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1. Inleiding 
Eet wat j    nten willen zien w   eten en drinken  W    t, 

o   g d  h  t g d  op welk  anier. Ook hun  

Z    fiets tegen het hek zetten en binnenlopen. Of tijdens het ommetje even langs de koeien 

in   n met de boer die melkt en m   Ze me  om  ertj   vla 

t       kaas van koeien    ege  un g  ij  e 

l     e koemest in korrelv  n de auto. Ze zien tijdens het uitlaten van 

d        pen ma   s een bedrijf met letterlijk een op   voor 

bezoekers; buurtbewoners, Emmenaren, toeristen. En er is tussen het werk door altijd wel even tijd 

v     

   orpen hightech boerderij    kt g   g   

     e d end          

   de  er      di      

a        

1.1 Visie van de ondernemers 
    al jaren bezig m  ust  o  etg     aar 

          g     gg   

       

E  i lijk  t d d l  d  c t t d   il  lk d t l it bij 

h  spatroon omtrent de wijze van houden van dieren  het tot stand kom   melk  

      iologisch c q  e    er    

   en er zijn co   l   lk d    

       waarop men de              

   ersiteit aan maar tegelijkertijd ook e  ijn”  D     

 ij   daan komt  Het op te r  bed  ducee  k van m en w  

 i   ijf i  voldoet aan ve       me     

f    ogelijkheid zijn markt op te bou n   

 

M   e voor melkkoeien in de natuurlijk    ’   off     

    vers grasland; buiten wordt ingesp eld op de behoefte van de ko  n de 

‘  ent’  De natuurlijke bedrijfsvoering  kenmerkt zich door zijn landschappelijke 

inpassing   erialen en natuurlijke habitat zowel binnen als buiten  Dit zodat de koe 

i     is waar hij zich h t b te th i  lt   

Dit ka  g    emoge j en op e   e omg g an he  jf.      

’t Nije Ho     het Noordbarger  n er z   moge d zijn om t het  a 

een w       m te gen  van  en. Va  t terras  de  

prach     e koeie    het m jk om  pje ko     een 

r   der wordt er  m aanvullende recreatieve activitei n  te 

zetten. Voorbeelden van activiteiten zijn koe knuffelen en een GPS route. Op  wijze w  

bijg d agen aan de verbreding van de agrarische t  in de gemeente Emm     

Drenthe.  
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Tijdens de opbouwfase wordt zeker niet voorbij gegaan aan de potentie tot groei in de breedste zin 

v  h t   ijf zal met ee  lk oppe   ong    ten 

e    g      jf tig koeie  én melkrobot). O    

r    fgelop   gronden getrokk  dat he  ijf in balan  i  ij een bare 

b  r er wordt gekozen voor een bi l i  ijfs i   be f  ow l  

la     en om akelperi       ro e m  

           g   

    g        

De horecagelegenheid zal starten met het openstellen van het melkveebedrijf en de mogelijkheid 

v      e koffie of thee    t in      

terras  N   tfase wordt ge t t met d  d cat   ecreat  vit it   

d     vergadere    ru      Hoff   

H      inn   ag  sec   e ge  Emm      

p     j  g        

a  ap, het is uniek. Er liggen k  m.b   aan ede  van   

b n in de gemeente Emmen. De jeugd  t  bij d  rische     t 

o      de melk, boter   kaa  an  n ho   d 

w     menwerking aan tussen de vernieuwende boer, de betrokken  en de 

eisende consument. Professionele, goed ingepaste, nette en innovatieve bedrijfsvoering met visie en 

flexibiliteit garandeert niet alleen het voortbestaan van het bedrijf het speelt ook in op de 

t  ltifunctionele landbouw waarbij het karakter van de streek en de doele   de 

   

      ti l i          

       ijf    j         

  l   i ti  gebouw      zul     

 g     
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1.2 Doelstelling  
Onze ambitie is op een nieuwe locatie een volwaardig en levensvatbaar melkveebedrijf met horeca 

aang     estigen. Op b   n professionele g   

melkkoeien en daar bijbehorend jongvee houden en (op)fokken. De melk wordt op een traceerbare 

e  e wijze geproduceerd en afg . De gep uceerd  elk wordt verwerkt tot z el om 

d     gi  f e zetten al  kpro    lf v   a z  n 

z           k   ond   

b     van is de samenlevi  er te betrekken bij de moderne 

   e techni   verbinding tussen stad en platt  

g j j    g d landschapsbeh      tre  g g   

2. Melkveestal  

2.1 Impressie 
             

            

    

E   met duurzaam ontworpen gebouwe   l uu  materia     

    el in de veehou   i     

Een bijzondere veehouderij gelegen op een bijzondere plek, aan de rand van de wijk Bargeres, op een 

steenworp van de Delftlanden en Waanderveld. Eenvoudig bereikbaar voor buurtbewoners, maar 

o    belangstellenden. Pakweg 15.000 mensen als buren op loopafstand, a   andere 

        

2.2 Stal 
K   ere dieren. Ze leve   ddes, m  jn som   heel in eel.  et je 

g   j  ing van hun omgevi    lande     

Koeien hebben twee belangrijke bezigheden g  de dag: Grazen en herkauwen. Grazen doen 

ze snel. I    eel gras naar binnen  Volg   j  t j      

j   ,  het zoeken van een eigen plekje n ngzaam door de knieën zakken. Herkauwen, 

de tij   en. Van grassteng      e  m. 

K    d  groep ook persoonlijk  i t  n di  Z  eten lk  k  tl  

   illen  In de weide en in de stallen  Daar t j  k ing  h d n  T i g 

van spec     vrije uitloopstal is daarbij een uitkomst  Ze zijn nieuw en hebben naast 

    k  b l ij  ti  b       

uit de m     en  
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2.3 Specifcaties 
Een natuurlijke en kleinschalige opzet met een diervriendelijke manier van melken.  

- Mel    eien en bijbe  j gvee. 

- Een vrijloopstal met zo n 15 m  ruimte per koe en zo n  10 m² voor het jongvee. 

 -   egrond rondom het bedrijf,  a op ie  otere a d. 

-    matisch doo   melk  

-              ge n   

2.4 Energie arme melk   
    tworpen gebouw     ma     

     wel in de veeho          

g   ergie, met als doel volled   gie ne  elk te pro  

E     dat willen er        sy  r   

     k v   pa         

         h     

     oelwater in          

  

D       is het mogelijk   ene a fl   edu     

g  g. Bovendien hoeven er geen zware koelmiddelen meer worde  ruikt 

tijdens het koelproces van de melk. Door het toepassen van zonnepanelen of een mini windturbine 

zal de totaal benodigde stroom worden aangevuld en zal het melkveebedrijf energienarm draaien  

2.5 Vrijloopvloer 
M      n een zo natu   omgevi  et een v  l  

    sland, wordt ing      e k      

d   ment. 

    i    l     l    r 

     i      

De vloer is zacht  zodat de koe er comfortabel op kan liggen  ze is stroef en indrukbaar  zodat de koe 

kk j  n opstaan en gaan liggen zonder u     hap      at 

u    akt  Zo blijft de toplaag droog  Een bijzondere eigenschap van de vl   

e    niet alleen in uiterlijk, maar ook in de werking van de ondergrond op een natuurlijk 

weiland   t omgezet in nitraat. De vloeistof wordt opgevangen en naar de 

s    Samen met de directe scheiding van vloeibare en vaste m  or de 

vloer  mo    i k it t ot aanzie lijk duc   

De vaste     er blijft liggen, w  erwij  oor ee  ciale me t, wie  k 

het is      te   
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2.6 Licht, lucht, ruimte & rust 
Bij een goede stal met een comfortabele vloer hoort een goed binnenklimaat. Goed om te weten: 

een m     ud. Zet een g j  en bij elkaar in     

temperatuur loopt al spoedig op. Er is veel ventilatie nodig, frisse lucht. Moderne vrijloopstallen zijn 

d   open. De koeien zijn zo ook i   stal ste  zichtba  oor passanten. Alleen in e 

w     g  oor een go  li aat e   oe    ing   te 

la   

K    di  t it  Z    b tj  i  d  id  f t k  i  d  rije 

          v  t k  wa  e   eer 

    i  l        ij  li   i  i   i  f  

    

 

      i l            

                

                   

     i  I     n d   

  nstelling tot d  nog l ng           

       het wen   

3. Mest & Emissies 

3.1 Mestverwerking 
H    een win win situatie door efficiënte ‘afval’ scheiding 

Z    t op. In geld    u.  Het nt met he   an 

    ect in de vrije inl  e    edri   

g  osfaten en stikstof kunnen zorgvuldiger word  gedien   de p  En 

dat lever   ing op en beter groeiende gewass   

      i  i            

      d l  g ib d   g t t i tj  i  d  b , d  vol 

       i             

 buurman. Plus: Nog een extra pijler onder d     kve  n  

  i  ll   l    

Afzet kan   n via tuincentra en hoveniersbedrijven in de regio. 

T     het bedrijf   melkk  30 pink   30 ka  en on t 

weid   

 E    ductie van 900   mel   eperk  iden en   o  van 

    i   5      

   id       g       m³ mest 

  

- Kalveren, onbeperkt beweiden en een rantsoen van 100% graskuil: 3,      
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Totaal: 

- M l  60   15 9 ³ =   954 m³  

    x   5 3 m     9 m³  

 Kalveren 30 stuks x   3 6 m³ =   108 m³   

 l t ductie:   =   1.221 m  

V      g       d  e he t v  t  D  

v       orden gescheiden, t  rels verwerkt en verpakt. 

3.2 Emissies  
    ieuwe) technisc         

  g  Door bijvoorbeeld vloer   e pas  en urine   esche  

   minder ammoniak. Verder    en      

   or  e ve         

               

     rde groei m    is      

 n groei wordt geregeld in een       

  1 j i 2016 i  king  

 

     éé    f l  i   st      

   mest en urine bij  n g i   l i  ot   

     d       

        

3.3 AERIUS rekeninstrument  
   nt van de Progra    ER   

 n ruimtelijke planvorming rond Nat  bied      

PAS   

Voor dit   r in juli 2015 een PAS-melding inge nd voor de benodigde depositieruimte en 

deze is daaropvolgend gegund. In de melding is uit gegaan van overige huisvestingssystemen 

rundv  issiefactor  13,00 kg/dier/jaar)  en  sti temen  m or  

4 0 kg/dier/jaar)  Dit omdat de gewenste kunststofvloeren op dit moment nog niet erk  zijn met 

e   en dus onder overige huisvestingssystemen vallen.   

 

I      t, Aerius Melding, te vinden die de resultaten bevat  van d  

stikst ng met AER  culato   eft de s feffec   het in  

weer p    g g   binnen  S gebie  

     f i i   i       f 

s    
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4. Zien wat je eet  
“Wij geloven in het maken van een duurzame verbinding. De verbinding tussen Stad en Platteland.” 

Z       h   k    h  is gepro eerd, is een tre d  l t. 

G   H   ij    i i  um  ie terug wil naar de basis  naar echt 

v     ogelijk en liefst uit eigen buurt   

H       duurzame ont   ur v  egt n  

b      rbinding tussen stad  latteland. Natuurlijk, vers, ambachtelijk, uit 

d       ne tech  

   ert snel. Aan de        

g  p   men zich reusachtige mel rijven  luitend ko   stal vo   

 de melkproductie per dier,     m    

    co e p           

    ook  een       ge      

              

   k als de mest. Waar koeien on i   ide pe  als    

 p. 

4.1 Melkverwerking 
               j       

   erdeel van een kleinschalig zuivel gscon   oe   

      p j        

    

      om zelf vers  d t   d    

     melk  kefir  boter           

  

Producten die hun afzet vinden in de directe o   Bargeres  Rietlanden  Delftlanden  

Waander  dbarge, het centrum van Emmen. T h al snel een afzetgebied met 40 tot 45.000 

potentiële consumenten en nieuwsgierige bezoekers die trouwe klanten kunnen worden. 

t kleinschalige zuivelbedrijf, gekoppeld aan d  , lijk  ou  t 

   i                

   i  ij  “V  i l i    j  
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4.2 Educatie & recreatie  
Leren, ontspannen en vergaderen in een agrarische omgeving, in de eigen buurt 

H  j   d  b  t   mische  o  een educatieve f  ren 

o  i   , l i  ili  en aamheid 

T      boer en zijn medewerker  In  ens n t eva  nd  en 

b     erdeel van een  or  ep. r   

s    roffen.  

j   

      oepen. Met mod        

  n brainstorm in een ande  ving,  us met uit   het 

  et bos. Kijken naar het rus     he     

    ach  de     

 

   de boeren i    ve   

 n bewust maken van wat ze e         

d  l d m om t met d  ijk   E        

    ijk  ij  bi        

   ij    i  O      n      

 i l  M   m een koe te ku  aie  

4.3 Ontspannen 
     van de lokale s    h d     

   nieren  

N    t leveren van verse producten aan de omwon n, maar  op a  ze; 

door ope   j te zijn en mogelijkhed  t  biede   et be f  een an  manier  

beleven of te benutten  Bijvoorbeeld als ontm k  als vergaderlocatie of om er even een 

boerenijs    of een verse  vruchtensap te drinke  De mogelijkheden zijn legio. 

     p          

 een ongedwongen manier kennis kunnen m    g g  ake    ve j. 

S     ijf   l        i    

      i i  i       ,  i    et 

k i   

De ontsp  ij  legio  E  l ine za  l  ergad tie  een j  boer lf 

door de weilanden  een plek om  even te ontspannen met een ijsje of een verse vruchtensap met 

uitzicht o     opje koffie kan o  

Ken     g   in de veeho  
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4.4 Koeienpanorama  
De koeienetalage, het koeienpanorama, is het visitekaartje van een compleet nieuw concept in de 

melk  

In dit nieuwe concept staan duurzaamheid en het welzijn van de koe op de eerste plaats, met als 

b  derdeel de weidegang. 

W    or de gezondheid van de     ij h   uur  ho en. et is 

       t    d ijf  K     

h    ti    t  it ki   i   b kijkt bij h  

a        nd ap   en  t  

i    j     ij  

Wij wille   zame veehouderij uitdrage   e mensen  e wijken  i   o en n  

t     stad’. De beoogde locati       oo bar   h  

u     wij. end            

h    d va  ke  bos  

    oor ons het rustgevend bee   du  en rtr wd  e, 

   ordeur van de consumen            

Z      ouwen. Een bew  ons  die  een     

m      t gemaakt wordt. 

4.5 SWOT-analyse 
       l           

                

     g g  

    jf zijn:                   ij                                     

               - Ge   op t                                      

 D       atrecht                 

 S l i                  

     reductie door scheiding                                

- Mi l ffi ië ti                                                                                                                                  

 Exclusiviteit  

S   n de ondernemers:  Zwakke punten van de ondernemers:             

-    - Perfectionistisch                 

-     - Starters                 

- est                                                

-            

- C   nkend  

S           g  

-      en/on te  ei g voor    

-    amenlevi   apel  

- Past goed in landschap     
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5. Locatie  
Waar het prettige overleg tussen ‘Melkgever’ en  ‘Melknemer’ live te aanschouwen is 

S     ldi  ht   l t  we ons ele honderden  hoog 

b   i     g  l i  or h  elkveebedrijf zich ruimtelijk presenteert 

t    eres en het Noordbargerbos.  

H     e weilanden in    al v  Waa d  en 

o        de koeien schaduw o  rme dagen en beschutting bij een bui. 

     g ed loopt een fiets     g r d  g g g g  

      een kronkelend         

p   damse  straat en ligt een ute va  barge naa  Amste  

   lftlanden, Waanderveld, s    de j    

    d            

              

  

D  de locatie is in tal van opzichten de me  ik  pla  or dit v  

m    oeveelheid gro   et l p in  ect     

m   voldoende ruimte om de koeien grazige weiden en een goede geving 

te garanderen. 

   g g   j  nen relatief ve   rv   j 

      j      eve     

z      elingen in de  r en sp k het m  B  al 

    rste ra g   

    le minuten fietsen van een groot aa  ole      

ij   kunnen het bedrijf be  er lesse  n en ze   anden  e 

    n boer en burg       

  t  d  k  net als vla  boter  k s  Niet uit de fabriek  

Voor aars die het bos bezoeken zijn bes  ro  or het e   

c mbineren met een ‘graslandpad’, een wandelroute tussen de landerijen en de koeien  

      keerpla  r bezoekers van volkstuinen e  

   zien als toegang tot het bedrij . Hierdoor zijn nauwelijks a assingen 

   g  

Omdat eigenlijk alle bewerking en verwerking van grondstoffen  zoals melk  maar ook meststoffen  

voorzien     en voedsel voor  ien   irecte ving kom   bijna en 

s k       en van he  rijf   an dat  nder op  V  

b      ordt een      e ein van 

de m  
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6. Investeringen & subsidies  
“Kiezen voor meerdere pijlers onder de financiering” 

O     i  j    l g n, is gek n voor het betrekk   

m   ij  fi i i g  illen  fi ancieringsvormen. 

N    en Vermogen, eigen inbre g  w  t m  ach erge  len  en 

b      pecifieke op on    ger  ubs e  

     ende p   verschillende bronnen en rege   

,    met achtergesteld  g    g uik      

  en vanuit divers       

j ,   p op commerciële bankkre  o bep  elijk geho   

D   t  t          

     i t kk           

6.1 Subsidiemogelijkheden  
 met de beste kans om rea     

 

   n en specifiek         

    

De overheid wil ook graag dat jonge ondernemers kansen krijgen om bedrijven op te zetten, voort te 

z     bouwen. Daarvoor heeft de overheid een reeks aan ondersteunende m gelen in 

    sidies. Deze ma   mo    

o      atie van het   iervoor n wij ons  e 

   anisatie LTO en d   s   rne   

   i i   

 I t  i  i t l d ame stallen 

 I t   ewerking en verwerking van die lijk  mest  

• Investeringen in milieuvriendelijke maatregelen  

 M ductie energie-innovaties  

• eling landbouw  

•   andbouwers  
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Hoofduitgangspunten Provincie – ’t Nije Hoff  
 

Bedankt voor de reactie en voor het opstellen van de notitie. Zoals je aangeeft kunnen jullie 

aanvullende eisen stellen om een initiatief als deze doorgang te verlenen.  

Hier hebben wij alle begrip voor maar wij vragen ons enigszins af of er nu niet teveel wordt gevraagd, 

kijkende naar de lijst met hoofduitgangspunten. Tijdens de presentatie hadden wij het gevoel dat we 

met een groot gedeelte van de aanwezigen op één lijn zaten en met elkaar een bepaald doel voor 

ogen hadden, ‘De agrarische verbinding tussen stad en platteland’ herstellen.   

 

Tijdens ons gesprek, 13 mei jongstleden, is duidelijk aangegeven dat de provincie ecologisch 

onderzoek heeft uitgevoerd in het ‘kwetsbare gebied’ en geconstateerd dat er geen verzuring of 

vermesting gevoelige soorten voorkomen nabij de projectlocatie. Nieuwbouw heeft op de specifieke 

locatie nauwelijks invloed op de bestaande natuur, de achtergronddepositie neemt met nog geen 

procent toe op het Noordbargerbos. Doordat het bedrijf zich op meerdere vlakken onderscheid is het 

voor de provincie geen probleem om een uitzondering te maken.  

 

Het initiatief kan aan de meeste punten op de lijst die is opgesteld door de provincie/milieufederatie 

voldoen. De punten onder de kopjes ‘Maatschappelijke acceptatie van (melk)veehouderij’ en 

‘Landschap en natuur’ zijn voor ons namelijk de hoofdreden om te starten met dit unieke project. 

Onder het kopje ‘Duurzame grondgebonden melkveehouderij’ hebben we enkele punten waar we 

niet aan kunnen voldoen. Er ontstaat een dilemma omdat aan het eerste punt niet voldaan kan 

worden omdat op dit moment de SKAL-normen niet zo ver zijn als de nieuwste ontwikkeling qua 

ammoniakuitstoot en stalconcepten. 

Zoals tijdens de presentatie verteld is gaat de voorkeur uit naar een kunststof vrijloop vloer. Bij deze 

type vrijloop vloeren kan het vee zich gedragen zoals in de wei en wordt mest en urine bij de bron 

gescheiden. De urine zakt door de vloer heen en wordt via een drainage systeem afgevoerd naar een 

put met enkel dunne fractie. Voor de mest wordt gebruik gemaakt van speciale robot die de dikke 

fractie als het ware opschept en dumpt in de speciale dump goten. Omdat de urine en mest niet met 

elkaar in aanraking komen zal de ammoniakuitstoot flink worden gereduceerd.  

 

Volgens de SKAL-normen moet de ligruimte zijn ingestrooid met strooisel van natuurlijk materiaal, 

anders wordt er niet voldaan aan de reglementen voor biologische veehouderij. Bij de hierboven 

genoemde vloertypes is het juist van belang geen strooisel te gebruiken omdat de urine en mest zich 

dan mengt en er daardoor juist meer ammoniakuitstoot plaatsvindt. In onze beleving is het kunststof 

vloersysteem beter voor het dier en welzijn en voor het milieu en dit heeft het wat ons betreft de 

voorkeur boven het biologisch houden van het vee. Wanneer de SKAL-normen op termijn worden 

herzien zal voor ons de stap naar biologisch steeds kleiner worden omdat er al zo milieu en 

diervriendelijk mogelijk gewerkt wordt.  

 

 



 

 

Los van de ammoniak-gerelateerde overwegingen kan je je de vraag stellen of de plicht om volgens 

het biologisch model te werken, niet een te groot beslag legt op de mogelijkheden om op deze 

locatie een economisch duurzame bedrijfsvoering te realiseren. Voor een startend bedrijf moet zeker 

in de aanvang duidelijkheid zijn over het rendement van de onderneming om vertrouwen bij 

investeerders/krediet verstrekkers te krijgen.   

Het toepassen van weidegang is voor ons vanzelfsprekend en zo energiezuinig mogelijk is een 

belangrijk punt maar dient de economische haalbaarheid niet in gevaar te brengen. De carbon 

footprint heeft een relatie met energie en bedrijfsvoering en hier zal rekening mee worden 

gehouden. 

Wij zijn al enige tijd bezig met het opstellen van een rapport in het kader van milieu, energie en 

economische haalbaarheid en het concept hiervan vind je als bijlage. Op dit moment is er een 

adviesbureau bezig met het opstellen van een energieplan en deze hopen we in de loop van 

komende week te ontvangen.  

Hieronder vind je de hoofuitgangspunten die door jullie zijn opgesteld per punt uitgewerkt. 

Het initiatief van ’t Nije Hof is voor de provincie Drenthe om verschillende redenen interessant. Het is 

ook een initiatief dat vragen met zich brengt waar we antwoord op moeten kunnen geven. We 

maken een integrale afweging en komen op die wijze tot een set van eisen waar aan moet worden 

voldaan om medewerking te kunnen en willen verlenen.  

De bredere afweging waar de provincie naar kijkt naar hoofduitgangspunten van beleid. Daarbinnen 

kunnen we eisen stellen waaraan in casu voldaan moet worden: 

 Duurzame grondgebonden melkveehouderij 

o Stalconcept met lage ammoniakuitstoot (scheiden aan de bron van mest en urine) 

o Toepassen van beweiding (is voorwaarde biologisch) 

o Energieneutraal bedrijfsconcept 

o Lage carbon footprint (CO2-uitstoot) 

o Economisch duurzaam 

o Volledig biologisch bedrijfsconcept (SKAL-normen) 

 Maatschappelijke acceptatie van (melk)veehouderij 

o Herstellen van de relatie burger-platteland-voedsel 

o Leerbedrijf voor scholen 

o Openstellen van bedrijf om kennis te kunnen maken met duurzame veehouderij 

(zowel voor burgers als collega ondernemers) 

o Zuivel kopen bij de ‘buurman’, korte ketens 

 Landschap en natuur 

o Beschermen van bijzondere waarden 

o Ontwikkelen en robuust maken van natuur 

o Inpassen van nieuwe bebouwing in het landschap 

o Versterken landschappelijke waarde 

o Beleven en benutten van het landschap, natuur 

o Recreatie 



 

 

Duurzame grondgebonden melkveehouderij 
Stalconcept met lage ammoniakuitstoot (scheiden aan de bron van mest en urine) 

Met de keuze voor melkkoeien in een zo natuurlijk mogelijke omgeving, met een vrije uitloopstal, 

een vrijloopvloer en vers grasland, wordt ingespeeld op de behoefte van de koeien en de wensen van 

de bewuste consument. 

De vrije uitloopstal wordt voorzien van een vrijloopvloer. Een natuurlijk ogende vloer die zorgt voor 

maximaal comfort voor de herkauwende koeien en met geluiddempende eigenschappen. 

De vloer is zacht, zodat de koe er comfortabel op kan liggen, ze is stroef en indrukbaar, zodat de koe 

makkelijk kan opstaan en gaan liggen zonder uit te glijden. Een eigenschap van deze vloer is ook dat 

urine er doorheen zakt. Zo blijft de toplaag droog. Een bijzondere eigenschap van de vloer is 

eveneens dat hij niet alleen in uiterlijk, maar ook in de werking van de ondergrond op een natuurlijk 

weiland lijkt. Ammoniak wordt omgezet in nitraat. De vloeistof wordt opgevangen en naar de 

speciale opslag toegevloeid. Samen met de directe scheiding van vloeibare en vaste mest door de 

vloer, moet dit de ammoniakuitstoot aanzienlijk reduceren.  

De vaste mest die op de vloer blijft liggen, wordt verwijderd door een speciale mestrobot, wiens taak 

het is de vloer steeds netjes schoon te houden. 

 

Door slimme toepassing van (nieuwe) technische mogelijkheden bij nieuwe stallen kan de uitstoot 

van ammoniak omlaag. Door bijvoorbeeld vloeren aan te passen worden urine en mest gescheiden. 

Hierdoor ontstaat er minder ammoniak. Verder komen er strengere eisen aan het gebruik van mest. 

Deze maatregelen zorgen ervoor dat de veehouderij in 2030 bijna 10% minder ammoniak uitstoot. 

Afgesproken is dat bij minder uitstoot van ammoniak agrarische bedrijven de kans krijgen om te 

groeien. Dit staat in Wet verantwoorde groei melkveehouderij. De wet is op 1 januari 2015 ingegaan. 

De grondgebonden groei wordt geregeld in een algemene maatregel van bestuur (amvb). Deze is op 

1 januari 2016 in werking getreden.  

 

Door gebruik te maken van één van de kunststof vrijloopvloeren worden mest en urine bij de bron 

gescheiden wat leidt tot een ammoniak reductie. De verwachting is dat de ammoniakemissie met 

zestig procent wordt gereduceerd ten opzichte van een roostervloer.  

Zorgvuldig bemesten levert winst op. In geld en voor het milieu. Het begint met het scheiden van 

vaste en vloeibare delen, direct in de vrije inloopstal. De uitstoot op het bedrijf wordt 

geminimaliseerd, fosfaten en stikstof kunnen zorgvuldiger worden toegediend aan de percelen. En 

dat levert een besparing op en beter groeiende gewassen.  

De materialen waaruit de kunststofvloeren bestaan zijn milieuvriendelijk en recyclebaar. De 

kunststof permavoid units zijn vervaardigd uit polypropeen, deze thermoplastische polymeer is 

volledig recyclebaar. De vloeren zijn door de modulaire opbouw en de materiaalkeuze demontabel 

en 100% her te gebruiken.  

 

 







 

 

biedt isolatie in de winter. In de zomer is de isolatie optimaal, dit omdat de lagen droog zijn en 

hierdoor de warmte goed weerkaatst. Een groen dak is niet alleen fraai om te zien maar werkt ook 

energiebesparend.  

Een dak wordt continu blootgesteld aan ultraviolet licht, slagregen en temperatuurschommelingen 

Een dak kan in de loop van een jaar onderhevig zijn aan temperatuurverschillen die oplopen tot meer 

dan 70°C in extreme gevallen. Een groen dak biedt bescherming tegen deze blootstellingen, 

waardoor de dakbedekking tot drie keer langer meegaat. Het groene dak slaat regenwater op in de 

planten en het substraat en laat het terugkeren in de atmosfeer door verdamping. Het regenwater 

wordt niet alleen vastgehouden het wordt ook gezuiverd door de planten en de substraat laag.  

Het groene dak neemt CO2 en fijnstof op wat lijdt tot schoner lucht en een toename van de 

volksgezondheid. Een groen dak bevordert het microleven en de ecologische kringloop, een juiste 

hoeveelheid substraat zorgt voor een grote variëteit aan planten. De combinatie van substraat, 

planten en de ingebedde lucht in het groen dak systeem leidt tot een goede geluidsisolatie.  

Geluidsgolven worden opgevangen en gereflecteerd. Het substraat blokkeert lager geluidsgolven, 

terwijl planten hogere frequenties tegenhouden. 

Op het bedrijf worden nog tal van slimme en duurzame technieken toegepast, voorbeelden hiervan 
zijn; toiletten spoelen met hemelwater, led lampen, HR+++ glas, Europees naaldhout en worden oud 
gebakken klinkers hergebruikt.  
 
Op dit moment is er een adviesbureau bezig met het opstellen van een energieplan en deze hopen 
we in de loop van komende week te ontvangen.   
 

Lage carbon footprint (CO2-uitstoot) 

Door het toepassen van het ECO200 systeem is er minder ‘grijs’ gas benodigd, dit levert een reductie 

op van meer dan 10.000 kg CO2 per jaar. Het bedrijf maakt gebruik van groen opgewekte energie dit 

kan meer dan 20.000 Kg CO2 op jaarbasis schelen. Met de bouw wordt getracht om goed op de CO2-

prestatieladder uit te komen.   

