.

Analyse

Omdat er geen habitattypen in het Natura 2000-gebied worden beschermd zijn hier
geen effecten op van toepassing.
Van de aangewezen vogelsoorten uit het Natura 2000-gebied Ketelmeer & Vosse-
meer blijkt dat in de omgeving van het plangebied alleen sprake is van groepen Kleine
zwanen. In de laatste vijf jaar zijn in het NDFF geen waarnemingen meer van Kleine
zwanen opgenomen. Daarvoor waren wel groepjes Kleine zwanen in de omgeving als
wintergast aanwezig. Kleine zwanen zijn gevoelig voor verstoring door licht, veront-
reiniging en mechanische effecten. 
Alleen een effect door verstoring door licht kan sprake zijn in de schemering als de
zwanen nog op het land zijn voor ze naar hun pleisterplaatsen vertrekken. Indien in
de winterperiode van bouwverlichting geen sprake is en de definitieve verlichting op
de omgeving niet toeneemt is geen effect te verwachten op de Kleine zwaan. Indien
dit niet kan worden uitgesloten dan is er nog geen sprake van een effect van de
Kleine zwanen in het Natura 2000-gebied.

5.2. Conclusie

Een effect van de ingreep op de 24 soorten van het Natura 2000-gebied Ketelmeer &
Vossemeer kan worden uitgesloten.
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6. CONCLUSIES EN ADVIEZEN

6.1. Conclusies

Soortenbescherming

• Op basis van het bronnenonderzoek en veldonderzoek wordt geconcludeerd dat
door de handeling geen beschermde soorten en geen jaarrond beschermde
nesten van vogels worden verstoord.

• Nader onderzoek naar beschermde soorten is niet nodig.
• Door de handeling worden mogelijk enkele soorten verstoord, welke onder de

Wnb geen bijzondere beschermingsstatus hebben. Voor deze soorten (alsook
voor alle soorten zonder bijzondere beschermingsstatus) geldt de wettelijke
zorgplicht. Dat houdt in dat al het redelijke moet worden gedaan om verstoring
te voorkomen.

Gebiedsbescherming

• Het plangebied ligt op circa 800 meter van Natura 2000-gebied Ketelmeer &
Vossemeer. Dit gebied is aangewezen voor 24 vogelsoorten; het gebied is niet
aangewezen voor overige diersoorten of habitattypen.

• De handeling heeft geen effect op vogelsoorten in het Natura 2000-gebied Ketel-
meer & Vossemeer.

6.2. Adviezen

• Verstorende werkzaamheden dienen zo beperkt mogelijk te zijn (algemene zorg-
plicht). Ook materialenopslag, bouwketen etc. mogen geen verstorend effect
hebben binnen of buiten het plangebied.

• Bij de aanplant van een erfhaag kan worden gelet op het aanplanten van voor bijen
en vogels gunstige soorten.
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BRONNEN

Wet natuurbescherming zoals geldend per 1 januari 2017.
Ministerie van Economische Zaken, 2016. Soortenbescherming bij ruimtelijke

ingrepen (vanuit de Wet natuurbescherming).
Vleermuisvakberaad Netwerk Groene Bureaus, Zoogdiervereniging en Gegevens-

autoriteit Natuur, 2017. Vleermuisprotocol 2017, 27 maart 2017
Reinhold J., A-J Haarsma, J.R. Regelink & H. J. G. A Limpens, 2007. Vleermuizen in

Flevoland: een beschermde diergroep in beeld gebracht - Eindrapportage 2007.
LBF-2007-015.Landschapsbeheer Flevoland i.s.m. Zoogdiervereniging VZZ, Arn-
hem. 

Nationale Databank Flora en Fauna www.ndff.nl
Stichting RAVON www.ravon.nl
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BIJLAGE 1. MEEST RELEVANTE ARTIKELEN UIT DE WET NATUURBESCHERMING BIJ EEN

QUICKSCAN

Onderstaande tekst bevat een aantal artikelen uit de Wet natuurbescherming, welke relevant
zijn bij een quickscan in het kader van de soortenbescherming. Uiteraard is alleen de volledige
wettekst bepalend; aan onderstaande tekst kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Artikel 3.1. [ betreft: Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn].

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soor-
ten 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. 

Artikel 3.5. [ betreft: Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn].

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 Habitat-

richtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzet-
telijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 

Artikel 3.10. [ betreft: Beschermingsregime ‘andere soorten’].

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 toepas-
sing 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 vrij-
stelling ook verband kan houden met handelingen:
a. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder

begrepen het daarop volgende 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; 
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f. in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, water-
keringen, 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. 
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. MIDDELS DE WET NATUURBESCHERMING IN FLEVOLAND BESCHERMDE SOOR-
TEN

Onderstaande lijst wijzigt mogelijk nog, ook na de  inwerkingtreding van de Wet
natuurbescherming.

