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1 Algemeen 

1.1 Opdrachtgever 
Naam: H.T. Mulder  
Adres: p/a Hargerweg 2 
Postcode en woonplaats: 1871 PJ Schoorl 
Telefoon: 072-5091558 

1.2 Planlocatie 
Adres: Hargerweg ongenummerd 
Postcode en woonplaats: Schoorl 

1.3 Kadastrale ligging 
Gemeente: Schoorl 
Sectie: F 
No.: 448 

1.4 Begeleiding en advies 
Bedrijf: Stalbouw.nl 
Naam: Eric van den Hengel   
Adres: Kosterijlad 7 
Postcode en woonplaats: 3981 AJ Bunnik 
Telefoon: 085-30123333 
E-mailadres: evdh@stalbouw.nl 
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2 Inleiding 
Initiatiefnemer, H.T. Mulder, exploiteert een melkveebedrijf aan de Hargerweg 2 te 
Schoorl. Dit melkveebedrijf is vlakbij de woonkern van Groet gelegen, gezien de afstand 
zijn ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf niet mogelijk. Daarom is gekozen voor 
het ontwikkelen van een geheel nieuwe melkveehouderij aan de Hargerweg 
ongenummerd te Schoorl.  
 
De bedrijfsverplaatsing is conform de Ruimte-voor-Ruimte-regeling waardoor de 
Hargerweg 2 in de toekomst voorzien zal zijn als woningbouw. Op de nieuwe locatie aan 
de Hargerweg ongenummerd worden in de gewenste bedrijfsontwikkeling 200 stuks 
melkvee, 140 stuks jongvee en 5 paarden gehouden.  
 
De voorgenomen activiteit overschrijdt niet de drempelwaarde van onderdeel D van het 
Besluit m.e.r. dat inhoudt dat het initiatief niet direct MER-plichtig respectievelijk m.e.r.-
beoordelingsplichtig is. Daar de drempelwaarden in het Besluit-m.e.r. indicatief zijn, 
dient volgens de wettelijke procedure wel een Vormvrije m.e.r.-beoordeling doorlopen te 
worden. In onderhavige Vormvrije m.e.r.-beoordeling worden de milieuaspecten 
betreffende de voorgenomen uitbreiding in kaart gebracht.  

2.1 Leeswijzer  
In hoofdstuk 3 wordt het bestaand gebruik en de gewenste initiatief nader omschreven. 
In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de ligging van het bedrijven, de vergunning, het 
tijdspad en het bevoegd gezag. 
 
Hoofdstuk 5 belicht het wettelijk kader waaraan het initiatief getoetst wordt. Dit houdt 
rekening met zowel het Europees beleid en Rijksbeleid, alsmede het provinciaal en 
gemeentelijk beleid. 
 
Hoofdstuk 6 behandelt de effecten welke ontstaan bij de bestaande situatie en de 
autonome ontwikkeling van het bedrijf. De hoofdstukken 7 en 8 richten zich op de 
effecten bij het voorgenomen initiatief respectievelijk het alternatief. Vervolgens worden 
in hoofdstuk 9 de cumulatie van effecten beoordeeld.  
 
Laatstelijk volgt in hoofdstuk 10 de conclusie.  
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3  Omschrijving voorgenomen ontwikkeling 

3.1 Omschrijving huidige situatie 
3.1.1 Hargerweg 2 te Schoorl 
H.T. Mulder exploiteert een melkveebedrijf aan de Hargerweg 2 te Schoorl. Onderhavige 
inrichting is nader bekend onder de navolgende kadastrale gegevens: Gemeente Schoorl, 
sectie F, no. 448.  
 
Conform de vigerende vergunning worden op de locatie 40 stuks melkvee, 30 stuks 
jongvee, 3 paarden, 1 vleeskalf, 1 fokstier en 35 schapen gehouden. In afbeelding 3.1 is 
een uitsnede weergegeven van de planlocatie. Hierop zijn drie bedrijfsgebouwen weer-
gegeven, een paardenbak, een mestsilo, een vaste mestopslag en diverse ruwvoer-
opslagen.  
 

 
Afbeelding 3.1: Huidige locatie Hargerweg 2 te Schoorl 
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3.1.2 Hargerweg ongenummerd te Schoorl 
Op de planlocatie aan de Hargerweg ongenummerd is momenteel nog geen bebouwing 
aanwezig en is in gebruik als grasland. Onderhavige inrichting is nader bekend onder de 
navolgende kadastrale gegevens: Gemeente Schoorl, Sectie F, no. 448. Afbeelding 3.2 
geeft een overzicht  weer van de gewenste locatie. 
 

 
Afbeelding 3.2: Gewenste locatie Hargerweg ongenummerd te Schoorl 
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3.2 Omschrijving voorgenomen ontwikkeling 
3.2.1 Hargerweg 2 te Schoorl 
Initiatiefnemers verplaatsen het melkveebedrijf conform de Ruimte-voor-Ruimte-
regeling. Dit betekent dat de huidige gebouwen aan de Hargerweg 2 geamoveerd zullen 
worden en plaatsmaken voor woningbouw. De bestaande bedrijfswoning blijft behouden 
in de beoogde situatie, daarnaast worden vijf nieuwe woningen geplaatst op de locatie.  
 
Om de bestemming van de bestaande bedrijfswoning om te stemmen van ‘Agrarisch – 
bedrijfswoning’ naar ‘Burgerwoning’ wordt door een extern bureau een bestemmings-
planprocedure in gang gezet.  
 
3.2.2 Hargerweg ongenummerd te Schoorl 
Initiatiefnemers zijn voornemens uit te wijken naar een geheel nieuw perceel voor het 
voortzetten van het melkveebedrijf. Dit perceel ligt op ongeveer 1,1 kilometer afstand 
van de huidige locatie aan de Hargerweg 2. Initiatiefnemers hebben bewust gekozen 
voor deze nieuwe locatie. Zo is bijvoorbeeld vanuit de bedrijfsvoering gekeken naar de 
mogelijkheden voor weidegang en de locatie ten opzichte van de eigen grondpositie. 
Medebepalend voor de locatie is dat rekening gehouden moet worden met de 
molenbiotoop van de molen aan de Hargerweg 12.  
 
Op het nieuwe melkveebedrijf wordt in de beoogde situatie 200 stuks melkvee, 140 stuks 
jongvee en 20 paarden gehouden. Om de locatie op een duurzame wijze uit te voeren, 
wordt gebruik gemaakt van een emissiearm vloerensysteem. Hiermee wordt de uitstoot 
van ammoniak zoveel mogelijk gereduceerd, ten opzichte van een traditioneel vloeren-
systeem wordt 20% van de ammoniak gereduceerd.  
 
Het melkvee wordt beweid op de omliggende huiskavel. Weidegang heeft een positief 
effect op het dierwelzijn. Op de dagen dat het vee in de stal gehouden wordt waar het 
klimaat kan worden gestuurd.  
 
Huisvestingssysteem 
De nieuw te bouwen stal voldoet aan de eisen van heden ten dage. De stal zal worden 
voorzien van een emissiearm stalsysteem, de HCI Duurzaamheidsvloer1. De vloer heeft 
een emissie van 10,4 kg NH3 per ha/jaar bij toepassen van beweiding. Dit betreft een 
reductie van 20% ten opzichte van een traditioneel stalsysteem. Deze reductie in 
ammoniak bevordert zowel de gezondheid van het vee alsmede de werknemers.  
 
De koeien zullen 120 dagen per jaar worden beweid2. Dit bevordert het vertonen van 
natuurlijk gedrag en heeft een positief effect op het dierwelzijn. Op de dagen dat het vee 
in de stal gehouden wordt, zullen zij onder optimale omstandigheden gehuisvest worden. 
In de stal wordt het klimaat optimaal gestuurd, dit stimuleert de gezondheid van de 
koeien.  
 
Ammoniak 
In de gewenste situatie worden meer dieren gehouden dan in de huidige situatie, 
hierdoor is een kleine toename in depositie op beschermde natuurgebieden. Een 
Natuurbeschermingswet 1998 vergunning is reeds door de provincie Noord-Holland 
verleend3. De stal zal worden uitgevoerd met een emissiearm stalsysteem, in combinatie 
met het toepassen van weidegang. Hiermee neemt het bedrijf mitigerende maatregelen 
en wordt de ammoniak emissie vanuit de inrichting beperkt. 

                                            
1 De HCI Duurzaamheidsvloer is conform de volgende BWL-code: BWL2010.35 en RAV-code A1.14. De 
2 Het beweidingsplan is bijgevoegd in bijlage 3.  
3 Beschikking d.d. 5 oktober 2011 kenmerk 2011-50756, deze is bijgevoegd in bijlage 4. 
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Indeling planlocatie 
Op de Hargerweg ongenummerd is momenteel nog geen bebouwing aanwezig, hierdoor 
is het mogelijk de locatie zo efficiënt mogelijk in te delen. Direct aan de voorzijde van het 
erf komt het woonhuis gelegen met hierachter de paardenbak en loods annex paarden-
stal / jongveestal. Achter de paardenbak en loods komen nieuwe ruwvoedersilo’s te 
liggen alsmede een vaste mestopslag. Naast de loods komt de nieuwe ligboxenstal te 
liggen. In afbeelding 3.4 is een uitsnede weergegeven van de beoogde inrichting.  
 

 
Afbeelding 3.3: Beoogde inrichting Hargerweg ongenummerd 
 
Zoals blijkt uit afbeelding 3.4 wordt in de beoogde situatie beplanting toegepast, hiermee 
wordt de locatie landschappelijk ingepast. Het erf wordt ingepast met bomenrijen en een 
boomgaard. Deze groene elementen markeren de randen van het compacte erf, 
verzachten de bebouwing en dragen bij aan de overgang van de grillige lijnen van het 
landschap, naar de rechte lijnen van het erf.  
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Nieuwe ligboxenstal 
De nieuwe ligboxenstal zal worden gesitueerd in noordwestelijke richting op 30 meter uit 
het hart van de Hargerweg. De nieuwe stal wordt 116 meter lang en 33 meter breed. In 
afbeelding 3.5 is een 3D-tekening weergegeven van de ligboxenstal. 
 

 
Afbeelding 3.4: Nieuwe ligboxenstal in 3D-perspectief weergegeven 
 
Door de nieuwe ligboxenstal vrij op het erf te bouwen wordt de stal niet belemmerd in de 
ventilatie. De stal is aan beide zijkanten open, hierdoor wordt een optimaal 
binnenklimaat met natuurlijke ventilatie gecreëerd. Daarnaast is er gekozen om de 
ligboxenstal op een afstand te plaatsen van de werktuigenloods/paardenstalling in 
verband met brandveiligheid.   
 
De nieuwe ligboxenstal wordt uitgevoerd met een emissiearme vloerensysteem. Tevens 
voldoet de gewenste ligboxenstal aan de eisen welke heden ten dage gesteld worden op 
het gebied van huisvesting en milieu. In afbeelding 3.6 is de plattegrond van de 
ligboxenstal. 
 

 
Afbeelding 3.5: Plattegrond gewenste ligboxenstal 
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De nieuwe ligboxenstal geeft optimaal toegang tot de weide. De huiskavel omvat ca. 
21,84 ha grasland dat goed bereikbaar is voor het melkvee4. Het melkvee zal worden 
gemolken in een melkstal. De nieuw te bouwen ligboxenstal wordt compleet 
onderkelderd. Hierdoor zal er voldoende mestopslag zijn voor minstens 7 maanden per 
jaar, hiermee voldoet de opslag aan de wettelijke eis. 
 
Overige gebouwen 
Behalve een nieuwe ligboxenstal wordt ook een nieuwe werktuigenloods annex paarden- 
en jongveestal gebouwd. Deze komt aan de westzijde van de nieuwe ligboxenstal te 
liggen op een afstand van 15 meter. De loods wordt 25 meter breed en 60 meter lang. 
Het voorste gedeelte van de loods zal gebruikt worden voor het huisvesten van jongvee 
en paarden. In het achterste gedeelte zullen de landbouwwerktuigen en werkplaats 
komen.  

3.3 Productieproces 
Binnen de inrichting wordt melk geproduceerd. Hiertoe worden op het melkveebedrijf 
melkkoeien gehouden voor zowel de melkproductie als de aanfok. Vrouwelijk jongvee 
van goede kwaliteit wordt voor de aanfok van de veestapel gebruikt. De stierkalveren 
worden afgevoerd, deze worden door een handelaar opgehaald. Zodra er een kalf of een 
koe overlijdt, wordt deze opgehaald door de destructor. De kadavers worden op een 
daarvoor bestemde plaats aangeboden.  
 
3.3.1 Voeren 
Om een goede melkproductie van het melkvee te kunnen verwachten, dient het melkvee 
voer van een goede kwaliteit aangeboden te krijgen. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van 
diverse natuurlijke hulpbronnen, namelijk: water, CO2, ruimte voor productief land en 
mineralen in de bodem om biomassa (gras) te verbouwen op het eigen land.  
 
Het gras wordt een aantal keren in de periode tussen april en oktober gemaaid en hierbij 
verwerkt tot kuilvoer. Bij de productie van gras wordt koolstofdioxide (CO2) uit de lucht 
gehaald en zuurstof (O2) aan de lucht toegevoegd. Eventueel wordt extra voer 
aangekocht in de vorm van ruwvoer dan wel bijproducten.  
 
Voorts krijgt zowel het melkvee als het jongvee krachtvoer aangeboden. Het krachtvoer 
wordt opgeslagen in krachtvoersilo’s, welke op het erf zijn geplaatst. Via krachtvoer-
boxen in de ligboxenstal wordt het krachtvoer op maat en naar behoefte aangeboden aan 
het vee.  
 
3.3.2 In de stal 
Het melkvee wordt gehouden in de ligboxenstal. Kwetsbare koeien, zoals transitiekoeien 
en pas afgekalfde koeien, worden in een strohok gehuisvest. Daarnaast hebben de 
melkkoeien in de stal altijd de beschikking over vers voer, water en een ligplaats. De 
ligplaatsen betreffen opdekboxen met matrassen. De klimaatbeheersing en de mestschuif 
zijn geautomatiseerd waardoor de koe gegarandeerd beschikt over een droge, schone en 
goed geventileerde leefomgeving. Dit levert een grote bijdrage aan het dierwelzijn. 
 
De dieren worden tweemaal daags gevoerd, gedurende de dag wordt het voer circa 3 
keer aan het voerhek aangeschoven. Op deze manier heeft het vee altijd beschikking 
over voldoende voer. In de stal worden ook voldoende watervoorzieningen geplaatst, 
hierdoor hoeven de dieren geen grote afstanden af te leggen naar de waterbak.  
De afvalstromen, van onder andere water, welke vrijkomen bij dit proces worden 
opgevangen en gaan via een afvoerbuis naar de mestkelder. 