 

Door het slim voeden van planten en dieren kan de CO2-uistoot worden gereduceerd. Voor het 

initiatief betekent dit het optimaal inzetten van meststoffen en het verhogen van de opbrengst per 

hectare. Met behulp van de innovatieve vrijloopvloeren is het mogelijk om zorgvuldiger te bemesten. 

Het begint met het scheiden van vaste en vloeibare delen. De uitstoot wordt geminimaliseerd, 

fosfaten en stikstof kunnen zorgvuldiger worden toegediend aan de percelen. Dit levert een 

besparing op en beter groeiende gewassen.  

 

Niet alleen het preciezer bemesten van de gewassen is van belang, een verdere verbetering van de 

voerefficiëntie en het beter inspelen op de nutritionele behoeftes van individuele dieren. Doordat de 

verkregen eindproducten regionaal worden afgezet wordt de voedselketen verkort, dit is goed voor 

het milieu door minder benodigde brandstoffen en minder CO2 uitstoot.   

 

De carbon footprint van dierlijke producten kan het beste worden beïnvloed door het ontwikkelen 

van producten of concepten die bijdragen aan een betere voerconversie en/of het sturen op minder 

pensfermentatie door aanpassingen in het rantsoen. Agrifirm is naast het werken aan het verbeteren 

van hun producten en concepten ook actief betrokken bij collectieve initiatieven om de waarde van 





 

 

 

Volledig biologisch bedrijfsconcept (SKAL-normen) 

Het op te richten bedrijf produceert melk van melkkoeien waarbij de manier van bedrijfsvoering 

voldoet aan veel van de eisen van deze steeds bewuster wordende consument en heeft daarom de 

mogelijkheid zijn markt op te bouwen.  

 

Tijdens de opbouwfase wordt zeker niet voorbij gegaan aan de potentie tot groei in de breedste zin 

van het woord. Het melkveebedrijf zal met een melkveekoppel van ongeveer vijftig koeien opstarten 

en kan worden uitgebreid tot een maximum van vijfenzestig koeien (één melkrobot). Om dit te 

realiseren zijn er afgelopen jaar gronden aangetrokken zodat het bedrijf in balans is bij een gangbare 

bedrijfsvoering. Het huidige bedrijf zal worden omgeschakeld van akkerbouw naar veehouderij. Dit 

gaat gepaard met een kortere keten en er wordt meer in een kringloop gewerkt . Wanneer er wordt 

gekozen voor een biologische bedrijfsvoering behoefd zowel de landbouwgrond als het vee een 

omschakelperiode van twee jaar, voordat de geproduceerde melk wordt toegekend als biologisch. 

Echter zal het bedrijf dan ook de beschikking moeten hebben over extra landbouwgrond om 

zelfvoorzienend te zijn in een biologische bedrijfsvoering. 

Een punt waarom niet kan worden voldaan aan een biologische bedrijfsvoering is het volgende. Door 

gebruik te maken van één van de kunststof vrijloopvloeren kan er niet worden voldaan aan de SKAL-

normen voor een biologische bedrijfsvoering. Dit omdat de SKAL-normen op dit moment nog niet zo 

ver zijn als de nieuwste ontwikkeling qua ammoniakuitstoot en stalconcepten.   

Zoals tijdens de presentatie verteld is gaat de voorkeur uit naar een kunststof vrijloop vloer. Bij deze 

type vrijloop vloeren kan het vee zich gedragen zoals in de wei en worden mest en urine bij de bron 

gescheiden. De urine zakt door de vloer heen en wordt via een drainage systeem afgevoerd naar een 

put met enkel dunne fractie. Voor de mest wordt gebruik gemaakt van speciale robot die de dikke 

fractie als het ware opschept en dumpt in de speciale dump goten. Omdat de urine en mest niet met 

elkaar in aanraking komen zal de ammoniakuitstoot flink worden gereduceerd.  

 

Volgens de SKAL-normen moet de ligruimte zijn ingestrooid met strooisel van natuurlijk materiaal, 

anders wordt er niet voldaan aan de reglementen voor biologische veehouderij. Bij de hierboven 

genoemde vloertypes is het juist van belang geen strooisel te gebruiken omdat de urine en mest zich 

dan mengt en er daardoor juist meer ammoniakuitstoot plaatsvindt. In onze beleving is het kunststof 

vloersysteem beter voor het dier en welzijn en voor het milieu en dit heeft het wat ons betreft de 

voorkeur boven het biologisch houden van het vee. Wanneer de SKAL-normen op termijn worden 

herzien zal voor ons de stap naar biologisch steeds kleiner worden omdat er al zo milieu en 

diervriendelijk mogelijk gewerkt wordt.  

Los van de ammoniak-gerelateerde overwegingen kan je je de vraag stellen of de plicht om volgens 

het biologisch model te werken, niet een te groot beslag legt op de mogelijkheden om op deze 

locatie om een economisch duurzame bedrijfsvoering te realiseren. Voor een startend bedrijf moet 

zeker in de aanvang duidelijkheid zijn over het rendement van de onderneming om vertrouwen bij 

investeerders/krediet verstrekkers te krijgen.  

  



 

 

Maatschappelijke acceptatie van (melk)veehouderij 
Herstellen van de relatie burger-platteland-voedsel 

“Wij geloven in het maken van een duurzame verbinding. De verbinding tussen Stad en Platteland.” 

Zien wat je eet, weten waar het vandaan komt en hoe het is geproduceerd, is een trend die blijft. 

Geen hype. Het past bij de steeds kritischer consument die terug wil naar de basis, naar echt voedsel 

zo natuurlijk mogelijk en liefst uit eigen buurt.    

Het is geen bevlieging, maar een duurzame ontwikkeling. ‘Eat your view’, zegt een internationale 

beweging. Het staat voor een verbinding tussen stad en platteland. Natuurlijk, vers, ambachtelijk, uit 

de eigen buurt, maar ook met moderne technologie. 

De moderne landbouw verandert snel. Aan de ene kant ontstaat industrieel aandoende productie op 

grote percelen en vormen zich reusachtige melkveebedrijven met uitsluitend koeien op stal voor een 

maximaal uitgebouwde melkproductie per dier, aan de andere kant vormen zich moderne 

kleinschalige bedrijven die een complete productieketen in huis hebben. Van kalf tot melk, kaas en 

boerenijs. Bedrijven met vaak ook nog eens een nauwe band met hun omgeving en met een open 

deur voor belangstellenden. Bedrijven waar alles wat een melkkoe produceert, op eigen erf verwerkt 

wordt. Zowel de melk als de mest. Waar koeien gewoon in de weide lopen als onderdeel van een 

levend landschap. 

Eet wat je ziet, Kritische consumenten willen zien wat ze eten en drinken. Waar het vandaan komt, 

onder welke omstandigheden het wordt geproduceerd en op welke manier. Ook hun zuivel. 

Ze willen de fiets tegen het hek zetten en binnenlopen. Of tijdens het ommetje even langs de koeien 

in de weide, meekijken met de boer die melkt en melk verwerkt. Ze komen om een litertje verse vla 

te kopen of een heerlijke jonge kaas van koeien uit het weiland tegenover hun eigen woonwijk. Ze 

laden een stevige zak gedroogde koemest in korrelvorm in de auto. Ze zien tijdens het uitlaten van 

de hond hoe een kalfje de eerste stappen maakt. Het is een bedrijf met letterlijk een open deur voor 

bezoekers; buurtbewoners, Emmenaren, toeristen. En er is tussen het werk door altijd wel even tijd 

voor tekst en uitleg. 

Een heel ‘groen’ ontworpen hightech boerderij die zelf producten maakt volgens de hoogste normen 

en met gebruik van de nieuwste diervriendelijke technologie en het nieuwste op het gebied van 

milieu en mestverwerking. Zonder hinder voor de omgeving, met levende dieren die je zelf kunt 

aanraken en groene weiden waarin ze lopen. 

Leerbedrijf voor scholen 

De horecagelegenheid zal starten met het openstellen van het melkveebedrijf. Na de beginfase 

wordt gestart met verschillende educatieve en recreatieve activiteiten en de mogelijkheid om te 

vergaderen in de rustgevende omgeving van ’t Nije Hoff.   

Het bedrijf is een verbreding binnen de agrarische sector in de gemeente Emmen en ook binnen de 

provincie Drenthe. Een dergelijk bedrijf draagt bij aan duurzame melkveehouderij in een 

aantrekkelijk landschap, het is uniek. Er liggen kansen m.b.t. het aanbieden van onderwijs aan 

basisscholen in de gemeente Emmen. Er is contact met de Terra VMBO groen en Terra MBO over de 

mogelijkheden voor klassikaal praktijkonderwijs voor studenten en zij staan hier positief tegenover.  



 

 

De jeugd komt weer dichter bij de agrarische sector te staan en leert op een educatieve manier waar 

de melk, boter en de kaas vandaan komt en hoe die geproduceerd wordt.  

Het geeft een samenwerking aan tussen de vernieuwende boer, de betrokken politici en de eisende 

consument. Professionele, goed ingepaste, nette en innovatieve bedrijfsvoering met visie en 

flexibiliteit garandeert niet alleen het voortbestaan van het bedrijf het speelt ook in op de 

toekomstige multifunctionele landbouw waarbij het karakter van de streek en de doelen van de 

provincie behouden blijven.  

Openstellen van bedrijf om kennis te kunnen maken met duurzame veehouderij (zowel voor 

burgers als collega ondernemers) 

Leren, ontspannen en vergaderen in een agrarische omgeving, in de eigen buurt 

Het veehouderijbedrijf in de buurt heeft naast een economische, ook een educatieve functie. Leren 

over dieren, de natuur, voedselproductie, milieu en duurzaamheid. Tekst en uitleg van de boer en 

zijn medewerkers. Individueel tijdens een toevallige wandeling even binnenlopen, of gepland als 

onderdeel van een lesprogramma voor een groep. Er worden enkele speciale voorzieningen voor 

getroffen.  

 

Er is een ruimte voor kleine groepen. Met moderne technische voorzieningen. Ook geschikt voor een 

kleine vergadering, een brainstorm in een andere omgeving, een cursus met uitzicht op het 

koeienpanorama en het bos. Kijken naar het rustgevende ritme van de herkauwende kaken van de 

koeiendames in de weide, gedachten ordenen of ideeën spuien. 

 

Educatie, kennisoverdracht vinden de boeren initiatiefnemers van het veehouderijbedrijf erg 

belangrijk. Mensen bewust maken van wat ze eten, hoe het geproduceerd wordt en hoe je 

verantwoord en vooral duurzaam omgaat met de natuurlijke omgeving. En dat begint al bij de jeugd. 

Basisscholen uit de omliggende wijken zijn binnen enkele minuten fietsen gearriveerd voor een 

praktijkles, voor levend onderwijs en echte dieren. Om te leren en te kunnen zien wat ze dagelijks 

aan zuivel eten. Maar ook om een koe te kunnen aaien 

Zuivel kopen bij de ‘buurman’, korte ketens 

Onze ambitie is op een nieuwe locatie een volwaardig en levensvatbaar melkveebedrijf met horeca 

aangelegenheid en zuiveltak te vestigen. Op basis van een professionele bedrijfsvoering willen we 

melkkoeien en daar bijbehorend jongvee houden en (op)fokken. De melk wordt op een traceerbare 

en natuurlijke wijze geproduceerd en afgezet. De geproduceerde melk wordt verwerkt tot zuivel om 

deze vervolgens in de regio af te zetten als streekproduct. Door het zelf verwerken en afzetten van 

zuivel zal een extra inkomen worden gegenereerd. Het horecagedeelte wordt ook als pijler onder het 

bedrijf gezien. De bedoeling hiervan is de samenleving meer te betrekken bij de moderne 

melkveehouderij met zijn innovatieve technieken, “de verbinding tussen stad en platteland”. 

Tegelijkertijd wordt door goed landschapsbeheer het karakter van de streek gewaarborgd.  

De PMD Dairy is het hart van de verwerking van de eigen melk van het bedrijf. Het is de basis voor 

een mini zuivelfabriek. Onderdeel van een kleinschalig zuivelverwerkingsconcept van boeren voor 

consumenten. Met de machines is het mogelijk om zelf verschillende zuivelproducten te produceren. 

Van yoghurt tot zachte en harde kazen, melk, boter en andere producten.   



 

 

Producten die hun afzet vinden in de directe omgeving:  Bargeres, Rietlanden, Delftlanden, 

Waanderveld, Noordbarge, het centrum van Emmen. Toch al snel een afzetgebied met 40 tot 45.000 

potentiële consumenten en nieuwsgierige bezoekers die trouwe klanten kunnen worden. 

Het kleinschalige zuivelbedrijf, gekoppeld aan de moderne, diervriendelijke melkveehouderij vormt 

ook een aantrekkelijke locatie voor een bezoek, of voor een les in de praktijk voor leerlingen van de 

basisscholen uit de omringende wijken. “Verse zuivel direct van de boerderij.” 

Landschap en natuur 
Beschermen van bijzondere waarden/ Ontwikkelen en robuust maken van natuur/leefbaar 

Het bedrijf op een natuurlijke manier ingepast in de omgeving en gaat op in het landschap. De 

authentieke houtwallen en het Noordbargerbos zijn essentieel voor de bedrijfsvoering. Deze 

waardevolle elementen leveren de koeien schaduw op de warme dagen en beschutting bij een bui en 

delen de weidegronden op in een aantal vakken.  

 

Voor wandelaars die het bos bezoeken zijn bestaande wandelroutes door het Noordbargerbos te 

combineren met een ‘graslandpad’, een wandelroute tussen de landerijen en de koeien. Het gebied 

rondom het initiatief wordt leefbaarder, de belevingswaarde neemt toe. Natuur en een modern 

melkveebedrijf worden op deze wijze vervlochten in het landschap. Er ontstaan 

samenwerkingsmogelijkheden met Staatsbosbeheer.  

Inpassen van nieuwe bebouwing in het landschap 

Een modern, groen melkveebedrijf met een natuurlijke uitstraling, aangepast aan de bijzondere 

omgeving waarin het is gesitueerd tussen woonwijk en bospercelen, tussen weilanden en 

authentieke Drentse houtwallen.  

 

Een stal moet je niet verbergen maar juist accentueren door er iets moois van te maken en in te 

passen in het huidige landschappelijke beeld. Het doel van het ontwerp van ’t Nije Hoff is het creëren 

van een mooi gebouw, een icoon dat het landschap verrijkt en waar belangstellenden speciaal naar 

komen kijken. 

 

Een bedrijf met duurzaam ontworpen gebouwen met veel natuurlijke materialen en toepassing van 

tal van groene technieken. Zowel in de bedrijfsvoering als in de bouwwijze. En grotendeels draaiend 

op duurzaam opgewekte, groene energie. Een bijzondere veehouderij gelegen op een bijzonder plek, 

aan de rand van de wijk Bargeres, op een steenworp van de Delftlanden en Waanderveld. Eenvoudig 

bereikbaar voor buurtbewoners, maar ook voor andere belangstellenden. Pakweg 15.000 mensen als 

buren op loopafstand, aan de andere kant van de heg van de boerderij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Versterken landschappelijke waarde 

Waar het prettige overleg tussen ‘Melkgever’ en  ‘Melknemer’ live te aanschouwen is stappen we in 

een denkbeeldige heteluchtballon en laten we ons enkele honderden meters omhoog brengen, dan 

zien we hoe de beoogde locatie voor het melkveebedrijf zich ruimtelijk presenteert tussen de 

woonwijk Bargeres en het Noordbargerbos.  

Aan de zuidkant van het gebied loopt een fietspad dat via een brug over de Rondweg toegang geeft 

tot de wijk Delftlanden en tot een kronkelende route door het Noordbargerbos. Aan de oostkant 

loopt de Nieuw-Amsterdamsestraat en ligt een fietsroute van Noordbarge naar Nieuw-Amsterdam, 

langs Bargeres, de Delftlanden, Waanderveld, station Emmen-Zuid en de wijk Rietlanden.  

De toegang tot de melkveehouderij is voorzien vanaf de bestaande toegang tot de volkstuinen aan 

de Nieuw- Amsterdamse straat en de parkeerplaats voor bosbezoekers ten noorden van het te 

realiseren bedrijf. Hierdoor zijn nauwelijks aanpassingen aan de infrastructuur nodig. 

Mogelijkheden:  De beoogde locatie is in tal van opzichten de meest geschikte plaats voor dit 

vernieuwende melkveehouderij concept. De hoeveelheid grond en het landschap in de directe 

omgeving van de melkveehouderij biedt voldoende ruimte om de koeien grazige weiden en een 

goede leefomgeving te garanderen. 

In de directe omgeving van het bedrijf wonen relatief veel mensen waarvoor de melkveehouderij 

met haar producten een toeleverancier kan zijn. Plus dat ze makkelijk even kunnen binnenlopen en 

zo kennis krijgen van de ontwikkelingen in de agrarische sector en specifiek het melkveebedrijf. Bij 

tal van gebeurtenissen zitten ze eerste rang.  

De locatie ligt op enkele minuten fietsen van een groot aantal basisscholen en scholen voor speciaal 

onderwijs. Leerlingen kunnen het bedrijf bezoeken, er praktijklessen krijgen en zelf de handen uit de 

mouwen steken. De band tussen boer en burger wordt versterkt. Voedselproductie wordt dichtbij 

gebracht. Melk komt van de koe, net als vla, boter en kaas. Niet uit de fabriek. 

Omdat eigenlijk alle bewerking en verwerking van grondstoffen, zoals melk, maar ook meststoffen, 

voorzien is op eigen bedrijf en voedsel voor de koeien uit de directe omgeving komt, zal bijna geen 

sprake zijn van zwaar verkeer naar en van het bedrijf, laat staan dat het hinder oplevert. Voor 

bezoekers die per auto komen wordt een eigen parkeervoorziening gerealiseerd op het terrein van 

de melkveehouderij. 

Beleven en benutten van het landschap, natuur  

Een modern, groen melkveebedrijf met een natuurlijke uitstraling, aangepast aan de bijzondere 

omgeving waarin het is gesitueerd; tussen woonwijk en bospercelen, tussen weilanden en 

authentieke Drentse houtwallen.   

Een bedrijf met duurzaam ontworpen gebouwen met veel natuurlijke materialen en toepassing van 

tal van groene technieken. Zowel in de veehouderij als in de bouwwijze.  

Een bijzondere veehouderij gelegen op een bijzondere plek, aan de rand van de wijk Bargeres, op 

een steenworp van de Delftlanden en Waanderveld. Eenvoudig bereikbaar voor buurtbewoners, 

maar ook voor andere belangstellenden. Pakweg 15.000 mensen als buren op loopafstand, aan de 

andere kant van de heg van de boerderij.  



 

 

Recreatie 

‘t Nije Hoff zal grenzen aan het Noordbargerbos en er zal een mogelijkheid zijn om vanuit het bos via 

een wandelpad de stal in te lopen om te genieten van de koeien. Vanaf het terras heeft de bezoeker 

prachtig uitzicht op de aanwezige koeien en is het mogelijk om een kopje koffie te drinken in een 

rustgevende omgeving. Verder wordt er gedacht om aanvullende recreatieve activiteiten op te 

zetten. Voorbeelden van activiteiten zijn koe knuffelen en een GPS route. Op deze wijze wordt 

bijgedragen aan de verbreding van de agrarische sector in de gemeente Emmen en de Provincie 

Drenthe. 

 

Het melkveebedrijf maakt deel uit van de lokale samenleving en wil zich daar ook nadrukkelijk mee 

verbinden. Op verschillende manieren. 

Niet alleen door het leveren van verse producten aan de omwonenden, maar ook op andere wijze; 

door open en gastvrij te zijn en mogelijkheden te bieden om het bedrijf op een andere manier te 

beleven of te benutten. Bijvoorbeeld als ontmoetingsplek, als vergaderlocatie of om er even een 

boerenijsje te eten of een verse  vruchtensap te drinken. De mogelijkheden zijn legio. 

De stal wordt daarom zo ontworpen dat zowel omwonenden als dagjesmensen,  toeristen, fietsers 

op een ongedwongen manier kennis kunnen maken met de gang van zaken in de melkveehouderij. 

Speciale wandelpaden door het bedrijf, de stal,  de melkerij. Er is een fraai gelegen koffiehoekje en 

een kleine zaal die een ontspannend uitzicht bieden op de koeien in de stal, het naburige bos en het 

koeienpanorama buiten. 

De ontspanningsmogelijkheden zijn legio. Een kleine zaal als vergaderlocatie, een rondje boerengolf 

door de weilanden, een plek om  even te ontspannen met een ijsje of een verse vruchtensap met 

uitzicht op de koeien. Een kopje koffie kan ook. 

“Kennis maken met dagelijkse gang van zaken in de melkveehouderij.” 

 





















































































 

 

 

 

 

College van Gedeputeerde Staten van Drenthe 

t.a.v. de Afd. Bestuur en Communicatie 

Postbus 122 

9400 AC Assen 

 

Datum:   30 juni 2017 

Betreft:  Voorgenomen wijziging van een op 11 november 2010 genomen Besluit m.b.t.  

  begrenzing van het zuidelijk deel van het Noordbargerbos m.b.t. de 'Wet ammoniak 

  en veehouderij 

 

Geachte heer,mevrouw, 

Ondergetekende tekent bezwaar aan tegen het "AANPASSEN VAN DE BEGRENZING VAN EEN ZEER 

KWETSBAAR GEBIED OP GROND VAN DE WET AMMNONIAK EN VEEHOUDERIJ". 

Als eigenaar van een weiland, gesitueerd aan de rand van het Noordbargerbos verzetten wij ons 

tegen de bedrijfsvoering, zoals wordt omschreven voor het te vestigen agrarisch bedrijf 't Nije Hoff in 

de directe omgeving van ons perceel. 

Wij hebben dit weiland (kadastraal bekend ) gekocht 

vanwege de ligging en de kleinschaligheid in dit deel van het Noordbargerbos. Eén van de weinige 

kleinschalige restanten van het Noordbargerbos met een educatieve en recreatieve functie. (Hoe zag 

Drenthe er vroeger uit?) 

Het verhogen van de natuurwaarden van dit terrein heeft bij ons ten grondslag gelegen aan deze 

aankoop. Met dit weiland willen wij de basis leggen voor het ontwikkelen van een ecologisch 

waardevol weiland en de natuurwaarden verhogen d.m.v. een extensieve verschralingsbeheer, te 

weten: 

- maaien en afvoer van het maaisel na 1 juni; en 

- een lichtere vorm van maaien/beweiding later in het seizoen en afvoeren van dit maaisel. 

 

Deze beheersmaatregelen zullen leiden tot een meer soortenrijke vegetatie en zullen worden 

afgestemd op de ecologische draagkracht van het terrein.  

Dit zijn o.i. voorwaarden, welke leiden tot een gevarieerde vegetatie en een verantwoord 

ontwikkelen van het ecologisch gebied m.b.t.: 

- de houtwallen; 

- de vegetatie op deze gronden; 

- de cultuurhistorische omgeving. 

 

Dit betekent dat elke vorm van (verdere) ammoniakverrijking strijdig is met onze visie. Aanpassen 

van de begrenzing (wijziging zonering) rond ons perceel is voor ons dan ook onaanvaardbaar. 



 

 

Daarnaast denken wij dat als gevolg van toenemende schaalvergroting van agrarische bedrijven en 

ammoniakdepositie de vraag rijst in hoeverre de soorten/rijkdom aan flora en fauna die wij 

voorstaan afneemt, vooral in kleinschalige cultuurlandschappen met houtwallen, die zo kenmerkend 

zijn voor Drenthe. 

Ons perceel en de huidige omliggende weilanden zijn, met nog een stukje grond in Westenesch, het 

enige nog resterende oorspronkelijk kleinschalige cultuurlandschap bij het Noordbargerbos. 

Oude stafkaarten geven aan dat op ons landje met grote waarschijnlijkheid de Oude Delft is 

ontstaan, welke stroomde naar de Klinkmolenbrug. Historisch gezien een omissie wanneer deze 

bijzondere hoek in Noordbarge voor een middelgroot tot groot veeteeltbedrijf wordt ingewisseld. 

Wij hebben een andere visie t.a.v. een veeteeltbedrijf in dit gebied: 

- behoud en verbetering van de bodemvruchtbaarheid; 

- het nastreven van ecologisch gesloten kringlopen; 

- groenbemesting en organische bemesting. 

 

Maar o.i. : 

- geen chemische en synthetische bestrijdingsmiddelen; 

- geen kunstmest; 

- geen antibiotica; 

- geen weilanden met b.v. alleen raaigrassen. 

Het evenwicht tussen dierlijke- en plantaardige producten dient te worden afgestemd op de 

ecologische draagkracht. 

 

Verwijzend naar "KWETSBAARHEID BODEM EN VEGETATIE NOORBARGERBOS VOOR 

AMMONIUMDEPOSITIE" (  In dit stuk wordt een waarneming aangehaald d.d. 

6 november 2015. Hier heeft men het over het Noordlaarderbos. M.a.w.: hoe betrouwbaar is deze 

waarneming t.a.v. het Noordbargerbos? 

In de samenvatting van dit stuk wordt aangegeven dat 'kwaliteitsverbetering van verloren gegane 

waarden moeilijk zal worden door stikstofdepositie als gevolg van veehouderij'. Er wordt hierbij geen 

uitspraak gedaan over de ruimere omgeving dan 250m rond de eventuele vestigingsplaats. M.a.w.: 

mogelijk verloren gegane waarden in het gebied buiten de 250m zijn dan o.i. niet te herstellen.  

Wij verzoeken/eisen dan ook om de begrenzing m.b.t. ons weiland, zoals vastgelegd is in het Besluit 

d.d. 11 (12*) november 2010, te handhaven. * In de aan ons toegestuurde info wordt zowel 11 als 12 

november als datum genoemd t.a.v. dit Besluit. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 



PROVINCIE DRENTHE 

 

 
NOTA VAN ANTWOORD OP INGEZONDEN ZIENSWIJZEN ONTWERPBESLUIT WIJZIGING BEGRENZING KAART WET AMMONIAK EN VEEHOUDERIJ 
 
De door Gedeputeerde Staten op 17 oktober 2017 vastgestelde antwoorden op de zienswijzen, zoals die zijn ingezonden naar aanleiding van het 
ontwerpbesluit tot het aanpassen van de kaart Wet ammoniak en veehouderij, welke van 1 juni 2017 tot en met 12 juli 2017 ter inzage heeft gelegen.  
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derde kolom wordt de vraag/opmerking uit de ingebrachte zienswijze weergegeven, veelal in een verkorte vorm. Zienswijzen met vragen van dezelfde 
strekking zijn bij elkaar gebracht. In de vierde kolom staat het inhoudelijke antwoord op de ingebrachte zienswijze. In de vijfde en laatste kolom staat 
uiteindelijk weergegeven of de ingebrachte zienswijze leidt tot een wijziging van de ontwerpkaart Wav en zo ja op welke manier. 



5. Antwoorden op ingebrachte zienswijzen 

 

Nr. Nr. 

ziens-

wijze  

Inhoudelijke zienswijze Overwegingen Besluit Vragen   

1. 1, 2 De wind uit het Zuid-Westen 
blaast 80% van de tijd de stank 
naar Emmen en ook in Wildlands 
zullen ze de luchthinder 
waarnemen.  

U woning staat op meer dan 10 km afstand van 
de locatie waar de nieuwe veehouderij zal 
worden gevestigd. Dit maakt dat u geen directe 
hinder zult ondervinden in uw woonomgeving. 
Ook de door u benoemde geurhinder zal niet 
waarneembaar zijn op de plek waar u woont. U 
maakt zich wat betreft de stank ook zorgen dat 
het in andere delen van Emmen en in Wildlands 
aan de orde zal zijn. Inwoners in de nabijheid van 
de vestigingsplaats zijn door de initiatiefnemers 
actief geïnformeerd1 over het initiatief en de 
werkwijze van de te vestigen veehouderij. Vanuit 
de nabije omgeving rond het bedrijf hebben wij 
geen zienswijzen ontvangen omtrent uw angst 
voor geurhinder. 

Geen wijziging  

 

 

 

 

 
1Wat is actief informeren? als de 
wijzigingen t.a.v. de ammoniakuitstoot niet 
worden genoemd. M.a.w.: Was er op deze 
voorlichtingsavond een vertegenwoordiger 
van de Provincie aanwezig die zelf heeft 
kunnen constateren dat ‘wijziging van de 
begrenzing m.b.t. de Wet ammoniak en 
veehouderij (Wav)’aan de orde is 
geweest? 

2. 1,2 De nieuwe veehouderij komt te 
dicht op de bebouwing van de 
stad 

Alle directe omwonenden van de locatie2 waar de 
nieuwvestiging is gepland zijn hiervan persoonlijk 
op de hoogte gesteld door de initiatiefnemers en 
zijn uitgenodigd voor een gezamenlijke 
informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst is zeer 
druk bezocht en de meningen van de 
omwonenden waren over het algemeen zeer 
positief3. Enkele zorgen4 zijn ook geuit tijdens de 
informatieavond, maar direct inhoudelijk 
beantwoord door de initiatiefnemers. Geen van 
de omwonenden5 heeft een zienswijze tegen ons 

Geen wijziging 
2 Waarom deze locatie? Zijn er meerdere 
locaties besproken, (b.v. de Zandzoom), 
met minder ecologische, landschappelijke 
en historische gevolgen? 

 3‘….over het algemeen zeer positief’: Heeft 
de provincie dit zelf geconstateerd tijdens 
de bijeenkomst of was dit de 
terugkoppeling van de initiatiefnemers? 
4‘Enkele zorgen…’ Welke zorgen waren 
dit? 

 5 Wanneer de ‘aanpassing begrenzing op 
 grond van de Wav’ niet aan de orde  



ontwerp besluit ingediend.  geweest, zou dit een reden kunnen zijn  
 voor omwonenden om niet te reageren. 