* beschermd
V vrijstelling

Vleermuizen

Baardvleermuis *

Bechsteins vleermuis *

Bosvleermuis *

Brandt's vleermuis *

Franjestaart *

Gewone dwergvleermuis *

Gewone grootoorvleermuis *

Grijze grootoorvleermuis *

Grote hoefijzerneus *

Ingekorven vleermuis *

kleine dwergvleermuis *

Kleine hoefijzerneus *

Laatvlieger *

Meervleermuis *

Mopsvleermuis *

Rosse vleermuis *

Ruige dwergvleermuis *

Tweekleurige vleermuis *

Vale vleermuis *

Watervleermuis *

Overige zoogdieren

Aardmuis V

Bever *

Boommarter *

Bosmuis V

Bruinvis *

Bunzing V

Damhert *

Das *

Dwergmuis V

Dwergspitsmuis V

Edelhert *

Eekhoorn *

Egel V

Eikelmuis *

Gewone bosspitsmuis V

Gewone dolfijn *

Gewone zeehond *

Grote bosmuis *

Grijze zeehond *

Haas V

Hamster *

Hazelmuis *

Hermelijn V

Huisspitsmuis V

Konijn V

Lynx *

Molmuis *

Noordse woelmuis *

Ondergrondse woelmuis V

Otter *

Ree V

Rosse woelmuis V

Steenmarter *

Tuimelaar *

Tweekleurige bosspitsmuis V

Veldmuis V

Veldspitsmuis *

Vos V

Waterspitsmuis *

Wezel V

Wilde kat *

Wild zwijn *

Witflankdolfijn *

Witsnuitdolfijn *

Woelrat V

Amfibieën

Alpenwatersalamander *

Bruine kikker V

Boomkikker *

Geelbuikvuurpad *

Gewone pad V

Heikikker *

Kamsalamander *

Kleine watersalamander V

Knoflookpad *

Meerkikker V

Middelste groene kikker V

Poelkikker *

Rugstreeppad *

Vinpootsalamander *

Vroedmeesterpad *

Vuursalamander *

Reptielen

Adder *

Gladde slang *

Hazelworm *

Levendbarende hagedis *

Muurhagedis *

Ringslang *

Zandhagedis *

Vissen

Beekdonderpad *

Beekprik *

Elrits *

Gestippelde alver *

Grote modderkruiper *

Houting *

Kwabaal *

Steur *

Dagvlinders

Aardbeivlinder *

Bosparelmoervlinder *

Bruin dikkopje *

Bruine eikenpage *

Donker pimpernelblauwtje *

Duinparelmoervlinder *

Gentiaanblauwtje *

Grote parelmoervlinder *

Grote vos *

Grote vuurvlinder *

Grote weerschijnvlinder *

Iepenpage *

Kleine heivlinder *

Kleine ijsvogelvlinder *

Kommavlinder *

Pimpernelblauwtje *

Sleedoornpage *

Spiegeldikkopje *
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Tijmblauwtje *

Veenbesblauwtje *

Veenbesparelmoervlinder *

Veenhooibeestje *

Veldparelmoervlinder *

Zilveren maan *

Zilverstreephooibeestje *

Libellen

Beekkrombout *

Bosbeekjuffer *

Bronslibel *

Donkere waterjuffer *

Gaffellibel *

Gevlekte glanslibel *

Gevlekte witsnuitlibel *

Gewone bronlibel *

Groene glazenmaker *

Hoogveenglanslibel *

Kempense heidelibel *

Noordse winterjuffer *

Oostelijke witsnuitlibel *

Rivierrombout *

Sierlijke witsnuitlibel *

Speerwaterjuffer *

Kevers

Brede geelrandwaterroof- *

Gestreepte waterroofkever *

Heldenbok *

Juchtleerkever *

Vliegend hert *

Weekdieren

Bataafse stroommossel *

Platte schijfhoorn *

Overig

Europese rivierkreeft *

Vaatplanten

Akkerboterbloem *

Akkerdoornzaad *

Akkerogentroost *

Beklierde ogentroost *

Berggamander *

Bergnachtorchis *

Blaasvaren *

Blauw guichelheil *

Bokkenorchis *

Bosboterbloem *

Bosdravik *

Brave hendrik *

Brede wolfsmelk *

Breed wollegras *

Bruinrode wespenorchis *

Dennenorchis *

Dreps *

Drijvende waterweegbree *

Echte gamander *

Franjegentiaan *

Geelgroene wespenorchis *

Geplooide vrouwenmantel *

Getande veldsla *

Gevlekt zonneroosje *

Glad biggenkruid *

Gladde zegge *

Groene nachtorchis *

Groenknolorchis *

Groensteel *

Groot spiegelklokje *

Grote bosaardbei *

Grote leeuwenklauw *

Honingorchis *

Kalkboterbloem *

Kalketrip *

Karthuizeranjer *

Karwijselie *

Kleine ereprijs *

Kleine Schorseneer *

Kleine wolfsmelk *

Kluwenklokje *

Knollathyrus *

Knolspirea *

Korensla *

Kranskarwij *

Kruipend moerasscherm *

Kruiptijm *

Lange zonnedauw *

Liggende ereprijs *

Moerasgamander *

Muurbloem *

Naakte lathyrus *

Naaldenkervel *

Pijlscheefkalk *

Roggelelie *

Rood peperboompje *

Rozenkransje *

Ruw parelzaad *

Scherpkruid *

Schubvaren *

Schubzegge *

Smalle raai *

Spits havikskruid *

Steenbraam *

Stijve wolfsmelk *

Stofzaad *

Tengere distel *

Tengere veldmuur *

Trosgamander *

Veenbloembies *

Vliegenorchis *

Vroege ereprijs *

Wilde averuit *

Wilde ridderspoor *

Wilde weit *

Wolfskers *

Zandwolfsmelk *

Zinkviooltje *

Zomerschroeforchis *

Zweedse kornoelje *



MER-beoordelingsnotitie 
Pluimveehouderij Tarpanweg 7 Swifterbant 
 

5 SEPTEMBER 2018 VIII  

BIJLAGE 8 STALBESCHRIJVING 

 
  



 1 

Nummer systeem BWL 2004.10.V3 

Naam systeem Volièrehuisvesting, 45 - 55 % van de leefruimte is rooster met 
daaronder een mestband met 0,2 of 0,5 m³/dier/uur beluchting, 
mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien.  