                                            
4 Het beweidingsplan is bijgevoegd in bijlage 3. 



Plan-MER ten behoeve van Bedrijfsverplaatsing 
H.T. Mulder 
Hargerweg ongenummerd te Groet 
 

Plan-MER Bedrijfsverplaatsing H.T. Mulder | Schoorl 
Versie 2 augustus 2016 

 

-15- 

3.3.3 Melken 
In het voorgenomen initiatief worden de koeien gemolken met een conventioneel 
melksysteem. Het type melkstal betreft een carrousel.  
 
3.3.4 Mest 
Tevens wordt door het melkvee in de stal mest geproduceerd. De nieuwe stal uitgevoerd 
worden met een mestkelder, met een opslagcapaciteit van 7 maanden. In het seizoen 
wordt de mest gebruikt om het eigen land te bemesten. 
 
In de nieuwe ligboxenstal worden ook strohokken gerealiseerd. Door deze strohokken 
wordt op het bedrijf een hoeveelheid stro-mest geproduceerd. Deze stro-mest of vaste 
mest dient ter aanvulling op de percelen waar de hoeveelheid organische stof in de 
bodem aanvulling nodig heeft. 

3.4 Aanleiding opstellen van Plan-MER  
Milieueffectrapportage (MER) is wettelijk verankerd in hoofdstuk 7 van de Wet 
milieubeheer, artikel 7.1 tot en met artikel 7.24. Conform artikel 7.2 van de Wet 
milieubeheer worden activiteiten, gevallen, plannen en besluiten getoetst of deze m.e.r. 
– plichtig zijn danwel een Milieubeoordelingsplicht geldt.  
 
Dit kan zowel op basis van indicatieve drempelwaarden als vanuit het plan an sich 
beschouwd of beiden. Dit is nader vastgelegd in het Besluit Milieueffectrapportage 
(Besluit m.e.r.).   
 
Het Besluit m.e.r. is belangrijk om te kunnen bepalen of bij de voorbereiding van een 
plan of een besluit de m.e.r.-procedure moet worden doorlopen. Het Besluit m.e.r. is een 
Algemene maatregel van Bestuur (AmvB).  
 
Doel van het m.e.r. is het milieubelang volwaardig te laten meewegen bij de 
voorbereiding en vaststelling van de plannen en besluiten die (uiteindelijk) kunnen leiden 
tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.  
 
Op 1 april 2011 is het nieuwe Besluit m.e.r. in werking getreden. Dit heeft vooral 
belangrijke gevolgen gehad voor de D-lijst van het Besluit m.e.r. Een aantal C-
lijstonderdelen zijn geheel of deels naar de D-lijst verschoven. De D-lijst betreft een lijst 
met daarin opgenomen activiteiten die m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn. De gehanteerde 
drempelwaarde in de D-lijst zijn voor sommige activiteiten veranderd en vormen geen 
uitsluitingsdrempel meer (zie afbeelding 3.7). 
 
Daar de activiteit, een bestemmingsplan conform artikel 3.6 eerste lid a, kaderstellend is 
op basis van het Besluit-m.e.r., dient een Plan-MER opgesteld te worden.  
 

 
Afbeelding 3.6: Drempelwaarden Besluit-m.e.r. 
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3.5 Procedureverloop 
In de navolgende subhoofdstukken wordt beschreven welke aspecten van toepassing zijn 
op het initiatief van H.T. Mulder. 
 
3.5.1  Milieu 
Teneinde het gewenste initiatief uit te kunnen voeren wordt een melding in het kader van 
het Activiteitenbesluit gedaan. Het aantal dieren wat gehouden wordt na realisatie van de 
gewenste nieuwbouw blijft onder de drempelwaarden zoals deze gesteld zijn in categorie 
8.3 van bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en in artikel 2.1 lid 2 Bor voor 
IPPC-bedrijven. Onder deze drempelwaarden is géén omgevingsvergunning milieu nodig 
vanwege het houden van dieren. In de gewenste situatie worden 200 melkkoeien, 140 
stuks jongvee en 5 paarden gehouden. De RUD Noord-Holland Noord zal de melding 
Activiteitenbesluit beoordelen. 
 
3.5.2  Natuurbeschermingswet 1998 
Elke mutatie in het vergunde dierbestand is vergunningplichtig in het kader van de 
Natuurbeschermingswet 1998. Voor het gewenste initiatief is op 5 oktober 2011 door de 
provincie Noord-Holland een Natuurbeschermingswet 1998 vergunning afgegeven5.  
   
3.5.3 Bouwen 
Binnen de aanvraag Omgevingsvergunning wordt het onderdeel Bouwen aangevraagd. 
Het voorgenomen initiatief is het bouwen van een nieuwe ligboxenstal, woonhuis en 
werktuigenloods/paardenstalling. Voor het realiseren van de voorgenomen planvorming 
wordt gemeente Bergen gevraagd een Omgevingsvergunning onderdeel Bouwen te 
verlenen. 
 
3.5.4 Ruimtelijke procedure 
Aan de planlocatie is momenteel nog geen bouwvlak toegekend. Het is niet toegestaan 
om gebouwen en bouwwerken buiten het bouwvlak op te richten. Hiervoor zal eerst het 
bestemmingsplan moeten worden gewijzigd. Onderhavige Plan-MER maakt onderdeel uit 
van de ruimtelijke procedure. De ruimtelijke procedure zal eerst worden doorlopen 
voordat de Omgevingsvergunning kan worden aangevraagd. 
 
 
 

                                            
5 Beschikking d.d. 5 oktober 2011 kenmerk 2011-50756.  Tevens bijgevoegd in bijlage 4. 
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4 Omschrijving activiteit 
In hoofdstuk 3 is uitgebreid ingegaan op de voorgenomen bedrijfsontwikkeling en de 
ruimtelijke ingrepen op de planlocatie. In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de 
ammoniakemissie in de gewenste en de vergunde situatie, de bevoegd gezagen en als 
laatste de planning.  

4.1 Ligging van het bedrijf 
In afbeelding 4.1 wordt de topografische ligging van initiatiefnemers weergegeven. De 
locaties zijn weergegeven binnen de rode cirkels. In afbeelding 4.2 is een uitsnede 
weergegeven in de provinciale ligging. 
 

 
Afbeelding 4.1: Topografische ligging Hargerweg 2 en Hargerweg ongenummerd, Schoorl 
 

 
Afbeelding 4.2: Provinciale topografische ligging Hargerweg ongenummerd te Schoorl 
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4.2 Vergunde situatie Hargerweg 2 Schoorl 
Op 25 september 1998 is een melding besluit Melkrundveehouderijen Hinderwet 
ingediend bij het bevoegd gezag voor de locatie aan de Hargerweg 2 te Schoorl. In 
onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van het aantal stuks vee en de 
bijbehorende emissie. In zijn totaliteit is 414,5 kg NH3 vergund.  
 
Tabel 1: Ammoniakemissie vergunde situatie 

RAV-code Diersoort Aantal Emissie Kg NH3 

A1.1 Melkkoeien 40 5,7 228,0 
A3.100 Jongvee 30 4,4 132,0 
A4.100 Vleesstierkalveren 

<6 mnd. 
1 3,5 3,5 

A6.100 Vleesstieren 1 5,3 5,3 
A7.100 Fokstieren 1 6,2 6,2 
B1.100 Schapen 35 0,7 24,5 
K1.100 Paarden 3 5 15,0 
   Totaal 414,5 

4.3 Gewenste situatie 
Initiatiefnemers zijn voornemens 200 stuks melkvee, 140 stuks jongvee en 5 paarden te 
houden. Er wordt een melding Activiteitenbesluit gedaan voor het houden van de 
navolgende dieraantallen met bijbehorende emissies: 
 
Tabel 2: Ammoniakemissie gewenste situatie 

RAV-code Diersoort Aantal Emissie kg NH3 
A1.14 Melkkoeien 200 10,4 2.080 
A3.100 Jongvee 140 4,4 616 
K1.100 Paarden 5 5 25 
   Totaal 2.721 

4.4 Bevoegd gezag 
De planlocatie is gelegen in de gemeente Bergen. Deze is dan ook bevoegd gezag voor 
het beoordelen van de aanvraag voor een Omgevingsvergunning. Onderhavige Plan-MER 
is onderdeel van de Omgevingsvergunning.  
 
In het kader van de Natuurbeschermingswet is Provincie Noord-Holland het bevoegd 
gezag. De provincie Noord-Holland heeft op 5 oktober 2011 vergunning een 
Natuurbeschermingswet 1998 afgegeven voor het houden van 200 melkkoeien, 140 
stuks jongvee en 20 paarden op de Hargerweg ongenummerd te Groet (planlocatie). 
 
In de aanvraag Omgevingsvergunning worden de navolgende aspecten aangevraagd: 

 Bouwen van de melkveestal; 
 Bouwen van bouwwerken met agrarische functie (mest- en kuilvoeropslagen); 
 Bouwen van de werktuigenloods; 
 Bouwen van de woning; 
 Handelingen in strijd met regels ruimtelijke ordening.  
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4.5 Tijdsplanning 
In onderstaande tabel is de tijdsplanning weergegeven. Het plan omvat een 
bedrijfsverplaatsing, de nieuwe bedrijfslocatie betreft in deze een geheel nieuwe 
inrichting. Hiertoe dient een nieuwe bestemmingsplan voor deze specifieke locatie 
opgesteld te worden, een zogenaamd Postzegelplan. Dit wordt op het moment van 
schrijven opgesteld door een extern bureau. 
 
In navolging hierop wordt de Omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente Bergen 
voor het oprichten van de nieuwe bedrijfslocatie aan de Hargerweg ongenummerd te 
Groet.  
 
Uiterlijk zes weken na ontvangst van de Plan-MER door de gemeente Bergen, neemt de 
gemeente ex artikel 7.17, lid 1 een beslissing over de Plan-MER.  
 
Het bevoegd gezag, gemeente Bergen in deze, deelt de beslissing conform artikel 7.17, 
lid 4 mee door kennisgeving in één of meerdere dag- nieuws of huis-aan-huisbladen. 
Tevens vindt kennisgeving plaats in de Staatscourant indien er geen m.e.r.-procedure 
wordt doorlopen. Het Plan-MER maakt overigens onderdeel uit van de bestemmingsplan-
procedure. 
 
De Omgevingsvergunning wordt aangevraagd op basis van een reguliere procedure, 
nadat het bestemmingsplan is vast gesteld. Dit betekent dat omstreeks april 2017 het 
bevoegd gezag (gemeente Bergen) beschikt over een ontwerpbeschikking voor de 
aanvraag Omgevingsvergunning. Op deze aanvraag kunnen gedurende 6 weken 
zienswijzen worden ingediend door belanghebbenden 
 
Na het afgeven van de definitieve beschikking op de Omgevingsvergunning kan de 
bouwfase worden ingezet. 
 
Tabel 3: Tijdsplanning 
Activiteit Tijdstip Verantwoordelijke 
Indienen Plan-MER Augustus 2016 Stalbouw.nl 
Beoordeling Plan-MER Augustus 2016 Gemeente Bergen 
Besluit op Plan-MER met 
bekendmaking hiervan 

Augustus 2016 Gemeente Bergen 

Inzien Besluit-MER September 2016 Publiekelijk 
Aanvraag 
Omgevingsvergunning/ Melding 
Activiteitenbesluit6 

Januari 2017 Stalbouw.nl 

Ontwerpbesluit 
Omgevingsvergunning 

Maart 2017 Gemeente Bergen 

Inzage termijn ontwerpbesluit 
Omgevingsvergunning 

Maart – april 2017 Publiekelijk 

Definitief besluit aanvraag 
Omgevingsvergunning 

April 2017 Gemeente  Bergen 

Bouwfase Vanaf april 2017 H.T. Mulder 
 

                                            
6 De aanvraag vergunning Wet milieubeheer wordt gestart na het besluit op het Plan-MER. Indien Gemeente 
Bergen besluit dat een milieueffectrapportage noodzakelijk is om initiatief te beoordelen, wordt het tijdspad 
vanaf dit punt bijgesteld. 
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5 Wettelijk kader 

5.1 Milieueffectrapportage 
Ingevolge de MER-richtlijn7 moet voor bepaalde activiteiten een milieueffectrapportage 
(m.e.r.) uitgevoerd worden. Het doel van een milieueffectrapportage is om het 
milieubelang, naast andere belangen, een volwaardige plaats te geven in het 
besluitvormingsproces. Naast de milieueffectrapportage bestaat ook het 
milieueffectrapport (MER). Het MER is een onderdeel van de m.e.r.-procedure. Het MER 
wordt gekoppeld aan een besluit op aanvraag vergunning Wet milieubeheer. 
 
De m.e.r. is geregeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en in het Besluit 
milieueffectrapportage 19948.  In het Besluit milieueffectrapportage 1994 is vermeld 
wanneer een m.e.r. uitgevoerd moet worden. In onderdeel D van de bijlage worden de 
activiteiten opgesomd waarvoor het bevoegd gezag moet beoordelen of een 
milieueffectrapportage verplicht c.q. noodzakelijk is. 
 
Naast de verschillende activiteiten worden gevallen genoemd waarin de m.e.r.-plicht of 
beoordelingsplicht bestaat. Veelal is een drempel ingebouwd die voorkomt dat een 
bepaalde activiteit altijd m.e.r.-plichtig of –beoordelingsplichtig is. 
 
Naast de activiteiten en gevallen zijn plannen en besluiten opgenomen waar de m.e.r.-
plicht of –beoordelingsplicht aan gekoppeld is. De activiteit is in dit geval gekoppeld aan 
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. In bijlage D onder 14, kolom 3 van het 
Besluit milieueffectrapportage zijn de plannen omschreven waartoe een Plan-m.e.r. dient 
te worden doorlopen.  
 
De voornoemde locatie krijgt een bouwvlak, hiertoe wordt een procedure i.h.k.v. de Wet 
ruimtelijke ordening doorlopen. Dit geeft aanleiding om in deze een Plan m.e.r. te 
doorlopen, daar ook hiervoor een milieubeoordelingsplicht geldt vanuit de voorgenomen 
planvorming beschouwd. Wanneer de gemeente Bergen een beslissing heeft genomen 
over onderhavige Plan- m.e.r. zal de gemeente de beslissing publiceren in de 
Staatscourant, dit wanneer er geen m.e.r. plicht is voor onderhavig initiatief. 