Niets ingediend door omwonenden wil niet 
zeggen dat er geen zorgen zijn. 

3. 1,2,3 Het mooiste stukje van Drenthe 
wordt verpest, de mooie 
houtwallen. 

Wat mooi is en wat minder mooi wordt bevonden 
verschilt per individu. Menig inwoner6 nabij het te 
vestigen bedrijf heeft aangegeven juist heel blij te 
zijn met de aanstaande verandering. Met hen 
denken wij dat het realiseren van een duurzaam7 
melkveebedrijf nabij een stadsrand op een prima 
manier in het landschap ingepast kan gaan 
worden en zelfs een toegevoegde waarde8 kan 
zijn. Met het bedrijf zijn ook afspraken gemaakt 
om extra aandacht te besteden aan de 
landschappelijke inpassing en de aanwezige 
natuurlijke elementen die daarbij een rol spelen. 
Onder andere is afgesproken dat de structuur 
van de houtwallen8a wordt versterkt door de 
initiatiefnemers. 

Geen wijziging 
6Dat ‘menig inwoner’ iets mooi vindt mag 
niet bepalend zijn. Menig inwoner vindt 
wellicht een trimbaan of een golfbaan op 
deze locatie ook mooi. 
7Past een biologische boerderij/ 
kaasmakerij en zuivelbedrijf niet beter dicht 
bij een woonwijk? 

 
8Wat is de toegevoegde waarde als het 
milieu er op achteruit gaat? 

 
8aHelaas hebben we al moeten 
constateren dat de houtwallen op dit 
moment (20-10-2017) niet versterkt 
worden, maar vertrapt door de schapen die 
er nu lopen. 



4. 3 Er wordt geen ecologisch beheer 
gepleegd, wat passend is bij de 
omgeving 

U geeft aan het door u verworven stuk grond te 
beheren volgens principes van ecologische 
draagkracht, passend bij het gebied zoals u dat 
ziet en beleeft. Ook de gronden9 om u heen 
worden op een wijze gebruikt en beheerd zoals 
de eigenaren van die gronden dat nuttig en 
wenselijk vinden. Zo ook de gronden van de 
initiatiefnemers, welke de laatste jaren vooral als 
bouwland in gebruik zijn geweest. Deze gronden 
zijn daarvoor ook bemest  en voorzien van de 
benodigde nutriënten en mineralen. Ook zijn 
chemische bestrijdingsmiddelen toegepast om 
ziekten en plagen tegen te kunnen gaan. Dus het 
huidige en vele jaren daarvoor toegepaste 
gebruik en beheer is in die zin niet uitgevoerd 
zoals u dat graag wenst10. Met de vestiging van 
de stadsboerderij zullen de aanwezige gronden 
worden omgevormd van bouwland tot grasland, 
deels voor de beweiding van het vee en 
anderzijds voor ruwvoerwinning via maaien. Het 
omzetten van deze gronden in tijdelijk dan wel 
permanent grasland zal niet leiden tot een 
toename van de bemesting11 van deze percelen 
ten opzichte van het huidige gebruik. Eerder zal 
het leiden tot minder aanvoer van mest en 
gewasbeschermingsmiddelen12. 

Geen wijziging 
9Het huidige gebruik en toepassing van 
bemesting is op dit moment al een groot 
(Europees) probleem. Dat initiatiefnemers 
de gronden om ons heen als bouwland 
gebruiken en bemest hebben met de 
nodige nutriënten en mineralen heeft al tot 
een aanvaring tussen initiatiefnemers en 
ons geleid. Maar is dit een vrijbrief om op 
dezelfde wijze door te gaan? 
10Met de aankoop van het perceel beogen 
wij een authentiek stukje Drenthe, zonder 
chemische bestrijdingsmiddelen, in stand 
te houden. De weilanden rond ons perceel 
(van Staatsbosbeheer) waren tot dit 
voorjaar op verantwoorde wijze 
onderhouden: geen bemesting met 
chemische middelen. 
 

 

 

 

11Geen toename in bemesting met 60 
melkkoeien en 60 stuks jongvee? Waar is 
minder aanvoer van mest op gebaseerd? 
12Gewasbeschermingsmiddelen op      
grasland? Over welke middelen hebben  
we het hier? 

5. 3 De toenemende schaalvergroting 
van agrarische bedrijven draagt 
bij aan het verdwijnen van flora 
en fauna die kenmerkend zijn 
voor Drenthe.  

Toename van schaalvergroting heeft niet altijd tot 
gevolg dat de ammoniakdepositie13 toeneemt, dit 
hangt in grote mate af van het gekozen 
huisvestingsysteem. Emissiearme 
huisvestingssystemen zorgen namelijk voor een 

Geen wijziging 
 

13Van (bijna) geen koeien (tot nu alleen 
schapen) nu in dit gebied naar een 
veeteeltbedrijf met 60 melkkoeien en 60 
stuks jongvee en dan geen gevolgen voor 



aanzienlijke reductie van vrijkomende ammoniak 
per dierplaats. Het concept van de voorgenomen 
stadsboerderij is juist blijvend kleinschalig van 
aard. Dit wordt uitgevoerd in combinatie met 
vergaande duurzaamheidsvoorzieningen in onder 
andere de huisvesting van de koeien. Zo zijn 
eisen overeengekomen ten aanzien van de 
maximale ammoniak per dierplaats die veel 
verder gaan dan wettelijk noodzakelijk zijn. 
Zelfde soort afspraken zijn gemaakt ten aanzien 
van het energiegebruik in relatie tot het zelf 
opwekken ervan. 

de ammoniakdepositie? Reductie van 
vrijkomende ammoniak spreekt dit toch 
tegen? 
 
 

 

6. 3 In het document waarin de 
opname van de kwetsbaarheid 
van de bodem en vegetatie is 
beschreven wordt gesproken 
over het ‘Noordlaarderbos’, hoe 
betrouwbaar is deze 
waarneming? 

De waarneming in het Noordbargerbos is 
uitgevoerd door een tweetal ecologen14 in 
provinciale dienst en wij achten deze opname 
zeer betrouwbaar. De in het stuk voorkomende 
aanduiding ‘Noordlaarderbos’ is een vergissing. 
Deze aanduiding fout is hersteld in de herziene 
versie van de rapportage. Tijdens het bezoek aan 
het gebied is geconstateerd dat de kwaliteit van 
het gebied niet hoogwaardig is en de aanwezige 
soorten duiden niet op een zeer kwetsbaar deel 
van het gebied. Onder andere op grond daarvan 
hebben wij de afweging gemaakt het initiatief 
mogelijk te willen maken. Dit, omdat bij de 
eerdere vaststelling van de kaart Wet ammoniak 
en veehouderij dergelijke kwalitatief minder 
kwetsbare randen ook zijn aangepast ten 
behoeve van aanwezige veehouderijen. Deze 
kaartaanpassingen zijn gedaan nadat de Wet 
ammoniak en veehouderij was gewijzigd en wij 
een afweging moesten maken tussen belangen 

Geen wijziging, 

wel aanpassing 

aanduiding 

gebied in het 

document 

 

14 ‘….een tweetal ecologen in provinciale 
dienst….’: Heeft de slager hier zijn eigen 
vlees gekeurd? 
 
Uit: Kwetsbaarheid bodem en vegetatie 

Noordbargerbos voor Ammonium- 

depositie: (zie Bijlage 3) 
Als het tijdstip van onderzoek te laat in het 
jaar was dient er dan niet een nader 
onderzoek plaats te vinden? 
De twee ecologen geven in dit stuk al aan 
dat de kwaliteit van dit gebied achteruit 
gaat. (vergrassing, verruigen van de 
bosrand, risico voor paddestoelenflora en 
kwaliteit van de drogere graslanden.) 
M.a.w.: wat weg is, komt niet/moeilijk weer 
terug. 



op het gebied van ecologie en economie. Precies 
dat hebben we ook in deze casus gedaan. 

7. 3 In het document waarin de 
opname van de kwetsbaarheid 
van de bodem en vegetatie is 
beschreven wordt niets gezegd 
over de mogelijk verloren gegane 
waarden buiten de zone van 250 
meter. 

De opname van de kwaliteit van de rand van het 
Noordbargerbos is uitgevoerd aan de binnenzijde 
van de bestaande begrenzing op grond van de 
kaart Wet ammoniak en veehouderij. Feitelijk dus 
het deel van het gebied dat aangewezen is op 
grond van de Wet ammoniak en veehouderij. De 
natuurwaarden buiten de begrenzing, zowel 
binnen als buiten de wettelijke zonering van 250 
meter, spelen geen rol bij het aanwijzen van te 
beschermen zeer kwetsbare gebieden. Het 
besluit is puur gericht op het beschermen van 
eventuele zeer kwetsbare waarden binnen het 
begrensde gebied. Het gebied moet daarnaast 
ook begrensd zijn als Ecologische 
Hoofdstructuur. 

Geen wijziging  

8. 3 Verzoek tot handhaving van de 
begrenzing van het weiland dat 
in bezit is, zoals vastgelegd in 
het besluit tot vaststelling van de 
kaart Wet ammoniak en 
veehouderij. 

Ook op de huidig geldende kaart Wet ammoniak 
en veehouderij is het weiland dat u in bezit heeft 
niet begrensd als zeer kwetsbaar gebied. Het valt 
wel in de beschermende zone van 250 meter die 
geldt op grond van de Wet ammoniak en 
veehouderij.  Door het wijzigen van de 
begrenzing zal het betreffende perceel deels 
buiten de zonering van 250 meter komen te 
liggen. Dat heeft echter geen gevolgen15 voor het 
gebruik wat u toepast op het perceel.  

Geen wijziging  
 
 
 
 

 
 
15Dat de wijziging van de 250 meter zone 
geen gevolgen heeft voor het gebruik op 
ons perceel is een aanname. 

 
 

60 melkkoeien geven gem. 480.000 liter melk: voor wie is deze productie bedoeld? Alleen voor de omgeving? 



 

 
Voorgestelde behandeling: 
- Statencommissie Omgevingsbeleid op 22 november 2017 
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Inleiding 

a. Algemeen 
Twee initiatiefnemers hebben het plan opgevat om een zogenaamde stadsboerderij op te  
richten. Deze initiatiefnemers  willen dit doen op een perceel dat ligt 
tegen de woonwijk Bargeres in Emmen. Met het oprichten van deze stadsboerderij, volgens 
een duurzaam concept, willen zij de kloof verkleinen tussen de producenten van voedsel en 
de burgers. Het vestigen van de stadsboerderij in de directe omgeving van de burgers is om 
die reden een belangrijk kenmerk en een randvoorwaarde. Het bedrijf wordt open ingericht, 
zodat bezoekers zelf kunnen zien, ruiken en proeven hoe duurzame zuivel wordt gepro-
duceerd en verwerkt. Het initiatief sluit aan bij de wensen die zijn opgenomen in het  
programma Toekomstgerichte landbouw.  
 
De locatie waar de nieuwe stadsboerderij opgericht moet gaan worden ligt binnen de zone 
van 250 m die geldt op grond van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav). Deze wet beoogt 
om de depositie van stikstof op zeer kwetsbare natuurgebieden te reguleren. Uw Staten zijn 
op grond van de Wav bevoegd gezag voor het aanwijzen van deze gebieden in de provincie. 
Ook in Drenthe zijn de gebieden op de kaart aangewezen. Op basis van die kaart en de be-
perkingen die gelden op grond van de Wav is de oprichting van de stadsboerderij niet mo-
gelijk. Om realisatie van het initiatief mogelijk te maken is het nodig de begrenzing van het 
aangewezen gebied aan te passen. Voordat zo’n besluit kan worden genomen, moet er  
overleg plaats vinden met belanghebbende partijen. 
 
Wij overlegden met de gemeente Emmen, Staatsbosbeheer, Natuur en Milieufederatie  
Drenthe (NMFD) (mede namens Drents Landschap en Natuurmonumenten), LTO Noord en 
de initiatiefnemers. Gezamenlijk is nagegaan of realisatie van het initiatief onder randvoor-
waarden een mogelijkheid is.  
 
Het vooroverleg heeft opgeleverd dat alle betrokken organisaties van mening zijn dat dit ini-
tiatief mogelijk is onder gezamenlijk bepaalde voorwaarden. Deze overeengekomen voor-
waarden zijn verwoord in een privaatrechtelijke overeenkomst, getekend door de initiatief-
nemers en de provincie Drenthe.  
 
Op 2 april 2017 is door de initiatiefnemers een voorlichtingsavond georganiseerd voor burgers 
die nabij de op te richten stadsboerderij wonen. Dit, om de bewoners van de wijk Bargeres 
uitgebreid en persoonlijk te informeren over de plannen voor het oprichten van een stads-
boerderij. Er is overwegend zeer positief gereageerd op de voorgenomen plannen.  
 
Wij zijn positief over dit initiatief en hebben dat via een ontwerpbesluit laten weten. Het ont-
werpbesluit hebben wij ter inzage gelegd van 1 juni 2017 tot en met 12 juli 2017. Gedurende 
deze periode is een drietal zienswijzen op het voorgenomen besluit ingebracht. De inge-
brachte zienswijzen hebben niet geleid tot een aanpassing van ons voorgenomen besluit. 
 
Het besluit van uw Staten publiceren wij conform de wet via het Provinciaal Blad. Dan staat 
het voor belanghebbenden open voor beroep. Het besluit en alle bijbehorende documenten 
liggen voor een periode van zes weken ter inzage. 
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b. Europese aspecten 
Niet van toepassing. 

c. Economie/werkgelegenheid 
Het nieuw te vestigen melkveebedrijf, inclusief een koffie- en theeschenkerij zal een inkomen 
genereren voor twee gezinnen. Daarnaast hebben de initiatiefnemers de lokale/regionale  
keten hoog in het vaandel staan, waardoor noodzakelijke goederen en diensten zo dicht mo-
gelijk rond het bedrijf afgenomen worden. 
 

d. Participatie 
Er is een uitvoerig traject van vooroverleg gevolgd. Een kleine twee jaar zijn de initiatief-
nemers met ons in gesprek en met andere betrokkenen rond het initiatief. Dit zijn de volgende 
partijen: 
- NMFD (mede namens Drents Landschap en Natuurmonumenten) 
- LTO Noord 
- Staatsbosbeheer (eigenaar van het aangrenzende natuurgebied) 
- gemeente Emmen 
 
De gedeelde uitkomst van het traject van vooroverleg is verwoord in een privaatrechtelijke 
overeenkomst, waarvan elke betrokken organisatie heeft aangegeven dat het een goede 
weergave is van het doorlopen traject. 

Advies  

1. De grens van het Noordbargerbos aan te passen op de kaart Wet ammoniak en veehouderij. 
  

Doelstelling uit de begroting 

7.1.1 Stimuleren van versterking toekomstgerichte landbouw en agribusiness 

Argumenten 

1.1.  Aanpassen van begrenzing natuurgebied is wettelijk toegestaan en eerder toegepast  
 Het natuurgebied waar de vestigingslocatie naast is gelegen is aangewezen op grond van de 

Wav als zeer kwetsbaar gebied. Bij de aanwijzing van de zeer kwetsbare gebieden wordt op 
grond van de Wav rekening gehouden met een aantal zaken zoals natuurwaarde, grootte, 
ecologische samenhang en gevolgen voor veehouderijbedrijven. De wetgever geeft ruimte 
voor herbegrenzen van gebieden, en geeft daarbij een kader. Bij de totstandkoming van de 
huidig geldende kaart Wav zijn ook diverse natuurgebieden anders begrensd dan zij feitelijk 
aanwezig zijn. De spelregels die destijds zijn afgesproken met de vertegenwoordigers van 
landbouw, natuur en milieu zullen ook deze keer worden toegepast. Enige verschil is dat het 
deze keer gaat over een nieuwvestiging in plaats van een bestaand melkveehouderijbedrijf. 
Belangrijkste punt van overweging is de feitelijke kwaliteit van de desbetreffende rand van het 
natuurgebied. 
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1.2 De begrenzing aanpassen is redelijk  
 De rand van het desbetreffende natuurgebied is onderzocht. Twee ecologen in dienst van de 

provincie Drenthe hebben een gebiedsopname gemaakt van dat deel van het natuurgebied 
dat de status van aangewezen zeer kwetsbaar gebied zou gaan verliezen met het te nemen 
besluit. Het desbetreffende deel van het bos is beoordeeld als een gebied met een beperkte 
natuurwaarde en er zijn geen ammoniumgevoelige vegetaties aangetroffen. Dit in combinatie 
met de randvoorwaarden die worden opgelegd aan het bedrijf over de maximale ammoniak-
emissie, maakt dat het voorgenomen besluit om de begrenzing aan te passen redelijk te  
noemen is.  

 
1.3 Het bedrijfsconcept geeft invulling aan de toekomstgerichte landbouw 
 Het bedrijfsplan en –concept is uniek van aard en past binnen de doelen die uw  

Staten onlangs hebben vastgesteld in het programma 'Toekomstgerichte landbouw en agri-
business'. Hierin wordt van de agrosector gevraagd om innovatie, duurzaamheid, relatie met 
de maatschappij en ondernemerschap. Dit initiatief voldoet aan al deze criteria.  

 
1.4 Dit is de beste plek voor het contact met de burger en de consument 
 Samen met de initiatiefnemers, de gemeente Emmen, Staatsbosbeheer, NMFD is verkend of 

er een alternatieve locatie beschikbaar is voor dit initiatief, waardoor het aanpassen van de 
kaart Wav niet noodzakelijk zou zijn. Initiatiefnemers hebben meerdere percelen in de buurt 
van de vestigingslocatie in bezit en gebruik. Geen van deze percelen bleek geschikt of  
geschikt te maken. Ook is gekeken naar andere plaatsen (buiten Emmen) voor dit initiatief, 
maar vooral de aanwezigheid van de burger/de consument in de nabijheid van het op te  
richten bedrijf was nergens zo goed te realiseren als op de locatie waar het nu gepland is.  
Gezamenlijk met alle betrokken gesprekspartners is uiteindelijk besloten de haalbaarheid van 
de huidige voorkeurslocatie nader te onderzoeken. 

 
1.5 Uit vooroverleg met stakeholders is draagvlak gebleken 
 Er is overlegd met de diverse partijen in het veld die een (in)direct belang hebben. Dit zijn 

NMFD, Staatsbosbeheer, LTO Noord, gemeente Emmen en de initiatiefnemers. Alternatieve 
locaties zijn afgewogen en randvoorwaarden zijn gesteld aan onder andere bebouwing, om-
vang van de veestapel, emissiereducerende maatregelen etc. Met deze set van randvoor-
waarden hebben alle betrokken partijen aangegeven zich niet te verzetten tegen het aan-
passen van de begrenzing van de kaart Wav voor dit specifieke geval. Wel vragen partijen 
(NMFD en Staatsbosbeheer) uitdrukkelijk aandacht voor het incidentele karakter. Uitge-
sproken is dat het geen aanleiding moet vormen voor precedentwerking. Wij zijn van mening 
dat het een uniek en eenmalig initiatief is dat zijn gelijke niet kent, waardoor precedentwerking 
ook niet aan de orde zal zijn.  

 
1.6 Omwonenden van de wijk Bargeres zijn positief over het initiatief 
 Op voorspraak van de betrokken overlegpartners hebben de initiatiefnemers een inloopavond 

georganiseerd voor omwonenden. Er zijn ongeveer tweehonderd bezoekers geweest die  
kennis hebben genomen van het initiatief en de reacties waren nagenoeg allemaal zeer en-
thousiast. Een enkele omwonende stelde vragen over te verwachten geuroverlast, maar de 
antwoorden van de initiatiefnemers stelden deze omwonenden gerust. Er is duidelijk draag-
vlak onder de bewoners. 
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1.7 Ingediende zienswijzen geven geen aanleiding het ontwerpbesluit aan te passen 
 Tegen het besluit zijn drie zienswijzen ingediend, waarvan twee identiek aan elkaar vanaf 

hetzelfde adres. Deze twee zienswijzen zijn vooral gericht op mogelijke geurhinder die kan 
ontstaan vanuit de melkveehouderij. Indieners wonen echter ruim 10 km van de locatie. De 
derde zienswijze is van een eigenaar van een perceel dat grenst aan de gronden van de initia-
tiefnemers. Indiener is het niet eens met de bedrijfsvoering die wordt voorgestaan door de ini-
tiatiefnemers. Indiener prefereert een biologische bedrijfsvoering die ecologisch in balans is 
met de omgeving. De te vestigen stadsboerderij wordt zeer duurzaam ingericht en uitgevoerd, 
waarbij veel meer maatregelen worden getroffen dan wettelijk noodzakelijk. Zowel op vlak van 
milieu, als ook op gebied van diergezondheid. Geen van de zienswijzen heeft geleid tot aan-
passing van ons eerder genomen ontwerpbesluit (zie Nota van Antwoord voor uitgebreide be-
antwoording zienswijzen).  

Tijdsplanning 

22 november 2017 behandeling in Statencommissie Omgevingsbeleid 
13 december 2017 behandeling in Provinciale Staten 
 
Gedurende zes weken vanaf de dag na publicatie in het Provinciaal Blad ligt het besluit ter inzage. 
Belanghebbenden kunnen binnen die periode beroep instellen bij de Afdeling Rechtspraak van de 
Raad van State. 

Financiën 

Niet van toepassing. 

Monitoring en evaluatie 

Samen met de betrokken stakeholders zullen wij in contact blijven met de initiatiefnemers om zorg te 
dragen voor realisatie van de plannen conform de gemaakte afspraken in het voortraject. Uiteraard 
zijn de gemaakte afspraken ook leidend in navolgende procedures die de gemeente Emmen moet 
volgen. Het gaat hierbij onder andere om het aanpassen van het bestemmingsplan en te verwerven 
vergunningen. 
 
Ook alle andere belanghebbenden krijgen de gelegenheid om gebruik te maken van de inspraakmo-
gelijkheden die behoren bij de genoemde procedures die de gemeente volgt. 

Communicatie  

Het besluit moet worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Daags na publicatie wordt het besluit 
feitelijk van kracht. Hiertegen kan door belanghebbenden rechtstreeks beroep worden ingesteld bij de 
Afdeling rechtspraak van de Raad van State. De indieners van de zienswijzen worden schriftelijk op 
de hoogte gesteld van uw besluit. Ook informeren wij hen over de verdere procedure die gevolgd kan 
gaan worden wanneer zij het niet eens zijn met het genomen besluit. 
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Bijlagen  

1. Nota van Antwoord ingekomen zienswijzen 
2  Detailkaart van de wijziging van de begrenzing van de kaart Wet ammoniak en veehouderij 
3. Privaatrechtelijke overeenkomst provincie Drenthe en initiatiefnemers 

Ter inzage in kamer C0.39 

1. Brochure van het initiatief 't Nije Hoff 
2. Beoordelingsrapport over mate van kwetsbaarheid van het gebied  
 
 
 
Assen, 18 oktober 2017 
Kenmerk: 42/3.1/2017002804 
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
J.J. van Aartsen, voorzitter 
drs. W.G.H.M. Rutten, wnd. secretaris 
 
wa/coll. 
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Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 18 oktober 2017, kenmerk 
42/3.1/2017002804; 
 
overwegende, dat de Wet ammoniak en veehouderij regels stelt ter bescherming van natuurgebieden 
tegen de effecten van ammoniakemissie door veehouderijen; 
 
dat Provinciale Staten op 12 november 2010 op basis van artikel 2, eerste lid, van de Wet ammoniak 
en veehouderij de Drentse kaart Wet ammoniak en veehouderij hebben vastgesteld ; 
 
dat de Wet ammoniak en veehouderij randvoorwaarden en criteria bevat op basis waarvan Provinciale 
Staten de zeer kwetsbare gebieden op kaart aanwijzen; 
 
dat kennis is genomen van het initiatief om te komen tot het oprichten van een stadsboerderij in de 
nabijheid van het zuidelijke deel van het Noordbargerbos, nabij de woonwijk Bargeres te Emmen; 
 
dat het oprichten van het melkveebedrijf niet mogelijk is als gevolg van de huidige begrenzing van een 
naastgelegen en als zeer kwetsbaar aangemerkt gebied; 
 
dat Provinciale Staten de bevoegdheid hebben om de grenzen van zeer kwetsbare gebieden aan te 
wijzen en daarmee ook te wijzigen; 
 
dat de Wet ammoniak en veehouderij bepaalt dat afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 
van toepassing is op de voorbereiding van een besluit tot wijziging van deze gebieden; 
 
dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 2a, tweede lid, van de Wet ammoniak en veehouderij 
vooroverleg heeft plaatsgevonden met betrokken instanties; 
 
dat uit het gehouden vooroverleg is gebleken dat aanpassen van de begrenzing van de kaart Wet 
ammoniak en veehouderij ten behoeve van dit specifieke initiatief niet stuit op bezwaren indien door 
initiatiefnemers tegemoet wordt gekomen aan de in het vooroverleg overeengekomen randvoor-
waarden; 
 
dat deze randvoorwaarden zijn vastgelegd in een privaatrechtelijke overeenkomst tussen de provincie 
Drenthe en de initiatiefnemers; 
 
dat tegen het ontwerpbesluit drie zienswijzen zijn ingebracht en dat ter beoordeling van deze ziens-
wijzen een antwoordnota is opgesteld waarin de zienswijzen inhoudelijk zijn beantwoord; 
 
dat op basis van de ingebrachte zienswijzen het ontwerpbesluit niet inhoudelijk is aangepast; 
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gelet op artikelen 2 en 2a, van de Wet ammoniak en veehouderij; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
1. in te stemmen met de voorgestelde grensaanpassing van het Noordbargerbos op de kaart Wet 

ammoniak en veehouderij. 
 
 
 
 
Assen, 13 december 2017 
 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
 , griffier , voorzitter 
 
wa/coll.  



PROVINCIE DRENTHE 

 

 
NOTA VAN ANTWOORD OP INGEZONDEN ZIENSWIJZEN ONTWERPBESLUIT WIJZIGING BEGRENZING KAART WET AMMONIAK EN VEEHOUDERIJ 
 
De door Gedeputeerde Staten op 17 oktober 2017 vastgestelde antwoorden op de zienswijzen, zoals die zijn ingezonden naar aanleiding van het 
ontwerpbesluit tot het aanpassen van de kaart Wet ammoniak en veehouderij, welke van 1 juni 2017 tot en met 12 juli 2017 ter inzage heeft gelegen.  
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1. Inleiding 

 

 

 

2. Overzicht van indieners van zienswijzen 

 

 

 

3. Leeswijzer  

 

 

 

4. Antwoorden op de ingediende zienswijzen 

 

 

 





5. Antwoorden op ingebrachte zienswijzen 

 

Nr. Nr. zienswijze  Inhoudelijke zienswijze Overwegingen Besluit 

1. 1, 2 De wind uit het Zuid-Westen blaast 80% van de tijd de 
stank naar Emmen en ook in Wildlands zullen ze de 
luchthinder waarnemen.  

U woning staat op meer dan 10 km afstand van de locatie waar de 
nieuwe veehouderij zal worden gevestigd. Dit maakt dat u geen 
directe hinder zult ondervinden in uw woonomgeving. Ook de door u 
benoemde geurhinder zal niet waarneembaar zijn op de plek waar u 
woont. U maakt zich wat betreft de stank ook zorgen dat het in 
andere delen van Emmen en in Wildlands aan de orde zal zijn. 
Inwoners in de nabijheid van de vestigingsplaats zijn door de 
initiatiefnemers actief geïnformeerd over het initiatief en de werkwijze 
van de te vestigen veehouderij. Vanuit de nabije omgeving rond het 
bedrijf hebben wij geen zienswijzen ontvangen omtrent uw angst voor 
geurhinder. 

Geen wijziging 

2. 1,2 De nieuwe veehouderij komt te dicht op de bebouwing 
van de stad 

Alle directe omwonenden van de locatie waar de nieuwvestiging is 
gepland zijn hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld door de 
initiatiefnemers en zijn uitgenodigd voor een gezamenlijke 
informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst is zeer druk bezocht en de 
meningen van de omwonenden waren over het algemeen zeer 
positief. Enkele zorgen zijn ook geuit tijdens de informatieavond, 
maar direct inhoudelijk beantwoord door de initiatiefnemers. Geen 
van de omwonenden heeft een zienswijze tegen ons ontwerp besluit 
ingediend. 

Geen wijziging 

3. 1,2,3 Het mooiste stukje van Drenthe wordt verpest, de 
mooie houtwallen. 

Wat mooi is en wat minder mooi wordt bevonden verschilt per 
individu. Menig inwoner nabij het te vestigen bedrijf heeft 
aangegeven juist heel blij te zijn met de aanstaande verandering. Met 
hen denken wij dat het realiseren van een duurzaam melkveebedrijf 
nabij een stadsrand op een prima manier in het landschap ingepast 
kan gaan worden en zelfs een toegevoegde waarde kan zijn. Met het 
bedrijf zijn ook afspraken gemaakt om extra aandacht te besteden 
aan de landschappelijke inpassing en de aanwezige natuurlijke 
elementen die daarbij een rol spelen. Onder andere is afgesproken 

Geen wijziging 



dat de structuur van de houtwallen wordt versterkt door de 
initiatiefnemers. 