Diercategorie Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen (E 2) 

Systeembeschrijving van Maart 2016 

Vervangt Beschrijving BWL 2004.10.V2 van juli 2010 

 

Werkingsprincipe Ammoniakemissiebeperking is gebaseerd op het snel drogen van de mest 

op de mestbanden onder de rooster en het frequent afvoeren van de mest 

uit de stal. 

 

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM; BOUWKUNDIG 

 Onderdeel Uitvoeringseis 

 Geen bijzonderheden.  

 

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM; TECHNISCHE VOORZIENINGEN 

 Onderdeel Uitvoeringseis 

1 Huisvestingsvorm alternatieve huisvesting (dieren kunnen zich vrij in de stal bewegen) 

2a Vloeruitvoering 45 - 55 % van het leefoppervlak is uitgevoerd als etages met roostervloer 

2b  45 - 55 % van het leefoppervlak is uitgevoerd als strooiselvloer 

3 Voer en drinkwater  voorzieningen aangebracht boven de roostervloer 

4 Mestopvang-

voorziening 

mestbanden onder de roosters 

5a Beluchting  mestbandbeluchting aanwezig 

5b aanvoer lucht naar de mestbanden via buizen onder / naast de roosters, de 

situering van de uitblaasopeningen van de buizen zorgt voor een gelijkmatige 

droging van de mest op de mestbanden 

5c 
een alternatief beluchtingssysteem in plaats van beluchting met een debiet van 

0,2 m

3

 per uur via buizen is verplaatsing van lucht middels een rotorsysteem met 

bladen welke is ontworpen voor het drogen van mest op de mestbanden. 

Het rotorsysteem met bladen dient als volgt te worden uitgevoerd: 

- lengte rotorbladen: 15 cm met onderlinge afstand van 5 cm; 

- diameter rotorsysteem (incl.waaiers): 8,25 cm; 

- toerental: 120 omwentelingen per minuut. 

6 Registratie-

apparatuur 

de volgende registratieapparatuur dient aanwezig te zijn: 

- temperatuurmeter voor het meten van de temperatuur van de beluchtingslucht, 

meten in het hoofdtoevoerkanaal van de beluchting; 

- apparatuur voor het registreren van het aanstaan van de beluchting (urenteller, 

kWh-meter, toerenteller of meetventilator); 

- apparatuur voor het registreren van de afdraaifrequentie van de mestbanden 

- apparatuur voor het meten van de capaciteit van de beluchting, meten aan het 

begin van de beluchtingsbuizen boven de mestbanden 
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7 Mestopslag  kortdurend of eventueel nadroging in een nageschakelde techniek of langdurige 

mestopslag

1

 

 

HET GEBRUIK VAN HET SYSTEEM 

 Onderdeel Gebruikseis  

a Leefoppervlak minimaal 1.111 cm² per dier bij opzet (9 dieren per m²) 

b2 Beluchtings-

capaciteit 

minimaal 0,2 of 0,5 m³ per dier per uur 

 

b2 De beluchtingscapaciteit geldt niet voor het rotorsysteem met bladen 

c Drogestofgehalte De mest dient binnen 72 uur nadrogen een drogestofgehalte te bereiken van 

minimaal 41,5% 

d Temperatuur 

drooglucht 

minimaal 18 °C 

e Afdraaifrequentie 

mestbanden 

minimaal tweemaal per week afdraaien van de mest naar een afgedekte 

container voor kortdurende opslag, nageschakelde techniek of andere vorm van 

opslag 

fF Registratie ten behoeve van een controle op de werking van het afdraaien van de 

mestbanden en het droogsysteem moeten de volgende gegevens automatisch 

worden geregistreerd: 

- de temperatuur van beluchtingslucht; 

- het aan staan van de beluchting; 

- de afdraaifrequentie van de mestbanden 

- de capaciteit van de beluchting 

van de geregistreerde waarden moet tijdens de controle een uitdraai van de 

huidige en vorige productieperiode opvraagbaar zijn  

 

Emissiefactor 0,055 kg NH
3
 per dierplaats per jaar bij beluchtingcapaciteit van minimaal 

0,2 m³ per dier per uur of beluchting middels rotorsysteem met bladen. 

0,042 kg NH
3
 per dierplaats per jaar bij beluchtingcapaciteit van minimaal 

0,5 m³ per dier per uur 

Verwijzing meetrapport Rapport 2002-16 van IMAG (www.stalemissies.nl) 

 

                                                 
1

 Dit systeem stelt geen eisen aan de wijze van mestopslag of verdere bewerking (extra droging) van de mest. 