5.2 Europees beleid 
 
5.2.1 Vogelrichtlijn 
De Vogelrichtlijn9 biedt bescherming aan alle in het wild levende vogels, hun eieren, 
nesten en leefgebieden in de Europese Unie. 
 
De Vogelrichtlijn kent een regime voor soortbescherming en gebiedsbescherming. Het 
soortenbeschermingsregime is gericht op de bescherming van individuele exemplaren 
met onder meer een verbod op het opzettelijk doden en vangen van vogels, het 
opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten en het verbod om eieren te rapen. De 
soortenbescherming is opgenomen in de Flora- en Fauna wet. 
 
De gebiedsbescherming verplicht de lidstaten alle nodige maatregelen te nemen om voor 
alle in de Europese Unie in het wild levende vogelsoorten een voldoende gevarieerdheid 
van leefgebieden en van een voldoende omvang te beschermen, in stand te houden en te 
herstellen. De gebiedsbescherming is opgenomen in de Natuurbeschermingswet 1998. 

                                            
7 Richtlijn 97/11/EEG van de Raad van 3 maart 1997 tal wijziging van Richtlijn 85/337/EEG betreffende de 
milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten. 
8 Inwerkingtredingsdatum 1 september 1994, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2011, 102. 
9   Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand. 
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Het dichtstbijzijnde Vogelrichtlijngebied welke is gelegen binnen een straal van 10.000 m 
vanaf de planlocatie betreft het gebied ‘Abtskolk en De Putten’, dit gebied is gelegen op 
310 m vanaf de planlocatie. In afbeelding 5.1 is de ligging van de planlocatie ten 
opzichte van dit gebied weergegeven.  
 

 
 

 
5.2.2 Habitatrichtlijn 
De Habitatrichtlijn heeft tot doel bij te dragen aan het waarborgen van de biologische 
diversiteit in de lidstaten. De richtlijn stelt een Europees ecologisch netwerk (Natura 
2000) vast van speciale beschermingszones. Ook de aangewezen Vogelrichtlijngebieden 
maken deel uit van dit netwerk. Elk lidstaat moet op haar grondgebied de gebieden die 
het belangrijkst zijn voor het behoud van de onder de richtlijn vallende habitats en 
soorten identificeren en aanwijzen als speciale beschermingszone. Evenals bij de 
Vogelrichtlijn is de soortenbescherming in Nederland opgenomen in de Flora en Faunawet 
en wordt de gebiedsbescherming geregeld in de Natuurbeschermingswet 1998. 
 
Het dichtstbijzijnde Habitatrichtlijngebied welke is gelegen binnen een straal van 10.000 
m vanaf de planlocatie betreft het gebied ‘Schoorlse Duinen’, dit gebied is gelegen op 
510 meter vanaf de planlocatie. In onderstaande afbeelding is de ligging van de 
planlocatie ten opzichte van dit gebied weergegeven.  
 

 
 

Afbeelding 5.1: Ligging planlocatie ten opzichte van Vogelrichtlijn 

Afbeelding 5.2: Ligging planlocatie ten opzichte van Habitatrichtlijngebied 
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5.2.3 Natuurbeschermingswet 1998  
In de Natuurbeschermingswet 199810 worden gebieden beschermd. Het aantal 
beschermde gebieden is daarbij tot twee categorieën beperkt – in het verleden waren 
een tiental verschillende gebieden op verschillend niveau beschermd. De twee 
categorieën zijn: 
 

 Natura 2000-gebieden; internationaal belangrijke gebieden waar soorten 
voorkomen die in internationale richtlijnen en overeenkomsten zijn benoemd; 

 Beschermde natuurmonumenten; op nationaal niveau belangrijke 
natuurgebieden. 
 

De Natura 2000-gebieden zijn strikt beschermd. Daarbij moet niet alleen gekeken 
worden naar handelingen in het gebied zelf, maar is ook de zogenoemde externe werking 
van groot belang. In de praktijk wordt gerekend met een afstand van verscheidene 
kilometers tot het betreffende gebied.  
 
Naast de twee genoemde gebieden kent de Natuurbeschermingswet 1998 nog het 
Nationaal Landschap en het Nationaal Park. De daadwerkelijke beschermende waarde 
van deze categorieën is volstrekt onduidelijk. Er is geen jurisprudentie en de wet blinkt 
ook niet uit in helderheid. 
 
De Natuurbeschermingswet 1998 regelt tevens de verplichting om regelmatig het beleid 
vast te leggen in beleidsplannen. Jaarlijks moet er in de natuurbalans de stand van zaken 
gerapporteerd worden. Regelmatig worden er rode lijsten gepubliceerd. Deze zijn te 
beschouwen als een bijzondere vorm van rapportage gericht op het soortbeleid. Rode 
lijsten worden samengesteld op basis van de trend en de zeldzaamheid van een soort. 
Van de rode lijst zelf gaat geen bescherming uit, plaatsing zegt uitsluitend iets over het 
voorkomen van de soort in Nederland. 
 
Het bedrijf bevindt zich in de nabijheid van de volgende Natura 2000-gebieden: 

 Abtskolk & De Putten op 310 meter afstand; 
 Schoorlse Duinen op 510 meter afstand; 
 Zwanenwater en Pettemerduinen op 550 meter afstand; 
 Noordhollands Duinreservaat op 5.100 meter afstand. 

 
Op 5 oktober 2011 heeft het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-
Holland een Natuurbeschermingswet 1998 vergunning afgegeven voor het houden van 
200 melkkoeien, 140 stuks jongvee en 20 paarden op de Hargerweg ongenummerd. 
 
5.2.4 Ecologische Hoofdstructuur 
De Ecologische Hoofdstructuur vormt een netwerk van natuurgebieden op nationaal en 
internationaal (lees: Natura 2000) niveau. Het concept is vastgelegd in het 
Natuurbeleidsplan en nader ingevuld in de Nota ruimte.  
 
De begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur is door de verschillende provincies 
bepaald en vastgelegd. Ruimtelijke ontwikkelingen in of nabij de Ecologische 
Hoofdstructuur zijn mogelijk als het de werking van deze niet bedreigd. Bij de 
ecologische hoofdstructuur is de saldo benadering van toepassing. Een eventuele 
aantasting hoeft niet te leiden tot een verbod als de werking van de ecologische 
infrastructuur op een andere wijze gegarandeerd wordt. 
 
Uit onderstaande afbeelding blijkt dat de planlocatie niet gelegen is binnen Ecologische 
Hoofdstructuur11. Op 310 meter bevindt zich de dichtstbijzijnde bestaande natuur. In de 

                                            
10 Stbl. 1998, 403 en 2005, 195. 
11 Bron: http://maps.noord-holland.nl/extern/gisviewers/nbp_2013/ 
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buurt van de planlocatie is geen ecologische verbindingszone gelegen. Het voorgenomen 
initiatief heeft geen invloed op de Ecologische Hoofdstructuur. 
 

 

 
5.2.5 Weidevogelleefgebieden 
Weidevogels zijn karakteristiek in de provincie Noord-Holland. Ze gedijen goed in het 
open veenweidelandschap. Het gaat minder goed met de weidevogels doordat het 
traditionele landschap en de manier waarop dat beheerd wordt verdwijnt. De provincie 
vindt zowel de weidevogels als het karakteristieke cultuurlandschap waarin zij verblijven 
belangrijk. Daarom beschermt de provincie Noord-Holland deze landschappen tegen 
inbreuken op de openheid.  
 
Zoals te zien is in afbeelding 5.4 is de planlocatie  niet gelegen in de nabijheid van een 
weidevogelleefgebied.   
 

 

 
 
5.2.6 Conclusie voorgaande hoofdstukken in relatie tot kwetsbare 

natuurgebieden 
De planlocatie is niet gelegen in de directe nabijheid van een Ecologische Hoofdstructuur. 
De voorgenomen planvorming van initiatiefnemers zal daardoor niet leiden tot significant 
negatieve effecten op de Ecologische Hoofdstructuur. 
 

Afbeelding 5.3: Ligging planlocatie ten opzichte van Ecologische Hoofdstructuur 

Afbeelding 5.4: Ligging planlocatie ten opzichte van Weidevogelleefgebied 
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De planlocatie is gelegen in de nabijheid van enkele Natura 2000-gebieden. Voor het 
aanvraag van een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 is de 
provincie Noord-Holland bevoegd gezag, de provincie heeft hiervoor reeds een 
vergunning afgegeven in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. De toename in 
stikstofdepositie als gevolg van het voorgenomen initiatief zal niet leiden tot significant 
negatieve effecten op de omliggende beschermde gebieden. 
 
Daarbij is de voorgenomen bedrijfsverplaatsing niet gelegen in een weidevogelleefgebied. 
De voorgenomen planvorming zal daarom geen effect hebben op een weidevogelleef-
gebied, waardoor enige compensatie niet noodzakelijk wordt geacht. 

5.3 Rijksbeleid 

5.3.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geeft een totaalbeeld van het 
ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en is de ‘kapstok’ voor bestaand en nieuw 
rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. De SVIR vervangt verschillende nota’s 
waaronder de ‘Nota Ruimte’. De SVIR is in maart 2012 vastgesteld. 
 
In de SVIR zijn de drie doelen genoemd die het Rijk heeft opgesteld om Nederland 
concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden voor de middellange termijn 
(2028). Deze drie doelen zijn: 

 Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van 
de ruimtelijk-economische structuur van Nederland; 

 Het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de 
gebruiker voorop staat; 

 Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke 
en cultuurhistorische waarden behouden zijn. 

 
De SVIR kent een realisatieparagraaf, waarin per nationaal belang de aanpak is 
uitgewerkt op basis van de lopende en voorziene projecten. Op onderhavig initiatief zijn 
twee nationale belangen van toepassing. Dit zijn het nationaal belang 8 en nationaal 
belang 11. Deze zijn hieronder samengevat en uitgewerkt: 

 Nationaal belang 8: Verbeteren van de milieukwaliteit en bescherming tegen 
geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico’s.  

o Voor een goede milieukwaliteit moet de kwaliteit van bodem, water en lucht 
minimaal voldoen aan de (internationaal) geldende norm(en). Het 
uitgangspunt is een gelijk beschermingsniveau voor het hele land. Het Rijk 
streeft er naar de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren door aanpak 
aan de bron. Het Rijk en de waterschappen beschermen en verbeteren de 
waterkwaliteit door het treffen van fysieke maatregelen, het uitgeven van 
vergunningen en handhaving.  

 In het voorgenomen initiatief wordt een emissiearm huisvestingsysteem 
toegepast. Hiermee is de ammoniakemissie lager dan vereist wordt vanuit bijlage 
1 uit het Besluit Huisvesting. Dit komt de gezondheid en kwaliteit van bodem, 
water en lucht ten goede. 
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 Nationaal belang 11: Ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het 
overleven en ontwikkelen van flora- en faunasoorten.  

 
o Om flora- en faunasoorten in staat te stellen om op lange termijn te 

overleven en zich te ontwikkelen zijn vanuit ruimtelijk oogpunt twee zaken 
essentieel: het behoud van leefgebieden en de mogelijkheden om zich te 
kunnen verplaatsen tussen leefgebieden. In internationaal verband heeft 
Nederland zich met het Biodiversiteitsverdrag en de Europese Vogel- en 
Habitatrichtlijn (Natura 2000) gecommitteerd aan afspraken over soorten 
(flora en fauna) en leefgebieden van soorten (habitats). Binnen de door 
het Rijk gestelde kaders begrenzen, beschermen en onderhouden de 
provincies een natuurnetwerk met de juiste ruimtelijke, water- en 
milieucondities voor kenmerkende ecosystemen van (inter-) nationaal 
belang. Dit provincie- en landsgrensoverschrijdende netwerk is de herijkte 
nationale Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De natuur in de EHS blijft 
goed beschermd met een ‘nee, tenzij’-regime. Binnen de EHS zijn nieuwe 
projecten, plannen en handelingen met een significant negatief effect op 
de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS niet toegestaan, tenzij 
er sprake is van een groot openbaar belang en reële alternatieven 
ontbreken.  

 Blijkens afbeelding 5.3 ligt de planlocatie op een afstand van ruim 300 meter 
vanaf de EHS. Hieruit zijn geen negatief significante effecten te verwachten bij de 
uitbreiding.  

 
Voor het juridisch borgen van de nationale belangen uit de SVIR heeft het Rijk, op basis 
van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), twee besluiten waarmee dat mogelijk is. Deze 
twee besluiten zijn verschillend van elkaar in aard (beleidsmatig versus procesmatig): 

 Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Dit geeft de juridische 
kaders die nodig zijn om het vigerend ruimtelijk rijksbeleid te borgen; 

 Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het Bro stelt vanuit de 
rijksverantwoordelijkheid voor een goed systeem van ruimtelijke ordening 
juridische kaders aan de processen van ruimtelijke belangenafweging en 
besluitvorming bij de verschillende overheden. De ladder van duurzame  
verstedelijking is in 2012 opgenomen in het Bro. 

5.3.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 
In 2012 is de gewijzigde Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) in werking 
getreden. Het Barro stelt regels aan lokale overheden ter bescherming van de nationale 
belangen. Het onderwerp Ecologische Hoofdstructuur uit het Barro is van belang bij de 
planlocatie. 
 
De planlocatie is gelegen op ruim 300 meter van de EHS. Hieruit zijn geen negatief 
significante effecten te verwachten. In afbeelding 5.3 is reeds een uitsnede weergeven 
van de EHS-gebieden in de omgeving van de planlocatie. De EHS wordt in hoofdstuk 
5.2.5 nader omschreven. 
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5.3.3 Flora en Fauna Wet 
De Flora- en fauna wet beschermt een groot aantal in Nederland voorkomende wilde 
dier- en plantensoorten. Uitgangspunt van de wet is dat aantasting van de beschermde 
soorten moet worden voorkomen. Wanneer dit niet mogelijk is, kan een ontheffing 
worden verleend door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).  
 
De beschermde diersoorten (vogels, vissen, zoogdieren, amfibieën, reptielen, insecten, 
ongewervelde, et cetera) en ongeveer 100 plantensoorten zijn te vinden in tabellen, die 
deel uitmaken van de Flora- en faunawet. Daarnaast zijn alle broedende vogels, hun 
broedplaatsen én de functionele omgeving van de broedplaatsen beschermd tijdens de 
broedperiode en zijn van een aantal soorten de vaste rust- en verblijfplaatsen en 
functionele omgeving jaar rond beschermd. 
 