4. 3 Er wordt geen ecologisch beheer gepleegd, wat 
passend is bij de omgeving 

U geeft aan het door u verworven stuk grond te beheren volgens 
principes van ecologische draagkracht, passend bij het gebied zoals 
u dat ziet en beleeft. Ook de gronden om u heen worden op een 
wijze gebruikt en beheerd zoals de eigenaren van die gronden dat 
nuttig en wenselijk vinden. Zo ook de gronden van de 
initiatiefnemers, welke de laatste jaren vooral als bouwland in gebruik 
zijn geweest. Deze gronden zijn daarvoor ook bemest  en voorzien 
van de benodigde nutriënten en mineralen. Ook zijn chemische 
bestrijdingsmiddelen toegepast om ziekten en plagen tegen te 
kunnen gaan. Dus het huidige en vele jaren daarvoor toegepaste 
gebruik en beheer is in die zin niet uitgevoerd zoals u dat graag 
wenst. Met de vestiging van de stadsboerderij zullen de aanwezige 
gronden worden omgevormd van bouwland tot grasland, deels voor 
de beweiding van het vee en anderzijds voor ruwvoerwinning via 
maaien. Het omzetten van deze gronden in tijdelijk dan wel 
permanent grasland zal niet leiden tot een toename van de 
bemesting van deze percelen ten opzichte van het huidige gebruik. 
Eerder zal het leiden tot minder aanvoer van mest en 
gewasbeschermingsmiddelen. 

Geen wijziging 

5. 3 De toenemende schaalvergroting van agrarische 
bedrijven draagt bij aan het verdwijnen van flora en 
fauna die kenmerkend zijn voor Drenthe.  

Toename van schaalvergroting heeft niet altijd tot gevolg dat de 
ammoniakdepositie toeneemt, dit hangt in grote mate af van het 
gekozen huisvestingsysteem. Emissiearme huisvestingssystemen 
zorgen namelijk voor een aanzienlijke reductie van vrijkomende 
ammoniak per dierplaats. Het concept van de voorgenomen 
stadsboerderij is juist blijvend kleinschalig van aard. Dit wordt 
uitgevoerd in combinatie met vergaande 
duurzaamheidsvoorzieningen in onder andere de huisvesting van de 
koeien. Zo zijn eisen overeengekomen ten aanzien van de maximale 
ammoniak per dierplaats die veel verder gaan dan wettelijk 
noodzakelijk zijn. Zelfde soort afspraken zijn gemaakt ten aanzien 

Geen wijziging 



van het energiegebruik in relatie tot het zelf opwekken ervan. 
6. 3 In het document waarin de opname van de 

kwetsbaarheid van de bodem en vegetatie is 
beschreven wordt gesproken over het 
‘Noordlaarderbos’, hoe betrouwbaar is deze 
waarneming? 

De waarneming in het Noordbargerbos is uitgevoerd door een 
tweetal ecologen in provinciale dienst en wij achten deze opname 
zeer betrouwbaar. De in het stuk voorkomende aanduiding 
‘Noordlaarderbos’ is een vergissing. Deze aanduiding fout is hersteld 
in de herziene versie van de rapportage. Tijdens het bezoek aan het 
gebied is geconstateerd dat de kwaliteit van het gebied niet 
hoogwaardig is en de aanwezige soorten duiden niet op een zeer 
kwetsbaar deel van het gebied. Onder andere op grond daarvan 
hebben wij de afweging gemaakt het initiatief mogelijk te willen 
maken. Dit, omdat bij de eerdere vaststelling van de kaart Wet 
ammoniak en veehouderij dergelijke kwalitatief minder kwetsbare 
randen ook zijn aangepast ten behoeve van aanwezige 
veehouderijen. Deze kaartaanpassingen zijn gedaan nadat de Wet 
ammoniak en veehouderij was gewijzigd en wij een afweging 
moesten maken tussen belangen op het gebied van ecologie en 
economie. Precies dat hebben we ook in deze casus gedaan. 

Geen wijziging, 

wel 

aanpassing 

aanduiding 

gebied in het 

document 

7. 3 In het document waarin de opname van de 
kwetsbaarheid van de bodem en vegetatie is 
beschreven wordt niets gezegd over de mogelijk 
verloren gegane waarden buiten de zone van 250 
meter. 

De opname van de kwaliteit van de rand van het Noordbargerbos is 
uitgevoerd aan de binnenzijde van de bestaande begrenzing op 
grond van de kaart Wet ammoniak en veehouderij. Feitelijk dus het 
deel van het gebied dat aangewezen is op grond van de Wet 
ammoniak en veehouderij. De natuurwaarden buiten de begrenzing, 
zowel binnen als buiten de wettelijke zonering van 250 meter, spelen 
geen rol bij het aanwijzen van te beschermen zeer kwetsbare 
gebieden. Het besluit is puur gericht op het beschermen van 
eventuele zeer kwetsbare waarden binnen het begrensde gebied. 
Het gebied moet daarnaast ook begrensd zijn als Ecologische 
Hoofdstructuur. 

Geen wijziging 

8. 3 Verzoek tot handhaving van de begrenzing van het 
weiland dat in bezit is, zoals vastgelegd in het besluit 
tot vaststelling van de kaart Wet ammoniak en 
veehouderij. 

Ook op de huidig geldende kaart Wet ammoniak en veehouderij is 
het weiland dat u in bezit heeft niet begrensd als zeer kwetsbaar 
gebied. Het valt wel in de beschermende zone van 250 meter die 
geldt op grond van de Wet ammoniak en veehouderij.  Door het 

Geen wijziging 



wijzigen van de begrenzing zal het betreffende perceel deels buiten 
de zonering van 250 meter komen te liggen. Dat heeft echter geen 
gevolgen voor het gebruik wat u toepast op het perceel.  
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1.5   Omschrijving van het project of  handeling (bestaande situatie en gewenste situatie). Het algehele beeld 

van wat het bedrijf wil/gaat doen moet duidelijk zijn. 

 
Volledig  nee 

Opmerkingen Helemaal geen toelichting. Niet duidelijk of nieuwvestiging, of al eerder milieuvergund 

etc. 

 

2 OMSCHRIJVING RELEVANTE SITUATIES  

  

o Waarvoor wordt een vergunning aangevraagd?  

- Stikstof 

 

o Is de feitelijke situatie goed onderbouwd? Selecteer de aangedragen optie.  

- Meitellingen (met hoogste veebezetting in de periode 2012-2014) 

- Diertelgegevens op basis van artikel 3.120 activiteitenbesluit met ondersteunende aan en 

afvoergegevens 

- Controlerapporten/bezoekverslagen Omgevingsdienst, NVWA, SKAL, Cross Compliance, NBW 

- Bedrijfsregister (rundvee en schapen/geiten) (met accountantsverklaring) 

- Veesaldokaarten (met accountantsverklaring) 

- Financiële boekhouding (grootboekrekeningen en jaarrekening) (met accountantsverklaring) 

- .. n en verkoop nota’s (met accountantsverklaring) 

- Rapportages Meststoffenwet (met accountantsverklaring) 

- Er kan ook een NBW-vergunning als grondslag dienen 

- Anders, namelijk: niet 

 

o Zijn de gevraagde bijlagen toegevoegd? De berekening van de ventilatoren moet inzichtelijk 

zijn. Het leaflet van het stalsysteem is niet noodzakelijk. Wat betreft de bijlagen over de locatie; 

er mag geen twijfel bestaan over waar de locatie van het bedrijf is (dit mag of op de luchtfoto, of 

op de situatieschets of op de tekening duidelijk gemaakt worden). 

Tekening behorend bij de onderbouwing van de feitelijke situatie, indien gebruik gemaakt wordt 

van de feitelijke situatie 

o Milieutoestemming geldend op 1-1-2015, indien gebruik gemaakt wordt van de feitelijke situatie 

o Tekening behorend bij de milieutoestemming van 1-1-2015, indien gebruik gemaakt wordt van 

de feitelijke situatie 

o Tekening van de gewenste situatie 

o Indien van toepassing ook de voorgaande NBW-vergunning of melding (of ten minste het 

kenmerk daarvan)  

 

ja nee 

Opmerkingen: 
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In geval van aanvraag voor bedrijf dat binnen 500 meter van een Natura 2000-gebied is gelegen: 
 

o Is dit aangegeven bij de aanvraag?  nvt 
o Is de effectenbeoordeling juist?   ja nee nvt 

 
Opmerkingen: 

 
AERIUS-check 
Waar hieronder feitelijke situatie staat, kan in sommige situaties ook de NBW vergunde situatie gelezen worden. 
 
Klopt de depositie met het feit dat er een vergunning is aangevraagd (doorloop stroomschema): 

- Ja, projecteffect/beoogde situatie is (cumulatief) meer de grenswaarde; OF 
- Ja, de feitelijke situatie veroorzaakt meer depositie dan de grenswaarde; OF 
- Nee, een melding is afdoende; OF 
- Nee, er is geen melding of vergunning nodig. 

 
Voor welke PAS-categorie wordt de vergunning aangevraagd en zijn de juiste berekeningen toegevoegd? 

 A1: één verschilberekening gemaakt     ja nee 

 A2: één verschilberekening gemaakt     ja nee 

 A3: een berekening voor het projecteffect EN een verschilberekening ja nee 

 A4: een berekening voor het projecteffect EN een verschilberekening ja nee 

 B: één berekening voor de beoogde situatie    ja nee 

 C: één berekening voor de feitelijke situatie    ja nee 

 
Kloppen coördinaten stal(len)/ventilatiepunt(en) met tekening? 
- projecteffect:    ja nee nvt  
- feitelijke situatie:    ja nee nvt  
- aangevraagde situatie:   ja nee nvt  
 
Kloppen sector en specifieke sector? 
- projecteffect:    ja nee nvt  
- feitelijke situatie:    ja nee nvt  
- aangevraagde situatie:   ja nee nvt  
 
Klopt dieraantal AERIUS?:       
- projecteffect:    ja nee nvt  
- feitelijke situatie:    ja nee nvt  
- aangevraagde situatie:   ja nee nvt  
 
Klopt stalsysteem AERIUS met aanvraag?:   
- projecteffect:    ja nee nvt  
- feitelijke situatie:    ja nee nvt  
- aangevraagde situatie:   ja nee nvt  
 
Kenmerken 
Kloppen uitstoothoogtes met de tekeningen? 
- projecteffect:    ja nee nvt  
- feitelijke situatie:    ja nee nvt  
- aangevraagde situatie:   ja nee nvt  
 
Kloppen gebouwhoogtes met de tekeningen? Momenteel is dit niet in te voeren. Geen check.  
 
Kloppen de ingevoerde warmte-inhouden? 
- projecteffect:    ja nee nvt  
- feitelijke situatie:    ja nee nvt  
- aangevraagde situatie:   ja nee nvt  
 
Kloppen temporele variaties? Momenteel is dit niet in te voeren. Geen check.  
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Stalsystemen, dieren en aantallen 
Klopt emissie stalsysteem met RAV-lijst? Controleer dit als gekozen is voor een afwijkend stalsysteem. Let ook 
op de mogelijke combinatie van emissiebeperkende maatregelen 
 
- projecteffect:    ja nee nvt  
- feitelijke situatie:    ja nee nvt  
- aangevraagde situatie:   ja nee nvt  
 
Beleidsregels 

Is er voldaan aan het maximum van 3 mol/ha/jaar OR in één PAS periode? ja nee nvt 
Is er invloed op Duitse gebieden, groter dan 7,14 mol/ha/jaar?    ja nee nvt 
 
Overig beleid 

• Is in de (beoogde) stal sprake van méér dan 1 bouwlaag t.b.v.   ja nee nvt 
intensieve veehouderij? 

• Is er sprake van een gecombineerd bedrijf (IVH en akkerbouw of  ja nee nvt 
grondgebonden) waarvan de intensieve tak uitbreidt? 

 
Zo ja, doorspelen naar  of doorsturen naar OWT voor verzending aan betreffende provincie.  
 
 
VOORWAARDEN EN VERPLICHTINGEN BIJ DE AANVRAAG OP GROND VAN DE 

NATUURBESCHERMINGSWET 1998  

 
De aanvraag is ondertekend en heeft een datum?      ja nee nvt 
 
Wanneer de ondertekenaar anders is dan de aanvrager dan moet er een machtiging bijgevoegd zijn met een 
ondertekening  van de  aanvrager en een datum:  
 
Bijgevoegd?      ja nee nvt 
Volledig       ja nee nvt 
 

 

Samenvatting: 

 

Alleen AERIUS berekening ingezonden. Onduidelijk wat de situatie is. Email gestuurd voor 

opheldering voordat de opsomming voor AG wordt gemaakt. 

 

 

 

 
Conclusie toetsing ontvankelijkheid eerste toetser: GEEL 
 
De aanvraag is NIET ontvankelijk. In de brief moeten de volgende aanvullingen worden gevraagd: 

- Een plattegrondtekening van de gewenste situatie ontbreekt. Is een nieuwvestiging. Nog geen 
uitgewerkte tekening, maar plattegrondje, met toekomsige plek staat al wel in het bijgevoegde 
bedrijfsplan (zie mail). 

 
Conclusie toetsing ontvankelijkheid tweede toetser: GROEN 
 
De aanvraag is ontvankelijk; OF (* weghalen wat niet van toepassing is)  
De aanvraag is NIET ontvankelijk. In de brief moeten de volgende aanvullingen worden gevraagd: 
 
Conclusie toetsing ontvankelijkheid inclusief aanvullende gegevens eerste toetser: TURQUOISE  
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De aanvraag is ontvankelijk; OF (* weghalen wat niet van toepassing is)  
De aanvraag is NIET ontvankelijk. 
 
Conclusie toetsing ontvankelijkheid inclusief aanvullende gegevens tweede toetser: ROZE  
 
De aanvraag is ontvankelijk; OF (* weghalen wat niet van toepassing is) 
De aanvraag is NIET ontvankelijk.  
 















































































BEKENDMAKINGEN 
 
 
Onderwerp: Besluit kaart Wet ammoniak en veehouderij 
 
Provinciale staten van Drenthe maken bekend dat zij de begrenzing van een op grond van de Wet 
ammoniak en veehouderij als zeer kwetsbaar gebied aangewezen gebied hebben gewijzigd. Het 
betreft hier de begrenzing van het zuidelijke deel van het Noordbargerbos. De wijziging is noodzakelijk 
om de oprichting van een stadsboerderij mogelijk te maken.  
 
Het besluit beperkt zich tot het wijzigen van de grens van het zuidelijke deel van het Noordbargerbos, 
gelegen nabij de woonwijk Bargeres te Emmen. Op grond van een eerder op 11 november 2010 
genomen besluit door provinciale staten zijn alle zeer kwetsbare gebieden van Drenthe aangewezen. 
In de voorbereiding van het nu opgestelde besluit is vooroverleg gevoerd met diverse (in)direct 
betrokken instanties, te weten: Natuur en Milieufederatie Drenthe, Staatsbosbeheer, gemeente 
Emmen en LTO Noord. Uiteraard zijn de initiatiefnemers van de op te richten stadsboerderij hier ook 
steeds bij betrokken geweest. 
 
Het besluit en de van toepassing zijnde stukken liggen ter inzage van 1 juni tot en met 12 juli 2017: 
- bij de provincie Drenthe, provinciehuis, Westerbrink 1 te Assen, op werkdagen van 8.30 uur tot 

17.00 uur; 
- Bij de gemeente Emmen, Raadhuisplein 1 te Emmen; 
 
Ook staan alle bij het besluit behorende stukken op de website van de provincie Drenthe. 
 
Gedurende de termijn dat het besluit en de bijbehorende stukken ter inzage liggen, bestaat voor 
belanghebbenden de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen het genomen besluit. Dit beroep 
moet rechtstreeks worden ingesteld bij de Afdeling rechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA te Den Haag. 
 
Inlichtingen betreffende de inhoud van het genomen besluit kunnen telefonisch  of via 
e-mail @drenthe.nl worden ingewonnen bij    
/coll.  

 



naam code vegetatie
Emmerdennen N497 rompgemeenschap Amerikaanse eik
Valtherbos L618 Beukenbos
Valtherbos H383 Droge heide
Valtherbos L615 gestoord varenrijk Eikenbos
Valtherbos H384 Droge heide
Valtherbos N497 rompgemeenschap Amerikaanse eik

ph

Tabel 1. Samenvatting vegetatie en nutrientenbeperking meetpunten bodemchemie in WAV gebiede



pH H20 verzgevoelgev verz linitatie NH4/NO3 Ntrofie Ptrofie
stuifzand 3,7 ja groot N of NP NH4 meso meso
veldpodzol 3,5 ja klein N NH4 eutroof eutroof
haarpodzol 4,1 ja klein neutraal meso meso
haarpodzol 3,6 ja klein P NH4 eutroof eutroof
haarpodzol 4,3 ja klein N NH4 eutroof eutroof
stuifzand 3,7 ja groot P of NP NH4 meso meso

          en
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KWETSBAARHEID BODEM EN VEGETATIE NOORDBARGERBOS VOOR AMMONIUMDEPOSITIE 
 

 
Als bijdrage aan de discussie of het mogelijk zou zijn toestemming te geven voor de nieuwvestiging 
van een agrarisch bedrijf heb ik geprobeerd de kwetsbaarheid van vegetatie in samenhang met de 
karakteristieken van de bodem in beeld te brengen. Het bedrijf zou zich graag direct tegen de rand 
van het Noordbargerbos vestigen (zie kaart 1, ijsblauw omrand perceel). Dit bevindt zich direct aan de 
westrand van Noordbarge en daarmee van Emmen. Het bos wordt van de bebouwde kom gescheiden 
door een grotere doorgaande weg en een strook percelen met gras- en akkerland en een paar 
percelen kleinschalige tuinbouw. Het bos in de omgeving van de locatie die in beeld is wordt veel 
gebruikt door wandelaars, en ook door hondenliefhebbers.  
 
De locatie bevindt zich binnen de 250m-bufferzône (lila omgrenzing) die wordt gehanteerd voor 
gebieden die als zeer kwetsbaar zijn aangewezen voor stikstofdepositie als gevolg van veehouderij, 
de zgn. WAV gebieden (Wet Ammoniak en Veehouderij). In deze bufferzône zou in geen 
nieuwvestiging of uitbreiding van dergelijke bedrijven plaats moeten vinden om de nadelige effecten 
van stikstofdepositie in deze natuurgebieden te verminderen. 
De zeer kwetsbare gebieden omvatten –verplicht- alle N2000-gebieden en aangewezen 
natuurmonumenten voorzover deze binnen de EHS liggen. Voor Drenthe geldt –niet verplicht- dat een 
aantal gebieden kleiner dan 50 ha groot zijn aangewezen, waarin werd vastgesteld dat er meer dan 1 
Rode Lijstsoort voorkomt die gevoelig is voor de effecten van ammoniak. In Drenthe zijn daarvoor 
alleen vaatplanten en paddenstoelen meegenomen. 
Aspekten die meewogen in de aanwijzing van deze niet-verplichte gebieden zijn:  
 
1 De gevoeligheid van het betreffende gebied voor ammoniak; 
2 De natuurwaarden aanwezig in het betreffende voor verzuring gevoelige gebied 
3 De ecologische samenhang van het betreffende gebied 
4  De grootte ervan en 
5 De gevolgen van aanwijzing van een gevoelig gebied voor omliggende veehouderijen, 
voorzover er geen verlies van samenhang en/ of bijzondere natuurwaarden optreedt. 
 
 
De aanwijzing van de WAV gebieden is destijds met reden doorgevoerd op basis van inschatting van  
de verzuringsgevoeligheid van het bodemtype, het gevoeligheid van het begroeiingstype voor 
stikstofdepositie (bv hoogveen, schraalland) en het voorkomen van voor hoge ammoniumgehalten 
gevoelige Rode List-soorten planten en paddenstoelen. Er is geen reden om aan te nemen dat daarin 
veel verandering is gekomen. Mocht het aantal Rode Lijstsoorten dat gevoelig is voor ammonium 
inmiddels zijn afgenomen, dan nog is er geen reden om deze gebieden buiten de WAV te stellen: het 
verdwijnen kan immers een regelrecht gevolg zijn van toegenomen ammoniumdepositie in het recente 
verleden, en is daardoor eerder een pleit voor het handhaven van de beperking dan voor het laten 
vervallen ervan. 
Ondanks het feit dat de ammoniumdepositie recent een minder dramatische trend laat zien, is er 
evenmin veel reden om te veronderstellen dat de (in ontwikkeling daarop achterlopende) vegetatie 
zich inmiddels zover heeft hersteld dat de beschermende maatregelen inmiddels overbodig zouden 
zijn. 
Los van of het wettelijk wel mogelijk is, moet een discussie worden gevoerd of het ecologisch wel 
wenselijk is een uitzondering te maken op de bestaande regelgeving. Het volgende is een bijdrage 
daaraan. We hebben nog een keer extra gekeken naar de eerste twee van de genoemde vijf kriteria: 
het voorkomen van soorten die gevoelig zijn voor ammoniumdepositie en de natuurwaarden van het 
betreffende bos.  



 
 

Kaart 1: eventuele vestigingsplaats nieuw bedrijf in relatie tot de bufferzône van het WAV-gebied 
Noordbargerbos. 



 
 
Kaart 2: Bodem en ligging met meetpunten meetnet Milieutekorten (bodemchemie, water en vegetatie) 
rond het Noordbargerbos.

 



 
 
Consequenties ammoniumdepositie voor vegetatie 
Schadelijke effecten van ammoniumdepositie op de vegetatie kunnen zich op een aantal verschillende 
manieren manifesteren. Een eerste manier is via toxiciteit van ammonium zelf. Deze doet zich vooral 
voor bij plantensoorten die karakteristiek zijn voor zwak gebufferde, vaak lemige bodems. Gevoelige 
soorten zijn vooral licht basenminnende soorten van bijvoorbeeld heischrale graslanden, niet-zure 
boszomen en soorten van kwelsituaties met licht basenrijk grondwater. Een tweede schadelijk effect is 
bodemverzuring, die veroorzaakt wordt door een netto uitwisseling van een overmaat NH4+ tegen H+-
ionen door de planten. Gevoelig hiervoor zijn uiteraard vooral zuurmijdende soorten. Een derde 
schadelijk effect van ammonium ligt in verhoging van de stikstofbeschikbaarheid. Met name 
plantensoorten van voedselarme milieus zijn hiervoor gevoelig, omdat ze worden weggeconcurreerd 
door algemenere soorten van voedselrijkere omstandigheden. 
Verder kan ammonium schadelijk zijn voor paddenstoelen, en ontregelend werken bij de vorming van 
mycorrhiza’s waardoor ook de boomgroei negatief wordt beïnvloed. 
 
Evaluatie bodem en meetpunten bodemchemie 
Gevoeligheid voor ammoniumdepositie kan het meest compleet in beeld worden gebracht via het 
meetnet milieutekorten (zie kaart 2), waarin data van grondwater, bodemchemie en vegetatie in 
samenhang kunnen worden geanalyseerd. Helaas ligt er geen punt van dit meetnet in het 
Noordbargerbos., maar er zijn wel een aantal in het nabijgelegen Valther- en Oosterbos. Het 
Noordbargerbos bestaat vooral uit loof- en naaldbosgedeelten met hier en daar heideterreinen op 
veld- en haarpodzolen. Kleinere gedeelten liggen op stuifzandbodems. Het Valther- en Oosterbos 
delen deze karakteristiek. Andere nabijgelegen WAV terreinen zijn minder vergelijkbaar, omdat ze een 
andere (veen-) bodem hebben dan wel andersoortige (natte heide- en hoogveen-) vegetaties hebben. 
Meetpunten in deze twee vergelijkbare bossen zijn over het algemeen erg zuur (pH tussen 3,5 en 4,3), 
hebben mede daardoor ammonium als dominante stikstofvorm, zijn zowel voor stikstof als fosfaat 
mesotroof tot eutroof (zie tabel bodemchemie WAVgebieden). De punten zijn daarmee al zuurder, 
voedselrijker en ammoniumrijker dan wenselijk. De kans op verdere verzuring varieert sterk, maar kan 
groot zijn al naar gelang uitgangssituatie en actuele vegetatie. De vegetatie is wisselend stikstof- of 
fosfaatbeperkt, of door beide. Waar (mede) beperkt door fosfaat, zal het eutrofierend effect van 
inwaaiend stikstof beperkt zijn; wanneer stikstof beperkend is voor de groei zal het effect van 
inwaaiend stikstof tot uiting komen. Deze laatste is dus zeker ook denkbaar in het Noordbargerbos. 
 
 
Gegevens vegetatie (kaart 3) 
Er is geen kartering beschikbaar voor het Noordbargerbos als geheel; de beheerder (SBB) heeft in het 
verleden alleen enkele niet-bospercelen laten karteren. Stikstofgevoelige vegetaties bevinden zich op 
een grotere afstand dan 250m vanaf de locatie (zwarte cirkel): het gaat om gedeelten droge heide en 
een vergraste rompvegetatie daarvan. Daarnaast zijn een paar schrale Berken-Eikenbossen 
gekarteerd. Met name de heiden zijn gevoelig voor verhoogde stikstofdepositie, maar zijn niet zozeer 
ammoniumgevoelig. De rompvegetatie droge heide is minder gevoelig voor ammoniumdepositie 
(gevoeliger soorten zijn immer al voor een deel verdwenen), maar herstel naar droge heide wordt 
bemoeilijkt door hogere stikstofniveaus. 
In de directe omgeving van het bos zijn het kader van de 3e ronde van de Milieukartering Drenthe 
waarnemingen van soorten en vegetatie gedaan. Voor een gedeelte vallen deze laatste 
waarnemingen binnen de straal van 250m rond de eventuele vesatigingsplaats waarop we ons 
concentreren. Bij de bedoelde locatie zijn door de Milieukartering min of meer verrijkte vormen van 
vochtige graslanden (heldergroen; hier: rompgemeenschap van Fluitenkruid) en verder van de 
bosrand droge graslanden (geel, hier: rompgemeenschap van Gewoon struisgras en Biggenkruid). 



Verwachte schade bij toenemende ammoniumuitstoot is niet erg groot, maar met name de drogere 
graslanden zullen wel in kwaliteit afnemen. Ze liggen echter formeel wel buiten het WAV-gebied zelf. 
Ook in de ruimere omgeving zijn rond het Noordbargerbos tamelijk voedselrijke graslanden 
aangetroffen (vochtige en wat minder vochtige (lichtgroen) varianten van graslanden met een sterke 
cultuurinslag). Op deze delen wordt geen grote negatieve invloed verwacht, ook al omdat ze op 
grotere afstand liggen. 
 
Op 6 november 2015 zijn er daarom binnen het Noordbargerbos in een straal van 250 rond de 
voorgenomen locatie aanvullende waarnemingen gedaan. Er zijn vegetatieopnames gemaakt en het 
bos werd getypeerd. De waarnemingen betroffen planten, mossen en paddenstoelen. De 
waarnemingen vonden  (te) laat in het jaar plaats en er zullen zeker soorten zijn gemist. 
Een flink gedeelte van bos rond de locatie bestaat uit aanplant van Amerikaanse eik, met daaronder 
een weinig soortenrijke ondergroei. Het effect van toegenomen stikstofdepositie zal hier beperkt zijn. 
Er werden geen Rode Lijstsoorten aangetroffen, en geen ammoniumgevoelige soorten. Een gedeelte 
direkt westelijk van de voorgenomen locatie bestaat uit kaal beukenbos, vrijwel zonder ondergroei. 
Ook hier werden geen stikstof- of specifieker: ammoniumgevoelige plantensoorten aangetroffen. 
Direkt zuidwestelijk betreft een mooier ontwikkeld bosgedeelte aan de rand, Berken-Eikenbos met een 
goed ontwikkelde en soortenrijkere struiklaag. Ook hierin werden echter geen bijzonder 
stikstofgevoelige soorten aangetroffen. De zoom van dit bosgedeelte is wat verruigd, waarschijnlijk het 
contact met de cultuurlanden, en de bosrand zelf is wat verrijkt tot een wat fraaier Beuken-Eikenbos 
met wat Hulst en Klimop. Direct ten noorden hiervan ligt een naaldhoutaanplant met eveneens een vrij 
complete ondergroei van Berken-Eikenbos; hiervoor geldt exact hetzelfde als voor de vorige vegetatie-
eenheid. Effecten van een toegenomen ammoniumuitstoot zullen hier vooral een toenemende 
vergrassing van het bos, het sterker verruigen van de bosrand en een uitbreiding van Hulst in de 
struiklaag zijn. Verder bestaat er een risico voor de paddenstoelenflora. 
 
Rode Lijstsoorten 
Ik heb nagegaan of er Rode Lijstsoorten gemeld werden in de aangegeven cirkel van 250m; ik heb de 
bestanden van de Provincie gebruikt en aanvullend het NDFF. Ik heb alleen recente waarnemingen 
(afgelopen 10 jaar) gebruikt. Aangetroffen Rode Lijst soorten in dit deel waren Groene specht en de 
paddenstoel Waaiertje. 
 
Samenvattend 
zie ik geen grote gevaren bij een vestiging van het bedoelde bedrijf omdat het aanliggende 
bosgedeelte deels van weinig waarde is, en het overige deel weliswaar in kwaliteit achteruit zal gaan, 
maar niet dramatisch. Er zijn Rode Lijst soorten aangetroffen in dit deel, maar het is niet bekend of 
deze twee sterk ammoniumgevoelig zijn of niet. Er zijn geen sterk ammoniumgevoelige vegetaties 
aangetroffen. 
Anderszijds is het wel zo dat de mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering van verloren gegane 
waarden duidelijk moeilijker zal worden. Deze uitspraken gelden voor het gedeelte rond 250m rond de 
eventuele vestigingsplaats; ik doe geen gedetailleerde uitspraken over de ruimere omgeving. 
 



 
 Kaart 3. Bestaande data vegetatiekarteringen Noordbargerbos. Toelichting: zie tekst. 
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 De gemeente 

heeft aangegeven er geen bezwaar tegen te hebben als de initiatiefnemers op enig moment de nabije omgeving informeren. Zij 
wil hier ook wel een ondersteunende rol bij spelen. Gedacht wordt aan een inloopavond, waar kennis genomen kan worden van 
de plannen en gesproken kan worden met de ondernemers en een vertegenwoordiging van gemeente, provincie en/of andere 
betrokken partijen. 