De vorm van opslag of bewerking is echter wel bepalend voor de hoogte van de ammoniakemissie van het 

bedrijf. De voor dit stalsysteem vastgestelde emissiefactor van 0,042 of 0,055 kg ammoniak per dierplaats per 

jaar is van toepassing voor de situatie in combinatie met een kortdurende opslag op het bedrijf (afvoer van de 

mest van de banden direct van het bedrijf of opslag in een afgedekte container voor maximaal 14 dagen). Bij 

langdurige mestopslag of nadroging in een nageschakelde techniek komt bovenop deze emissiefactor nog 

een toeslag (Rav-categorie E6). 
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C: Etages met aan weerszijden legnesten

3

2

1 1

1
2

2
2

3 3 3

E: Etages op roostervloer

3

1 1
2

3 3

1
2

Meerdere niveau's

Een niveau

A: enkele rij legnesten

3 3

1
2 2

B: dubbele rij legnesten

3 3

1
2 2

1
2 2

3

D: Etages met geïntegreerde legnesten

3 3 3

1

1

12 2 2

F: Portaalsysteem

1

2

3

1 1
2

3 3

2

3

1 1
2

3 3

1 1

G: Hangende etages met geïntegreerde legnesten H: combinatie met beun met mestbanden

3 3
2 2

1
2 2

I: dubbele rij legnesten

3 3
2 2

1
2 2

1
2 2

3
2

Legenda
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NAAM: 

Volièrehuisvesting, 45 - 55 % van de 

leefruimte is rooster met daaronder 

een mestband met 0,2 of 0,5 

m³/dier/uur beluchting, mestbanden 

minimaal tweemaal per week afdraaien 

NUMMER: 

BWL 2004.10.V3 

Systeembeschrijving 

maart 2016 



Nummer systeem BWL 2011.02.V3 

Naam systeem Warmtewisselaar; 31% reductie fijnstof (PM10) 

Diercategorie Additionele technieken voor emissiereductie van fijn stof bij de 
diercategorieën E, F en G.  

Systeembeschrijving van November 2017 

Vervangt BWL 2011.02.V2 van Juli 2015 

 

Werkingsprincipe De wisselaar zorgt ervoor dat er warme ventilatielucht vanuit de stal 
verse lucht opwarmt. De opgewarmde verse ventilatielucht wordt in de 
stal uitgeblazen. Voor menging van de warme lucht met de aanwezige 
stallucht kan per diercategorie en huisvestingsysteem een andere 
techniek worden toegepast. 
Variant A 
In het condensatievocht dat zich vormt op de pakketten in de 

wisselaar blijft stof achter. Samen met aanhechting van stof aan de 

wanden van de kanalen resulteert dit in een reductie van de emissie 
van fijnstof. 
Variant B 
De lucht uit de stal wordt gefilterd door filters met een 
verwijderingsrendement van 99% voor deeltjes >1 micron voordat 

deze door de warmtewisselaar gaat. 

 

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM; TECHNISCHE VOORZIENINGEN 

 Onderdeel Uitvoeringseis 

1 Huisvestingsvorm Afhankelijk van diercategorie en huisvestingssysteem 

2 Verwarmings- en 
luchtcirculatiesysteem 

Er moet sprake zijn van minimaal één onderhoudsvriendelijke 
warmtewisselaar die verse lucht opwarmt. Deze lucht wordt vermengd 
met lucht in de stal. Bij jonge dieren dient aanvullende verwarming 
aanwezig te zijn om de gewenste staltemperatuur te bereiken. 

3a Warmtewisselaar Warmtewisselaar(s) kunnen zowel buiten naast de stal zijn opgesteld, 

als binnen in de stal zijn geplaatst. De warmtewisselaar warmt vers 
binnenkomende ventilatielucht op alvorens deze in de stal komt.  
Het thermische rendement van de wisselaar is minimaal 70% bij 

warmtevraag  op basis van: ( T inblaas –T buiten ) x 100%  

(T = temperatuur)                T afzuig  – T buiten   

3b Variant A; omschrijving De warmtewisselaar is uitgevoerd volgens het tegenstroomprincipe. In 
een kast van isolerend materiaal zijn kunststof kanalen geplaatst. De 

kanalen zijn minimaal 7 m lang. De binnenkomende (koude) lucht 
stroomt door de kanalen. De uitgaande (warme) stallucht stroomt 
langs de buitenkant van de kanalen. 

3c Variant A; debiet De minimaal geïnstalleerde capaciteit van de warmtewisselaar(s) 
bedraagt bij: 
- opfokleghennen; 0,4 m3/dier/uur 
- leghennen; 1,0 m3/dier/uur 
- opfokvleeskuikenouderdieren; 1,0 m3/dier/uur 

- vleeskuikenouderdieren; 1,5 m3/dier/uur 
- vleeskuikens; 1,0 m3/dier/uur 1 
- vleeskalkoenen, hennen; 3 m3/dier/uur 
- vleeskalkoenen, hanen; 6,2 m3/dier/uur 
- vleeseenden; 2,3 m3/dier/uur 
De capaciteit betreft de uitgaande luchtstroom. 



3d Variant B1; 

omschrijving 

De warmtewisselaar is uitgevoerd volgens het kruisstroomprincipe. In 

een geïsoleerde omkasting zijn lamellen voor warmte-uitwisseling en 

droge stoffilters geplaatst. Na de stoffiltering wordt de afgevoerde 
lucht door de warmtewisselaar geleid. 

3e Variant B2; 
omschrijving 

De uitvoering van de warmtewisselaar is gelijk aan variant A, maar 
voordat de lucht door de warmtewisselaar gaat wordt deze gereinigd in 
droge stoffilters. 

3f Variant B; aantal filters Het aantal filters is afgestemd op de capaciteit die door de 
warmtewisselaar gaat, volgens opgave leverancier. 

3g Variant B; type filters De droge stoffilters hebben een verwijderingsrendement van minstens 
99% voor stof met een grootte van ≥1 micron. Dit 
verwijderingsrendement blijkt uit een bij de filters afgegeven 
certificaat. 