Activiteiten waarbij de verbodsbepalingen overtreden worden, dienen voorkomen te 
worden, bijvoorbeeld door het treffen van mitigerende maatregelen. Indien dit niet 
mogelijk is, dan is het uitvoeren van een dergelijke activiteit alléén toegestaan met een 
ontheffing van het Ministerie van EL&I. Een mitigatieplan of ontheffing dient in het bezit 
te zijn voorafgaand aan de start van de uitvoeringsfase. 
 
Conclusie  
Een Quick Scan flora & fauna is opgesteld door een extern deskundige, hierin wordt 
concluderend gesteld dat het voorgenomen initiatief geen negatieve effecten zal hebben 
op flora en fauna. De Quick Scan is bijgevoegd in bijlage 5 van onderhavige rapportage. 

  
5.3.4 Programmatische aanpak stikstof 
Op 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. De PAS 
dient ervoor te zorgen dat vastgelopen vergunningverlening in het kader van de 
Natuurbeschermingswet 1998 weer vlot getrokken wordt. Daarnaast heeft de PAS de 
volgende twee doelen: 

 Behoud en herstel van de bedreigde habitattypes bevorderen door de huidige 
daling van stikstofdepositie een extra impuls te geven en door aparte 
herstelmaatregelen per habitattype; 

 Binnen de grenzen van de dalende stikstofdepositie verantwoorde ruimte 
zoeken om met behoud van de instandhoudingsdoelen toch vergunningen te 
kunne verlenen voor nieuwe of uitbreidende economische activiteiten: 
ontwikkelingsruimte.  

 
Onderdeel van de PAS zijn landelijke maatregelen voor de landbouw. Deze maatregelen 
dienen ervoor te zorgen dat de daling van de stikstofdepositie wordt versnelt. Indien een 
veehouderij uit wilt breiden dient deze een melding onder de PAS in te dienen, danwel 
een vergunningaanvraag. Dit in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. 
 



Plan-MER ten behoeve van Bedrijfsverplaatsing 
H.T. Mulder 
Hargerweg ongenummerd te Groet 
 

Plan-MER Bedrijfsverplaatsing H.T. Mulder | Schoorl 
Versie 2 augustus 2016 

 

-27- 

5.3.5 Wet Ammoniak en Veehouderij 
De Wet ammoniak en veehouderij (Wav)12 is het toetsingskader voor de emissie van 
ammoniak. Bij de beslissing inzake de vergunning Wet milieubeheer, voor het oprichten 
of veranderen van een veehouderij, betrekt het bevoegd gezag de gevolgen van de 
ammoniakemissie uitsluitend op de wijze die is aangegeven in de Wav. Slechts de 
nadelige gevolgen van de ammoniakdepositie op zogenaamde kwetsbare gebieden 
binnen 250 meter wordt beoordeeld. 
 
Intussen is de Wav gewijzigd13 en per 1 mei 2007 in werking getreden14. Op basis van 
deze wijziging worden minder gebieden als kwetsbaar aangemerkt. Onder de huidige wet 
worden alle voor verzuringgevoelige gebieden beschermd die binnen de Ecologische 
Hoofdstructuur zijn gelegen. In de gewijzigde wet worden alleen nog “zeer kwetsbare 
gebieden” beschermd. Deze gebieden moeten door Provinciale Staten door middel van 
een aanwijzingsbesluit worden aangewezen. Alleen gebieden die ook onder het huidige 
regime worden beschermd kunnen worden aangewezen. Die gebieden moeten ook een 
bepaalde omvang hebben. De natuurmonumenten en Vogel- en Habitatrichtlijn gebieden 
moeten verplicht aangewezen worden. 
 
De Provincie Noord-Holland heeft een kaart vastgesteld met zeer kwetsbare gebieden. In 
deze gebieden is de Wet Ammoniak Veehouderij van toepassing15. In afbeelding 5.5 is 
een uitsnede te zien van de kaart met hierop de planlocatie en de zeer kwetsbare 
gebieden weergegeven. De planlocatie is op circa 1.500 meter gelegen van een zeer 
kwetsbaar gebied, enige negatieve effecten op het gebied kunnen aldus worden 
uitgesloten. 
 

 

 
 

                                            
12 Stbl. 2002, 93. 
13 Stbl. 2007, 103. 
14 Stbl. 2007, 156. 
15 Bron: http://www.noord-holland.nl/web/Actueel/Nieuws/Artikel/Kaart-Wet-ammoniak-veehouderij-ter-
inzage-1.htm 

Afbeelding 5.5: Ligging planlocatie ten opzichte van (concept-)WAV-gebieden 
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Regeling Ammoniak en Veehouderij 
De Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) is gebaseerd op de Wet ammoniak en 
veehouderij (Wav). Deze ministeriële regeling bevat in bijlage 1 de 
ammoniakemissiefactoren voor stalsystemen, die nodig zijn om de ammoniakemissie van 
een veehouderij te berekenen.  
De Rav wordt geregeld aangepast. Voor de melkveehouderij waren tot een paar jaar 
geleden nog bijna geen emissiearme systemen beschikbaar welke waren goedgekeurd. 
Inmiddels bevat de Rav verscheidene (voorlopig) goedgekeurde emissiearme 
huisvestingssystemen. 
 
5.3.6 Besluit emissiearme huisvesting 
Vanaf 1 augustus 2015 is het nieuwe Besluit emissiearme huisvesting in werking 
getreden. Dit besluit vervangt het oude Besluit huisvesting.  
 
Het Besluit emissiearme huisvesting bepaalt dat dierenverblijven emissiearm moeten 
zijn, als er emissiearme huisvestingssystemen beschikbaar zijn. Het besluit bevat 
maximale emissiewaarden: alleen huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager 
of gelijk is aan de maximale emissiewaarde, zijn toegestaan.  
 
Voor melkvee bedraagt de maximale emissiewaarde momenteel 11 kg ammoniak per 
dierplaats per jaar. Elke stal die vanaf 1 juli 2015 nieuw gebouwd wordt, dient aan deze 
emissiewaarde te voldoen. Vanaf 2018 wordt de maximale emissiewaarde verlaagd naar 
8,6 kg ammoniak per dierplaats per jaar. Enkel vrijloopstallen zijn uitgezonderd van de 
maximale emissiewaarde. 

  
5.3.7 Wet Geurhinder en Veehouderij 
De Wet geurhinder en veehouderij  is 1 januari 200716 in werking getreden. Deze wet is 
het landelijk toetsingskader voor geur. In de wet wordt onderscheid gemaakt tussen 
geurgevoelige objecten binnen en buiten de bebouwde en binnen en buiten een 
concentratiegebied. De geurbelasting op een geurgevoelig object wordt uitgedrukt in 
oudeur units per kubieke meter lucht als 98-percentiel. Woningen behorende bij 
veehouderijen zijn geen geurgevoelige objecten. Hier geldt een minimale afstand van 50 
meter. 
 
Het aantal dieren vermenigvuldigd met de geuremissiefactor levert een waarde voor de 
geuremissie op, waarna via een verspreidingsmodel de geurbelasting kan worden 
bepaald. De geuremissiefactoren zijn in een ministeriele regeling vastgelegd. Voor dieren 
waarvoor geen geuremissiefactoren zijn bepaald, gelden wettelijk vastgestelde afstanden 
die ten minste moeten worden aangehouden tot geurgevoelige objecten. 
 
Een belangrijke verandering van de wet is dat de gemeente bevoegd is om lokale 
afwegingen te maken over de te accepteren geurbelasting. Bij gemeentelijke verordening 
kan de gemeenteraad, in afwijking van de wettelijke norm, een andere waarde of een 
andere afstand vaststellen. Daarnaast kan bij gemeentelijke verordening worden bepaald 
hoe wordt omgegaan met voormalige agrarische bedrijfswoningen. 
 
De Wet geurhinder en veehouderij  is 1 januari 200717 in werking getreden. Deze wet is 
het landelijk toetsingskader voor geur. In de wet wordt onderscheid gemaakt tussen 
geurgevoelige objecten binnen en buiten de bebouwde en binnen en buiten een 
concentratiegebied. Woningen behorende bij veehouderijen zijn geen geurgevoelige 
objecten. Hier geldt een minimale afstand van 50 meter. 
 
Dieren met geuremissiefactor 

                                            
16 Stbl. 2006, 531. 
17 Stbl. 2006, 531. 
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De geuremissiefactoren van dieren zijn ministerieel vastgelegd in de Regeling geurhinder 
en veehouderij. Het aantal dieren vermenigvuldigd met de geuremissiefactor levert een 
waarde voor de geuremissie op, waarna via een verspreidingsmodel de geurbelasting kan 
worden bepaald. De geurbelasting mag hierbij niet de normen overschrijden. De 
geurbelasting op een geurgevoelig object wordt uitgedrukt in oudeur units per kubieke 
meter lucht als 98-percentiel. Door initiatiefnemers worden in de gewenste situatie geen 
dieren gehouden met een geuremissiefactor.  
 
Vaste afstandsdieren 
Voor dieren waarvoor geen geuremissiefactoren zijn bepaald, gelden wettelijk 
vastgestelde afstanden die ten minste moeten worden aangehouden tot geurgevoelige 
objecten. Hierbij is in artikel 4 van de Wet geurhinder en veehouderij vastgesteld dat dit 
binnen de bebouwde kom minimaal 100 meter dient te zijn en buiten de bebouwde kom 
minimaal 50 meter.  
 
Een belangrijke verandering van de wet is dat de gemeente bevoegd is om lokale 
afwegingen te maken over de te accepteren geurbelasting. Bij gemeentelijke verordening 
kan de gemeenteraad, in afwijking van de wettelijke norm, een andere waarde of een 
andere afstand vaststellen. Daarnaast kan bij gemeentelijke verordening worden bepaald 
hoe wordt omgegaan met voormalige agrarische bedrijfswoningen. 
 
Het bedrijf van initiatiefnemer aan de Hargerweg ongenummerd, huisvest zowel  
melkvee als paarden. Voor beide diercategorieën zijn geen geuremissiefactoren vast-
gesteld, waardoor deze vallen onder de vaste afstandsdieren. Nabijgelegen geurgevoelige 
objecten liggen op meer dan 50m afstand, dit blijkt uit afbeelding 7.1. 
 
5.3.8 Wet Luchtkwaliteit 
De beoordeling van de luchtkwaliteit vindt plaats volgens bepalingen in de Wet 
milieubeheer. De basis voor de luchtkwaliteitstoets staat in titel 2 van hoofdstuk 5 van de 
Wm. De luchtkwaliteiteisen zelf staan in artikel 5.16 van de Wm. De grenswaarden voor 
fijn stof PM10 is opgenomen in bijlage 2. Voor het meten en berekenen van de 
luchtkwaliteit zijn voorschriften opgenomen in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit (Rbl 
2007). 
Voor fijn stof geldt dat de grenswaarde van de jaargemiddelde concentratie van PM10, 40 
µg/m3 wat ten hoogste 35 dagen per jaar overschreden mag worden. Sinds 1 januari 
2015 moet het bevoegd gezag ook de luchtkwaliteit toetsen aan de grenswaarde voor 
PM2,5. De jaargemiddelde grenswaarde voor PM2,5 bedraagt 25 µg/m3. De fractie PM2,5 
maakt onderdeel uit van de fractie PM10. De grenswaarden voor PM2,5 worden niet 
overschreden nabij veehouderijen18.  
Van bepaalde activiteiten met getalsmatige grenzen is vastgesteld dat deze ‘niet 
betekende mate’ (NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze mogen zonder 
toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Als het project 
maximaal 3% van de jaargemiddelde grenswaarde aan de concentraties fijn stof (PM10) 
of stikstofdioxide (NO2) bijdraagt, is het project NIBM. Dit komt overeen met een 
toename van maximaal 1,2 µg /m3 voor zowel PM10 als NO2. Het project is IBM als de 
toename voor één of beide stoffen hoger is. 
Er zijn twee mogelijkheden om aannemelijk te maken dat een project binnen de NIBM-
grens blijft: 

 Motiveren dat een project binnen de getalsmatige grenzen van een categorie 
uit de Regeling NIBM valt; 

 Op een andere manier aannemelijk maken dat een project de 3% grens niet 
overschrijdt.  

 

                                            
18 bron: http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/stof/handreiking-fijn/handreiking-
fijn/inleiding/ 
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Veehouderijen zijn niet opgenomen in de Regeling NIBM. Daarom wordt van de tweede 
mogelijkheid gebruik gemaakt om aannemelijk te maken dat een project binnen de 
NIBM-grens blijft. In de “Handreiking fijn stof 2010” is een tabel opgenomen waarmee 
aangetoond kan worden dat een uitbreiding NIBM is. In de tabel kan bij de te toetsen 
afstand afgelezen worden waarmee een veehouderij nog kan uitbreiden om NIBM bij te 
dragen. 
 
Het plan zal voldoen aan de normen met betrekking tot luchtkwaliteit. 

5.4 Provinciaal beleid 
5.4.1 Structuurvisie Noord-Holland 2040 
Op 21 juni 2010 is door de Provinciale Staten de Structuurvisie Noord-Holland 2040 
vastgesteld. In deze structuurvisie beschrijft provincie Noord-Holland hoe met de 
ontwikkelingen in de provincie omgegaan wordt. Daarbij wordt geschetst hoe provincie 
Noord-Holland er in 2040 uit zal moeten komen te zien.  
 
De provincie Noord-Holland noemt in de structuurvisie drie integrale en ruimtelijke 
relevante hoofdopgaven. Deze hoofdopgaven zijn19: 

 Behoud en ontwikkeling van de Ruimtelijke kwaliteit; 
 Behouden en ontwikkelingen van Duurzaam ruimtegebruik; 
 Klimaatbestendigheid. 

 
Daar de bovengenoemde doelstellingen de hoofddoelstellingen van de provincie Noord-
Holland betreffen, zal bij ruimtelijke beslissingen altijd een afweging van deze drie 
hoofddoelstellingen voorafgaan.  
 
Uit de digitale verbeelding van de Structuurvisie blijkt welk beleid op de planlocatie van 
toepassing is20. In onderstaande afbeelding is de planlocatie in de digitale kaart van de 
Structuurvisie Noord-Holland 2040 weergegeven.  
 

 

Fijnmazige waterberging 
De Provincie Noord-Holland heeft op basis van het Nationaal Bestuursakkoord Water de 
wateroverlastopgave vastgesteld. Provincie Noord-Holland zorgt voor ruimte voor (zoet-) 
waterberging door de hele provincie aan te wijzen als zoekgebied voor fijnmazige 

                                            
19 ‘Structuurvisie Noord-Holland 2040, Kwaliteit door veelzijdigheid’ (incl. 1e herziening) 
20 http://maps.noord-holland.nl/structuurvisie2040/ 

Afbeelding 5.6: Ligging planlocatie in kaart provinciale structuurvisie 
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waterberging. De waterschappen realiseren deze fijnmazige waterberging en doen dit 
middels het opstellen van een integrale gebiedsontwikkeling. Er zijn diverse integrale 
gebiedsontwikkelingen aangewezen en het Nationaal landschap ‘Groene Hart’.  
 