 
Procedure 
Kunnen we al gaan starten met het opstellen van een GS-nota waarin het initiatief wordt toegelicht, de situatie qua wetgeving 
wordt uitgelegd en de consequenties van het besluit worden uiteengezet? Of moeten we wachten tot het moment dat de 
juridische versie van de private overeenkomst geheel bekend/opgemaakt is en/of getekend? We zijn al een tijd in overleg met 
de initiatiefnemers en ze zijn nu wel toe aan duidelijkheid. Ze hebben al veel (voor)gefinancierd en willen dolgraag echt aan de 
slag met het realiseren van hun bedrijf. De randvoorwaarden waarbinnen dit mogelijk is zijn bekend en afgestemd en 
afgesproken met alle te betrekken partijen.  
 
Advies: het ambtelijke advies is om de casus nu al voor te leggen en een principebesluit te vragen aan GS. Daarmee weten we 
datn of  ze wel of geen medewerking wenst te verlenen aan het in gang zetten van een wijzigingsprocedure van de kaart Wav. 
Als dat wel zo is, kunnen we aan de slag met het uitwerken van de procedure die daarvoor nodig is, en kunnen we van start 
gaan met het opstellen van een vervolgnota waarin het te nemen besluit wordt voorgelegd aan PS, want die is uiteindelijk 
beslissingsbevoegd.  
 
Risico’s 

 
 
 

  
 
 

 











Procedure zienswijzen ’t Nije Hoff 
 
Belanghebende en anderen kunnen bij het bestuursorgaan (provincie) mondeling of 
schriftelijk hun zienswijze over het besluit naar voren brengen. Het bestuursorgaan 
(provincie) stelt degene in de gelegenheid om zo nodig te kunnen reageren op de naar voren 
gebrachte zienswijzen.  
 
Het termijn voor het indienen van zienswijzen bedraagt zes weken tenzij bij wettelijk 
voorschrift een langere termijn is bepaald. De termijn vangt aan met ingang van de dag 
waarop het ontwerp ter inzage is gelegd.  
 
De bekendmaking van het besluit wordt vermeldt in de Staatscourant tenzij bij wettelijk 
voorschrift anders is bepaald.  
 
Tegelijkertijd of zo spoedig mogelijk met de bekendmaking van het besluit in de 
Staatscourant wordt van het besluit een mededeling gedaan aan degenen die hun zienswijze 
naar voren hebben gebracht. Bij deze mededeling wordt tevens vermeldt wanneer en hoe de 
bekendmaking ervan heeft plaatsgevonden.  
 
Indien tegen een besluit bezwaar kan worden gemaakt of beroep kan worden ingesteld, 
wordt daarvan bij de bekendmaking en bij de mededeling van het besluit melding gemaakt.  
Hierbij wordt vermeld door wie, binnen welke termijn en bij welk orgaan bezwaar kan worden 
gemaakt of beroep kan worden ingesteld. 
 
Idee; 
Alle indieners van de zienswijzen een brief sturen met daarin de planning / timemanagement, 
laten weten dat er vakantie is er dat we op [datum] hen zullen informeren?  
 
 
  





BEKENDMAKINGEN 
 
 
Onderwerp: Ontwerpbesluit kaart Wet ammoniak en veehouderij 
 
Gedeputeerde staten van Drenthe maken bekend dat zij voornemens zijn om aan Provinciale Staten 
voor te stellen de begrenzing van een op grond van de Wet ammoniak en veehouderij als zeer 
kwetsbaar gebied aangewezen gebied te wijzigen. Het betreft hier de begrenzing van het zuidelijke 
deel van het Noordbargerbos. De wijziging is noodzakelijk om de oprichting van een stadsboerderij 
mogelijk te maken.  
 
Het ontwerpbesluit beperkt zich tot het wijzigen van de grens van het zuidelijke deel van het 
Noordbargerbos, gelegen nabij de woonwijk Bargeres te Emmen. Op grond van een eerder op 11 
november 2010 genomen besluit van provinciale staten zijn alle zeer kwetsbare gebieden van Drenthe 
aangewezen. In de voorbereiding van het nu opgestelde ontwerpbesluit hebben wij vooroverleg 
gevoerd met diverse (in)direct betrokken instanties, te weten: natuur en Milieufederatie Drenthe, 
Staatsbosbeheer, gemeente Emmen en LTO Noord. Uiteraard zijn de initiatiefnemers van de op te 
richten stadsboerderij hier ook steeds bij betrokken geweest. 
 
Bij het ontwerpbesluit behoren ook detailkaarten waarop het nu aangewezen gebied zichtbaar staat 
weergegeven, evenals een weergave van de nieuwe voorgestelde begrenzing van het 
Noordbargerbos. Ter informatie staat ook de wettelijke zone van 250 meter rond het kwetsbare 
gebied, waar beperkingen gelden voor de daarin liggende veehouderijbedrijven, op die kaartbeelden 
weergegeven. 
 
Het ontwerpbesluit, de bijbehorende kaartbeelden, en andere op het ontwerpbesluit van toepassing 
zijnde stukken liggen ter inzage van 1 juni tot en met 12 juli 2017: 
- bij de provincie Drenthe, provinciehuis, Westerbrink 1 te Assen, op werkdagen van 8.30 uur tot 

17.00 uur; 
- Bij de gemeente Emmen, Raadhuisplein 1 te Emmen; 
 
Ook staan alle bij het ontwerpbesluit behorende stukken op de website van de provincie Drenthe. 
 
Gedurende de termijn van tervisielegging bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid een 
zienswijze, zowel mondeling als schriftelijk, in te dienen op het ontwerpbesluit. U kunt uw zienswijze 
indienen bij het College van gedeputeerde staten van Drenthe, t.a.v. de afdeling Bestuur en 
Communicatie, Postbus 122, 9400 AC Assen.  
 
Inlichtingen betreffende de inhoud van het genomen ontwerpbesluit kunnen telefonisch  
of via e-mail @drenthe.nl worden ingewonnen bij de heer   
/coll.  

 



’t Nije Hof 
 
 
Het initiatief van ’t Nije Hof is voor de provincie Drenthe om verschillende redenen 
interessant. Het is ook een initiatief dat vragen met zich brengt waar we antwoord op moeten 
kunnen geven. We maken een integrale afweging en komen op die wijze tot een set van 
eisen waar aan moet worden voldaan om medewerking te kunnen en willen verlenen.  
 
De bredere afweging waar de provincie naar kijkt naar hoofduitgangspunten van beleid. 
Daarbinnen kunnen we eisen stellen waaraan in casu voldaan moet worden: 
 

� Duurzame grondgebonden melkveehouderij 
o Stalconcept met lage ammoniakuitstoot (scheiden aan de bron van mest en 

urine) 
o Toepassen van beweiding (is voorwaarde biologisch) 
o Energieneutraal bedrijfsconcept 
o Lage carbon footprint (CO2-uitstoot) 
o Economisch duurzaam 
o Volledig biologisch bedrijfsconcept (SKAL-normen) 

 
� Maatschappelijke acceptatie van (melk)veehouderij 

o Herstellen van de relatie burger-platteland-voedsel 
o Leerbedrijf voor scholen 
o Openstellen van bedrijf om kennis te kunnen maken met duurzame 

veehouderij (zowel voor burgers als collega ondernemers) 
o Zuivel kopen bij de ‘buurman’, korte ketens 
 

� Landschap en natuur 
o Beschermen van bijzondere waarden 
o Ontwikkelen en robuust maken van natuur 
o Inpassen van nieuwe bebouwing in het landschap 
o Versterken landschappelijke waarde 
o Beleven en benutten van het landschap, natuur 
o Recreatie 

 
Het herstellen van de verbinding tussen stad, platteland en de natuur is een belangrijke 
opgave voor de provincie Drenthe. We streven naar verwevenheid van functies in plaats van 
(harde) scheiding. Natuurlijk Platteland! 
 
Het belangrijkste knelpunt is dat de locatie waar het bedrijf zich nieuw wil gaan vestigen ligt 
binnen de 250 meter zone van een aangewezen zeer kwetsbaar gebied, dat als zodanig is 
aangewezen op grond van de Wet ammoniak en veehouderij (WAV). Nieuwvestiging is niet 
toegestaan in de genoemde zonering. Enige manier om de vestiging mogelijk te maken is 
het aanpassen van de kaart WAV. Om dit mogelijk te maken moet er wel sprake zijn van een 
bijzonder initiatief wat geen precedent schept voor ieder ander initiatief dat iets nieuws zou 



willen vestigen binnen een dergelijke zone. Vandaar dat vroegtijdig wordt onderzocht met 
partners/stakeholders of we met elkaar hier een goed gevoel bij (kunnen) hebben. 
Belangrijke eis is daarom ook zeer zeker een zeer lage emissie van NH3, omdat de WAv 
zich daar ook specifiek op richt. 
 
Omdat bij de vaststelling van de kaart WAV in 2012 geen gebruik is gemaakt van 
compensatie van natuur dat van de kaart is verdwenen ten faveure van de landbouw, en er 
ook geen grote kwaliteit kan worden toegekend aan de rand van het bosgebied waar het om 
gaat, vinden we het niet nodig om over te gaan tot compensatie. Het is veel beter om extra 
aandacht te geven aan de kwaliteit van wat er ontstaat en daar extra eisen aan te stellen in 
het kader van inpassing en versterking van het landschap. 
 
 











KWETSBAARHEID BODEM EN VEGETATIE NOORDBARGERBOS VOOR AMMONIUMDEPOSITIE 
 

 
Als bijdrage aan de discussie of het mogelijk zou zijn toestemming te geven voor de nieuwvestiging 
van een agrarisch bedrijf heb ik geprobeerd de kwetsbaarheid van vegetatie in samenhang met de 
karakteristieken van de bodem in beeld te brengen. Het bedrijf zou zich graag direct tegen de rand 
van het Noordbargerbos vestigen (zie kaart 1, ijsblauw omrand perceel). Dit bevindt zich direct aan de 
westrand van Noordbarge en daarmee van Emmen. Het bos wordt van de bebouwde kom gescheiden 
door een grotere doorgaande weg en een strook percelen met gras- en akkerland en een paar 
percelen kleinschalige tuinbouw. Het bos in de omgeving van de locatie die in beeld is wordt veel 
gebruikt door wandelaars, en ook door hondenliefhebbers.  
 
De locatie bevindt zich binnen de 250m-bufferzône (lila omgrenzing) die wordt gehanteerd voor 
gebieden die als zeer kwetsbaar zijn aangewezen voor stikstofdepositie als gevolg van veehouderij, 
de zgn. WAV gebieden (Wet Ammoniak en Veehouderij). In deze bufferzône zou in geen 
nieuwvestiging of uitbreiding van dergelijke bedrijven plaats moeten vinden om de nadelige effecten 
van stikstofdepositie in deze natuurgebieden te verminderen. 
De zeer kwetsbare gebieden omvatten –verplicht- alle N2000-gebieden en aangewezen 
natuurmonumenten voorzover deze binnen de EHS liggen. Voor Drenthe geldt –niet verplicht- dat een 
aantal gebieden kleiner dan 50 ha groot zijn aangewezen, waarin werd vastgesteld dat er meer dan 1 
Rode Lijstsoort voorkomt die gevoelig is voor de effecten van ammoniak. In Drenthe zijn daarvoor 
alleen vaatplanten en paddenstoelen meegenomen. 
Aspekten die meewogen in de aanwijzing van deze niet-verplichte gebieden zijn:  
 
1 De gevoeligheid van het betreffende gebied voor ammoniak; 
2 De natuurwaarden aanwezig in het betreffende voor verzuring gevoelige gebied 
3 De ecologische samenhang van het betreffende gebied 
4  De grootte ervan en 
5 De gevolgen van aanwijzing van een gevoelig gebied voor omliggende veehouderijen, 
voorzover er geen verlies van samenhang en/ of bijzondere natuurwaarden optreedt. 
 
 
De aanwijzing van de WAV gebieden is destijds met reden doorgevoerd op basis van inschatting van  
de verzuringsgevoeligheid van het bodemtype, het gevoeligheid van het begroeiingstype voor 
stikstofdepositie (bv hoogveen, schraalland) en het voorkomen van voor hoge ammoniumgehalten 
gevoelige Rode List-soorten planten en paddenstoelen. Er is geen reden om aan te nemen dat daarin 
veel verandering is gekomen. Mocht het aantal Rode Lijstsoorten dat gevoelig is voor ammonium 
inmiddels zijn afgenomen, dan nog is er geen reden om deze gebieden buiten de WAV te stellen: het 
verdwijnen kan immers een regelrecht gevolg zijn van toegenomen ammoniumdepositie in het recente 
verleden, en is daardoor eerder een pleit voor het handhaven van de beperking dan voor het laten 
vervallen ervan. 
Ondanks het feit dat de ammoniumdepositie recent een minder dramatische trend laat zien, is er 
evenmin veel reden om te veronderstellen dat de (in ontwikkeling daarop achterlopende) vegetatie 
zich inmiddels zover heeft hersteld dat de beschermende maatregelen inmiddels overbodig zouden 
zijn. 
Los van of het wettelijk wel mogelijk is, moet een discussie worden gevoerd of het ecologisch wel 
wenselijk is een uitzondering te maken op de bestaande regelgeving. Het volgende is een bijdrage 
daaraan. We hebben nog een keer extra gekeken naar de eerste twee van de genoemde vijf kriteria: 
het voorkomen van soorten die gevoelig zijn voor ammoniumdepositie en de natuurwaarden van het 
betreffende bos.  



 
 

Kaart 1: eventuele vestigingsplaats nieuw bedrijf in relatie tot de bufferzône van het WAV-gebied 
Noordbargerbos. 



 
 
Kaart 2: Bodem en ligging met meetpunten meetnet Milieutekorten (bodemchemie, water en vegetatie) 
rond het Noordbargerbos.

 



 
 
Consequenties ammoniumdepositie voor vegetatie 
Schadelijke effecten van ammoniumdepositie op de vegetatie kunnen zich op een aantal verschillende 
manieren manifesteren. Een eerste manier is via toxiciteit van ammonium zelf. Deze doet zich vooral 
voor bij plantensoorten die karakteristiek zijn voor zwak gebufferde, vaak lemige bodems. Gevoelige 
soorten zijn vooral licht basenminnende soorten van bijvoorbeeld heischrale graslanden, niet-zure 
boszomen en soorten van kwelsituaties met licht basenrijk grondwater. Een tweede schadelijk effect is 
bodemverzuring, die veroorzaakt wordt door een netto uitwisseling van een overmaat NH4+ tegen H+-
ionen door de planten. Gevoelig hiervoor zijn uiteraard vooral zuurmijdende soorten. Een derde 
schadelijk effect van ammonium ligt in verhoging van de stikstofbeschikbaarheid. Met name 
plantensoorten van voedselarme milieus zijn hiervoor gevoelig, omdat ze worden weggeconcurreerd 
door algemenere soorten van voedselrijkere omstandigheden. 
Verder kan ammonium schadelijk zijn voor paddenstoelen, en ontregelend werken bij de vorming van 
mycorrhiza’s waardoor ook de boomgroei negatief wordt beïnvloed. 
 
Evaluatie bodem en meetpunten bodemchemie 
Gevoeligheid voor ammoniumdepositie kan het meest compleet in beeld worden gebracht via het 
meetnet milieutekorten (zie kaart 2), waarin data van grondwater, bodemchemie en vegetatie in 
samenhang kunnen worden geanalyseerd. Helaas ligt er geen punt van dit meetnet in het 
Noordbargerbos., maar er zijn wel een aantal in het nabijgelegen Valther- en Oosterbos. Het 
Noordbargerbos bestaat vooral uit loof- en naaldbosgedeelten met hier en daar heideterreinen op 
veld- en haarpodzolen. Kleinere gedeelten liggen op stuifzandbodems. Het Valther- en Oosterbos 
delen deze karakteristiek. Andere nabijgelegen WAV terreinen zijn minder vergelijkbaar, omdat ze een 
andere (veen-) bodem hebben dan wel andersoortige (natte heide- en hoogveen-) vegetaties hebben. 
Meetpunten in deze twee vergelijkbare bossen zijn over het algemeen erg zuur (pH tussen 3,5 en 4,3), 
hebben mede daardoor ammonium als dominante stikstofvorm, zijn zowel voor stikstof als fosfaat 
mesotroof tot eutroof (zie tabel bodemchemie WAVgebieden). De punten zijn daarmee al zuurder, 
voedselrijker en ammoniumrijker dan wenselijk. De kans op verdere verzuring varieert sterk, maar kan 
groot zijn al naar gelang uitgangssituatie en actuele vegetatie. De vegetatie is wisselend stikstof- of 
fosfaatbeperkt, of door beide. Waar (mede) beperkt door fosfaat, zal het eutrofierend effect van 
inwaaiend stikstof beperkt zijn; wanneer stikstof beperkend is voor de groei zal het effect van 
inwaaiend stikstof tot uiting komen. Deze laatste is dus zeker ook denkbaar in het Noordbargerbos. 
 
 
Gegevens vegetatie (kaart 3) 
Er is geen kartering beschikbaar voor het Noordbargerbos als geheel; de beheerder (SBB) heeft in het 
verleden alleen enkele niet-bospercelen laten karteren. Stikstofgevoelige vegetaties bevinden zich op 
een grotere afstand dan 250m vanaf de locatie (zwarte cirkel): het gaat om gedeelten droge heide en 
een vergraste rompvegetatie daarvan. Daarnaast zijn een paar schrale Berken-Eikenbossen 
gekarteerd. Met name de heiden zijn gevoelig voor verhoogde stikstofdepositie, maar zijn niet zozeer 
ammoniumgevoelig. De rompvegetatie droge heide is minder gevoelig voor ammoniumdepositie 
(gevoeliger soorten zijn immer al voor een deel verdwenen), maar herstel naar droge heide wordt 
bemoeilijkt door hogere stikstofniveaus. 
In de directe omgeving van het bos zijn het kader van de 3e ronde van de Milieukartering Drenthe 
waarnemingen van soorten en vegetatie gedaan. Voor een gedeelte vallen deze laatste 
waarnemingen binnen de straal van 250m rond de eventuele vesatigingsplaats waarop we ons 
concentreren. Bij de bedoelde locatie zijn door de Milieukartering min of meer verrijkte vormen van 
vochtige graslanden (heldergroen; hier: rompgemeenschap van Fluitenkruid) en verder van de 
bosrand droge graslanden (geel, hier: rompgemeenschap van Gewoon struisgras en Biggenkruid). 



Verwachte schade bij toenemende ammoniumuitstoot is niet erg groot, maar met name de drogere 
graslanden zullen wel in kwaliteit afnemen. Ze liggen echter formeel wel buiten het WAV-gebied zelf. 
Ook in de ruimere omgeving zijn rond het Noordbargerbos tamelijk voedselrijke graslanden 
aangetroffen (vochtige en wat minder vochtige (lichtgroen) varianten van graslanden met een sterke 
cultuurinslag). Op deze delen wordt geen grote negatieve invloed verwacht, ook al omdat ze op 
grotere afstand liggen. 
 
Op 6 november 2015 zijn er daarom binnen het Noordlaarderbos in een straal van 250 rond de 
voorgenomen locatie aanvullende waarnemingen gedaan. Er zijn vegetatieopnames gemaakt en het 
bos werd getypeerd. De waarnemingen betroffen planten, mossen en paddenstoelen. De 
waarnemingen vonden  (te) laat in het jaar plaats en er zullen zeker soorten zijn gemist. 
Een flink gedeelte van bos rond de locatie bestaat uit aanplant van Amerikaanse eik, met daaronder 
een weinig soortenrijke ondergroei. Het effect van toegenomen stikstofdepositie zal hier beperkt zijn. 
Er werden geen Rode Lijstsoorten aangetroffen, en geen ammoniumgevoelige soorten. Een gedeelte 
direkt westelijk van de voorgenomen locatie bestaat uit kaal beukenbos, vrijwel zonder ondergroei. 
Ook hier werden geen stikstof- of specifieker: ammoniumgevoelige plantensoorten aangetroffen. 
Direkt zuidwestelijk betreft een mooier ontwikkeld bosgedeelte aan de rand, Berken-Eikenbos met een 
goed ontwikkelde en soortenrijkere struiklaag. Ook hierin werden echter geen bijzonder 
stikstofgevoelige soorten aangetroffen. De zoom van dit bosgedeelte is wat verruigd, waarschijnlijk het 
contact met de cultuurlanden, en de bosrand zelf is wat verrijkt tot een wat fraaier Beuken-Eikenbos 
met wat Hulst en Klimop. Direct ten noorden hiervan ligt een naaldhoutaanplant met eveneens een vrij 
complete ondergroei van Berken-Eikenbos; hiervoor geldt exact hetzelfde als voor de vorige vegetatie-
eenheid. Effecten van een toegenomen ammoniumuitstoot zullen hier vooral een toenemende 
vergrassing van het bos, het sterker verruigen van de bosrand en een uitbreiding van Hulst in de 
struiklaag zijn. Verder bestaat er een risico voor de paddenstoelenflora. 
 
Rode Lijstsoorten 
Ik heb nagegaan of er Rode Lijstsoorten gemeld werden in de aangegeven cirkel van 250m; ik heb de 
bestanden van de Provincie gebruikt en aanvullend het NDFF. Ik heb alleen recente waarnemingen 
(afgelopen 10 jaar) gebruikt. Aangetroffen Rode Lijst soorten in dit deel waren Groene specht en de 
paddenstoel Waaiertje. 
 
Samenvattend 
zie ik geen grote gevaren bij een vestiging van het bedoelde bedrijf omdat het aanliggende 
bosgedeelte deels van weinig waarde is, en het overige deel weliswaar in kwaliteit achteruit zal gaan, 
maar niet dramatisch. Er zijn Rode Lijst soorten aangetroffen in dit deel, maar het is niet bekend of 
deze twee sterk ammoniumgevoelig zijn of niet. Er zijn geen sterk ammoniumgevoelige vegetaties 
aangetroffen. 
Anderszijds is het wel zo dat de mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering van verloren gegane 
waarden duidelijk moeilijker zal worden. Deze uitspraken gelden voor het gedeelte rond 250m rond de 
eventuele vestigingsplaats; ik doe geen gedetailleerde uitspraken over de ruimere omgeving. 
 



 
 Kaart 3. Bestaande data vegetatiekarteringen Noordbargerbos. Toelichting: zie tekst. 









[Paginanummer]

Ik ben bezig met het opstellen van een toelichting op het verzoek Nije Hoff voor de betrokken wethouders. Zodoende 
beschrijf ik ook de rol van de provincie.  
  
Duidelijk is dat het initiatief vanuit de provincie in het kader van landbouwontwikkeling en plattelandsontwikkeling als 
positief en kansrijk wordt beschouwd.  
  
Daarentegen hebben we te maken met de provinciale wetgeving, vastgelegd de in Omgevingsvisie en de 
Verordening. Hierbinnen wordt de betreffende locatie niet aangeduid als Landbouwgebied. Op de Visiekaart is zelfs 
de aanduiding Robuust Natuursysteem van toepassing.  
Wat heeft dit voor gevolgen? Bestaat er eventueel de mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken? Is hierop een 
procedure van toepassing? 
  
met vriendelijke groet, 

 

 

Beleidsmedewerker Ruimte 

 

Gemeente Emmen 

Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf 

Team Ruimte 

  

Vreding 5 

Postbus 30.001 

7800 RA, Emmen 

  

 

E @emmen.nl 

_______________________________________________ 

www.emmen.nl 

  

De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en 
gebruik door anderen is niet toegestaan. Als u niet de bedoelde ontvanger bent, wilt u dan dit bericht en 
ieder aangehecht databestand verwijderen en de gemeente Emmen hiervan via e-mail op de hoogte stellen.  
De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en 
gebruik door anderen is niet toegestaan. Als u niet de bedoelde ontvanger bent, wilt u dan dit bericht en 
ieder aangehecht databestand verwijderen en de gemeente Emmen hiervan via e-mail op de hoogte stellen.  





[Paginanummer]

 
Groet, 

 
 
 
-------- Oorspronkelijk bericht -------- 
Van:  < drenthe.nl>  
Datum: 11-05-2016 15:52 (GMT+01:00)  
Aan:  < @drenthe.nl>  
Cc:  < . @drenthe.nl>,  < @drenthe.nl>  
Onderwerp: RE: Toets Nije Hoff aan Omgevingsvisie / POV  

Heb hem toch. 

Zie bijlage 

  

Met vriendelijke groeten, 

  

  

 

 

 

 

Beleidsadviseur Wegen en Vaarwegen 

  

 

E mail: @drenthe.nl 

  

    

  

Van:   

Verzonden: woensdag 11 mei 2016 13:15 

Aan:  
CC:   
Onderwerp: RE: Toets Nije Hoff aan Omgevingsvisie / POV 



[Paginanummer]

  

Hoi  

  

Mijn advies is op basis van informatie die ik heb gekregen. Als uit onderzoek blijkt dat het genuanceerder 
ligt dan hoor ik dat graag! 

  

Zou je me dit onderzoek kunnen  sturen? 

  

Met een vriendelijke groet, 

  

 

  

Van:   

Verzonden: woensdag 11 mei 2016 13:09 
Aan:   
Onderwerp: RE: Toets Nije Hoff aan Omgevingsvisie / POV 

  

Hoi  en  

  

 

  

 
 

 
 

  

  

  

Met vriendelijke groeten, 

  

  



[Paginanummer]

 

 

 

 

Beleidsadviseur Wegen en Vaarwegen 

  

 

E mail: @drenthe.nl 

  

    

  

Van:   
Verzonden: woensdag 11 mei 2016 11:17 

Aan:  

CC:  
Onderwerp: RE: Toets Nije Hoff aan Omgevingsvisie / POV 

  

Hoi  

  

 
  

  

 
 
 
 

 
  

  

Met een vriendelijke groet, 



[Paginanummer]

  

 

  

  

Van:   
Verzonden: dinsdag 10 mei 2016 9:13 

Aan:   
Onderwerp: RE: Toets Nije Hoff aan Omgevingsvisie / POV 
Urgentie: Hoog 

  

Dag heren, 

  

Is één van  jullie al in de gelegenheid geweest naar dit initiatief te kijken? De gemeente vraagt zich onder 
meer af wat het ‘Robuust natuursysteem’ inhoudt wat op de Visiekaart is weergegeven.  

Graag een spoedige (eerste) reactie. Hoewel ik nog wel wat vragen heb, ben ik vanuit overige aspecten 
positief ten opzichte van dit plan. 

  

Groet, 

 

  

Van:   

Verzonden: dinsdag 3 mei 2016 11:04 

Aan:   
Onderwerp: FW: Toets Nije Hoff aan Omgevingsvisie / POV 

  

Dag heren, 

  

Bijgaand informatie over een mogelijke ontwikkeling aan de rand van Emmen. Het betreft een 
(kleinschalig) veebedrijf die toegankelijk zal zijn voor publiek, eigen producten verkoopt etc. etc. Hoewel ik 
nog wat vragen heb, wat mij betreft een sympathiek plan. De gronden waar het plan vorm zou moeten 
krijgen grenzen aan de EHS. Kan één van jullie daarom een eerste reactie geven op dit plan? Als het kan 
uiterlijk maandag. 

  

Groet, 











[Paginanummer]

  

De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en 
gebruik door anderen is niet toegestaan. Als u niet de bedoelde ontvanger bent, wilt u dan dit bericht en 
ieder aangehecht databestand verwijderen en de gemeente Emmen hiervan via e-mail op de hoogte stellen.  

De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en 
gebruik door anderen is niet toegestaan. Als u niet de bedoelde ontvanger bent, wilt u dan dit bericht en 
ieder aangehecht databestand verwijderen en de gemeente Emmen hiervan via e-mail op de hoogte stellen.  



Van:
Aan: Post; "kennisgevingwro@vechtstromen.nl"; "info@nmfdrenthe.nl"; @staatsbosbeheer.nl";

@rvd.nl"; @bargeres.com"
Cc:
Onderwerp: conceptontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Emmen, Emmen, Nieuw-Amsterdamsestraat (’t Nije Hoff)”
Datum: dinsdag 20 februari 2018 9:57:03

Geachte heer, mevrouw,
In het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening laten wij u weten dat vanaf
woensdag 21 februari 2018 het conceptontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Emmen, Emmen, Nieuw-
Amsterdamsestraat (’t Nije Hoff)”te vinden is op www.ruimtelijkeplannen.nl .
Uw reactie met betrekking tot het concept- ontwerpbestemmingsplan zien wij graag binnen 8 weken met
belangstelling tegemoet. Indien u binnen deze termijn niet heeft gereageerd gaan wij er vanuit dat u zich kunt
vinden in het concept-ontwerpbestemmingsplan. Het conceptontwerpbestemmingsplan @ met nummer
“IMRO.0114.2017021 -B301” is te vinden op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?
planidn=NL.IMRO.0114.2017021-B301 .
Met vriendelijke groet,

Team Ontwikkeling,
.

De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).
Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Als u niet de bedoelde
ontvanger bent, wilt u dan dit bericht en ieder aangehecht databestand verwijderen en de
gemeente Emmen hiervan via e-mail op de hoogte stellen.