3h Variant B; reiniging 
filters 

Voor het regelmatig reinigen van de droge stoffilters is een 
persluchtinstallatie aanwezig. 

3i Variant B; debiet De minimaal geïnstalleerde capaciteit van de warmtewisselaar(s) 

bedraagt bij: 

- opfokleghennen; 0,35 m3/dier/uur 
- leghennen; 0,85 m3/dier/uur 
- opfokvleeskuikenouderdieren; 0,85 m3/dier/uur 
- vleeskuikenouderdieren; 1,2 m3/dier/uur 
- vleeskuikens; 0,75 m3/dier/uur 1 
- vleeskalkoenen, hennen; 2,5 m3/dier/uur 

- vleeskalkoenen, hanen; 5,3 m3/dier/uur 
- vleeseenden; 1,9 m3/dier/uur 
De capaciteit betreft de uitgaande luchtstroom. 

4 Registratieapparatuur De volgende registratieapparatuur dient aanwezig te zijn: 
- apparatuur voor het registreren van het aanstaan van de 

warmtewisselaar (urenteller); 
- apparatuur voor het registreren van de gerealiseerde 

temperatuur(curve), binnen-, inblaas- en buitentemperatuur; 
- apparatuur voor het registreren van het gerealiseerde 

ventilatiedebiet in warmtewisselaar en eventueel aanwezige 
filters 

- apparatuur voor het registreren van de schoonmaakfrequentie 
van de filters (alleen variant B) 

 

HET GEBRUIK VAN HET SYSTEEM 

 Onderdeel Gebruikseis  

a Instelling capaciteit 
warmtewisselaar 

Dieren met verwarmingsbehoefte: 
Ingaande luchtstroom; 
Zolang er een warmtebehoefte is in de stal, is de ventilator 
ingeschakeld. Het debiet wordt aangestuurd op basis van de 
ventilatiebehoefte van de stal. Als er geen verwarming (meer) nodig is, 
mag deze ingaande luchtstroom worden uitgeschakeld. 

Uitgaande luchtstroom; 
De ventilator voor de uitgaande luchtstroom is gedurende de gehele 

productieperiode ingeschakeld. De capaciteit van de uitgaande 

                                                 
1
 Bij vleeskuikens kan een productiewijze worden toegepast waarbij kuikens in de stal uit het ei komen en 

daarna opgefokt gedurende een beperkte periode in deze stal. Na de opfokperiode worden de dieren 
overgeplaatst naar een vervolghuisvesting. Deze productiewijze is, met bijbehorende leeftijden voor 
overplaatsen, vastgelegd in categorie E 5.9. Afhankelijk van de leeftijd van overplaatsen is de 
ventilatiebehoefte in de opfokstal mogelijk lager dan de hier gevraagde minimale capaciteit. In dat geval kan de 
geïnstalleerde capaciteit van de opfokstal worden berekend met de formule: y = 0,1363*e0,0908x (waarin y = te 
installeren debiet en x is leeftijd van overplaatsen in dagen, e staat voor ‘exponentiele functie’ en heeft de 
afgeronde waarde 2,7183). 



luchtstroom wordt gestuurd op basis van de ventilatiebehoefte van de 

stal. De uitgaande luchtstroom wordt in de periode dat er verwarming 

nodig is gelijk gehouden aan die van de ingaande luchtstroom. Bij 
toenemende ventilatiebehoefte, als er geen verwarming nodig is, 
neemt de capaciteit van de uitgaande luchtstroom toe tot de maximale 
capaciteit van de warmtewisselaar.  
 
Dieren zonder verwarmingsbehoefte: 

Ingaande luchtstroom; 
De ingaande luchtstroom is afgestemd op de eisen ten aanzien van de 
beluchting. 
Uitgaande luchtstroom; 
De ventilator voor de uitgaande luchtstroom is gedurende de gehele 
productieperiode ingeschakeld. De capaciteit van de uitgaande 
luchtstroom wordt gestuurd tot de maximale capaciteit van de 

warmtewisselaar op basis van de ventilatiebehoefte van de stal. Het 
debiet is minimaal gelijk aan de ingaande luchtstroom. 

b Reiniging variant A De buitenzijde van de kunststofkanalen in de wisselaar moeten na 

iedere ronde en minimaal één keer per twee maanden worden 
gereinigd. 

 Reiniging variant B Bij groeiende dieren: Vanaf 10 dagen na opzetten van de dieren 
dienen de filters minimaal 1 keer per dag automatisch worden 
gereinigd met de persluchtinstallatie. Na 20 dagen dient dit minimaal 2 
keer per dag plaats te vinden.  
Bij volwassen dieren: Minimaal 2 keer per dag reinigen. 

 
Na elke ronde dienen de filters met water worden gereinigd evenals de 
ruimte onder de filters. 

c Registratie Ten behoeve van een controle op de werking van het systeem moeten 
de volgende gegevens automatisch worden geregistreerd: 

- het aan staan van de warmtewisselaar en de ventilator hiervan; 
- de temperatuur(curve); 
- het aanstaan van de filterreinigingsinstallatie (alleen variant B). 

 

Werkingsresultaat Emissiereductie fijnstof (PM10) van 31% ten opzichte van de 
emissiefactor van het stalsysteem waarmee het wordt gecombineerd. 