De planlocatie is niet gelegen in één van desbetreffende gebieden. 
 
Gebied voor gecombineerde landbouw 
De planlocatie is gelegen in een gebied dat aangewezen is als ‘gebied voor 
gecombineerde landbouw’. In de zone voor gecombineerde landbouw zijn 
landschappelijke kwetsbare gebieden zoals veenweidegebieden of cultuurhistorisch 
waardevolle gebieden karakteristiek. Het landschap bepaalt waar en welke ruimte wordt 
geboden aan de bedrijfsontwikkeling. In de gebieden waar schaalvergroting niet of 
slechts gedeeltelijk  mogelijk is, wordt meer ruimte geboden voor nieuwe economische 
activiteiten (verbreding).  
 
In dit gebied zijn agrarische bouwpercelen tot 1,5 hectare mogelijk. Bouwpercelen tot 2 
hectare zijn in dit gebied enkel mogelijk met een ontheffing van Gedeputeerde Staten.  
 
Kleinschalige oplossingen voor duurzame energie 
Door ondertekening van het Energie- en Klimaatakkoord met het Rijk onderschrijft de 
provincie Noord-Holland de energie- en klimaatdoelen van het Rijk en ondersteunt ze het 
Rijk bij het realiseren van de volgende doelen: 

 2 procent energiebesparing per jaar; 
 30 procent CO2 reductie in 2020; 
 20 procent duurzame energie in 2020. 

 
De provincie Noord-Holland wil zoveel mogelijk bijdragen aan de afname van de 
oorzaken van klimaatverandering. Daarom wil de provincie het energieverbruik in 
samenwerking met gemeenten in het stedelijk gebied, op bedrijventerreinen en in de 
glastuinbouw zoveel mogelijk beperken. De toepassing van duurzame energie in de 
gebouwde omgeving moet worden vergroot. De planlocatie ligt in een gebied waar 
kleinschalige oplossingen voor duurzame energie wordt gestimuleerd. 
 
Verder stimuleert de provincie Noord-Holland het gebruik van niet-fossiele brandstoffen 
en breidt de provincie het areaal aan natuur- en recreatiegebieden uit.  
 
Strandwallen- en vlaktelandschap   
De planlocatie wordt aangeduid onder het strandwallen- en vlaktelandschap. De provincie 
Noord-Holland wil dat openheid en beleving van landschappen als kernkwaliteit worden 
meegenomen bij ruimtelijke ontwikkelingen op drie niveaus, te weten: 

 Gehele provincie: beschermen van een aantal kenmerkende zeer open, donkere 
en stille gebied op provinciale schaal; 

 Landschapstype: de voor een bepaald landschapstype kenmerkende typologie van 
openheid of geslotenheid en ruimtevorm; 

 Lokale situatie: de visuele beleving van de openheid in een specifieke situatie op 
basis van de zogenaamde zichtveldmethode. 
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5.4.2 Cultuurhistorische, archeologische en aardkundige waarden 
 
Cultuurhistorie 
De cultuurhistorische waarden van de planlocatie zijn te herleiden uit de informatiekaart 
Landschap en Cultuurhistorie21. In afbeelding 5.7 blijkt dat de planlocatie niet in een 
gebied is gelegen van cultuurhistorische waarde. Wel ligt er een molen in de buurt van 
de planlocatie. Dit is de molenbiotoop van de Groetermolen uit 1890, deze molen dient 
om de Groeterpolder te bemalen. 
 

 
Afbeelding 5.7: Ligging planlocatie ten opzichte van cultuurhistorische waarden 
  
Archeologie 
Uitgangspunt inzake archeologie is het archeologische erfgoed te beschermen op 
Europees niveau. Ten behoeve hiervan is door het Rijk het Verdrag van Malta onder-
tekend en zijn de verplichtingen aangegaan. 
 
Bij ruimtelijke ontwikkelingen dienen bij archeologische waardevolle terreinen en 
gebieden met een (middel-) hoge verwachtingswaarde de archeologische waarden door 
middel van een vooronderzoek in kaart te worden gebracht. 
 
In afbeelding 5.8 is een uitsnede weergegeven van de Informatiekaart Landschap en 
Cultuurhistorie van de Provincie Noord-Holland. Hierin zijn binnen de gekleurde vlakken 
de gebieden aangegeven met een archeologische verwachtingswaarde. Hieruit blijkt dat 
de planlocatie niet binnen een archeologisch gebied op provinciaal niveau is gelegen. 
 

 
Afbeelding 5.8: Ligging planlocatie ten opzichte van archeologisch waardevol gebied. 
 
Aardkundige waarden 
                                            
21 http://maps.noord-holland.nl/extern/gisviewers/ilc/ 
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In de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie is het beleid opgenomen voor 
aardkundige waarden. De Provincie Noord-Holland beschermt ook de ondergrond van de 
bijzonder landschappen. Behoud en ontwikkeling van aardkundige waarden is van belang 
gezien de onschatbare waarde van aardkundig erfgoed voor de inwoners van Noord-
Holland en Nederland. Afbeelding 5.10 laat de ligging van de planlocatie zien ten opzichte 
van de aardkundige waarden. Hieruit blijkt dat de planlocatie is gelegen in een 
aardkundig waardevol gebied: “Vereenigde Harger- en Pettemerpolder – Groeterpolder, 
Groet-Schoorl”. 
 

 

5.5 Gemeentelijk Beleid 
 
5.5.1 Bestemmingsplan Landelijk gebied Noord 
Op 7 juli 2011 heeft de gemeente Bergen het bestemmingsplan Landelijk gebied Noord 
vastgesteld. In afbeelding 5.10 is een uitsnede van de bestemmingsplankaart 
weergegeven.  
 

 
Afbeelding 5.10: Bestemmingsplankaart planlocatie 
 
 
Zoals bovenstaande afbeelding laat zien is er op de planlocatie nog geen bouwvlak 
toegewezen in het bestemmingsplan. De planlocatie heeft de bestemming Agrarische 

Afbeelding 5.9: Ligging planlocatie ten opzichte van aardkundig waardevol gebied. 
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gebied met Landschapsbehoud. Voor het verwerven van een bouwvlak op de planlocatie 
zal er een nieuw bestemmingsplan moeten worden vastgesteld voor de planlocatie, het 
zogenaamde postzegelplan. Hiervoor zal een wijzigingsprocedure worden doorlopen. Aan 
de oostzijde is een deel van de een molenbiotoop gelegen. Deze molenbiotoop behoort 
bij de Groetermolen aan der Hargerweg 12, de planlocatie is buiten de molenbiotoop 
gelegen.   
 
Gewenst bouwvlak 
Doordat het melkveebedrijf aan de Hargerweg 2 gelegen is in de nabijheid van de 
bebouwde kom van Groet, hebben initiatiefnemers gekozen voor verplaatsing van het 
melkveebedrijf naar de Hargerweg ongenummerd. Voor deze verplaatsing is het echter 
noodzakelijk dat een toereikend bouwvlak wordt toegekend. Afbeelding 5.12 geeft het 
gewenste bouwvlak weer, het bouwvlak heeft een oppervlakte van circa 1,5 hectare. 
 
Op de nieuwe locatie wordt aan de oostzijde van het bouwblok de nieuwe melkveestal 
gerealiseerd, daarnaast komt de werktuigenloods/paardenstalling. Achter de loods 
worden de sleufsilo’s gesitueerd. Totaal zullen er op de planlocatie 200 melkkoeien 140 
stuks jongvee en 5 paarden worden gehouden.  
 

 
Afbeelding 5.11: Voorgenomen bouwvlak op planlocatie. 
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In de voorschriften behorende bij het Bestemmingsplan Landelijk gebied Noord zijn 
voorschriften opgenomen voor de goothoogte en nokhoogte van agrarische bijgebouwen. 
De goothoogte van agrarische bouwbedrijven mag maximaal 7 meter bedragen en voor 
de nokhoogte geldt een maximum van 10 meter. De nieuwe ligboxenstal heeft een 
goothoogte van 3,3 meter en een nokhoogte van 9,7 meter. De nieuw te bouwen 
werktuigenberging annex paardenstalling heeft een goothoogte van 4,6 meter en een 
nokhoogte van 9 meter. De bouwhoogtes voldoen aldus aan de bouwregels vanuit het 
vigerend bestemmingsplan. Daarnaast worden de paarden gehuisvest op maximaal 200 
m2, hiermee kan initiatiefnemer voldoen aan de bestemmingsplanregels.  
 
5.5.2 Archeologie  
Als gevolg van nieuwe wetgeving zijn taken ten aanzien van archeologische 
monumentenzorg gedecentraliseerd naar gemeentelijk niveau. Deze nieuwe rol voor 
gemeenten is cruciaal voor het behoud van het gezamenlijk erfgoed. 
 
Een extern deskundige heeft een archeologisch vooronderzoek opgesteld, deze is 
bijgevoegd in bijlage 6 van onderhavige rapportage. Uit het vooronderzoek kan 
concluderend gesteld worden dat de archeologische waarden niet aangetast worden.  

5.6 Omgevingsvergunning 
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)22 is op 1 oktober 2010 in werking 
getreden en regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is een geheel 
omvattende vergunning. Onder andere bouwen, wonen, monumenten, ruimte en natuur 
en milieu worden hierin meegenomen. Waar voorheen veel vergunningen los van elkaar 
liepen, worden 25 aspecten nu in één procedure meegenomen. 
 
In hoofdstuk 4.5 is een tabel weergegeven met te doorlopen procedures, inclusief het 
tijdspad.  
 
5.6.1 Activiteitenbesluit 
Veel melkveebedrijven in Nederland vallen sinds 1 januari 2013 onder het 
Activiteitenbesluit. Zodra er in de gewenste situatie echter meer dan 200 melkkoeien en 
140 stuks jongvee worden aangevraagd, valt het bedrijf van rechtswege niet meer onder 
de werkingssfeer van het activiteitenbesluit. 
 
Het bedrijf aan de Hargerweg 2 te Schoorl valt op dit moment onder het 
Activiteitenbesluit. In de gewenste situatie zullen er 200 melkkoeien 140 stuks jongvee 
en 5 paarden worden gehouden op de planlocatie. Hiermee valt het gewenste initiatief 
onder de drempelwaarden van het Activiteitenbesluit. Gelijktijdig met de aanvraag 
Omgevingsvergunning wordt de melding Activiteitenbesluit gedaan door aanvrager.  
 
 
 

  

                                            
22 Stbl. 2008, 496. 
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6 Bestaande situatie van het milieu en autonome 
ontwikkeling 

In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de bestaande toestand van het milieu is en de 
autonome ontwikkeling in het plangebied. Autonome ontwikkeling betekend de 
ontwikkeling van het milieu indien de voorgenomen activiteit en beschreven alternatief 
niet worden gerealiseerd. 
 
Het bedrijf zal worden opgericht aan de Hargerweg ongenummerd te Schoorl. Momenteel 
is dit perceel in gebruik voor de beweiding van het vee. Op de Hargerweg 2 te Schoorl is 
momenteel een veehouderij aanwezig welke zal worden verplaatst naar de Hargerweg 
ongenummerd. Er worden 40 melkkoeien, 30 stuks jongvee, 1 vleesstierkalf, 1 
vleesstier, 1 fokstier, 35 schapen en 3 paarden gehouden op de locatie. 
 
Onderstaand wordt per milieuaspect aangegeven welke invloed de bestaande situatie en 
de autonome ontwikkeling heeft op de aspecten ammoniak, geur, luchtkwaliteit, geluid, 
bodem & water en externe veiligheid. 

6.1 Ammoniak 
In de referentiesituatie worden geen dieren gehouden op de planlocatie en is derhalve 
geen sprake van emissie van ammoniak. Op de huidige locatie aan de Hargerweg 2 
worden wel dieren gehouden, er is vanaf deze locatie wel sprake van ammoniakemissie. 
 
6.1.1 Wet ammoniak en veehouderij 
In paragraaf 4.3.4 is de ligging van de planlocatie ten opzichte van kwetsbare gebieden 
besproken en in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat de planlocatie gelegen is op 1.529 
meter van een kwetsbaar gebied. 
 
De autonome ontwikkeling heeft geen invloed op de in buurt gelegen kwetsbare 
gebieden. De afstand tot het kwetsbare gebied is voldoende om eventuele effecten uit te 
sluiten. Het bedrijf aan de Hargerweg 2 ligt op 445 meter vanaf een kwetsbaar gebied. 
Ook als de bedrijfsverplaatsing niet doorgaat voldoet het bedrijf aan de Wav. 
 
6.1.2 Besluit emissiearme huisvesting 
Zoals reeds gesteld is in paragraaf 5.2, worden er momenteel geen dieren gehouden op 
de planlocatie. Er is dus ook geen uitstoot van ammoniak. Het is voor de planlocatie dus 
niet van toepassing of er wordt voldaan aan het voornoemde besluit in zowel de huidige 
als de autonome situatie.  
 
Aan de Hargerweg 2 wordt momenteel vee gehouden. De ligboxenstal is uitgevoerd met 
een traditionele roostervloer, welke een ammoniakemissie heeft van 13 kg NH3 hiermee 
voldoet de inrichting aan de Hargerweg 2 aan het besluit huisvesting, gezien dit een 
bestaande stal betreft. De autonome ontwikkeling heeft geen invloed, het bedrijf voldoet 
aan het Besluit huisvesting.  
 
6.1.3 Natura 2000 
De planlocatie is gelegen in de nabijheid van vier Natura 2000-gebieden. Zoals reeds 
gesteld in paragraaf 5.2 worden er momenteel geen dieren gehouden op de planlocatie 
en wordt het land enkel gebruikt voor het beweiden van vee. Dit betekent dat er geen 
ammoniakdepositie is op de omliggende Natura 2000 gebieden.  
 
Daar het bedrijf aan de Hargerweg 2 na inwerktreding van de Natuurbeschermingswet 
1998 geen uitbreidingen heeft uitgevoerd, is het bedrijf niet vergunningplichtig op grond 
van de Natuurbeschermingswet 1998. 
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6.2 Geur 
Zoals reeds gesteld in paragraaf 6.1 zijn er geen dieren aanwezig op de planlocatie. Dit 
betekent dat er geen sprake is van geuruitstoot vanaf de planlocatie. 
 