 

 

Contactpersoon: Archeologie en cultuurhistorie 
 
Naam bestemmingsplan: Bestemmingsplan Buitengebied Emmen, Emmen, Nieuw-

Amsterdamsestraat t Nije Hoff (arch en CH) 
Gemeente: Gemeente Emmen 
Status plan: Voorontwerp 
Reactie termijn: 13 maart 2018 
 
 
Provinciaal belang: Cultuurhistorie: respecteren 

Archeologie: gelegen in beekdal 
Het plan betreft de realisatie van een nieuw melkveehouderijbedrijf 
(stadsboerderij), tevens educatiecentrum, verhuur vergaderruimten en 
eventueel kinderopvang aan de rand van Emmen.  De gemeente en ook 
de provincie vanuit plattelandsontwikkeling zijn positief over dit plan. 
In de Toelichting is het provinciaal beleid met de kernkwaliteiten algemeen 
benoemd. Archeologie en CH komen separaat in het plan terug. 

Vraag: Is er sprake van provinciaal belang en zo ja, is dit voldoende in het plan 
meegenomen? 

Reactie:  
 
Archeologie: 

In de plantoelichting wordt geen melding gemaakt van het provinciaal archeologisch belang 
(beekdalen). Gezien de conclusies uit het reeds uitgevoerd verkennend archeologisch onderzoek zien 
wij geen aanleiding om aanvullende actie daarop te eisen. Wel zien wij graag dat in komende 
plantoelichtingen het provinciaal archeologisch belang wordt meegenomen.  
 
Vooruitblik: Indien de gemeente het plan niet / onvoldoende aanpast welke actie kan er dan worden 
verwacht? Hierbij ook argumenten aangeven. Dit alvast aangeven i.v.m. mogelijke tijdswinst in de 
volgende stap van het proces. 
 
 
Relatiebeheer:  
Ambtelijk overleg:  
Bestuurlijk overleg:  
Zienswijze:  
 
 



 

 

Contactpersoon:  
 
Naam bestemmingsplan: Bestemmingsplan Buitengebied Emmen, Emmen, Nieuw-

Amsterdamsestraat t Nije Hoff (AW) 
Gemeente: Gemeente Emmen 
Status plan: Voorontwerp 
Reactie termijn: 13 maart 2018 
 
 
Provinciaal belang: Het plan betreft de realisatie van een melkveehouderij, educatiecentrum, 

vergaderruimten en evntueel kinderopvang aan de rand van Emmen 
(stadsboerderij). 
Aardkundige waarden: middel. In de Toelichting komt het provinciale beleid 
en de kernkwaliteiten enkel algemeen aan de orde. 

Vraag: Is de kernkwaliteit aardkundige waarden van provinciaal belang en zo ja, 
wordt dit voldoende in het plan meegenomen? 

Reactie: Akkoord met het plan, beschrijving aardkundige waarden is wel erg 
algemeen. 

 
 
Vooruitblik: Indien de gemeente het plan niet / onvoldoende aanpast welke actie kan er dan worden 
verwacht? Hierbij ook argumenten aangeven. Dit alvast aangeven i.v.m. mogelijke tijdswinst in de 
volgende stap van het proces. 
 
 
Relatiebeheer:  
Ambtelijk overleg:  
Bestuurlijk overleg:  
Zienswijze:  
 
 





 

 

Contactpersoon:  
 
Naam bestemmingsplan: Bestemmingsplan Buitengebied Emmen, Emmen, Nieuw-

Amsterdamsestraat t Nije Hoff (natuur) 
Gemeente: Gemeente Emmen 
Status plan: Voorontwerp 
Reactie termijn: 13 maart 2018 
 
 
Provinciaal belang: Het plan betreft de realisatie van een nieuw melkveebedrijf, tevens 

educatiecentrum/vergaderruimte/eventueel kinderopvang in de stadsrans 
van Emmen, naast bosgebied/natuur/NNN. Zowel de gemeente als 
provincie vanuit plattelandsontwikkeling zijn positief over dit plan. 
In het zaakdossier heb ik mailwisselingen opgenomen waarin eerder al het 
provinciaal belang natuur onder de aandacht is geweest. 

Vraag: Bedrijf wordt gerealiseerd naast bos/NNN. In de toelichting staat dat de 
WAF-kaart in opverleg door de provincie is aangepast. Ook is er een 
ecologische quick-scan uitgevoerd.  
Is het provinciaal belang vanuit natuur voldoende in het plan 
meegenomen? 
 

Reactie: Zoals uit de bijgevoegde mailwisseling blijkt zijn bovengenoemde 

vragen over de WAF en impact NNN in het voortraject voldoende 

afgehandeld. Het advies om landschaps- en natuurwaarden in de 

planvorming mee te nemen zie ik overduidelijk terug in het versterken 

van landschapselementen, het gebruik van inheems plantmateriaal en 

in de materiaalkeuze voor bijvoorbeeld verharding. Ik lees niets terug 

over de aanleg van kruidenrijke graslanden / randen. Dit zou ook 

prima aansluiten bij de inrichting van het terrein of de dakvegetatie 

(meer info http://www.lbdrenthe.nl/informatie-voor/particuliere-

grondeigenaren/drentse-bloemenmengsels ). 

 
 
Vooruitblik: Indien de gemeente het plan niet / onvoldoende aanpast welke actie kan er dan worden 
verwacht? Hierbij ook argumenten aangeven. Dit alvast aangeven i.v.m. mogelijke tijdswinst in de 
volgende stap van het proces. 
 
 
Relatiebeheer:  
Ambtelijk overleg:  
Bestuurlijk overleg:  
Zienswijze:  
 
 





 

 

 

 

Aan: 
Gemeente Emmen 
Postbus 30001 
7800 RA  EMMEN 
 
7800RA30001 

 
              

      
           

  
Assen, 5 april 2018 
Ons kenmerk 201800800-00750165 
Behandeld door mevrouw   
Onderwerp: Bestemmingsplan Buitengebied Emmen, Emmen, Nieuw-Amsterdamsestraat t Nije Hoff 

                             
 

Geacht college, 
 
U hebt ons gevraagd advies uit te brengen over het voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan 
Buitengebied Emmen, Emmen, Nieuw-Amsterdamsestraat t Nije Hoff. Met het plan wordt de realisatie 
van een melkveebedrijf met bezoekerscentrum en educatiecentrum mogelijk gemaakt met 
mogelijkheden voor verhuur van vergaderruimten en eventueel kinderopvang. Hierbij horen ook twee 
bedrijfswoningen, gerealiseerd in één gebouw.  
 
Provinciaal belang 
Op basis van de Omgevingsvisie Drenthe zijn in het bovengenoemde voorontwerpbestemmingsplan 
de volgende aspecten van provinciaal belang: 
- Kernkwaliteiten: landschap en cultuurhistorie, archeologie, natuur/NNN, aardkundige waarden. 
 
Advies  
In de analyse van het plangebied en van het provinciaal beleid wordt geen aandacht besteed aan de 
kernkwaliteiten die van provinciaal belang zijn. In het plangebied is sprake van een stapeling van 
kernkwaliteiten welke aandacht verdienen in de Toelichting. Wij vragen u dan ook hierop in te gaan. 
 
Landschap en cultuurhistorie 
De eigentijdse en opvallende vormgeving vormt een fraai geheel met de landschappelijke omgeving 
van deze stadsrandzone. Wij zijn van mening dat door deze ontwikkeling kwaliteit wordt toegevoegd 
aan deze stadsrand. 
Daarnaast worden de houtwalstructuren van overigens het laatste restant van het beekdalletje van de 
Oude Delft meegenomen in het ontwerp en in de landschappelijke inpassing. 
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Natuur 
De landschaps- en natuurwaarden zijn in de planvorming meegenomen. Overigens is het, het 
overwegen waard, gezien ook de educatieve ambities van deze ontwikkeling, ruimte te geven aan de 
aanleg van kruidenrijke perceelranden. 
 
Archeologie en aardkundige waarden 
Voor het provinciaal belang archeologie en aardkundige waarden geldt dat dit goed in het plan is 
verwerkt, wel verdient de benoeming hiervan nog aandacht in de toelichting, zoals hierboven al is 
aangegeven. 
 
 
Indien het plan overeenkomstig dit voorontwerp in procedure wordt gebracht, mag u er vanuit gaan dat 
Gedeputeerde Staten geen reden zullen zien om vanuit provinciaal belang in te grijpen in de verdere 
procedure. 
Hiermee is, wat ons betreft, voldaan aan het vooroverleg als bedoeld in het Besluit ruimtelijke 
ordening. 
 
Voor vragen of overleg inzake dit advies kunt u contact opnemen met mevrouw  telefoon 

 of @drenthe.nl. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
namens dezen,  

  

mevrouw drs. J.R.M. Tolsma,  
 
Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling  
 





Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Emmen, Emmen, Nieuw-Amsterdamsestraat (’t 

Nije Hoff)’ 

 

Burgemeester en wethouders van Emmen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 

‘Buitengebied Emmen, Emmen, Nieuw-Amsterdamsestraat (’t Nije Hoff)’, vervat in het GML-

bestand ‘NL.IMRO.0114.2017021-B501’, vanaf vrijdag 13 juli 2018 gedurende zes weken voor een 

ieder ter inzage ligt. 

 

Het bestemmingsplan maakt de realisatie mogelijk van een modern, groen melkveebedrijf met een 

natuurlijke uitstraling aan de Nieuw-Amsterdamsestraat, aan de rand van de wijk Bargeres, in 

Emmen. Het plan voorziet in de uitoefening van een stadsboerderij met ruimte voor horeca en 

educatie. 

 

Op afspraak kunt u het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken inzien bij het Klant 

Contact Centrum, Raadhuisplein 1 te Emmen (op verzoek ook buiten kantooruren). 

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken is ook digitaal raadpleegbaar via 

www.ruimtelijkeplannen.nl (‘Buitengebied Emmen, Emmen, Nieuw-Amsterdamsestraat (’t Nije 

Hoff)’ met planid. NL.IMRO.0114.2017021-B501). 

 

Zienswijze 

Binnen de termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk, mondeling of digitaal zijn zienswijze(n) 

bij de gemeenteraad van Emmen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de 

gemeenteraad van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen, onder vermelding van zienswijze 

zaak 73760-2017. Digitale zienswijzen kunnen worden ingediend via 

www.gemeente.emmen.nl/producten/zienswijze. 

 

Nadere informatie 

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de 

gemeente Emmen via telefoonnummer 14 0591. 

 

Emmen, 12 juli 2018 

burgemeester en wethouders van Emmen 



 

 

 

 

Aan: 
Gemeente Emmen 
Postbus 30001 
7800 RA  EMMEN 
 
7800RA30001 

 
              

      
           

  
Assen, 24 juli 2018 
Ons kenmerk 201800800-00769298 
Behandeld door mevrouw   
Onderwerp: Bestemmingsplan Buitengebied Emmen, Emmen, Nieuw-Amsterdamsestraat t Nije Hoff 

                           
 

Geacht college, 
 
Volgens kennisgeving van 12 juli 2018 ligt als gevolg van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
met ingang van 13 juli 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage het ontwerp-besluit met 
bijbehorende stukken tot vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Emmen, Emmen, Nieuw-
Amsterdamsestraat 't Nije Hoff. Het plan omvat de realisatie van een melkveebedrijf aan de rand van 
Emmen met bezoekersruimte, educatiecentrum en mogelijkheden voor verhuur van vergaderruimten 
en kinderopvang. 
 
Op 5 april 2018 is in het kader van het vooroverleg, zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke 
ordening, door ons advies uitgebracht over het voorontwerp bestemmingsplan. 
In onze reactie is aangegeven dat de volgende aspecten van provinciaal belang worden geacht: 
- Kernkwaliteiten: landschap en cultuurhistorie, archeologie, natuur/NNN en aardkundige 

waarden 
Het provinciaal belang is op een voldoende wijze in het plan opgenomen. Wel merken wij wederom op 
dat in de Toelichting de benoeming van het provinciaal belang meer locatie specifiek aandacht 

wordt niet uiteengezet hoe 
met het plan wordt bijgedragen aan behoud en ontwikkeling van de betrokken kernkwaliteiten en hoe 
deze bijvoorbeeld worden gerespecteerd of gebruikt als inspiratie bij het ontwerp.  
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Indien het ontwerp bestemmingsplan ongewijzigd wordt vastgesteld mag u ervan uitgaan dat wij geen 
reactieve aanwijzing zullen geven.  
 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
namens dezen,  

  

mevrouw drs. J.R.M. Tolsma,  
teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling  
 
 







 

  

 

 





 



 

 

 

 

 

 





 

 



 

 













[Paginanummer]

Allereerst dank voor het zenden van het resultaat van jullie inspanningen om te komen tot een privaatrechtelijke 

overeenkomst.  Intern hebben we er met een aantal mensen naar gekeken.  en ik naar de inhoud en een 

jurist voor de vorm en het proces. Hierbij willen wij onze opmerkingen met jullie delen: 
  

• De vorm van een privaatrechtelijke overeenkomst is op  zich een goede 
• Ambtenaren mogen geen ondertekenaar zijn, dat is GS, of een lid van GS of zelfs de CDK (dat wordt later wel 

duidelijk) 
• Ook bij de andere organisaties moet goed gekeken worden wie mag/moet tekenen 
• De inhoud van de hoofdtekst vinden we aan de magere kant. Hier verwachten we meer stellig geformuleerd 

de inzet waar jullie je toe verplichten Geef per thema,  waarover we mondeling principeakkoord hebben 

bereikt, aan wat jullie gaan leveren/presteren. Dus bijvoorbeeld het thema ammoniak: geef aan welke norm 

geldt en welke norm jullie gaan behalen en op welke manier. Doe dat ook voor andere onderdelen zoals 

klimaat, energie, beweiden etc. Nu staat het te globaal in de tekst, met een verwijzing naar de tabel als 

bijlage. Ook die tabel geeft geen volledig inzicht in de te behalen waarden. Voor ons gevoel zijn we in het 

laatste overleg verder gekomen dat wat we nu terug lezen. 
• Bijlage 1 behoort niet tot deze overeenkomst. Dat is een startdocument geweest op basis waarvan we met 

elkaar het inhoudelijke gesprek zijn aangegaan. We moeten nu de uiteindelijke afspraken in de 

overeenkomst opnemen. Daarmee is Bijlage 1 in die zin achterhaald en nader ingevuld.  
• Neem een bepaling op omtrent overdracht van het bedrijf en de gevolgen die dat heeft voor de opvolgers. 
• Neem iets op over de afgesproken (maximale) omvang van het bedrijf. 
• De tekst onder “de partijen komen de volgende richtlijnen overeen’ kan geheel weg gelaten worden op het 

moment dat jullie bedrijfsvoering goed en duidelijk omschreven staat in de artikelen. Dit klinkt te veel als 

uitgangspunten en wensen, maar dat is niet waar we staan in het proces. We maken harde afspraken met 

elkaar, gebruiken afrekenbare doelen. 
  
We zouden het huidige document kunnen voorzien van onze opmerkingen en verbeteringen. Op dit moment kiezen 

we daar nog niet voor. Enerzijds omdat we jullie input steviger op papier gezet willen zien worden door jullie zelf. En 

anderzijds om dat het gevaar bestaat dat wat wij nu aangeven als vaststaande input kan worden gezien waar van 

mag worden uitgegaan. Ook voor ons is het een proces waarin we stap voor stap verder komen op zoek naar de best 

passende oplossing. 
Andere zaken waar we nog aandacht voor moeten hebben zijn de volgende: 
We moeten een inschatting doen op welk moment het handig is om het document voor te leggen aan de 

gedeputeerde en vervolgens aan GS. Wij denken dat het goed is als we dat doen met een ‘ambtelijke’ versie waar 

we ons gezamenlijk  in kunnen vinden. Ook moeten de andere organisaties op dat moment het delen met hun 

bazen/hoger geplaatsten. Van de wethouder is bijvoorbeeld ook nodig te weten of hij medewerking kan en wil 

verlenen op het moment dat de provincie positief besluit. Ook is het wel handig om vooraf te weten wat de buurt, 

de omgeving vindt van het plan om de melkveehouderij daar te vestigen. We hebben liever eerder in het proces dan 

op het einde van het proces inzicht in de mogelijke bezwaren die bewoners uitten tegen dit initiatief. Want dat kun 

je dan ook meenemen in de overwegingen om tot een besluit te komen.  
  
Al met al best een aantal punten voor huiswerk. Ik weet niet of jullie je op dit punt laten ondersteunen, maar 

wellicht is het goed dat iemand met juridische kennis met jullie meedenkt en mee schrijft aan dit document. We zien 

een verbeterde versie graag tegemoet. Graag die dan ook delen met de andere betrokkenen in het proces. We 

moeten hierin samen blijven optrekken en gezamenlijk de stappen zetten. 
  
In overleg met  opgesteld en met groet, 
  
  

 
Beleidscoördinator bodemontwikkeling & duurzame landbouw 
  

 
  
Team Milieu, Bodem en Energie 
Postbus 122 





































naam code vegetatie
Emmerdennen N497 rompgemeenschap Amerikaanse eik
Valtherbos L618 Beukenbos
Valtherbos H383 Droge heide
Valtherbos L615 gestoord varenrijk Eikenbos
Valtherbos H384 Droge heide
Valtherbos N497 rompgemeenschap Amerikaanse eik

ph

Tabel 1. Samenvatting vegetatie en nutrientenbeperking meetpunten bodemchemie in WAV gebiede



pH H20 verzgevoelgev verz linitatie NH4/NO3 Ntrofie Ptrofie
stuifzand 3,7 ja groot N of NP NH4 meso meso
veldpodzol 3,5 ja klein N NH4 eutroof eutroof
haarpodzol 4,1 ja klein neutraal meso meso
haarpodzol 3,6 ja klein P NH4 eutroof eutroof
haarpodzol 4,3 ja klein N NH4 eutroof eutroof
stuifzand 3,7 ja groot P of NP NH4 meso meso

          en



KWETSBAARHEID BODEM EN VEGETATIE NOORDBARGERBOS VOOR AMMONIUMDEPOSITIE 
  

 
Als bijdrage aan de discussie of het mogelijk zou zijn toestemming te geven voor de nieuwvestiging 
van een agrarisch bedrijf heb ik geprobeerd de kwetsbaarheid van vegetatie in samenhang met de 
karakteristieken van de bodem in beeld te brengen. Het bedrijf zou zich graag direct tegen de rand 
van het Noordbargerbos vestigen (zie kaart 1, ijsblauw omrand perceel). Dit bevindt zich direct aan de 
westrand van Noordbarge en daarmee van Emmen. Het bos wordt van de bebouwde kom gescheiden 
door een grotere doorgaande weg en een strook percelen met gras- en akkerland en een paar 
percelen kleinschalige tuinbouw. Het bos in de omgeving van de locatie die in beeld is wordt veel 
gebruikt door wandelaars, en ook door hondenliefhebbers.  
 
De locatie bevindt zich binnen de 250m-bufferzône (lila omgrenzing) die wordt gehanteerd voor 
gebieden die als zeer kwetsbaar zijn aangewezen voor stikstofdepositie als gevolg van veehouderij, 
de zgn. WAV gebieden (Wet Ammoniak en Veehouderij). In deze bufferzône zou in geen 
nieuwvestiging of uitbreiding van dergelijke bedrijven plaats moeten vinden om de nadelige effecten 
van stikstofdepositie in deze natuurgebieden te verminderen. 
De zeer kwetsbare gebieden omvatten –verplicht- alle N2000-gebieden en aangewezen 
natuurmonumenten voorzover deze binnen de EHS liggen. Voor Drenthe geldt –niet verplicht- dat een 
aantal gebieden kleiner dan 50 ha groot zijn aangewezen, waarin werd vastgesteld dat er meer dan 1 
Rode Lijstsoort voorkomt die gevoelig is voor de effecten van ammoniak. In Drenthe zijn daarvoor 
alleen vaatplanten en paddenstoelen meegenomen. 
Aspekten die meewogen in de aanwijzing van deze niet-verplichte gebieden zijn:  
 
1 De gevoeligheid van het betreffende gebied voor ammoniak; 
2 De natuurwaarden aanwezig in het betreffende voor verzuring gevoelige gebied 
3 De ecologische samenhang van het betreffende gebied 
4  De grootte ervan en 
5 De gevolgen van aanwijzing van een gevoelig gebied voor omliggende veehouderijen, 
voorzover er geen verlies van samenhang en/ of bijzondere natuurwaarden optreedt. 
 
 
De aanwijzing van de WAV gebieden is destijds met reden doorgevoerd op basis van inschatting van  
de verzuringsgevoeligheid van het bodemtype, het gevoeligheid van het begroeiingstype voor 
stikstofdepositie (bv hoogveen, schraalland) en het voorkomen van voor hoge ammoniumgehalten 
gevoelige Rode List-soorten planten en paddenstoelen. Er is geen reden om aan te nemen dat daarin 
veel verandering is gekomen. Mocht het aantal Rode Lijstsoorten dat gevoelig is voor ammonium 
inmiddels zijn afgenomen, dan nog is er geen reden om deze gebieden buiten de WAV te stellen: het 
verdwijnen kan immers een regelrecht gevolg zijn van toegenomen ammoniumdepositie in het recente 
verleden, en is daardoor eerder een pleit voor het handhaven van de beperking dan voor het laten 
vervallen ervan. 
Ondanks het feit dat de ammoniumdepositie recent een minder dramatische trend laat zien, is er 
evenmin veel reden om te veronderstellen dat de (in ontwikkeling daarop achterlopende) vegetatie 
zich inmiddels zover heeft hersteld dat de beschermende maatregelen inmiddels overbodig zouden 
zijn. 
Los van of het wettelijk wel mogelijk is, moet een discussie worden gevoerd of het ecologisch wel 
wenselijk is een uitzondering te maken op de bestaande regelgeving. Het volgende is een bijdrage 
daaraan. We hebben nog een keer extra gekeken naar de eerste twee van de genoemde vijf kriteria: 
het voorkomen van soorten die gevoelig zijn voor ammoniumdepositie en de natuurwaarden van het 
betreffende bos.  



 
 

Kaart 1: eventuele vestigingsplaats nieuw bedrijf in relatie tot de bufferzône van het WAV-gebied 
Noordbargerbos. 



 
 
Kaart 2: Bodem en ligging met meetpunten meetnet Milieutekorten (bodemchemie, water en vegetatie) 
rond het Noordbargerbos.

 



 
 
Consequenties ammoniumdepositie voor vegetatie 
Schadelijke effecten van ammoniumdepositie op de vegetatie kunnen zich op een aantal verschillende 
manieren manifesteren. Een eerste manier is via toxiciteit van ammonium zelf. Deze doet zich vooral 
voor bij plantensoorten die karakteristiek zijn voor zwak gebufferde, vaak lemige bodems. Gevoelige 
soorten zijn vooral licht basenminnende soorten van bijvoorbeeld heischrale graslanden, niet-zure 
boszomen en soorten van kwelsituaties met licht basenrijk grondwater. Een tweede schadelijk effect is 
bodemverzuring, die veroorzaakt wordt door een netto uitwisseling van een overmaat NH4+ tegen H+-
ionen door de planten. Gevoelig hiervoor zijn uiteraard vooral zuurmijdende soorten. Een derde 
schadelijk effect van ammonium ligt in verhoging van de stikstofbeschikbaarheid. Met name 
plantensoorten van voedselarme milieus zijn hiervoor gevoelig, omdat ze worden weggeconcurreerd 
door algemenere soorten van voedselrijkere omstandigheden. 
Verder kan ammonium schadelijk zijn voor paddenstoelen, en ontregelend werken bij de vorming van 
mycorrhiza’s waardoor ook de boomgroei negatief wordt beïnvloed. 
 
Evaluatie bodem en meetpunten bodemchemie 
Gevoeligheid voor ammoniumdepositie kan het meest compleet in beeld worden gebracht via het 
meetnet milieutekorten (zie kaart 2), waarin data van grondwater, bodemchemie en vegetatie in 
samenhang kunnen worden geanalyseerd. Helaas ligt er geen punt van dit meetnet in het 
Noordbargerbos., maar er zijn wel een aantal in het nabijgelegen Valther- en Oosterbos. Het 
Noordbargerbos bestaat vooral uit loof- en naaldbosgedeelten met hier en daar heideterreinen op 
veld- en haarpodzolen. Kleinere gedeelten liggen op stuifzandbodems. Het Valther- en Oosterbos 
delen deze karakteristiek. Andere nabijgelegen WAV terreinen zijn minder vergelijkbaar, omdat ze een 
andere (veen-) bodem hebben dan wel andersoortige (natte heide- en hoogveen-) vegetaties hebben. 
Meetpunten in deze twee vergelijkbare bossen zijn over het algemeen erg zuur (pH tussen 3,5 en 4,3), 
hebben mede daardoor ammonium als dominante stikstofvorm, zijn zowel voor stikstof als fosfaat 
mesotroof tot eutroof (zie tabel bodemchemie WAVgebieden). De punten zijn daarmee al zuurder, 
voedselrijker en ammoniumrijker dan wenselijk. De kans op verdere verzuring varieert sterk, maar kan 
groot zijn al naar gelang uitgangssituatie en actuele vegetatie. De vegetatie is wisselend stikstof- of 
fosfaatbeperkt, of door beide. Waar (mede) beperkt door fosfaat, zal het eutrofierend effect van 
inwaaiend stikstof beperkt zijn; wanneer stikstof beperkend is voor de groei zal het effect van 
inwaaiend stikstof tot uiting komen. Deze laatste is dus zeker ook denkbaar in het Noordbargerbos. 
 
 
Gegevens vegetatie (kaart 3) 
Er is geen kartering beschikbaar voor het Noordbargerbos als geheel; de beheerder (SBB) heeft in het 
verleden alleen enkele niet-bospercelen laten karteren. Stikstofgevoelige vegetaties bevinden zich op 
een grotere afstand dan 250m vanaf de locatie (zwarte cirkel): het gaat om gedeelten droge heide en 
een vergraste rompvegetatie daarvan. Daarnaast zijn een paar schrale Berken-Eikenbossen 
gekarteerd. Met name de heiden zijn gevoelig voor verhoogde stikstofdepositie, maar zijn niet zozeer 
ammoniumgevoelig. De rompvegetatie droge heide is minder gevoelig voor ammoniumdepositie 
(gevoeliger soorten zijn immer al voor een deel verdwenen), maar herstel naar droge heide wordt 
bemoeilijkt door hogere stikstofniveaus. 
In de directe omgeving van het bos zijn het kader van de 3e ronde van de Milieukartering Drenthe 
waarnemingen van soorten en vegetatie gedaan. Voor een gedeelte vallen deze laatste 
waarnemingen binnen de straal van 250m rond de eventuele vesatigingsplaats waarop we ons 
concentreren. Bij de bedoelde locatie zijn door de Milieukartering min of meer verrijkte vormen van 
vochtige graslanden (heldergroen; hier: rompgemeenschap van Fluitenkruid) en verder van de 
bosrand droge graslanden (geel, hier: rompgemeenschap van Gewoon struisgras en Biggenkruid). 



Verwachte schade bij toenemende ammoniumuitstoot is niet erg groot, maar met name de drogere 
graslanden zullen wel in kwaliteit afnemen. Ze liggen echter formeel wel buiten het WAV-gebied zelf. 
Ook in de ruimere omgeving zijn rond het Noordbargerbos tamelijk voedselrijke graslanden 
aangetroffen (vochtige en wat minder vochtige (lichtgroen) varianten van graslanden met een sterke 
cultuurinslag). Op deze delen wordt geen grote negatieve invloed verwacht, ook al omdat ze op 
grotere afstand liggen. 
 
Op 6 november 2015 zijn er daarom binnen het Noordlaarderbos in een straal van 250 rond de 
voorgenomen locatie aanvullende waarnemingen gedaan. Er zijn vegetatieopnames gemaakt en het 
bos werd getypeerd. De waarnemingen betroffen planten, mossen en paddenstoelen. De 
waarnemingen vonden  (te) laat in het jaar plaats en er zullen zeker soorten zijn gemist. 
Een flink gedeelte van bos rond de locatie bestaat uit aanplant van Amerikaanse eik, met daaronder 
een weinig soortenrijke ondergroei. Het effect van toegenomen stikstofdepositie zal hier beperkt zijn. 
Er werden geen Rode Lijstsoorten aangetroffen, en geen ammoniumgevoelige soorten. Een gedeelte 
direkt westelijk van de voorgenomen locatie bestaat uit kaal beukenbos, vrijwel zonder ondergroei. 
Ook hier werden geen stikstof- of specifieker: ammoniumgevoelige plantensoorten aangetroffen. 
Direkt zuidwestelijk betreft een mooier ontwikkeld bosgedeelte aan de rand, Berken-Eikenbos met een 
goed ontwikkelde en soortenrijkere struiklaag. Ook hierin werden echter geen bijzonder 
stikstofgevoelige soorten aangetroffen. De zoom van dit bosgedeelte is wat verruigd, waarschijnlijk het 
contact met de cultuurlanden, en de bosrand zelf is wat verrijkt tot een wat fraaier Beuken-Eikenbos 
met wat Hulst en Klimop. Direct ten noorden hiervan ligt een naaldhoutaanplant met eveneens een vrij 
complete ondergroei van Berken-Eikenbos; hiervoor geldt exact hetzelfde als voor de vorige vegetatie-
eenheid. Effecten van een toegenomen ammoniumuitstoot zullen hier vooral een toenemende 
vergrassing van het bos, het sterker verruigen van de bosrand en een uitbreiding van Hulst in de 
struiklaag zijn. Verder bestaat er een risico voor de paddenstoelenflora. 
 
Rode Lijstsoorten 
Ik heb nagegaan of er Rode Lijstsoorten gemeld werden in de aangegeven cirkel van 250m; ik heb de 
bestanden van de Provincie gebruikt en aanvullend het NDFF. Ik heb alleen recente waarnemingen 
(afgelopen 10 jaar) gebruikt. Aangetroffen Rode Lijst soorten in dit deel waren Groene specht en de 
paddenstoel Waaiertje. 
 