Verwijzing meetrapport Rapport 621; Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit de 
pluimveehouderij: validatie van een warmtewisselaar op 

vleeskuikenbedrijven 
Rapport 657; Emissies uit een vleeskuikenstal met strooiselbeluchting 
en warmtewisselaar. Meetprogramma Integraal Duurzame Stallen 

 

 
 



Principeschets warmtewisselaar 
 

 
Variant A 
 
 

 

 
Variant B1 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Variant B2 
 
 

 
 

Naam:  
Warmtewisselaar; 31% 
reductie fijnstof 

Nummer: 
BWL 2011.02.V3 

Systeembeschrijving: 
november 2017 

 



Nummer systeem BWL 2011.06 

Naam systeem Mestopslagloods met chemisch luchtwassysteem 90 % 
ammoniakemissiereductie 

Diercategorie Additionele techniek voor opfokhennen en –hanen van legrassen, 
legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, (groot-
)ouderdieren van vleeskuikens, vleeskuikens 

Systeembeschrijving van oktober 2011 

Werkingsprincipe In de mestopslagloods wordt de mest van de mestbanden uit het 
dierenverblijf opgeslagen. De ammoniakemissie wordt beperkt door de 
ventilatielucht uit de mestopslagloods te behandelen in een chemisch 
luchtwassysteem. Via een mechanisch ventilatiesysteem wordt de 
lucht uit de loods naar een luchtwassysteem geleid om te worden 
gereinigd. Voor een beschrijving van het werkingsprincipe van een 
chemisch luchtwassysteem wordt verwezen naar de 
systeembeschrijving van het betreffende chemische luchtwassysteem. 

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM; BOUWKUNDIG 

Onderdeel Uitvoeringseis 

1 Mestopslagloods gesloten loods met een duidelijke luchtinlaat en een luchtuitlaat 

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM 

Onderdeel Uitvoeringseis 

1a Ventilatie de mestopslagloods is voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem 

1b  het ventilatiesysteem in de mestopslagloods moet gescheiden zijn van het 
ventilatiesysteem in het dierenverblijf 

2 Registratieappa-
ratuur 

de volgende registratieapparatuur dient aanwezig te zijn: 
- apparatuur voor het registreren van het aanstaan van de ventilatie 

(urenteller, kWh-meter, toerenteller of meetventilator); 
- apparatuur voor het meten van de capaciteit van de ventilatie 

3a Luchtwassysteem aan de luchtuitlaat van de mestopslagloods is een chemisch 
luchtwassysteem met 90 % ammoniakemissiereductie gekoppeld 

3b  zie de systeembeschrijving van het betreffende chemisch luchtwassysteem 
met 90 % ammoniakemissiereductie voor de technische eisen aan het 
luchtwassysteem 

HET GEBRUIK VAN HET SYSTEEM 

Onderdeel Gebruikseis 

a1 Ventilatie de lucht uit mestopslagloods mag alleen via het chemisch luchtwassysteem 
de loods verlaten1

a2  maximale capaciteit ventilatie is minimaal gelijk aan vier keer de inhoud van 
de mestopslagloods 

a3  de aangevoerde lucht naar de mestopslagloods is buitenlucht 

b1 Uitzondering de onder a1, a2 en a3 beschreven eisen zijn niet van toepassing op de 

1 Dit is ook tijdens het afvoeren van mest uit de loods. 



mestopslagloods is 
niet in gebruik 

momenten dat geen mest in de mestopslagloods aanwezig is2

b2  op de momenten dat de mestopslagloods niet wordt gebruikt voor de opslag 
van mest moet deze schoon zijn, er mogen geen mestresten aanwezig zijn 

c Registratie ten behoeve van een controle op de werking van het ventilatiesysteem in de 
mestopslagloods moeten de volgende gegevens automatisch worden 
geregistreerd: 
- het aan staan van de ventilatie; 
- de capaciteit van de ventilatie 
van de geregistreerde waarden moet tijdens de controle een uitdraai van de 
huidige en vorige productieperiode opvraagbaar zijn  

d Luchtwassysteem zie de systeembeschrijving van het betreffende chemisch luchtwassysteem 
met 90 % ammoniakemissiereductie voor de eisen aan het gebruik van het 
luchtwassysteem 

Werkingsresultaat ammoniakverwijderingsrendement: 90 procent 

Emissiefactor Additioneel aan de emissiefactor van het huisvestingssysteem zoals is 
genoemd in bijlage 1 bij de Rav. 
Opfokleghennen en vleeskuikens; 0,003 kg NH3 per dierplaats per jaar 
leghennen en vleeskuikenouderdieren; 0,005 kg NH3 per dierplaats per 
jaar 

2 Zodra de mestopslagloods in gebruik is, dus mest in de loods aanwezig is,  moet het chemisch 
luchtwassysteem zijn ingeschakeld om de ammoniakemissie uit de mestopslagloods terug te dringen. Het is 
mogelijk dat de inrichtinghouder tijdelijk kiest voor een directe afvoer van de mest van de mestbanden uit het 
dierenverblijf (opslag voor maximaal 14 dagen in een afgesloten container). Wanneer van deze optie gebruik 
wordt gemaakt moet dit in de vergunning zijn opgenomen.  



Doorsnede en perspectief loods met luchtwasser.  
 
Zie systeembeschrijving luchtwassysteem voor tekening luchtwasser. 
 

