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Besluit Natuurbeschermingswetvergunning 1998 voor
Maatschap Deiman-Ottens te Stadskanaal

Geachte heer / mevrouw Deiman-Ottens,
Op 28 juni 2015 hebben wij de aanvraag ontvangen, die uw adviseur, Hoeve
Advies te Rouveen had ingediend. Het betreft een aanvraag voor een vergunning
in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. De aanvraag heeft betrekking
op uw melkrundveebedrijf, gevestigd aan de Zijdstukkerweg 8, 9501 LB
Stadskanaal. Het overzicht van de gegevens die u heeft overlegd treft u aan als
bijlage 1.
Voornemen
Maatschap Deiman-Ottens heeft op de locatie Zijdstukkerweg 8, 9501 LB
Stadskanaal een melkrundveehouderij. De aanvraag heeft betrekking op een
uitbreiding/wijzing van het bedrijf. Er zal een wijziging in de samenstelling van de
veestapel worden doorgevoerd, de dieren zullen worden herverdeeld over de
stallen en er zullen meer dieren op het bedrijf aanwezig zijn. Ten opzichte van de
referentiedatum (7 december 2004) zullen er 74 melkkoeien (Rav-categorie
A1.100) en 25 stuks jongvee (Rav-categorie A3.100) meer worden gehouden.
De aanvraag heeft betrekking op;
Het houden van maximaal 250 melkkoeien (Rav-categorie A1.100)
Het houden van maximaal 185 stuks jongvee (Rav-categorie A3.100)
Overwegingen
Het verzoek om een Natuurbeschermingswetvergunning heeft betrekking op een
project of andere handeling op grond van artikel 19d van de
Natuurbeschermingswet 1998 (verder Nbw).
De ontvankelijke aanvraag wordt conform art. 67a afgehandeld volgens de Nbw en
jurisprudentie zoals die gold voor de inwerkingtreding van de Programmatische
Aanpak Stikstof op 1 juli 2015.
De nieuwste codes en emissiefactoren van de Regeling Ammoniak en Veehouderij
(RAV) van 1 augustus 2015 zijn gehanteerd.

Op 7 december 2004 (in het kader van de Nbw geldende referentiedatum voor
Lieftinghsbroek), gold voor het bedrijf een op 9 december 1998 door de gemeente
Stadskanaal verleende Beschikking Wet Milieubeheer. Op basis hiervan mochten
binnen het bedrijf maximaal 156 melkkoeien (Rav-categorie A1.100. GroenLabel
stal), 20 melkkoeien (Rav-categorie A1.100) en 160 stuks jongvee (Rav-categorie
A3.100) worden gehouden. Na deze datum zijn geen vergunningen verleend of
meldingen geaccepteerd voor situaties met een lagere ammoniakemissie.
Situatie referentiedatum 7 december 2004
RavAantal
Zijdstukkerweg 8
9501 LB Stadskanaal categorie

ammoniakemissiefactor

Totaal
ammoniak
-emissie
kg/jr
1.748,76

melk- en kalfkoeien
ouder dan 2 jaar,
loopstal met
sleufvloer en
mestschuif, stal H
(BWL 2010.24.V5)
*Beweiden
vrouwelijk jongvee tot
2 jaar overige
huisvestingssystemen
(stal B

A1.5

156

11,21*

A3.100

80

4.4

352,00

melk- en kalfkoeien
ouder dan 2 jaar
overige huisvestingssystemen (stal C)
vrouwelijk jongvee tot
2 jaar overige
huisvestingssystemen
(stal C)

A1.100

20

12,35

247,00

A3.100

80

4,4

352,00

totaal

2.699,76

*Er is gerekend met de codes en emissiefactoren van de Regeling ammoniak
en Veehouderij (RAV) zoals deze gelden sinds 1 augustus 2015
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Voorgenomen situatie
Zijdstukkerweg 8
9501 LB Stadskanaal

Ravcategorie

Aantal

ammoniak
emissiefactor

melk- en kalfkoeien
ouder dan 2 jaar
overige huisvestingssystemen (stal H)

A1.100

235

13

Totaal
ammoniak
emissie
kg/jr
3.055,00

melk- en kalfkoeien
ouder dan 2 jaar
overige huisvestingssystemen (stal B)

A1.100

15

13

195,00

vrouwelijk jongvee tot
2 jaar overige
huisvestingssystemen
(stal B)
vrouwelijk jongvee tot
2 jaar overige
huisvestingssystemen
(stal C)

A3.100

74

4.4

325,60

A3.100

111

4.4

488,40

totaal

4.064,00

*Er is gerekend met de codes en emissiefactoren van de Regeling ammoniak
en Veehouderij (RAV) zoals deze gelden sinds 1 augustus 2015