Samenvattend 
zie ik geen grote gevaren bij een vestiging van het bedoelde bedrijf omdat het aanliggende 
bosgedeelte deels van weinig waarde is, en het overige deel weliswaar in kwaliteit achteruit zal gaan, 
maar niet dramatisch. Er zijn Rode Lijst soorten aangetroffen in dit deel, maar het is niet bekend of 
deze twee sterk ammoniumgevoelig zijn of niet. Er zijn geen sterk ammoniumgevoelige vegetaties 
aangetroffen. 
Anderszijds is het wel zo dat de mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering van verloren gegane 
waarden duidelijk moeilijker zal worden. Deze uitspraken gelden voor het gedeelte rond 250m rond de 
eventuele vestigingsplaats; ik doe geen gedetailleerde uitspraken over de ruimere omgeving. 
 



 
Kaart 3. Bestaande data vegetatiekarteringen Noordbargerbos. Toelichting: zie tekst. 
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Advies/Vraag 
Vanaf afgelopen zomer (kennismakingsbezoeken) zijn we bezig geweest met onderzoek naar de mogelijkheden voor de 

 om een nieuw bedrijf te mogen bouwen aan de rand van het Noordbargerbos. Wij komen tot de conclusie 
dat het mogelijk is. Het advies wat w j als medewerkers afgeven is dan ook om mee te werken aan dit verzoek. 
 

Inleiding 
Na het bezoek is er overleg geweest met de gemeente Emmen. Emmen stond er in eerste instantie negatief in vanwege 
verkeerskundige problemen. Is er een goede en veilige ontsluiting te maken voor het bedrijf en bezoekers. Het antwoord is 
positief en ook planologisch wil Emmen meewerken. 
 
Nu wij als provincie. Met een positieve grondhouding zijn we de mogelijkheden gaan onderzoeken en het grootste probleem 
voor ons ligt in de EHS en WAV. Beleid van de provincie is dat er niet gebouwd wordt in de EHS, maar deze locatie ligt aan de 
rand van de EHS en tegen de wijk Bargeres aan, dus daar kunnen we gemotiveerd afwijken van ons beleid.    
 
Het laatste onderzoekspunt was de begrenzing van de WAV: zijn er natuurwaarden in de directe omgeving die aangetast 
kunnen worden door het nieuw te bouwen bedrijf en kan de WAV begrenzing aangepast worden. De waarden waarop het bos is 
aangewezen als WAV gebied liggen niet in de nabijheid van de bedrijfslocatie en worden niet aangetast door de activiteiten. 
Een laatste drempel is de aanpassing van WAV. Dat is nooit gedaan en kan het wel? Het is gebleken dat het mogelijk is, maar 
dit besluit moet door PS worden genomen. (waarschijnl jk vervalt de WAV bij intreding van de nieuwe Omgevingswet ) 
 

Argumenten 
Een nieuw bedrijf bouwen op deze locatie biedt de jonge ondernemers de kans het ouderlijk bedrijf op een nieuwe locatie voort 
te zetten. 
Het nieuw te bouwen bedr jf is zodanig opgezet dat van milieubelasting nauwelijks sprake is. 
De EHS structuur wordt niet of nauwelijks aangetast. 
De WAV begrenzing kan aangepast worden, na overleg met Staatsbosbeheer en een besluit van Provinciale Staten.  

 
Ris ico’s 

 
  

 
 

 
Vervolgstappen (aanpak/uitvoering) 

 informeren over ons standpunt en in formeel overleg treden met de gemeente Emmen en Staatsbosbeheer. 

 
 

Memo   
 
Gedeputeerde 

 
Henk Jumelet 

Afschrift Charles Hussels,  Foppe Voogd 
Datum 18 december 2015 
Poho datum nvt 
Opsteller  
Afgestemd met  
Onderwerp Nije Hoff, initiatief  
Doel memo  ☐ Ter discussie 

☐ Ter informatie 

☐ Ter besluitvorming 

 

Bijlage  
Naar GS Nee 
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Bestemmingsplanwijziging lukt niet 

 
Vervolgstappen (aanpak/uitvoering) 

  informeren over ons standpunt en in formeel overleg treden met de nodige partners, mits ze aangeven 
verder te willen met de planvorming.  informeren over de inzet die we willen plegen en  dat we alles in het werk willen 
stellen om het mogelijk te maken. En dat dat alleen kan met medewerking van de andere partners in het dossier. We kunnen 
het niet alleen. 

  

 
 





naam code vegetatie
Emmerdennen N497 rompgemeenschap Amerikaanse eik
Valtherbos L618 Beukenbos
Valtherbos H383 Droge heide
Valtherbos L615 gestoord varenrijk Eikenbos
Valtherbos H384 Droge heide
Valtherbos N497 rompgemeenschap Amerikaanse eik

ph

Tabel 1. Samenvatting vegetatie en nutrientenbeperking meetpunten bodemchemie in WAV gebiede



pH H20 verzgevoelgev verz linitatie NH4/NO3 Ntrofie Ptrofie
stuifzand 3,7 ja groot N of NP NH4 meso meso
veldpodzol 3,5 ja klein N NH4 eutroof eutroof
haarpodzol 4,1 ja klein neutraal meso meso
haarpodzol 3,6 ja klein P NH4 eutroof eutroof
haarpodzol 4,3 ja klein N NH4 eutroof eutroof
stuifzand 3,7 ja groot P of NP NH4 meso meso

          en



KWETSBAARHEID BODEM EN VEGETATIE NOORDBARGERBOS VOOR AMMONIUMDEPOSITIE 
  

 
Als bijdrage aan de discussie of het mogelijk zou zijn toestemming te geven voor de nieuwvestiging 
van een agrarisch bedrijf heb ik geprobeerd de kwetsbaarheid van vegetatie in samenhang met de 
karakteristieken van de bodem in beeld te brengen. Het bedrijf zou zich graag direct tegen de rand 
van het Noordbargerbos vestigen (zie kaart 1, ijsblauw omrand perceel). Dit bevindt zich direct aan de 
westrand van Noordbarge en daarmee van Emmen. Het bos wordt van de bebouwde kom gescheiden 
door een grotere doorgaande weg en een strook percelen met gras- en akkerland en een paar 
percelen kleinschalige tuinbouw. Het bos in de omgeving van de locatie die in beeld is wordt veel 
gebruikt door wandelaars, en ook door hondenliefhebbers.  
 
De locatie bevindt zich binnen de 250m-bufferzône (lila omgrenzing) die wordt gehanteerd voor 
gebieden die als zeer kwetsbaar zijn aangewezen voor stikstofdepositie als gevolg van veehouderij, 
de zgn. WAV gebieden (Wet Ammoniak en Veehouderij). In deze bufferzône zou in geen 
nieuwvestiging of uitbreiding van dergelijke bedrijven plaats moeten vinden om de nadelige effecten 
van stikstofdepositie in deze natuurgebieden te verminderen. 
De zeer kwetsbare gebieden omvatten –verplicht- alle N2000-gebieden en aangewezen 
natuurmonumenten voorzover deze binnen de EHS liggen. Voor Drenthe geldt –niet verplicht- dat een 
aantal gebieden kleiner dan 50 ha groot zijn aangewezen, waarin werd vastgesteld dat er meer dan 1 
Rode Lijstsoort voorkomt die gevoelig is voor de effecten van ammoniak. In Drenthe zijn daarvoor 
alleen vaatplanten en paddenstoelen meegenomen. 
Aspekten die meewogen in de aanwijzing van deze niet-verplichte gebieden zijn:  
 
1 De gevoeligheid van het betreffende gebied voor ammoniak; 
2 De natuurwaarden aanwezig in het betreffende voor verzuring gevoelige gebied 
3 De ecologische samenhang van het betreffende gebied 
4  De grootte ervan en 
5 De gevolgen van aanwijzing van een gevoelig gebied voor omliggende veehouderijen, 
voorzover er geen verlies van samenhang en/ of bijzondere natuurwaarden optreedt. 
 
 
De aanwijzing van de WAV gebieden is destijds met reden doorgevoerd op basis van inschatting van  
de verzuringsgevoeligheid van het bodemtype, het gevoeligheid van het begroeiingstype voor 
stikstofdepositie (bv hoogveen, schraalland) en het voorkomen van voor hoge ammoniumgehalten 
gevoelige Rode List-soorten planten en paddenstoelen. Er is geen reden om aan te nemen dat daarin 
veel verandering is gekomen. Mocht het aantal Rode Lijstsoorten dat gevoelig is voor ammonium 
inmiddels zijn afgenomen, dan nog is er geen reden om deze gebieden buiten de WAV te stellen: het 
verdwijnen kan immers een regelrecht gevolg zijn van toegenomen ammoniumdepositie in het recente 
verleden, en is daardoor eerder een pleit voor het handhaven van de beperking dan voor het laten 
vervallen ervan. 
Ondanks het feit dat de ammoniumdepositie recent een minder dramatische trend laat zien, is er 
evenmin veel reden om te veronderstellen dat de (in ontwikkeling daarop achterlopende) vegetatie 
zich inmiddels zover heeft hersteld dat de beschermende maatregelen inmiddels overbodig zouden 
zijn. 
Los van of het wettelijk wel mogelijk is, moet een discussie worden gevoerd of het ecologisch wel 
wenselijk is een uitzondering te maken op de bestaande regelgeving. Het volgende is een bijdrage 
daaraan. We hebben nog een keer extra gekeken naar de eerste twee van de genoemde vijf kriteria: 
het voorkomen van soorten die gevoelig zijn voor ammoniumdepositie en de natuurwaarden van het 
betreffende bos.  



 
 

Kaart 1: eventuele vestigingsplaats nieuw bedrijf in relatie tot de bufferzône van het WAV-gebied 
Noordbargerbos. 



 
 
Kaart 2: Bodem en ligging met meetpunten meetnet Milieutekorten (bodemchemie, water en vegetatie) 
rond het Noordbargerbos.
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Verwachte schade bij toenemende ammoniumuitstoot is niet erg groot, maar met name de drogere 
graslanden zullen wel in kwaliteit afnemen. Ze liggen echter formeel wel buiten het WAV-gebied zelf. 
Ook in de ruimere omgeving zijn rond het Noordbargerbos tamelijk voedselrijke graslanden 
aangetroffen (vochtige en wat minder vochtige (lichtgroen) varianten van graslanden met een sterke 
cultuurinslag). Op deze delen wordt geen grote negatieve invloed verwacht, ook al omdat ze op 
grotere afstand liggen. 
 
Op 6 november 2015 zijn er daarom binnen het Noordlaarderbos in een straal van 250 rond de 
voorgenomen locatie aanvullende waarnemingen gedaan. Er zijn vegetatieopnames gemaakt en het 
bos werd getypeerd. De waarnemingen betroffen planten, mossen en paddenstoelen. De 
waarnemingen vonden  (te) laat in het jaar plaats en er zullen zeker soorten zijn gemist. 
Een flink gedeelte van bos rond de locatie bestaat uit aanplant van Amerikaanse eik, met daaronder 
een weinig soortenrijke ondergroei. Het effect van toegenomen stikstofdepositie zal hier beperkt zijn. 
Er werden geen Rode Lijstsoorten aangetroffen, en geen ammoniumgevoelige soorten. Een gedeelte 
direkt westelijk van de voorgenomen locatie bestaat uit kaal beukenbos, vrijwel zonder ondergroei. 
Ook hier werden geen stikstof- of specifieker: ammoniumgevoelige plantensoorten aangetroffen. 
Direkt zuidwestelijk betreft een mooier ontwikkeld bosgedeelte aan de rand, Berken-Eikenbos met een 
goed ontwikkelde en soortenrijkere struiklaag. Ook hierin werden echter geen bijzonder 
stikstofgevoelige soorten aangetroffen. De zoom van dit bosgedeelte is wat verruigd, waarschijnlijk het 
contact met de cultuurlanden, en de bosrand zelf is wat verrijkt tot een wat fraaier Beuken-Eikenbos 
met wat Hulst en Klimop. Direct ten noorden hiervan ligt een naaldhoutaanplant met eveneens een vrij 
complete ondergroei van Berken-Eikenbos; hiervoor geldt exact hetzelfde als voor de vorige vegetatie-
eenheid. Effecten van een toegenomen ammoniumuitstoot zullen hier vooral een toenemende 
vergrassing van het bos, het sterker verruigen van de bosrand en een uitbreiding van Hulst in de 
struiklaag zijn. Verder bestaat er een risico voor de paddenstoelenflora. 
 
Rode Lijstsoorten 
Ik heb nagegaan of er Rode Lijstsoorten gemeld werden in de aangegeven cirkel van 250m; ik heb de 
bestanden van de Provincie gebruikt en aanvullend het NDFF. Ik heb alleen recente waarnemingen 
(afgelopen 10 jaar) gebruikt. Aangetroffen Rode Lijst soorten in dit deel waren Groene specht en de 
paddenstoel Waaiertje. 
 
Samenvattend 
zie ik geen grote gevaren bij een vestiging van het bedoelde bedrijf omdat het aanliggende 
bosgedeelte deels van weinig waarde is, en het overige deel weliswaar in kwaliteit achteruit zal gaan, 
maar niet dramatisch. Er zijn Rode Lijst soorten aangetroffen in dit deel, maar het is niet bekend of 
deze twee sterk ammoniumgevoelig zijn of niet. Er zijn geen sterk ammoniumgevoelige vegetaties 
aangetroffen. 
Anderszijds is het wel zo dat de mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering van verloren gegane 
waarden duidelijk moeilijker zal worden. Deze uitspraken gelden voor het gedeelte rond 250m rond de 
eventuele vestigingsplaats; ik doe geen gedetailleerde uitspraken over de ruimere omgeving. 
 



 
 Kaart 3. Bestaande data vegetatiekarteringen Noordbargerbos. Toelichting: zie tekst. 
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Inleiding

In vrijloopstallen worden de functiegebieden liggen en lopen niet meer gescheiden zoals in 
ligboxstallen, maar deze gaan in elkaar over zoals in een weide. Dit heeft gevolgen voor  
het welzijn en gezondheid van de koeien maar ook voor de mest behandeling. Vrijloopstallen  
worden over het algemeen ingericht met organische absorberende bodems van koolstofrijk 
materiaal. Door het vee worden hier via de feces en urine N, P en K aan toegevoegd. Door 
dagelijks te cultiveren of te frezen wordt dit gemengd en het kan actief gecomposteerd wor-
den met behulp van beluchten. Hierdoor ontstaat verrijkte koolstof houdende stapelbare mest.

Een kunststofvloer maakt het mogelijk om feces en urine direct na uitscheiding van de koe 
apart op te slaan. Er wordt dan geen organisch materiaal toegevoegd. Deze primaire mest-
scheiding biedt mogelijkheden voor een apart afzetkanaal voor vaste mest (feces) en voor 
urine. Doordat de urine snel wegloopt wordt verwacht dat de vloer leidt tot een lagere  
ammoniakemissie. Er zijn op dit moment een aantal initia tieven en ontwerpen voor kunststof-
vloeren waarop koeien kunnen lopen en liggen. De scheiding van mest in feces en urine  
kan op meerdere manieren, namelijk via een doorlatende vloer of een hellende vloer. 

Doorlatende en hellende vloeren
Op het gebied van kunststofvloeren voor de vrijloopstal kun je een onderscheid maken in 
doorlatende vloeren en hellende vloeren. De huidige ontwerpen met doorlatende vloeren 
hebben gemeen dat zij een slijtvaste toplaag hebben die alleen de gier doorlaat, terwijl de 
vaste mest mechanisch wordt verzameld met een zelfrijdende mest robot. Onder de toplaag 
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bevindt zich een licht vervormbare verende onderlaag met daaronder een dragende en  
door latende laag. Deze ligt op een folie laag op de bodem. Zij onderscheiden zich door de 
techniek en materiaal van de top- en tussenlagen. Op de hellende vloer loopt de urine direct 
in een giergoot en wordt de vaste mest met een mestschuif verwijderd.

Leeswijzer
In dit document vindt u informatie over de doorlatende en de hellende vloeren. Van de door-
latende vloer zijn er twee types, de Weidevloer en de High Welfare Vloer, te onderscheiden. 
Van de hellende vloer wordt een type, de matrassenstal, beschreven. Ook vindt u informatie 
over het beoogde doel van de kunststofvloer, de mestafvoer, de vereiste bovenbouw en tot  
slot welke factoren leiden tot een succes van de kunststofvloer in de vrijloopstal.
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Doelen

De vrijloopstal met een kunststofvloer is een succes als de volgende kansen lukken:

1		 Beter	welzijn
   Het dierenwelzijn wordt verbeterd, koeien hebben meer ruimte en grip. Ze kunnen op een 

zachte bodem op een meer natuurlijke manier lopen, staan en liggen. Dat is vooral belang-
rijk voor tochtige koeien die elkaar bespringen. Het verbeterd welzijn zal te meten zijn aan 
lig-, eet- en herkauwpatroon, huidbeschadigingen, uiergezondheid, klauwgezondheid en 
‘gang’, tochtigheidsgedrag en -detectie.

2		 Betere	gezondheid
   Een goede reiniging van de vloer zal de risico’s van besmetting van het uier door  

mastitisbacteriën beperken. 

3		 Reductie	ammoniakemissie
   Omdat feces en urine snel worden afgevoerd kan de ammoniakemissie lager zijn in ver-

gelijking tot een stal met roostervloer en de helft van dit aantal vierkante meters. Zodra  
de systemen uitontwikkeld zijn moet onderzoek dit verder onderbouwen. Als de mestrobot 
goed functioneert zal de mest tijdig van de toplaag worden verwijderd en de urine zal snel 
in de tussen- en onderlaag verdwijnen. Zo wordt bijgedragen aan een lagere emissiefactor 
zoals beschreven in het nieuwe besluit huisvesting. Hier staat dat de emissiefactor lager 
moet zijn dan 11.0 kg NH3 per dierplaats per jaar wanneer de stal voor 2018 wordt  
gebouwd en een emissiefactor van 8,6 voor stallen na 2018.
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4		 Efficiënte	verwerking	en	afzet	van	de	vaste	fractie
   Dikke mest (feces) is beter geschikt voor vergisting dan mengmest en dikke mest kan  

ook efficiënter afgevoerd en toegepast worden voor bijvoorbeeld de aardappelteelt dan 
mengmest. Voor de behandeling van de dikke fractie zijn verschillende technieken zoals 
indampen of persen beschikbaar.  

5		 Opwerking	van	urine	tot	kunstmest	en	verkoopkanaal	voor	urine
   Voor de urine liggen kansen voor precisiebemesting binnen de veehouderij en andere  

sectoren zoals de glastuinbouw. Ook is het opwerken tot een N-concentraat een optie. 

6		 Waardering	door	de	omgeving	en	bezoekers
   De vrijloopstal voegt maatschappelijke waarde toe aan het melkveebedrijf, door een  

hoger dierenwelzijn. 
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Schematische voorstelling van een doorlatende vloer in een vrijloopstal. De feces worden door een mestrobot opgeraapt  
en afgevoerd. De urine loopt door een toplaag en onder lagen via goten of kratten naar de urinetank. Het systeem kan met 
(A) of zonder (B) aparte loopgang achter het voerhek (bijvoorbeeld een sleuvenvloer) worden uitgevoerd.

Systeem Vrijloop - doorlatende vloer
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Het vrijloopstal doorlatende vloersysteem bestaat uit een vocht doorlatende vloer en een 
mestrobot die de mest opraapt. Bij het belopen wordt de vloer licht ingedrukt, waardoor  
de klauwen niet beschadigd raken en voldoende grip wordt geboden bij het lopen en staan.  
De vloer moet de urine snel doorlaten en direct weg laten lopen, zodat de vloer droog blijft. 

De vloer is van boven naar beneden als volgt opgebouwd:
1  Een vocht doorlatende toplaag 
2  Een zachte doorlatende tussenlaag 
3  Een hard dragende en drainerende onderlaag
4  Een grondzeil

De vaste mest wordt met een robot opgepakt en afgevoerd. Het systeem is denkbaar in een 
variant met een sleuvenvloer langs het voerhek (A) zoals vaak ook in ligboxstallen wordt 
toegepast, of een variant waarin de kunststofvloer doorloopt tot het voerhek (B). In variant A 
zullen de dieren voor een deel op beton lopen, maar zal technisch eenvoudiger uit te voeren 
zijn. Wanneer ongeveer de helft van de mest op de sleuvenvloer terecht komt hoeft de mest-
robot op de kunststofvloer ook maar de helft van de feces op te rapen. Dit zou een mest  - 
robot kunnen besparen, afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Ook zal variant A minder 
verstoring van liggende dieren geven dan variant B. 
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Twee verschillende consortia 
 
Er wordt door twee consortia gewerkt aan de ontwikkeling van een doorlatende vloer van 
kunststof. 

1		 De	Weidevloer
Dit is een essentieel onderdeel van de Koeientuin. Partijen die de Koeientuin vermarkten zijn 
ID Agro BV (ontwerper van serrestallen) en BETEBE GmbH uit Vreden, Duitsland (producent 
en leverancier van reinigingstechnieken voor de veehouderij). Daarnaast is er een ‘denktank’ 
ingesteld van zes melkveehouders die meepraten over het ontwerp en de verdere ontwikkeling 
van de koeientuin. De weidevloer is van boven naar beneden als volgt opgebouwd:

1  Afgedekt met een doorlatende toplaag
2  Een tussenlaag van los vervormbaar materiaal 
3  Een laag van hard los materiaal
4  Op de bodem liggen goten en een folie

2		 High	Welfare	Floor
Dit is een samenwerking van  met JOZ voor de mestrobot en andere firma’s voor 
de vloer: High Welfare Floor, en JOZ. De vloer is van boven naar beneden als volgt opgebouwd: 

1   Toplaag waar de dieren op lopen en liggen, deze zorgt voor de scheiding van vast mest  
met de urine. 

2   Comfortlaag die ervoor zorgt dat de dieren comfortabel kunnen liggen, opstaan en lopen. 
Ook zorgt deze laag voor het goed doorlaten van urine. 

3   Permavoid kratten zorgen ervoor dat de urine wordt afgevoerd en geven de vloer  
stabiele draagkracht.

4  Grondzeil op een gestabiliseerde ondergrond.
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Impressie van een vrijloopstal met hellende vloeren en mestschuif, de matrassenstal. De koe kan vrij liggen en lopen.  
Urine loopt naar de goot en de feces worden weggeschoven.

Systeem Vrijloop - hellende vloer
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Het principe van deze vrijloopvloer is een hellende vloer met een rubber toplaag van  
ca. 1.90 m breed die onder een helling van ca. 5 % afloopt in een giergoot. Het systeem 
bestaat uit een vloer die afwisselend oploopt en afloopt, met steeds een giergoot en de  
aandrijving voor de mestschuif op het laagste punt. In deze goot zitten ook gaten naar de 
onderliggende kelder om de urine af te voeren. De vaste mest wordt verwijderd met een 
mestschuif die tot 6 keer per dag loopt. De stal biedt 12 m2 per koe loop- en ligoppervlak.  
Bij 12 m2 per koe en 6 keer schuiven per dag is de vloer voldoende schoon. 

De matrassenstal is ontwikkeld door melkveehouder Paul Faes in samenwerking met  
Nooren Stalinrichting en Automatisering B.V. met subsidie van Europees Landbouwfonds  
voor Plattelandsontwikkeling.
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Afvoer van vaste mest
De vloer zorgt voor een scheiding in de mest als de koeien deze bemesten. Wanneer dit  
gebeurt wordt bepaald door het voer- en melksysteem en door voer- en melktijden, want die 
bepalen het dagritme van de koe. Bij de doorlatende vloer is er geen opslag onder de vloer en 
moet voor zowel de dunne als de dikke fractie buiten de stal in opslag worden voorzien. In de 
variant met een sleufvloer achter het voerhek kan urine onder de sleufvloer worden opgesla-
gen. Bij de hellende vloer is er opslag voor urine onder de vloer.

Op de weidevloer houdt een volautomatische mestrobot (BETEBE) de vloer schoon. Het  
apparaat moet voorkomen dat de toplaag van de vloer dichtsmeert, zodat die doorlaatbaar 
blijft. De High Welfare toplaag wordt schoongehouden door een mestrobot van JOZ.  
Beide systemen zijn nog in ontwikkeling. 

Belangrijk ontwikkelpunten zijn de programmering, de aandrijving en de manier waarop  
de mest wordt verzameld, waarbij verstoring van liggende koeien en de grip op de toplaag 
belangrijke criteria zijn. Om de milieudoelstellingen te halen is snelle en volledige verwijdering 
van feces een eerste voorwaarde om te voorkomen dat later urine in contact komt met 
mestresten. Naspoelen met water is een optie om de vloer beter te reinigen. Om beschadiging 
van de vloer te voorkomen mag bij de aandrijving geen grote trekkracht op de toplaag 
ontstaan. 

In de vrijloopstal met hellende vloer wordt de rubber toplaag schoongemaakt met een  
vouwschuif die wordt getrokken vanuit een ketting die door de goot in een dal tussen twee 
oplopende vloerdelen wordt geleid. De urine loopt direct van de rubber toplaag via de goot  
in de kelder onder de vloer. 
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Bovenbouw

De constructie van de bovenbouw heeft invloed op het gedrag van de koeien en de droging 
van de vloer. Hierbij is het voor de koeien vooral belangrijk dat er voldoende geventileerd 
wordt en dat er schaduw is tijdens zonnige dagen. Voor de vloer is het belangrijk dat deze  
niet in de volle zon ligt, dit vergroot de kans dat de feces opdroogt aan en in de toplaag.  
Ook is bevriezing een risico, dit kan de toplaag glad maken en de doorlatendheid verminderen. 
In de huidige ontwerpen bestaat de bovenbouw van de weidevloer uit een lichte en open 
constructie van een serrestal, waarbij zoveel mogelijk de perceptie van ‘buiten’ wordt  
nagebootst, met zoveel mogelijk daglicht en natuurlijke ventilatie. Hij kan ook uitgevoerd 
worden met beplanting, de zogenaamde koeientuin. De koeien krijgen tweemaal zoveel  
ruimte ter beschikking als in een gangbare stal: 15 m2 meter per koe. De vrijloopstal met  
een hellende vloer is vooralsnog voor een traditionele stal bedoeld en kent 12 m2 per koe.
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Kritische succesfactoren 

Algemeen voor beide systemen

1		 Rust	in	de	stal
   Er wordt gezocht naar een op voer- en melktijden afgestemde programmering van de 

mestrobot en mestschuif waarbij liggende dieren zo weinig mogelijk verstoord worden en 
de vloer en de dieren toch schoon zijn.

 
  a   De momenten van mest verzamelen zullen goed moeten worden afgestemd op de  

activiteit van de koeien, om liggende koeien zo weinig mogelijke te verstoren en om 
oponthoud te beperken

  b   Voersysteem: De activiteit van de koeien wordt mede bepaald door het voersysteem. 
Koeien reageren als er vers voer komt.

  c   Als alle koeien tegelijk vreten zal het te druk zijn bij het voerhek en zal de mestrobot of 
vouwschuif elders actief moeten zijn.

  d   Bij een melkrobot worden koeien gespreid over de dag gemolken en zullen de koeien 
verschillende rusttijden hebben. Hierdoor zal de vloer altijd bezet zijn met liggende 
dieren.

  e   Veebezetting: koeien moeten voldoende ruimte houden om te gaan liggen en te gaan 
staan. Bij te hoge bezetting zullen koeien elkaar niet meer kunnen mijden of de  
gewenste afstand kunnen houden. Bovendien is er dan onvoldoende ruimte voor de 
mestrobot om te manoeuvreren tussen de koeien door. 



Inleiding

Doelen

Doorlatende vloer

Weidevloer

High Welfare Vloer

Hellende vloer

Afvoer van vaste mest

Bovenbouw

Kritische succesfactoren

Naslag 

2		 Kwaliteit	van	de	toplaag
  a   Begaanbaarheid: De koeien moeten gemakkelijk natuurlijke bewegingen uit kunnen  

voeren bij gaan liggen en staan. 
  b  Reinigbaarheid: Er mag geen mest op het materiaal kleven
  c   Sterkte: de toplaag moet bestand zijn tegen draaiende koeienklauwen en wrijving van 

het afmestsysteem (mestrobot of vouwschuif). Door voortdurend starten en draaien  
van een mestrobot komt er veel trekkracht op de toplaag in meerdere richtingen. 

3		 Afmestsysteem
   Wanneer het afmestsysteem onvoldoende functioneert zal te veel dikke fractie door het 

doek worden geperst en zal het afmestsysteem, en later de flexibele onderlaag, verstoppen. 

  a  Wanneer de mest opdroogt zal deze later moeilijker te verwijderen zijn.
  b   Wanneer teveel vaste delen mest door de toplaag spoelen of worden gedrukt zullen de 

tussen- en onderlaag op den duur kunnen verstoppen of kan er aangroei van microben 
onder het doek optreden. Als dit inderdaad het geval is, zal er een reinigingssysteem 
nodig zijn. 

  c   Aflopen van de gier op hellende vloer. De gier loopt sneller weg naarmate er minder 
mest of mestrestanten liggen. Dit is dus afhankelijk van de kwaliteit van het 
mestschuiven. 

4		 Mestketen	en	opwaarderen	mest
   Omdat de mest en urine gescheiden worden opgevangen kunnen deze ook apart  

efficiënt verwerkt worden tot verschillende mestproducten. Uit verder marktonderzoek  
en productontwikkeling zal moeten blijken of partijen bereid zijn om voor deze mest  
ook een meerwaarde te zien.
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5		 Langs	voerhek	of	niet
Het is een keuze om de vloer aan te leggen voor alleen het liggedeelte of ook het loopgedeelte 
achter het voerhek. Het loopgedeelte kan ook uitgevoerd worden met een ander type emissie-
arme (beton)vloer. 