De huidige locatie van initiatiefnemers is gelegen op korte afstand van de bebouwde kom 
van het dorp Groet. Op ongeveer 80 meter liggen geurgevoelige objecten. Door het 
verplaatsen van het bedrijf wordt leefklimaat voor de inwoners van Groet verbeterd. Er is 
voldoende afstand tussen de veehouderij en de bebouwde kom van Groet, dus ook in de 
autonome situatie voldoet het bedrijf aan de geldende wet- en regelgeving. 

6.3 Luchtkwaliteit 
Zoals besproken in paragraaf 4.3.7 moet onderhavig plan voldoen aan hoofdstuk 5 titel 2 
van de Wet milieubeheer. Dit wordt ook wel de Wet luchtkwaliteit genoemd. Hierin staat 
beschreven dat initiatieven die ‘niet in betekende mate’ (NIBM) bijdragen aan 
luchtverontreiniging zonder toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit uitgevoerd 
mogen worden.  
 
Er is op de planlocatie geen vee aanwezig, dit betekent dat er geen uitstoot is van fijn 
stof. Hiermee kan gesteld worden dat de planlocatie niet bijdraagt aan de verslechtering 
van de luchtkwaliteit. 
 
Op de Hargerweg 2 is wel vee aanwezig. Dit vee heeft een produceert fijnstof. Met het 
verplaatsen van het bedrijf naar de Hargerweg ongenummerd verbeterd het leefklimaat 
voor de mensen aan de rand van Groet. De autonome ontwikkeling vormt geen probleem 
voor de luchtkwaliteit. 
 
Naar verwachting daalt de concentratie fijn stof de komende jaren verder. In de 
onderstaande tabel zijn de verwachtingen weergegeven van de concentratie fijnstof in de 
lucht voor de komende jaren in het gebied van de planlocatie. In de autonome 
ontwikkeling kan op de planlocatie emissie van fijn stof veroorzaakt worden door 
toedienen van kunstmest en bestrijdingsmiddelen.  
 
Tabel 4: Concentratie fijn stof in de omgeving 
Jaar Concentratie fijn stof 
2011 22,5 
2015 19,6 
2020 18,7 
2030 17,6 
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6.4 Geluid 
6.4.1 Wet geluid hinder 
Momenteel is het perceel in gebruik voor het beweiden van de koeien of het winnen van 
ruwvoer. Hierdoor zijn er alleen verkeersbewegingen in de oogstperiode (voorjaar-
najaar). In de huidige situatie alsmede de autonome ontwikkelingen zal er geen toename 
zijn in verkeersbewegingen zijn. De gronden zullen in gebruik blijven voor het weiden 
van het melkvee en het winnen van ruwvoer. 
 
Het melkveebedrijf aan de Hargerweg 2 is gelegen op korte afstand van de bebouwde 
kom van Groet. De koeien worden 2 keer per dag gevoerd waarbij er overlast kan 
ontstaan voor de bewoners van Groet. Door het verplaatsen van het melkveebedrijf 
wordt deze overlast opgeheven.  
In de autonome situatie blijft het melkveebedrijf aan de Hargerweg 2 en kan het leiden 
tot overlast voor de omliggende woningen, met name in de oogstperiode (voorjaar tot en 
met het najaar)  

6.5 Bodem en water 
6.5.1 Bodem 
Op dit moment zijn er nog geen gebouwen aanwezig op de planlocatie en vinden er geen 
bodembedreigende activiteiten plaats op de planlocatie. Op dit moment voldoet de locatie 
aan de Hargerweg 2 aan de kaders voor bodemkwaliteit. Ook bij de autonome 
ontwikkeling blijft de locatie voldoen aan de kaders voor bodemkwaliteit. 
 
6.5.2 Water 
Het hemelwater wat op de planlocatie terecht komt infiltreert in de bodem en komt zo in 
het oppervlakte water terecht. Rondom de planlocatie zijn sloten aanwezig alsmede de 
Hargervaart welke zorgen voor de afwatering van de planlocatie en het omringde gebied. 
 
Op dit moment voldoet de locatie aan de kaders voor behoud van waterkwaliteit, ook bij 
de autonome ontwikkeling blijft de locatie voldoen aan de kaders voor waterkwaliteit. 

6.6 Externe Veiligheid 
Het bedrijf zelf vormt geen inrichting waarvan het plaatsgebonden risico hoger is dan 10-
6 per jaar, zoals opgenomen in het Bevi en de Regeling externe veiligheid inrichtingen 
(Revi). Daarmee vormt het melkveehouderijbedrijf zelf geen risicovolle inrichting. Ook de 
planlocatie vormt in de huidige situatie geen bedreiging voor de externe veiligheid. 
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7 Effecten op het milieu voorgenomen initiatief  

7.1 Ammoniak 
7.1.1 Wet ammoniak en veehouderij 
In paragraaf 4.3.4. is de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) uitgebreid besproken. Uit 
de bijbehorende kaart blijkt dat een Wav-gebied op ten minste 1.500 meter vanaf de 
planlocatie is gelegen. Een dergelijke, ruime afstand zal niet leiden tot enige negatieve 
effecten op het Wav-gebied.  
 
7.1.2 Besluit emissiearme huisvesting 
In het Besluit emissiearme huisvesting is vastgelegd wat de maximale emissiewaarden 
zijn voor rundvee. Voor melkkoeien geldt een emissiewaarde van maximaal 11 kg 
ammoniak per dierplaats per jaar (t/m 2018)23. Vanaf 2018 wordt deze waarde 
verscherpt naar 8,6 kg ammoniak24. Nieuwe stallen die vanaf 2015 worden gebouwd, 
dienen aan deze emissiewaarde van 11 kg te voldoen. Voor jongvee is geen maximale 
emissiewaarde vast gesteld.  
 
In de nieuwe stal zal gebruik worden gemaakt van een emissiearm stalsysteem. De 
gehele nieuwbouw zal emissiearm uitgevoerd worden. Er wordt gebruik gemaakt van de 
HCI Duurzaamheidsvloer (BWL2010.35). Deze vloer heeft een ammoniakemissie van 
10,4 kg NH3 en voldoet hiermee aan het Besluit emissiearme huisvesting. 
 
7.1.3 Natura 2000 
Het bedrijf aan de Hargerweg ongenummerd is gelegen in de nabijheid van vier Natura 
2000-gebieden. In Natura 2000-gebieden is geen toename van stikstof toegestaan, 
aangezien dit de kwaliteit van de natuur mogelijk kan verslechteren.  
 
Voor onderhavig initiatief heeft de provincie Noord-Holland op 5 oktober 2011 de 
vergunning in het kader de Natuurbeschermingswet 1998 afgegeven. In onderstaande 
tabel is weergegeven welke dieraantallen vergund zijn.  
 
Tabel 5: Dieraantallen NB-vergunning 
Diersoort RAV-Code Aantal Emissiefactor Emissie 
Melkkoeien A1.100 200 13 2.600 kg NH3 

Vrouwelijk jongvee A3.100 140 4,4 616 kg NH3 
Paarden K1.100 20 5,0 100 kg NH3 
   Totaal 3.316 kg NH3 

 
De NB vergunning is in 2011 al verleend. Echter wordt de nieuwe stal niet traditioneel 
maar emissiearm uitgevoerd. Hiertoe dient een reparatie van de NB-vergunning plaats te 
vinden. Deze reparatie wordt gedaan bij het indienen van de aanvraag 
Omgevingsvergunning. In dit geval wordt de onderstaande emissie aangevraagd. Dit 
betreft een afname van 595 kg ammoniak en betreft een positief effect. 
 
Tabel 6: Werkelijke emissie 
Diersoort RAV-Code Aantal Emissiefactor Emissie 
Melkkoeien A1.14 200 10,4 2.080 kg NH3 

Vrouwelijk jongvee A3.100 140 4,4 616 kg NH3 
Paarden K1.100 5 5,0 25 kg NH3 
   Totaal 2.721 kg NH3 

                                            
23 Besluit emissiearme huisvesting, bijlage 1 kolom B 
24 Besluit emissiearme huisvesting, bijlage 1 kolom C 
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7.2 Geur 
In paragraaf 4.3.6. is de Wet geurhinder en veehouderij uitvoerig besproken. Hierin is 
ook reeds vastgesteld dat er sprake is van geuremissie. Voor melkvee zijn echter geen 
geuremissiefactoren bekend. Hierbij wordt gerekend met een minimale afstand tot 
geurgevoelige objecten. 
 
De afstand tot de eerste woning welke niet tot de inrichting behoort, gezien van de grens 
van de inrichting is 328 meter. Hiermee voldoet het plan aan de gestelde afstanden. In 
afbeelding 7.1 is weergegeven dat binnen een cirkel van 50 meter geen gevoelige 
objecten zijn gelegen. Hiermee voldoet het initiatief aan de minimale afstanden die van 
toepassing zijn. 
 

 
Afbeelding 7.1: 50- metercirkel ten behoeve van omliggende gevoelige objecten. 

7.3 Luchtkwaliteit 
Zoals besproken in paragraaf 4.3.7. moet onderhavig plan voldoen aan hoofdstuk 5 titel 
2 van de Wet milieubeheer. Dit wordt ook wel de Wet luchtkwaliteit genoemd. Hierin 
staat beschreven dat initiatieven die ‘niet in betekende mate’ (NIBM) bijdragen aan de 
luchtverontreiniging zonder toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit uitgevoerd 
mogen worden. 
 
7.3.1 Fijn stof van de planlocatie 
In onderstaande tabel zijn de dieraantallen in de huidige situatie op de planlocatie tegen 
de gewenste milieusituatie van de locatie Hargerweg ongenummerd te Schoorl.  
 
Tabel 7: Fijn stof emissie gewenste situatie 
 Emissiefactor fijn stof 25 Aantal dieren Totale fijn stof emissie 
Melkkoeien 118 200 23600 
Vrouwelijk jongvee 38 140 5320 
Paarden geen factor 5 0 
Totaal   28.920 

 

                                            
25 Bron: http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-
ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/hoofdcategorie/ 
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Met behulp van de emissiefactorenlijst op www.infomil.nl kan uitgerekend worden of de 
totale toename in emissie onder de NIBM-grens blijft. Dit gebeurt door de hoeveelheid 
nieuwe dieren te vermenigvuldigen met de emissiefactor en de uitkomst te vergelijken 
met de waarden uit tabel 2. Indien de toename in emissie onder de gegeven waarden uit 
tabel 8 blijft, is sprake van NIBM. 
 
De uitbreiding geeft een toename in fijn stofemissie van: 
28.920 – 0 = 28.920 gram per jaar 
 
Tabel 8: Getallen op basis van berekening met Stacks, Versie 2008. Bron: ECN 
Afstand tot de toetsen plaats 70 m 80 m 90 m 100 m 120 m 140 m 160 m 
Totale emissie in g/jr van 
uitbreiding/ oprichting 

324.000 387.000 473.000 581.000 817.000 1.075.000 1.376.000 

 
Op 70 meter, de kortste afstand, is de IBM – vuistregel 324.000 gr/jaar. De totale 
toename is slechts 28.920 gr/jaar, concluderend kan gesteld worden dat er geen sprake 
kan zijn van een IBM – toename. Uit de gemaakte berekening blijkt dat het initiatief 
ruimschoots binnen de grens van de NIBM-toets blijft. Daarnaast wordt een nieuw 
stalsysteem toegepast bij onderhavig initiatief, welke de uitstoot van fijn stof verder 
verminderd.  
 
Fijn stof uit de directe omgeving 
Het plangebied ligt in de buurt van de Provinciale weg N9. Deze weg zorgt ook voor een 
concentratie fijn stof in de lucht. Door verbeterde technieken als katalysatoren en 
roetfilters zal de uitstoot van fijn stof afnemen. Onderstaand is de verwachte afname in 
fijn stof weergegeven over de periode 2011-203026. 
 
Tabel 9: Concentratie fijn stof uit de omgeving 
Jaar Concentratie fijnstof 
2011 22,5 
2015 19,6 
2020 18,7 
2030 17,6 

 
Het plan voldoet derhalve aan de Wet luchtkwaliteitseisen en de luchtkwaliteit van de 
omgeving is voldoende om in een gezond leefklimaat te voorzien.  

7.4 Geluid 
Op de Hargerweg ongenummerd is nog geen agrarisch bedrijf gevestigd. Het land wordt 
enkele gebruikt voor het beweiden van vee of de winning van ruwvoeder. Door de 
bedrijfsverplaatsing van het melkveebedrijf van de Hargerweg 2 naar de Hargerweg 
ongenummerd zal er een toename zijn in geluidsbelasting op de planlocatie. De locatie is 
gelegen in het Buitengebied van de gemeente Bergen. De afstanden tot de omliggende 
woningen is respectievelijk ca. 300 en 400 meter vanaf de grens van de inrichting. 
Hiermee is er voldoende afstand op omliggende woningen. 
 
Door het verplaatsen van het bedrijf van de Hargerweg 2 naar de Hargerweg 
ongenummerd wordt de geluidsbelasting op de rand van het dorp Groet opgeheven, 
doordat de oude locatie gelegen is op korte afstand van de rand van het dorp kan er 
geluidsoverlast zijn vooral tijdens specifieke drukke periodes. Deze overlast zal thans 
worden opgeheven. 

                                            
26 http://geodata.rivm.nl/gcn/ 
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7.5 Bodem en Water 
Bij de opstelling van de gewenste planvorming is uitvoerig rekening gehouden met de 
wijze waarop verontreinigende stoffen in bodem, grondwater en oppervlaktewater 
kunnen komen.  
 
7.5.1 Bodem 
De nieuwe ligboxenstal en de werktuigenloods/paardenstalling worden uitgevoerd met 
een vloeistofdichte vloer. Alle vervuilende afvalstromen zullen worden opgevangen. Ook 
de perssappen uit de ruwvoeropslagen worden opgevangen in de mestkelders. De opslag 
van onder ander diesel, hydrauliek olie en afgewerkte olie gebeurt volgens de wettelijke 
normen welke hiervoor gelden. De dieselolietank is dubbelwandig uitgevoerd en staat 
tevens in een lekbak, zodat eventuele vermorsing niet op de grond terecht komt.  
De opslag van olie, afgewerkte olie en hydrauliek olie is ook volgens de wettelijke eisen. 
Deze vaten staan in een lekbak waardoor bij vermorsing niets in de grond dringen.  
 