Saldering
De uitbreiding van de veestapel wordt gesaldeerd middels de intrekking van een
deel van de vergunning Wet Milieubeheer van de melkveehouderij van B.
Migchels, Veenhuizen 5 te Onstwedde. De vergunning wordt ingetrokken voor het
houden van 93 melkkoeien (Rav-categorie A1.100) en 4 stuks jongvee (Ravcategorie A3.100) met een bijbehorende ammoniakemissie van 1.166,15 kg/jaar.
Bovendien wordt er gesaldeerd met het vleesvarkensbedrijf van Maatschap te
Velde, Dalweg 2 te Stadskanaal . De vergunning wordt ingetrokken voor het
houden van 171 vleesvarkens (Rav-categorie D3.100) met een bijbehorende
ammoniakemissie van 513 kg/jaar.
Uit de door ons ter controle uitgevoerde stikstof-berekening met Aerius-Calculator
14.1 blijkt dat de totale emissie op de referentiedatum 2.699,76 kg NH3 per jaar
bedroeg. Na de voorgenomen uitbreiding blijkt dat de stikstofemissie van het bedrijf
aan de Zijdstukkerweg 8 9501 LB Stadskanaal 4.064 kg NH3 per jaar zal
bedragen.
Volgens artikel 19kd (Nbw- oud), eerste lid, onder a, van de Nbw betrekt het
bevoegd gezag bij de beoordeling niet de gevolgen van een handeling voor de
stikstofdepositie indien die handeling sinds de referentiedatum niet in betekenende
mate is gewijzigd en per saldo niet tot toename van de stikstofdepositie heeft
geleid.
Het Natura 2000-gebied Lieftinghsbroek is een stikstofgevoelig Natura 2000gebied waarvan momenteel de kritische depositiewaarden van voor verzuring
gevoelige habitattypen worden overschreden. De voorgenomen wijziging/
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uitbreiding van het bedrijf aan de Zijdstukkerweg 8, 9501 LB Stadskanaal
veroorzaakt, na saldering, geen toename van de stikstofdepositie op
Lieftinghsbroek. Dit is te verklaren door de twee salderingen. Een negatief effect is
dus op voorhand uit te sluiten.
De meest kritische depositiewaarde (1.571 mol/ha/jr) bij de Waddenzee wordt niet
overschreden waardoor negatieve effecten op voorhand zijn uit te sluiten.
Aangezien de aangevraagde situatie ten opzichte van de situatie op de
referentiedatum niet leidt tot een toename van de stikstofdepositie op overbelaste
stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden (met name Lieftinghsbroek) kan een Nbvergunning worden gegeven voor de aangevraagde situatie.
Besluit
Gelet op de aanvraag, de bepalingen in de Natuurbeschermingswet 1998 en de
hiervoor vermelde overwegingen verlenen Gedeputeerde Staten van Groningen
hierbij vergunning ex artikel 19d aan Maatschap Deiman-Ottens voor de
uitbreiding/wijziging van het melkrundveebedrijf, gevestigd aan de Zijdstukkerweg
8, 9501 LB Stadskanaal.
Deze vergunning treedt in werking nadat de aangekochte rechten op grond van de
Wet milieubeheer voor het houden van dieren en de bijbehorende
ammoniakemissies van het bedrijf van Maatschap te Velde, Dalweg 2 te
Stadskanaal en van het bedrijf van B. Migchels, Veenhuizen 5 te Onstwedde zijn
ingetrokken, dan wel dat de rechten zijn vervallen.
Ter bescherming van de aanwezige natuurwaarden verbinden wij aan deze
vergunning de bijgevoegde voorschriften:

Hoogachtend,
Namens Gedeputeerde Staten van Groningen:

A.J. Hoogerwerf
Hoofd van de afdeling Landelijk Gebied en Water

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend
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Voorschriften
Wij verbinden de navolgende voorschriften aan deze vergunning;
1. De activiteiten dienen te worden uitgevoerd zoals beschreven in de
aanvraag.
2. Vergunninghouder dient door middel van een registratie, zoals bedoeld in
de Regeling identificatie en registratie dieren, aan te kunnen tonen dat de
aangevraagde dieraantallen worden gehouden.
3. Een afschrift van de intrekking van de vergunde Wet milieubeheerrechten
van Maatschap te Velde, Dalweg 2 te Stadskanaal en van B. Migchels,
Veenhuizen 5 te Onstwedde dienen te worden overlegd aan
Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen van 23 januari 2016 tot en met 7 maart 2016 tegen dit
besluit schriftelijk, op papier, bezwaar maken. Het bezwaarschrift richt u aan
Gedeputeerde Staten van Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen.
Wat in ieder geval in het bezwaarschrift moet staan:
- uw naam en adres;
- de datum waarop u het bezwaarschrift indient;
- de datum, het nummer en een omschrijving van het besluit waartegen u
bezwaar maakt;
- de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
- uw handtekening.
Kennisgeving
Een digitale kopie van deze vergunning is verzonden aan:
• Hoeve Advies tav. Dhr B. Wiekema info@hoeve-advies.nl
• Gemeente Stadkanaal bouw@stadskanaal.nl
Van dit besluit zal door ons worden kennisgegeven door publicatie in het Dagblad
van het Noorden dd. 23 januari 2016.
Bijlage 1. Bij de aanvraag heeft u de navolgende gegevens overlegd:
• Aanvraagbrief d.d 28 juni 2015
• Aanvraagformulier getekend 26 juni 2015
• Machtiging
• Milileuvergunningen incl tekeningen Zijdstukkerweg 8, Stadskanaal
• Aagro-Stacks berekeningen vergunde en voorgenomen situatie
• Aagro-Stacks berekening saldogevende bedrijven
• Depostie effecten en kaart N2000 gebied met toetspunten
• Overeenkomst verkoop ammoniak saldogevend bedrijf Veenhuizen 5,
Onstwedde en overeenkomst verkoop Dalweg 2, Stadskanaal
• Tweemaal meldingen Activiteitenbesluit
• Milieuvergunningen Veenhuizen 5, Onstwedde
• Milieuvergunningen Dalweg 2, Stadskanaal
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