NUMMER: 
BWL 2011.06 

NAAM: 
Mestopslagloods met chemisch  
luchtwassysteem 90 % 
ammoniakemissiereductie, 
additionele techniek voor 
opfokhennen en –hanen van 
legrassen, legkippen en 
(groot-)ouderdieren van legrassen, 
(groot-)ouderdieren van 
vleeskuikens, vleeskuikens 

Systeembeschrijving 
oktober 2011 
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Van: Age Hellingwerf <Age.Hellingwerf@flevoland.nl>  
Verzonden: donderdag 11 januari 2018 12:09 
Aan: 'Pieterfranken@rumaweb.nl' <Pieterfranken@rumaweb.nl> 
CC: Bouwman, Jan <jbouwman@agra-matic.nl> 
Onderwerp: Acceptatie en registratie melding voor uitbreiding kippenhouderij 
 
Geachte heer Franken, 
 
Op 8 december 2017 heeft de heer Bouwman van Agra-Matic namens uw bedrijf een 
vergunningaanvraag ingediend voor de bouw en ingebruikname van twee kippenstallen aan de 
Tarpanweg 7 te Swifterbant. 
 
Gedeputeerde Staten van provincie Flevoland hebben de autonome ontwikkeling van veehouderijen 
in Flevoland aangemeld als prioritair project. Dit betekent dat aanvragen die voldoen aan de 
criteria door ons geplaatst worden in één van de drie prioritaire projecten die hiervoor zijn 
aangemaakt in AERIUS Register (drie zones op basis van de afstand tot het dichtstbijzijnde 
stikstofgevoelige Natura 2000-gebied). Uw aanvraag voldoet aan deze criteria, omdat sprake is van 
een uitbreiding van de veestapel ten opzichte van de op 4 april 2016 geregistreerde melding en er 
tevens beroep wordt gedaan op ontwikkelingsruimte. 
 
De vergunningaanvraag is door ons afgehandeld als melding aangezien bij prioritaire projecten geen 
sprake is van een verlaging van de grenswaarde (artikel 2.12, zevende lid, onderdeel a van het 
Besluit natuurbescherming). Initiatieven binnen prioritaire projecten die onder de grenswaarde van 
1 mol/ha/jaar stikstofdepositie blijven zijn dan ook niet vergunningplichtig, maar alleen 
meldingplichtig.  
 
Hierbij kan ik u laten weten dat de melding inmiddels door ons succesvol is geregistreerd in het 
prioritaire project ‘Landbouw in Flevoland zone 10-99 km’ en dat daarmee aan deze melding 
ontwikkelingsruimte is toegekend. Tevens ontvangt u een kopie van de uitdraai uit AERIUS Register 
met kenmerk RkSNMdH7aneb. Wij sturen u deze toe omdat u deze nodig heeft als onderbouwing bij 
toekomstige meldingen of vergunningaanvragen voor het bedrijf op deze locatie. 
 
Wij wijzen u er op dat volgens de regelgeving in de Regeling natuurbescherming de bouw van de 
stallen binnen 2 jaar vanaf het moment van indienen van deze melding dient aan te vangen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Age Hellingwerf 
Beleidsmedewerker uitvoering Programmatische aanpak stikstof 
Afdeling Ruimte & Economie 
Provincie Flevoland 
(0320) 265 646 

 
P.S.: In weerwil van de tekst op de titelpagina van de uitdraai uit AERIUS Register is er geen sprake 
van een toestemmingsbesluit. Het plaatsen van de melding in het prioritaire project is formeel niet 
meer dan een administratieve handeling. Juridisch blijft de verantwoordelijkheid voor de melding 
bij de aanvrager. 
 
 
 
 
 

***disclaimer*** 
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail 

http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail
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BIJLAGE 10 

 Nota van zienswijzen 



GEMEENTE  DRONTEN  
REACTIENOTA ZIENSWIJZEN  
BESTEMMINGSPLAN SWIFTERBANT – TARPANWEG 7 (D4017)  
  

  



1. INLEIDING  
De ontwerpbestemmingsplan “Swifterbant – Tarpanweg 7 (D4017)” heeft van 24 januari tot 

en met 6 maart 2019 ter inzage gelegen. Tijdens de periode van terinzagelegging was een 

ieder in de gelegenheid een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken. 

Er is één zienswijze ingediend.  

 

De zienswijze is binnen de termijn ingekomen (5 maart 2019) en is ontvankelijk. De 

zienswijze is beoordeeld, waarbij is nagegaan óf en hoe het plan bijgesteld moet worden. 

Deze reactienota is het eindresultaat.  

 

In het volgende hoofdstuk is een samenvatting van de zienswijze gegeven, gevolgd door het 

gemeentelijke standpunt. 

  



2. BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN  
2.1 Inhoud zienswijze  
De zienswijze komt samengevat op het volgende neer. De indiener vindt de ondernemer met 
betrekking tot (economische) bedrijfsvoering, dierenwelzijn en volksgezondheid niet in staat 
een bedrijf te voeren wat het bestemmingsplan juridisch planologisch mogelijk maakt. Met 
betrekking tot omgevingsfactoren vindt de indiener dat de luchtkwaliteit (geuroverlast) van 
Swifterbant nadelig beïnvloed wordt door veehouderijen en is van mening dat de uitbreiding 
van de pluimveestal hier aanzienlijk aan bijdraagt.  
 
Als antwoord op deze zienswijze acht de gemeente het primair van belang om te 

benadrukken dat een zienswijze gebaseerd moet zijn op ruimtelijke aspecten. Indiener heeft 

een zevental argumenten aangedragen welk kort van reactie worden voorzien. 