7.5.2 Water 
Voor natuur is tegengaan van verdroging een belangrijk thema. Landelijk is een lijst 
genaamd ‘Top-lijst’ gemaakt, met hierop aangegeven de prioritaire verdroogde gebieden. 
De Provincie Noord-Holland heeft de zogenaamde TOP-gebieden aangewezen, afbeelding 
20 laat zien welke TOP-gebieden zich in de buurt van de planlocatie bevinden. De 
planlocatie ligt op een afstand van 310 meter van het Top gebied ‘Abtskolk, De Putten’. 
De planlocatie vormt geen belemmering voor dit TOP-gebied gezien de afstand.  
 
De planlocatie is wel gelegen in een gebied dat aangewezen is als PEHS-gebied 
(Provinciale Ecologische Hoofdstructuur). De PEHS gebieden dienen voor vernatting te 
zorgen waardoor de verdroging van de TOP-gebieden tegen kan worden gegaan.  
 

  

 
De nieuw te bouwen ligboxenstal zal uitgevoerd worden met een vloeistofkerende vloer. 
Alle vervuilende afvalstromen zullen worden opgevangen. Het niet verontreinigd 
hemelwater wordt opgevangen en afgevoerd op de omliggende sloten. Op deze manier 
blijft het water binnen het gebied. Bij de melding Activiteitenbesluit is aangegeven hoe 
de diverse water- en afvalstromen worden opgevangen en afgevoerd.  
 
Daarnaast is geanalyseerd welke potentiele gevaarlijke stoffen op het bedrijf aanwezig 
zijn en hoe eventuele verontreiniging met stoffen zo veel mogelijk voorkomen kan 
worden. Hieruit blijkt dat geen negatieve effecten op de omgeving te verwachten zijn. 

Afbeelding 7.2: Ligging planlocatie ten opzichte van TOP-gebieden. 
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7.6 Externe Veiligheid 
Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico’s voor de omgeving bij gebruik, 
opslag en vervoer over weg, water en spoor en door buisleidingen van gevaarlijke stoffen 
als vuurwerk, lpg en munitie. De Besluiten externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en 
externe veiligheid buisleidingen (Bevb) moeten individuele en groepen personen een 
basisbeschermingsniveau garanderen tegen een ongeval met gevaarlijke stoffen. 
 
Personen moeten voldoende beschermd zijn tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen. 
Het basisbeschermingsniveau is een basisnorm die de kans uitdrukt dat een persoon, die 
een jaar lang permanent en onbeschermd op een bepaalde plaats aanwezig is, overlijdt 
als rechtstreeks gevolg van een ongeluk met gevaarlijke stoffen. Het is uitgedrukt in een 
getal: het plaatsgebonden risico (PR). Voor het PR geldt dat er binnen de risicocontour 
van 10-6 geen kwetsbare objecten kunnen worden gerealiseerd. Voor beperkt kwetsbare 
objecten geldt deze waarde als een richtwaarde. 
 
Daarnaast leggen het Bevi en het Bevb een verantwoordingsplicht op voor het 
groepsrisico (GR). Het groepsrisico geeft de kans aan dat een groep personen door een 
ongeval bij een inrichting of buisleiding overlijdt.  
 
De gemeente moet een verantwoording afleggen bij veranderingen van het groepsrisico 
in het gebied waarbinnen zich de gevolgen van een incident met gevaarlijke stoffen 
kunnen voordoen: het invloedsgebied. 
 
Zoals te zien is in afbeelding 7.2 bevindt zich in de directe omgeving van de planlocatie 
een route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, dit is de N9. Deze weg loopt van 
knooppunt Diemen naar Den Helder. Ook ligt een buisleiding in de direct omgeving van 
de planlocatie, dit is een niet NEN aardgasleiding van de Gasunie. De voorgenomen 
planvorming heeft geen invloed op de omliggende risicofactoren. 
 
Het bedrijf zelf vormt geen inrichting waarvan het plaatsgebonden risico hoger is dan 10-
6 per jaar, zoals opgenomen in het Bevi en de Regeling externe veiligheid inrichtingen 
(Revi). Daarmee vormt het melkveehouderijbedrijf zelf geen risicovolle inrichting. Het 
plan is niet in strijd met het Bevi, Bevb en cBtev. Het bedrijf zelf is geen risicovolle 
inrichting op basis van het Bevi. Het aspect externe veiligheid vormt derhalve geen 
belemmering voor het plan. 
 

 
Afbeelding 7.3: Ligging planlocatie ten opzichte van risico's. 
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7.7 Duurzaamheid 
Initiatiefnemers zijn voornemens een duurzaam melkveebedrijf te exploiteren aan de 
Hargerweg ongenummerd te Groet. Hiertoe wordt onder andere een certificaat ‘Maatlat 
Duurzame Veehouderij’ aangevraagd, dit betreft een fiscale regeling waarbij boven-
wettelijke eisen worden gesteld aan een potentiële duurzame inrichting. Punten zijn dan 
te behalen op de aspecten ‘ammoniak’, ‘dierenwelzijn’, ‘diergezondheid’, ‘energie’, ‘fijn 
stof’, ‘bedrijf en omgeving’ en ‘brandveiligheid.  
 
Wat betreft energiezuinigheid zullen initiatiefnemers gebruik maken van een energie-
besparende maatregelen. In de nieuwe ligboxenstal zal hiertoe in ieder geval gebruik 
worden gemaakt van een energiezuinige koelinstallatie, warmteterugwinning uit de 
koelinstallatie van de melktank en voorkoeling van de melk.  
 
Tevens maken initiatiefnemers gebruik van een melkstal, deze zijn meer energiezuinig 
ten opzichte van een automatisch melksysteem. Ook wordt natuurlijke ventilatie 
toegepast, dakisolatie alsmede LED-verlichting in de nieuwe melkveestal.  
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8 Effecten op het milieu, alternatief 
In het alternatief wordt een emissiearme dichte vloer toegepast, de Herakles vloer. Deze 
vloer zorgt ervoor dat de urine en de vaste/dikke mest worden gescheiden. De dikke 
fractie kan hierbij worden gebruikt als strooisel in de ligboxen en de dunne fractie wordt 
dan gebruikt als meststof op het land. Ten behoeve van de mestverwerking wordt op het 
achtererf een mestscheider voorzien.  
 
Voor het thans omschreven systeem is extra mestopslag nodig. De mest zal worden 
opgeslagen in een mestbassin met een diameter van 30 meter en een hoogte van 2 
meter. 
 
De BWL-code van de Herakles vloer is BWL2012.01.V2, de bijbehorende RAV-code is 
A1.16. In combinatie met het toepassen van weidegang is de ammoniakemissie 11,7 kg 
NH3 per dierplaats per jaar. Onderstaand is de plattegrond van het alternatief 
weergegeven. 
 

 
Afbeelding 8.1: Plattegrond Alternatief 
 
Het betreft in deze een alternatief en dient aldus niet als basis voor de planvorming van 
initiatiefnemer. Een (gewijzigde) vergunning ten behoeve van het alternatief wordt niet 
ingediend bij het bevoegd gezag.  
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8.1 Ammoniak 
8.1.1 Wet ammoniak en veehouderij 
In paragraaf 4.3.4. is de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) uitgebreid besproken.  
Hieruit blijkt dat de provincie Noord-Holland nog geen definitieve status heeft gegeven 
aan de Wav-gebieden in de provincie. Vergunningplichtige activiteiten worden getoetst 
aan de Natuurbeschermingswet 1998. Daarnaast is de planlocatie gelegen op voldoende 
afstand van de, in concept, aangewezen kwetsbare gebieden.  
 
8.1.2 Besluit emissiearme huisvesting 
In het Besluit emissiearme huisvesting is vastgelegd wat de maximale emissiewaarden 
zijn voor rundvee. Voor melk- en kalfkoeien geldt een maximale emissiewaarde van 11 
kg ammoniak per dierplaats per jaar.  
 
De vloer welke in het alternatief wordt toegepast heeft een voorlopige emissiefactor van 
11,6 kg NH3 per dierplaats per jaar. Dit is boven de maximale emissiewaarde van 11 kg 
NH3. Hiermee voldoet het alternatief niet aan Besluit emissie huisvesting27.  
 
8.1.3 Natura 2000 
Het bedrijf aan de Hargerweg ongenummerd is gelegen in de nabijheid van vier Natura 
2000-gebieden. In Natura 2000-gebieden is geen toename van stikstof toegestaan, 
aangezien dit de kwaliteit van de natuur mogelijk kan verslechteren.  
 
In het alternatief wordt er een stalvloer toegepast met een hogere ammoniakemissie dan 
het voorgenomen initiatief, dit zal ook leiden tot een hogere stikstofedepositie op de 
omliggende Natura 2000 gebieden. Het alternatief heeft dus een nadelig effect op het 
milieu, dit in vergelijking tot het voorgenomen initiatief. 
 
Daarnaast speelt Flora en Fauna ook een rol bij het alternatieve initiatief. Zoals reeds in 
paragraaf 4.3.2 omschreven is, is de planlocatie reeds in gebruik voor het beweiden van 
het vee. Het land is reeds in gebruik als agrarische grond. Het is dus niet te verwachten 
dat de nieuwbouw van de stal grote gevolgen zal hebben voor de kenmerken van dit 
perceel.  
 
De ecologische hoofstructuur is gelegen op 310 meter vanaf de planlocatie, dit is 
bestaande natuur. In de buurt van de planlocatie is geen ecologische verbindingszone 
gelegen. Het alternatieve initiatief heeft dan ook geen invloed op de Ecologische 
Hoofdstructuur. 

8.2 Geur 
In paragraaf 4.3.6. is de Wet geurhinder en veehouderij uitvoerig besproken. Hierin is 
ook reeds vastgesteld dat er sprake is van geuremissie. Voor melkvee zijn echter geen 
geuremissiefactoren bekend. Hierbij wordt gerekend met een minimale afstand tot 
geurgevoelige objecten. 
 
De afstand tot de eerste woning welke niet tot de inrichting behoort, gezien van de grens 
van de inrichting is 328 meter. Hiermee voldoet het plan aan de gestelde afstanden.  

                                            
27 Het kan zijn dat de voorlopige emissiefactor in 2017 wordt bijgesteld naar beneden. In dat geval kan het 
alternatief wel voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting. 
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8.3 Luchtkwaliteit 
Zoals besproken in paragraaf 4.3.7. moet onderhavig plan voldoen aan hoofdstuk 5 titel 
2 van de Wet milieubeheer. Dit wordt ook wel de Wet luchtkwaliteit genoemd. Hierin 
staat beschreven dat initiatieven die ‘niet in betekende mate’ (NIBM) bijdragen aan de 
luchtverontreiniging zonder toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit uitgevoerd 
mogen worden. 
 
Uit de gemaakte berekening in paragraaf 5.3.1 blijkt dat het initiatief ruimschoots binnen 
de grens van de NIBM toets blijft. De uitkomsten van het alternatief verschillen niet van 
het voorgenomen initiatief. 

8.4 Geluid 
Op de Hargerweg ongenummerd is nog geen agrarisch bedrijf gevestigd. Het land wordt 
enkele gebruikt voor het beweiden van vee of de winning van ruwvoeder. Door de 
bedrijfsverplaatsing van het melkveebedrijf van de Hargerweg 2 naar de Hargerweg 
ongenummerd zal er een toename zijn in geluidsbelasting op de planlocatie. De locatie is 
gelegen in het Buitengebied van de gemeente Bergen.  
 
De afstanden tot de omliggende woningen zijn respectievelijk ca. 300 en 400 meter 
vanaf de grens van de inrichting. Hiermee is er voldoende afstand op omliggende 
woningen. 

8.5 Bodem en Water 
Bij de opstelling van de gewenste planvorming is uitvoerig rekening gehouden met de 
wijze waarop verontreinigende stoffen in bodem, grondwater en oppervlaktewater 
kunnen komen.  
 
8.5.1 Bodem 
De nieuwe ligboxenstal en werktuigenloods/ paardenstalling worden uitgevoerd met een 
vloeistofdichte vloer. Alle vervuilende afvalstromen zullen worden opgevangen. Ook de 
perssappen uit de ruwvoeropslagen worden opgevangen in de mestkelders. De opslag 
van onder ander diesel, hydrauliek olie en afgewerkte olie gebeurt volgens de wettelijke 
normen welke hiervoor gelden.  
 
De dieselolietank is dubbelwandig uitgevoerd en staat tevens in een lekbak, zodat 
eventuele vermorsing niet op de grond terecht komt. De opslag van olie, afgewerkte olie 
en hydrauliek olie is ook volgens de wettelijke eisen. Deze vaten staan in een lekbak 
waardoor bij vermorsing niets in de grond dringen.  
 
8.5.2 Water 
Voor natuur is tegengaan van verdroging een belangrijk thema. Landelijk is een lijst 
genaamd ‘Top-lijst’ gemaakt, met hierop aangegeven de prioritaire verdroogde gebieden. 
De Provincie Noord-Holland heeft de zogenaamde TOP-gebieden aangewezen, afbeelding 
7.2 laat zien welke TOP-gebieden zich in de buurt van de planlocatie bevinden. De 
planlocatie ligt op een afstand van 310 meter van het Top gebied ‘Abtskolk, De Putten’. 
De planlocatie vormt geen belemmering voor dit TOP-gebied gezien de afstand.  
 
Ten behoeve van bodem en water verschilt het alternatief niet direct van het 
voorgenomen initiatief aangaande de verdrogingsgebieden. Wel zou in het alternatief 
gekeken moeten worden naar extra compenserende matregelen voor water, in het 
alternatief is er een extra toename in verhard oppervlak. 
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8.6 Externe Veiligheid 
Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico’s voor de omgeving bij gebruik, 
opslag en vervoer over weg, water en spoor en door buisleidingen van gevaarlijke stoffen 
als vuurwerk, lpg en munitie. De Besluiten externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en 
externe veiligheid buisleidingen (Bevb) moeten individuele en groepen personen een 
basisbeschermingsniveau garanderen tegen een ongeval met gevaarlijke stoffen. 
Personen moeten voldoende beschermd zijn tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen. 
Het basisbeschermingsniveau is een basisnorm die de kans uitdrukt dat een persoon, die 
een jaar lang permanent en onbeschermd op een bepaalde plaats aanwezig is,  
overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeluk met gevaarlijke stoffen. Het is 
uitgedrukt in een getal: het plaatsgebonden risico (PR). Voor het PR geldt dat er binnen 
de risicocontour van 10-6 geen kwetsbare objecten kunnen worden gerealiseerd. Voor 
beperkt kwetsbare objecten geldt deze waarde als een richtwaarde. 
Daarnaast leggen het Bevi en het Bevb een verantwoordingsplicht op voor het 
groepsrisico (GR). Het groepsrisico geeft de kans aan dat een groep personen door een 
ongeval bij een inrichting of buisleiding overlijdt. De gemeente moet een verantwoording 
afleggen bij veranderingen van het groepsrisico in het gebied waarbinnen zich de 
gevolgen van een incident met gevaarlijke stoffen kunnen voordoen: het invloedsgebied. 
 