In het eerste argument wordt aangedragen dat de maatschap in het verleden last heeft 

gehad van vogelgriep. In het argument komt niet naar voren dat de beoogde situatie een 

vergrote kans heeft op vogelgriep maar benoemd alleen dat een aantal jaren geleden 

vogelgriep is geconstateerd. 

In het tweede argument wordt mogelijk gebruik van fipronil genoemd. Het argument gaat niet 

in op de beoogde ruimtelijke situatie.  

Vervolgens wordt als derde argument de stalbrand aangedragen. Het nieuwe plan zorgt juist 

voor een brandveiligere situatie. 

Het volgende argument gaat in op het economisch gewin van het pluimveebedrijf en dat het 

beterlevenkeurmerk ongeloofwaardig is. Er wordt in de toelichting onderbouwd waaraan en 

hoe wordt voldaan aan het keurmerk. De indiener geeft verder geen uitleg waarom het 

ongeloofwaardig is. 

Argument vijf wordt in de volgende alinea behandeld. 

In argument zes wordt het gebruik van antibiotica in de veehouderij behandeld. Indiener 

geeft aan dat dit in het bestemmingsplan niet wordt genoemd. Het gebruik van antibiotica is 

ook geen ruimtelijk aspect waaraan getoetst moet worden.  

In het laatste argument wordt terminologie als onduidelijk genoemd. Het gebruik van 

vaktermen is noodzakelijk in een bestemmingsplan. 

De bovenstaande argumenten zijn niet gebaseerd op ruimtelijke aspecten en zijn geen 

grondslag om het bestemmingsplan al dan niet vast te stellen en mogen daarom niet worden 

meegewogen. De argumenten in de zienswijze genummerd onder 1 t/m 4, 6 en 7 zijn 

daarom ongegrond.  

 

Op grond van luchtkwaliteit geeft de indiener in de zienswijze aan dat het plan voldoet aan 

alle wettelijke normen en hier zelfs onder blijft. In de zienswijze wordt niet onderbouwd 

waarom dit specifieke plan onevenredige afbreuk zou doen aan de luchtkwaliteit maar stelt 

dat veehouderijen in algemene zin verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van co2 en fijnstof 

en stankoverlast veroorzaken. In de toelichting van het bestemmingsplan wordt door middel 

van rekenmethodes aangetoond dat de luchtkwaliteit binnen de normen vallen en dat fijnstof 

in de beoogde situatie afneemt. Met betrekking tot geuroverlast wordt tevens door middel 

van rekenmethodes aangetoond dat de geurbelasting aan geurgevoelige objecten voldoet 

aan de gestelde eisen. Daarbij liggen de geurgevoelige objecten ruimschoots buiten de 

richtafstanden waardoor wordt voldaan aan de wettelijke vereisten en een goede ruimtelijke 

ordening. Ook dit onderdeel van de zienswijze is ongegrond. 

 

De gemeente ziet als gevolg van de onderhavige zienswijze geen aanleiding om zijn 

inzichten met betrekking tot het onderhavige onderwerp te wijzigen. De zienswijze voldoet 

aan alle formele vereisten en is daarmee ontvankelijk maar ongegrond. De zienswijze leidt 

dan ook niet tot het niet dan wel gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan. Voorgesteld 

wordt de zienswijze ongegrond te verklaren. 

 

  



BIJLAGE 1 
INGEKOMEN ZIENSWIJZE 















Bestemmingsplan Tarpanweg 7, Swifterbant (D4014) 
Toelichting bestemmingsplan bijlagen 

 

22 MEI 2019  

 


	Bijlage 1
	Bijlage 2
	Bijlage 3
	Bijlage 4
	Bijlage 5
	Bijlage 6
	Bijlage 7
	Bijlage 8
	Bijlage 9
	Bijlage 10
	bijlage-2-mer-beoordelingsnotitiepdf_2963499.pdf
	20180905_MERb_Franken_incl_bijlagen1
	20180905_MERb_Franken
	Bijlage_1_foto_locatie
	Bijlage_2_diertabel_invoer
	Binder1
	Bijlage_2_diertabel_invoer2
	Bijlage_2_diertabel_invoer
	20180813_invoergegevens
	20180809_Berekening_invoergegevens A
	20180809_Berekening_invoergegevens B


	20180905_Berekening_invoergegevensC1
	20180905_Berekening_invoergegevensC2

	20180905_Berekening_invoergegevensD

	Bijlage_3_milieutekening
	1-Mv
	[zv] doorsneden-3
	Zichtvenster-4
	Zichtvenster-5
	[zv] situatie-2
	[zv] situatie-5


	Bijlage_4_GVM_aanvraag
	Bijlage_5_FVM_aanvraag
	20180904_FVM_PM10_20180904_100534
	20180904_FVM_PM2.5_20180904_153509

	Bijlage_6_AERIUS_MERb
	Bijlage_7_ecologie
	Bijlage_8_Stalbeschrijving
	Bijlage_8_stalbeschrijving
	bwl2004_10_v3_volierehuisvesting_45_-_55
	bwl_2011_02_v3

	bwl_2011_06_docx

	Bijlage_9_akkoord_Wnb

	Bijlage_3_milieutekening
	1-Mv
	[zv] doorsneden-3
	Zichtvenster-4
	Zichtvenster-5
	[zv] situatie-2
	[zv] situatie-5
	Zichtvenster-10



	bijlage-3-reactienota-zienswijze-bestemmingsplan-swifterbant-tarpanweg-7-d4017pdf_2963400.pdf
	Zienswijzebeantwoording.pdf
	Zienswijze annoniem.pdf