Zoals te zien is in afbeelding 7.3 bevindt zich in de directe omgeving van de planlocatie 
een route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, dit is de N9. Deze weg loopt van 
knooppunt Diemen naar Den-Helder. Ook ligt een buisleiding in de direct omgeving van 
de planlocatie, dit is een niet NEN aardgasleiding van de Gasunie. 
 
Het bedrijf zelf vormt geen inrichting waarvan het plaatsgebonden risico hoger is dan 10-
6 per jaar, zoals opgenomen in het Bevi en de Regeling externe veiligheid inrichtingen 
(Revi). Daarmee vormt het melkveehouderijbedrijf zelf geen risicovolle inrichting. 
 
Het plan is niet in strijd met het Bevi, Bevb en cBtev. Het bedrijf zelf is geen risicovolle 
inrichting op basis van het Bevi. Het aspect externe veiligheid vormt derhalve geen 
belemmering voor het plan. 
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9 Cumulatie van effecten 
De planlocatie is gelegen in het buitengebied van de gemeente Bergen, in de directe 
omgeving van de planlocatie zijn verschillende bedrijfsactiviteiten aanwezig welke in 
meer of mindere mate kunnen zorgen voor een cumulatie van effecten. Onderstaande 
afbeelding laat zien welke bedrijven in de omgeving van de planlocatie gelegen zijn, en 
wat voor een bedrijfsvoering ze hebben. Onderstaand wordt per milieuaspect  de 
cumulatie van effecten weergegeven. 
 

 

Tabel 10: Bedrijven in de omgeving van de planlocatie 
Nummer Adres Soort bedrijf 
1 Hargerweg 2 Melkveehouderij (stoppend) 
2 Hargerweg 6 Schapenhouderij 
3 Hargerweg 8 camping 
4 Hargerweg ongenummerd Melkveehouderij (nieuwe locatie) 
5 Jaagkade  Veehouderij/ recreatie 
6 Hogenweg 3 Melkveehouderij 
7 Hogenweg 1 Melkveehouderij 

9.1 Ammoniak 
In de buurt van de planlocatie zijn diverse veehouderijen gelegen, dit betekend dat zij 
ammoniak zullen uitstoten. Dit kan gevolgen hebben voor de Natura 2000- gebieden 
welke in de buurt zijn gelegen. De provincie Noord-Holland heeft op 05 oktober 2011 
voor het voorgenomen initiatief een Natuurbeschermingswet 1998 vergunning 
afgegeven, hierbij is het aspect cumulatie ook mee genomen. 

Afbeelding 24: Omliggende bedrijven 
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9.2 Geur 
Het bedrijf van initiatiefnemers zal niet voor geuruitbreiding zorgen. Voor melkkoeien en 
paarden zijn geen geuremissiefactoren vastgesteld, dit betekend dat er voldaan moet 
worden aan een wettelijke afstand tot een geurgevoelig object. Door het verplaatsen van 
de melkveehouderij van initiatiefnemers naar een locatie welke gelegen is verder van de 
bebouwde kom van Groet af, waardoor de situatie verbeterd. In de omgeving van de 
planlocatie is een veehouderij gelegen welke dieren met een geuremissiefactor heeft, dit 
heeft echter geen gevolgen voor de voorgenomen planvorming omdat melkvee en 
paarden dieren zijn zonder geuremissie. 

9.3 Luchtkwaliteit 
De invloed van de planlocatie op de luchtkwaliteit is uitgebreid besproken in de 
subhoofdstukken 5.3.1 en 6.3.1. In de subhoofdstukken 5.3.1.1 en 6.3.1.1 is de 
luchtkwaliteit in de omgeving van de planlocatie besproken. Hieruit blijkt dat er een 
afname is in fijn stof over de periode 2011-2030. Hieruit blijkt dat de omringende 
bedrijven alsmede het gewenste initiatief geen invloed hebben op de luchtkwaliteit. 

9.4 Geluid 
Het geluid op de planlocatie zal gaan toenemen, dit omdat er momenteel nog geen 
bedrijf is gevestigd op de planlocatie. In onderstaande afbeelding is het geluid van de 
nabije omgeving in kaart gebracht, hieruit blijkt dat de planlocatie is gelegen in een stilte 
gebied. De provincie Noord-Holland heeft stiltebieden aangewezen welke bedoeld zijn om 
inwoners van relatieve rust te laten genieten. Onderstaande afbeelding geeft ook de 
geluidsbelasting van omliggende wegen in stiltegebieden aan. De geluidsbelasting op de 
planlocatie van omliggende wegen is op 35-40 dB Leq 24 vastgesteld. 
 

 

De planlocatie is gelegen in het buitengebied. In de directe omgeving zijn allemaal 
bedrijven aanwezig die in meer of mindere mate geluid produceren. Op de website van 
het RIVM28 is een kaart te vinden waarop de geluidsbelasting aangegeven is. Voor de 
omgeving van de planlocatie is deze goed tot zeer goed, echter verder naar de N9 toe 
neemt dit af. Dit heeft te maken met het gebruik van deze weg als ontsluiting van de 
regio dit is weergegeven in tabel 12. 
 

                                            
28 http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/G/Geluidbelasting/Geluidbelasting_per_postcodegebied 

Afbeelding 9.2: Ligging ten opzichte van stiltegebieden. 
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Tabel 11: Geluidsbelasting omgeving planlocatie 
Adres dBA Indicatieve geluidskwaliteit in 

de omgeving 
Hargerweg 2 <45 Zeer goed 
Hargerweg 6 <45 Zeer goed 
Hargerweg 8 <45 Zeer goed 
Hargerweg ongenummerd <45 Zeer goed 
Jaagkade  <45 Zeer goed 
Hogenweg 3 45-60 Goed 
Hogenweg 1 45-60 Goed 

9.5 Bodem en Water 
Door voldoende en de juiste compensatie aan te brengen in waterberging, zal er geen 
negatieve invloed zijn op bodem en water 

9.6 Externe veiligheid 
De verplaatsing van het bedrijf van initiatiefnemers zal geen invloed hebben op de 
externe veiligheid.  
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10  Conclusie 
Omdat het huidige melkveebedrijf van initiatiefnemers gelegen is op korte afstand van de 
bebouwde kom van Groet, wordt een nieuwe melkveehouderij opgericht aan de 
Hargerweg ongenummerd. Het bestaande melkveebedrijf wordt beëindigd. Door het 
verplaatsen van het melkveebedrijf naar de gewenste locatie is het mogelijk om het 
melkveebedrijf uit te breiden. In de gewenste situatie worden 200 melkkoeien 140 stuks 
jongvee en 5 paarden gehouden op de planlocatie.  
 
Uit onderhavig rapportage blijkt dat het bedrijf in de huidige situatie aan alle 
milieuaspecten en wet- en regelgeving voldoet.  
 
Het nieuwe bedrijf zal voldoen aan alle eisen welke heden ten dage aan een moderne en 
toonaangevende melkveehouderij worden gesteld. Voor het gewenste initiatief is reeds 
een vergunning Natuurbeschermingswet 1998 verleend door de provincie Noord-Holland. 
Ten tijde van de aanvraag Omgevingsvergunning voor de bouw zal een reparatie gedaan 
worden voor deze NB-vergunning gezien er een emissiearm stalsysteem toegepast zal 
worden en er minder paarden gehouden gaan worden. Deze wijziging leidt tot een 
positief effect, gezien dit zal leiden tot een lagere ammoniakemissie.  
 
Naast het gewenste initiatief is ook een alternatief uitgewerkt. In dit alternatief wordt 
een ander type vloer toegepast, waarbij het noodzakelijk is dat er een mestsilo wordt 
gebouwd en een installatie voor het scheiden van de mest. De emissiefactor van deze 
vloer ligt hoger dan de vloer welke in de gewenste situatie wordt toegepast. Dit zorgt 
voor een extra toename van stikstofdepositie op beschermde natuurgebieden in de 
omgeving. Daarnaast zal de mestsilo het beeld van de locatie niet verfraaien. Het 
alternatief voldoet wel aan de overige milieuaspecten. 
 
Zoals besproken in onderhavige rapportage voldoet het voorgenomen initiatief aan alle 
relevante wet- en regelgeving. Er zijn geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu 
bekend dit het opstellen van het Milieu Effect Rapport (MER) rechtvaardigen.  
 
Wij verzoeken de gemeente in de Staatscourant te vermelden dat geen m.e.r.-procedure 
opgestart dient te worden. Het voorgenomen initiatief leidt namelijk niet tot belangrijke 
nadelige gevolgen voor het milieu.  
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Bijlage 1: Tekeningen gewenste situatie 
 
 

 Situatietekening SI.01; 
 Milieuplattegrond MA.01. 
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Bijlage 2: Leaflet A1.14  / BWL2010.35 
 

 BWL 2010.35. 
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Bijlage 2: Beweidingsplan  
 
Inleiding 
In bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) is de diercategorie melk- en 
kalfkoeien onder A1 opgenomen. In deze diercategorie wordt bij de verschillende 
stalsystemen onderscheid gemaakt tussen stalsystemen met beweiden en stalsystemen 
waarin dieren permanent worden opgestald. De stalsystemen met beweiden kennen een 
lagere emissiefactor dan de stalsystemen met permanent opstallen. De emissiefactoren 
geven immers de emissie vanuit de dierenverblijven aan. Wanneer het vee in de 
zomerperiode beweid wordt, is het gedurende een deel van het jaar niet in het 
dierenverblijf aanwezig en is de jaarrond-emissie vanuit het dierenverblijf dus lager. 
 
In de zomer worden in de praktijk echter een aantal beweidingsystemen onderscheiden: 
onbeperkt beweiden, beperkt beweiden en siëstabeweiding. Deze vormen van beweiden 
vallen onder het beweiden zoals bepaald in de RAV. Dit zijn beweidingsystemen waarbij 
het vee gedurende een aantal maanden een substantieel deel van de dag buiten het 
dierenverblijf is, waardoor de jaarrond-emissie vanuit het dierenverblijf lager is dan bij 
permanent opstallen. De voor beweiden in de bijlage in de bijlage opgenomen factoren 
gaan uit van het in de praktijk meest voorkomende beweidingsysteem – beperkt weiden.  
 
Initiatiefnemer, H.T. Mulder hanteert het beweidingsysteem: beperkt weiden. Hiermee 
wordt voldaan aan de RAV. Overigens wordt beperkt weiden gedefinieerd als: ‘Dieren 
worden tussen beide melkbeurten overdag geweid (één periode van ca. 10 uur per dag in 
de weide) en blijven ’s nachts op stal.  
 
Voorgenomen initiatief 
Initiatiefnemers zijn voornemens hun bestaande melkveehouderij te verplaatsen naar de 
Hargerweg ongenummerd. In de gewenste situatie zullen 200 melkkoeien, 140 stuks 
jongvee en 5 paarden worden gehouden op de nieuwe locatie. Het voorgenomen initiatief 
is de bedrijfsverplaatsing van de locatie aan de Hargerweg 2 naar de Hargerweg 
ongenummerd. Op deze locatie zal een volledig nieuw melkveebedrijf worden 
geëxploiteerd. Het melkvee en het jongvee wordt gehuisvest in de nieuwe ligboxenstal, 
de paarden zullen worden gehuisvest in de nieuwe werktuigenberging/loods. 
 
Tijdens de zomermaanden zullen de melkkoeien beweid worden. Het melkvee wordt 
beperkt beweid, dit wil zeggen dat de koeien één dagdeel worden beweid. Het grasland 
wordt direct ter beschikking gesteld aan het melkvee. 
 
Huiskavel 
Een belangrijke indicator voor het beweiden is de huiskavel. Onder het begrip huiskavel 
wordt het ‘samenstel van aaneengesloten percelen, erf met stallen en weilanden waarop 
de beweiding plaats kan vinden, dat wordt begrensd door de percelen van derden of door 
niet overschrijdbare openbare wegen en waterwegen29’ verstaan.  
 
Uit de gegevens van de ‘Gecombineerde Opgave 201330’ blijkt dat de gewenste locatie 
van H.T. Mulder omsloten wordt met een huiskavel in eigendom van 21,84 ha land wat 
allemaal beschikbaar is voor beweiding31.  
 
 

                                            
29 Omschrijving ontleend aan de ontwerpwijzing van het Besluit vergunningen Natuurbeschermingswet 1998. 
30 De gegevens uit de Gecombineerde Opgave 2012 zijn tevens bijgevoegd in de bijlage.  
31 In de Gecombineerde Opgave 2012 betreft dit de percelen: 1, 2, 3, 4, 6, 16, 19, 20, 21, 22. 
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Beweiden 
In onderstaande afbeelding is een uitsnede weergegeven van de ligging van het 
melkveebedrijf tezamen met de beschikbare kavels. Binnen de blauwe vlakken op de 
afbeelding is het gedeelte van de huiskavel aangegeven welke beweid wordt. De rode 
kavel is bedoeld als bouwlocatie voor de nieuwe gebouwen.  
 

 

De melkkoeien worden beweid gedurende de periode tussen 15 april en 15 oktober. Met 
de beschikbare huiskavel levert het de navolgende som op: 
 
Grootte kavel 21,84 ha  = 218.400 m2 
Aantal dagen beweiding 120 dagen 
Aantal melkkoeien  200 stuks 
 
218.400 / 120 / 200 = 9,1 m2 per melkkoe per dag beschikbaar voor weidegang. 
 
Zoals reeds aangegeven wordt het grasland direct beschikbaar gesteld aan het melkvee. 
Hiervoor is minimaal 8 m2 per melkkoe per dag benodigd. Blijkens bovenstaande 
berekening kunnen ‘initiatiefnemers’ dagelijks 9,1 m2  per melkkoe per dag aanbieden.  
 
Conclusie 
Uit het bovenstaande blijkt dat H.T. Mulder dagelijks 9,1 m2 per melkkoe aan kunnen 
bieden per dag. Indien het grasland direct ter beschikking wordt gesteld aan het 
melkvee, is minimaal 8 m2 nodig. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het melkvee van 
H.T. Mulder probleemloos beweid kan worden.  
 
 
 

Afbeelding 26: Percelen beschikbaar voor beweiding 
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Bijlage 4: Beschikking Natuurbeschermingswet 1998 
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Bijlage 5: Quick Scan ecologie 
 

 Nieuwe locatie; Hargerweg ongenummerd te Groet. 
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Bijlage 6: Verkennend booronderzoek archeologie 
 
 
 