Specifiek	voor	Doorlatende	vloer:
1  Kwaliteit en bevestiging van de toplaag. 
2   De weidevloer kan ook uitgevoerd worden met beplanting, de zogenaamde koeientuin.  

De bomen zullen voor beschutting schaduw en koelte moeten zorgen. Zij moeten  
vol doende bladerdek hebben. Het is kritisch of de planten voldoende licht, voedingstoffen 
en water krijgen. Besproeien van de planten zal ook reinigen en doorlatend vermogen  
van de toplaag kunnen bevorderen

Specifiek	voor	Hellende	Vloer:
1   In bestaande of nieuwe stal: De hellende vloer biedt de mogelijkheid deze vloer aan te 

leggen over bestaande kelderwanden in bestaande ligboxstallen. Er kunnen dan echter  
wel minder koeien gehouden worden per m2. 

2  Onderbouw van de stal:
  a   Omdat de vloer een helling heeft kan hij niet ‘in het werk gestort’ worden en moet  

de vloer met prefab panelen gelegd worden.
  b   Omdat de vloer onder een helling ligt en met een mestschuif moet worden gereinigd 

moet deze zeer vlak worden aangelegd. Dit is alleen mogelijk met prefab betonplaten. 
Hierop moeten de ondersteunende muurtjes zijn berekend en het ontwerp moet  
geïntegreerd worden met de giergoot. De giergoot moet snel draineren naar de  
kelder en is ook de geleiding voor de mestschuif. 

3  Klauwgezondheid: Op rubber slijten de klauwen minder.
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1 Inleiding 

In het kader van de eerste fase van het SBIR project Koeland is het gewenst inzicht te krijgen in de 
potentiële emissiereductie van de High Welfare Floor (HWF) die onderdeel is van het KoeLand 
concept. Gezien beschikbare tijd en geld hiervoor is na overleg met de heer Beerd Flier vastgesteld 
dat in deze fase slechts oriënterende berekeningen uitgevoerd kunnen worden met het 
ammoniakemissiemodel voor melkveestallen (Monteny, 2000). Deze berekeningen zijn door 
Wageningen UR Livestock Research uitgevoerd. Deze rapportage beschrijft de uitgangspunten en 
resultaten van deze berekeningen. 
 

1.1 Doel 

Doel is het inschatten van de ammoniakemissiereductie van de High Welfare Floor in vergelijking met 
een standaard ligboxenstal met betonnen roostervloer en kelders door berekeningen met het 
ammoniakemissiemodel voor melkveestallen. 
 

1.2 Opzet 

In hoofdstuk 2 worden de achtergronden van ammoniakvorming en –emissie weergegeven en worden 
de factoren benoemd waarop de High Welfare Floor invloed heeft. Verder worden de 
modelparameters beschreven. In hoofdstuk 3 worden de resultaten van de modelberekeningen 
gepresenteerd. In hoofdstuk 4 worden een aantal conclusies getrokken.   
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2 Achtergronden 

 

2.1 Beschrijving van de High Welfare Floor 

De High Welfare Floor is opgebouwd in verschillende lagen. Als eerste wordt een geëgaliseerd en 
verdicht zandbed op afschot gebracht. Op het laagste punt wordt een goot aangebracht voor de 
afvoer van de urine. Op dit zandbed worden kunststof panelen met een berg-en-dal profiel 
aangebracht die tot een vloeistofdichte vloer met elkaar worden verbonden. Daarop worden kunststof 
draagroosters gelegd die aan de kunststof panelen worden bevestigd. Over dit draagrooster wordt een 
toplaag gespannen waarde koeien op lopen en liggen. Tot nu toe is een doek van de firma TenCate 
gebruikt als toplaag. De vaste mest wordt van de vloer verwijderd door een mestrobot. De urine dringt 
door de toplaag en het draagrooster heen en wordt over de kunststof panelen en door de goot 
afgevoerd naar een opslag.  
 

2.2 Processen en factoren voor ammoniakemissie 

Ammoniak (NH3) wordt niet door een koe uitgescheiden maar ontstaat bij omzetting van ureum die 
aanwezig is in de urine van koeien. De volgende processen zijn daarbij aan de orde: 
 
Eiwit  ureum  NH4

+
 [1] 

NH4
+  NH3 (l)  NH3 (g) [2] 

 
Het eerste deel van reactie [1] speelt zich af in de koe. Eiwit in het voer wordt afgebroken en benut 
voor onderhoud, groei en melkproductie. Restanten worden in de vorm van ureum uitgescheiden in de 
melk en urine. Het tweede deel van reactie [1] speelt zich af in de urine nadat die is uitgescheiden. 
Voor de omzetting van ureum in ammonium is het enzym ‘urease’ nodig. Dit enzym komt voor in de 
feces en is ook aanwezig op oppervlakken die met feces bevuild zijn. De omzetting van ureum vindt 
snel plaats. Binnen enkele uren kan de ureumvoorraad uitgeput zijn.  
Reactie [2] is de eigenlijke emissiereactie waarbij NH3 ontsnapt uit de oplossing (bijv. een urineplas of 
drijfmest) en in de lucht terecht komt.  
 
De beschreven processen van vorming en vervluchtiging van ammoniak worden beïnvloed door 
verschillende factoren. Om de emissie van ammoniak te verminderen is het zaak deze factoren 
zodanig te beïnvloeden dat er condities ontstaan waarin: 
a) Er zo min mogelijk ureum beschikbaar is 
b) Ureum zo traag mogelijk wordt afgebroken 
c) Zoveel mogelijk niet-vluchtig ammonium (NH4

+) wordt gevormd 
d) Gasvormig NH3 moeilijk kan vervluchtigen 
e) Vervluchtigd NH3 niet in de buitenlucht terecht kan komen 
 
a. Beschikbaarheid van ureum 
De emissie van ammoniak is lineair gerelateerd aan het gehalte aan ureum in de urine. Als het 
ureumgehalte in de urine bekend is kan dus de potentiële NH3-emissie worden voorspeld. Het 
ureumgehalte is echter lastig te voorspellen of te meten en afhankelijk van vele factoren, zoals 
eiwitgehalte van het voer. Voor rundvee is gebleken dat het ureumgehalte in de melk een goede 
indruk geeft van de stikstofaspecten van het rantsoen en dus ook van de NH3-emissie. Deze 
parameter is ook goed te meten, bijv. door de reguliere melkcontrole.  
 
b. Afbraakprocessen 
De afbraak van ureum is onder normale stalomstandigheden (temperaturen > 10 oC; bevuilde 
oppervlakken) binnen enkele uren na urineproductie voltooid, mede omdat urine direct in contact 
wordt gebracht met feces of met oppervlakken die met feces zijn bevuild. Vergaande koeling van 
bevuilde oppervlakken is een optie om ureumafbraak tegen te gaan. In het verleden zijn daarnaast 
experimenten uitgevoerd met het behandelen van vloeren met zuur (wegnemen urease) en met 
ureaseremmers (vermindering enzymactiviteit). De ureaseactiviteit moet vergaand worden 
gereduceerd (> 90%) of de temperatuur drastisch (<< 10 oC) worden verlaagd om enig effect op de 
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afbraak te hebben: niet de motor (omzetting onder invloed van het enzym urease), maar de ‘brandstof’ 
(ureum) is namelijk onder praktijkomstandigheden de beperkende factor. 
 
c. Vorming van ammonium  
Zoals formule [2] laat zien, is het goed oplosbare ammonium (NH4

+) in een waterige oplossing (zoals 
urine en mengmest) in evenwicht met opgelost  ammoniak (NH3). Dit evenwicht wordt bepaald door 
een samenspel van zuurgraad (pH; meer NH4

+ bij lagere pH) en temperatuur (meer NH4
+ bij hogere 

temperatuur), waarbij pH verreweg de overhand heeft. 
Temperatuurverlaging gaat de vorming van NH4

+ (formule [1]) maar beperkt tegen, omdat de relatie 
zwak is. Dit betekent dat onder praktische (temperatuur)omstandigheden steeds alle ureum wordt 
omgezet. 
 
d. Tegengaan vervluchtiging  
Gasvormig ammoniak (NH3) in de oplossing kan uit de vloeistof treden onder invloed van een verschil 
in drijvende kracht (concentratie) tussen de vloeistof en de bovenliggende lucht (stallucht). In theorie 
ligt de vervluchtiging dus stil wanneer de lucht boven de mest/urine niet wordt ververst, zodat de 
vervluchtiging afhankelijk is van de luchtbeweging (luchtsnelheid). Daarnaast speelt ook de 
temperatuur een rol, aangezien het een verdampingsproces betreft. Ook is de vervluchtiging 
afhankelijk van het contactoppervlak tussen de vloeistof en de lucht. 
De luchtsnelheid kan worden beïnvloed door een laag stilstaande lucht te creëren. Ook kan een 
oppervlak worden afgedekt, zoals bij mestsilo’s, waardoor de omgevingslucht minder goed of niet 
langs een mestoppervlak kan strijken en de bovenstaande lucht niet wordt ververst. Vervluchtiging 
vanuit een kelder kan worden gereduceerd door het aanbrengen van een dichte of semidichte vloer. 
Het koelen van mest heeft het effect van een verlaging van de NH3-concentratie in de mest, zodat er 
minder gasvormig NH3 voor verluchtiging beschikbaar is. Daarnaast ontstaat, door de koudere 
kelderlucht, een stagnerende luchtlaag boven de mest, waardoor deze minder goed of niet mengt met 
de stallucht.  
 
e. Voorkomen van transport naar de buitenlucht 
Deze optie is uitsluitend van belang wanneer NH3 al is gevormd en vervluchtigd naar de lucht in een 
min of meer afgesloten omgeving (stal, opslag). Het volledig afsluiten van een bron is niet mogelijk, 
hetzij om reden van gewenste luchtverversing, hetzij omdat technisch gezien altijd openingen in een 
systeem aanwezig zullen zijn. Toch kan in min of meer afgesloten ruimten de emissie vergaand 
(>90%) worden beperkt door de uitgaande lucht te behandelen met chemische luchtwassers. 
 

2.3 Hoe kan de High Welfare Floor de ammoniakemissie verminderen 

De emissie van de ammoniakemissie moet vergeleken worden met een referentiesituatie. Als 
referentiesituatie is gekozen voor een ligboxenstal met betonnen roostervloer in de loopgangen en 
mestopslag in kelders onder de roostervloer. Vergeleken met deze referentiesituatie zullen een aantal 
factoren uit bovenstaand overzicht hetzelfde en een aantal anders zijn bij toepassing van de High 
Welfare Floor.  
 
• Het is niet waarschijnlijk dat de ureumconcentratie in de urine zal veranderen alleen door 

toepassing van de HWF. Aangenomen wordt dat die voor beide situaties gelijk is.  
 
• Ook andere factoren die met de koe te maken hebben zoals mestsamenstelling en 

urineerfrequentie zullen naar verwachting niet afwijken na toepassing van de HWF.  
 
• De verwachting is dat urease in de toplaag van de HWF in ruime mate aanwezig is en dat de 

ureaseactiviteit op de HWF niet af zal wijken van die van een roostervloer. 
 
• Het is niet waarschijnlijk dat de temperatuur in de stal zal veranderen alleen door toepassing van 

de High Welfare Floor. De High Welfare Floor zal in het KoeLand concept aangelegd worden in 
een zogenaamde ‘Italiaanse stal’. Dit is een zeer open stal met een zaagtanddak. De verwachting 
is dat de temperatuur in deze stallen vergelijkbaar is met die in een moderne ligboxenstal In de 
vergelijkende berekeningen is daarom eenzelfde temperatuur voor beide vloeren aangenomen.  
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• Door toepassing van een kunststof toplaag zal de pH op de vloer iets lager zijn dan bij een 
(betonnen) roostervloer.  

 
• De toplaag van de HWF is doorlaatbaar voor urine. Daarom zullen zich, zeker in het begin, vrijwel 

geen plassen urine vormen. Wanneer de toplaag dicht raakt kunnen zich wel plassen vormen en 
zou de vloer meer lijken op een dichte (betonnen) vloer. De plasgrootte is daarom gehalveerd ten 
opzicht van een roostervloer om een nieuwe vloer te simuleren maar verhoogd naar het niveau 
van een dichte vloer om een dicht geslipte toplaag te simuleren. Ook de plasdikte is aangepast.  

 
• Het is niet waarschijnlijk dat de luchtsnelheid zal veranderen alleen door toepassing van de High 

Welfare Floor. De luchtsnelheid in een erg open stal zoals de ‘Italiaanse stal’ kan welliswaar iets 
hoger zijn bij ligboxenstal met een traditioneel zadeldak maar toch is de luchtsnelheid voor beide 
vloeren gelijk gehouden omdat de HWF ook in andere stalvormen geïnstalleerd kan worden en de 
luchtsnelheid ook bepaald wordt door het wel of niet sluiten of openen van ventilatiedoek 
(management).  

 
• Bij de High Welfare Floor is geen kelder aanwezig waarin (een deel van) de mest wordt 

opgeslagen. Onder de toplaag en de draagroosters is wel ruimte maar doordat de kunststof 
elementen op afschot zijn gelegd zal zich daar niet permanent mest of urine bevinden. Tenzij in de 
loop van de tijd zoveel vastmateriaal door de toplaag heen dringt dat de afvoer van urine 
geblokkeerd raakt. De luchtuitwisseling tussen deze ruimte en de rest van de stal zal niet groot 
zijn. De emissie uit dit deel van de vloer is uitgedrukt als percentage van de kelderemissie in de 
referentiestal (5%, 10%, 15% of 25%) 

 
• De eerder genoemde factoren hebben invloed op de ammoniakemissie per m2 vloeroppervlak. Het 

aantal m2 emitterend oppervalk dat elk dier beschikbaar heeft en het aantal dieren zijn de twee 
andere bepalende factoren waarmee de stalemissie berekend wordt. Aangenomen is dat in beide 
stallen 100 melkgevende dieren gehuisvest zijn. Voor berekeningen aan de referentiestal is 
uitgegaan van een 2+2 rijige slaapstal; dus zonder melkstal, wachtruimte, melk- en tanklokaal en 
afzonderingsruimten. De stal is 32,2 meter lang en 28,2 meter breed. In tabel 1 staan de overige 
relevante afmetingen van deze ligboxenstal. Die leiden tot een emitterend (loop)oppervlak van 
420 m2.  
 
Tabel 1: Overzicht van kenmerken van referentiestal 
Kenmerk Maat Eenheid
Breedte ligbox 1,15 m 
Aantal doorsteken (incl eind) 3  
Aantal boxen buitenrij 28  
Aantal boxen binnenrij 22  
Breedte looppad tussenrij 2,5 m 
Breedte looppad voerhek 3,5 m 
Breedte voergang 6 m 
Lengte ligbox buitenrij 2,7 m 
Lengte ligbox binnenrij 2,4 m 

 
Bij de berekeningen is ervan uitgegaan dat de High Welfare Floor zal worden toegepast als 
gecombineerd lig- en loopgedeelte voor de koeien. Achter het voerhek is dan gaan aparte 
loopgang aanwezig en totale beschikbare oppervlak zal bevuild zijn. Aangenomen is dat het 
aangeboden oppervlak per dier zal variëren van 6, 9, 12 tot 15 m2 per dier.  

 
Ondanks alle aanpassingen is het noodzakelijk te realiseren dat het model primair ontwikkeld is voor 
inschatting van de emissie uit urineplassen op een betonnen roostervloer. Bij de HWF dringt de urine 
in de vloer. Die situatie is niet eenduidig met het model te simuleren. 
 

2.4 Modelparameters 

Het ammoniakemissiemodel voor melkveestallen is gebaseerd op relatie beschreven in Monteny et al. 
(1998) en in Monteny (2000). Het model kent een aantal in te stellen parameters. De keuzes voor de 
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referentiestal en de HWF zijn opgenomen in zie tabel 2. Met deze parameters zijn de berekeningen 
uitgevoerd.  
 
Tabel 2: Overzicht gebruikte parameters 
Dieren Ligboxenstal High Welfare Floor  
Aantal dieren 100 100  
Urineer frequentie 10 10 /dag 
Ureumconcentratie 5 5 g Ureum-N/l 
Mestsamenstelling 3,5 3,5 g ammonium-N/l  
Beweiding 0 0 dagen 
Rekenperiode  30 30 dagen 
Aantal runs 10 10  
    
Vloer    
Oppervlak 420 600/900/1200/1500 m2 
Temperatuur 10 10 OC 
Luchtsnelheid 0,15 0,15 m/s 
Plasoppervlak 0,8 0,4/1,2 m2 
Plasdikte 0,48 0,1/0,58 mm 
pH 9,4 9,2  
    
Kelder    
Oppervlak 420 m2 
Temperatuur 10 OC 
Luchtsnelheid 0,05 m/s 
pH  9,4 

5/10/15%/25% 
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3 Resultaten en discussie 

De stalemissie van de ligboxenstal met roostervloer is 513,6 gram ammoniak per uur. De berekende 
emissie van de High Welfare Floor is weergegeven in tabel 3. 
 
Tabel 3 Emissie van High Welfare Floor bij verschillende modelparameters en resterende 

kelderemissie als percentage van de kelderemissie bij een roostervloer. 
Kelder [g/h] Stal [g/h] Plasgrootte 

[m2] 
Plasdikte 
[mm] 

Oppervlak 
[m2/dier] 

Vloer 
[g/h] 5% 10% 15% 25% 5% 10% 15% 25% 

0,4 0,1 6 14,3 21,1 42,3 63,4 105,6 35,4 56,5 77,6 119,9
0,4 0,1 9 16,5 21,1 42,3 63,4 105,6 37,7 58,8 79,9 122,2
0,4 0,1 12 18,8 21,1 42,3 63,4 105,6 39,9 61,0 82,1 124,4
0,4 0,1 15 21,6 21,1 42,3 63,4 105,6 42,7 63,9 85,0 127,2
1,2 0,58 6 151,2 21,1 42,3 63,4 105,6 172,3 193,5 214,6 256,8
1,2 0,58 9 156,7 21,1 42,3 63,4 105,6 177,8 198,9 220,0 262,3
1,2 0,58 12 165,4 21,1 42,3 63,4 105,6 186,5 207,6 228,7 271,0
1,2 0,58 15 166,6 21,1 42,3 63,4 105,6 187,7 208,8 229,9 272,2

 
De berekende emissie van de High Welfare Floor hangt af van de gekozen parameters. De 
gemiddelde emissie bedroeg 147,0 gram per uur.  
De ammoniakemissie van de High Welfare Floor varieert tussen de 7% en 53% van de 
ammoniakemissie van de referentiestal. De aannames rond de doorlatendheid van de toplaag en 
daarmee de grootte en de dikte van de urineplas die op de vloer achterblijft zijn erg bepalend voor de 
uitkomsten. Als de plaskenmerken geminimaliseerd worden is de ammoniakemissie erg laag. Worden 
parameters gekozen die gelden bij een dichte vloer dan stijgt de emissie sterk. Doorlatendheid van het 
materiaal van de toplaag en reiniging van de toplaag lijkt dus een belangrijke factor in de 
emissievermindering.  
Het aantal vierkante meters per dier dat beschikbaar is heeft maar beperkt invloed op de totale 
emissie. 
De eventuele emissie van onder de toplaag (‘kelder’) weegt ook zwaar mee. Vooral als de 
vloeremissie laag is. Het aandeel van de ‘kelderemissie’ kan oplopen tot 88% ondanks het feit dat de 
emissie maar maximaal 25% van de kelderemissie in een ligboxenstal bedraagt.  
 
De verhouding tussen de emissie van de High Welfare Floor en de ligboxenstal is weergegeven in 
onderstaande tabel. 
 
Tabel 4: Verhouding van de emissie van de HWF met de referentie ligboxenstal. 

Fractie van emissie ligboxenstal Plasgrootte 
[m2] 

Plasdikte 
[mm] 

Oppervlak 
[m2/dier] 5% 10% 15% 25% 

0,4 0,1 6 7% 11% 15% 23% 
0,4 0,1 9 7% 11% 16% 24% 
0,4 0,1 12 8% 12% 16% 24% 
0,4 0,1 15 8% 12% 17% 25% 
1,2 0,58 6 34% 38% 42% 50% 
1,2 0,58 9 35% 39% 43% 51% 
1,2 0,58 12 36% 40% 45% 53% 
1,2 0,58 15 37% 41% 45% 53% 
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4 Conclusies 

• Op basis van de modelberekeningen lijkt de High Welfare Floor de ammoniakemissie aanzienlijk 
te verminderen. De emissie varieert van 7% tot 53% van een referentie ligboxenstal. 

• Plasgrootte en –dikte zijn daarbij belangrijke bepalende factoren. Daarin gemaakte keuzes 
worden echter sterk bepaald door het materiaal van de toplaag van de High Welfare Floor en de 
manier waarop en het succes waarmee de vloer gereinigd wordt. Metingen in de praktijk moeten 
aantonen in hoeverre de gedane aannames geldig waren. 

• Het ontbreken van een kelder draagt verder sterk bij aan de emissievermindering. Ook hier geld 
dat geldigheid van gedane aannames alleen door metingen in de praktijk getoetst kunnen worden. 

• Wanneer de High Welfare Floor niet voor het hele loop- en liggedeelte gebruikt wordt maar achter 
het voerhek vervangen wordt door een andere ondergrond zal dit gevolgen hebben voor de 
berekende stalemissie.  

• Een wijziging aan de uitvoering van de High Welfare Floor kan grote invloed hebben op de 
emissiereductie. Zeker als daardoor de indringbaarheid van urine of de reinigbaarheid van de 
toplaag beïnvloed wordt. 

• Het gebruikte emissiemodel voor melkveestallen is primair ontwikkeld is voor inschatting van de 
emissie uit urineplassen op een betonnen roostervloer. Bij de HWF dringt de urine in de vloer. Die 
situatie is niet eenduidig met het model te simuleren. De resultaten moeten dus met de nodige 
voorzichtigheid geïnterpreteerd worden.  

• Controle van de modelberekeningen door emissiemetingen is gewenst en geeft een beter beeld 
van de te verwachten reductie.  

 7 
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[Paginanummer]

  

Dit is de meest praktische en kortste klap om een flinke stap te zetten. 

  

Ik zie de reactie van  graag tegemoet en dan kan  een afspraak in plannen.  

  

Met vriendelijke groeten, 

  

  

 

 

 

 

Beleidsadviseur Wegen en Vaarwegen 

  

    

  

De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en 

gebruik door anderen is niet toegestaan. Als u niet de bedoelde ontvanger bent, wilt u dan dit bericht en 

ieder aangehecht databestand verwijderen en de gemeente Emmen hiervan via e-mail op de hoogte 

stellen. 





[Paginanummer]

 

    

 

Van:   

Verzonden: woensdag 11 mei 2016 16:39 

Aan:   
CC:  

Onderwerp: Re: Toets Nije Hoff aan Omgevingsvisie / POV 

 
Dag heren, 
 
Fijn dat het onderzoek boven  water is. Ik was misschien iets snel met het doorsturen van de reactie vanuit 
natuur,  had me al wel kort verteld dat er al naar gekeken was. 
Uiteindelijk zal er bij het ruimtelijk plan wel goed onderbouwd moeten worden of en wat de gevolgen zijn 
van de nieuwvestiging voor natuur en of er maatregelen nodig zijn. Ik weet niet of het uitgevoerde 
onderzoek daarvoor voldoende is.  
 
Zo nodig binnenkort nog bespreken wat mij beterft, zodat alles duidelijk wordt. 
 
Groet, 

 
 
 
-------- Oorspronkelijk bericht -------- 
Van:  <G.Meijers@drenthe.nl>  
Datum: 11-05-2016 15:52 (GMT+01:00)  
Aan:  @drenthe.nl>  
Cc:  @drenthe.nl>,  @drenthe.nl>  
Onderwerp: RE: Toets Nije Hoff aan Omgevingsvisie / POV  

Heb hem toch. 

Zie bijlage 

  

Met vriendelijke groeten, 

  

  

 

 

 

 

Beleidsadviseur Wegen en Vaarwegen 



[Paginanummer]

  

 

E mail: @drenthe.nl 

  

    

  

Van:   
Verzonden: woensdag 11 mei 2016 13:15 

Aan:  
CC:   
Onderwerp: RE: Toets Nije Hoff aan Omgevingsvisie / POV 

  

Hoi  

  

 
 

  

Zou je me dit onderzoek kunnen  sturen? 

  

Met een vriendelijke groet, 

  

 

  

Van:   
Verzonden: woensdag 11 mei 2016 13:09 

Aan:   
Onderwerp: RE: Toets Nije Hoff aan Omgevingsvisie / POV 

  

Hoi  en  

  



[Paginanummer]

 

  

 
 

 
 

  

  

  

Met vriendelijke groeten, 

  

  

 

 

 

 

Beleidsadviseur Wegen en Vaarwegen 

  

 

E mail: @drenthe.nl 

  

    

  

Van:   
Verzonden: woensdag 11 mei 2016 11:17 

Aan:  

CC:  
Onderwerp: RE: Toets Nije Hoff aan Omgevingsvisie / POV 

  



[Paginanummer]

Hoi  

  

 
  

  

 
 
 
 

 
  

  

Met een vriendelijke groet, 

  

 

  

  

Van:   

Verzonden: dinsdag 10 mei 2016 9:13 
Aan:   

Onderwerp: RE: Toets Nije Hoff aan Omgevingsvisie / POV 
Urgentie: Hoog 

  

Dag heren, 

  

Is één van  jullie al in de gelegenheid geweest naar dit initiatief te kijken? De gemeente vraagt zich onder 
meer af wat het ‘Robuust natuursysteem’ inhoudt wat op de Visiekaart is weergegeven.  

Graag een spoedige (eerste) reactie. Hoewel ik nog wel wat vragen heb, ben ik vanuit overige aspecten 
positief ten opzichte van dit plan. 

  

Groet, 

 

  



[Paginanummer]

Van:   

Verzonden: dinsdag 3 mei 2016 11:04 
Aan:   
Onderwerp: FW: Toets Nije Hoff aan Omgevingsvisie / POV 

  

Dag heren, 

  

Bijgaand informatie over een mogelijke ontwikkeling aan de rand van Emmen. Het betreft een 
(kleinschalig) veebedrijf die toegankelijk zal zijn voor publiek, eigen producten verkoopt etc. etc. Hoewel ik 
nog wat vragen heb, wat mij betreft een sympathiek plan. De gronden waar het plan vorm zou moeten 
krijgen grenzen aan de EHS. Kan één van jullie daarom een eerste reactie geven op dit plan? Als het kan 
uiterlijk maandag. 

  

Groet, 

 

  

Van:  [mailto @emmen.nl]  
Verzonden: donderdag 28 april 2016 15:53 

Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Toets Nije Hoff aan Omgevingsvisie / POV 

  

Dag   

  

Zie de bijlage voor een korte toelichting. Ook heb ik een bedrijfsplan van het concept en een inrichtingstekening 
meegestuurd.  

  

Graag uiterlijk 9 mei jouw reactie, aangezien ik in die week met wethouders en vervolgens aanvrager, 
Staatsbosbeheer en Natuur- en milieufederatie om tafel zit.  is bij dit laatste overleg (vrijdag 13 mei) ook 
aanwezig.  

  

met vriendelijke groet, 

 
 

Beleidsmedewerker Ruimte 
 
Gemeente Emmen 



[Paginanummer]

Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf 

Team Ruimte 

  

Vreding 5 

Postbus 30.001 

7800 RA, Emmen 

  

 

E @emmen.nl 
_______________________________________________ 

www.emmen.nl 

  

Van:  [mailto: @drenthe.nl]  

Verzonden: dinsdag 26 april 2016 16:33 
Aan:  
Onderwerp: FW: Toets Nije Hoff aan Omgevingsvisie / POV 

  

Dag  

  

Omdat  sinds donderdag met vakantie is en je vraag daar wellicht niet op kan wachten, wil ik je 
vragen mij deze zaak nog wat nader toe te lichten. Wat is de beoogde ontwikkeling en om welke locatie gaat 
het? 

Ik heb dit niet meer met  kunnen afstemmen. Wil je ook aangeven wanneer je uiterlijk een antwoord 
zou moeten hebben? 

  

Alvast bedankt en groet, 

 

  

  

 

  



[Paginanummer]

 

Adviseur ruimtelijke plannen 

 

  

  

  

  

  

Van:   

Verzonden: woensdag 20 april 2016 15:34 
Aan:  
Onderwerp: FW: Toets Nije Hoff aan Omgevingsvisie / POV 

  

  

  

Hoi  

  

  

Kun jij antwoord geven op de onderstaande  vraag van  

  

Ik kan het wel nader uitleggen als daar behoefte aan is. 

  

Met vriendelijke groeten, 

  

  

 

 

 

 



[Paginanummer]

Beleidsadviseur Wegen en Vaarwegen 

  

 

E mail: @drenthe.nl 

  

    

  

Van:  [mailto: @emmen.nl]  

Verzonden: woensdag 20 april 2016 8:58 
Aan:  

CC:  
Onderwerp: Toets Nije Hoff aan Omgevingsvisie / POV 

  

Dag   

  

Ik ben bezig met het opstellen van een toelichting op het verzoek Nije Hoff voor de betrokken wethouders. Zodoende 
beschrijf ik ook de rol van de provincie.  

  

Duidelijk is dat het initiatief vanuit de provincie in het kader van landbouwontwikkeling en plattelandsontwikkeling als 
positief en kansrijk wordt beschouwd.  

  

Daarentegen hebben we te maken met de provinciale wetgeving, vastgelegd de in Omgevingsvisie en de 
Verordening. Hierbinnen wordt de betreffende locatie niet aangeduid als Landbouwgebied. Op de Visiekaart is zelfs 
de aanduiding Robuust Natuursysteem van toepassing.  

Wat heeft dit voor gevolgen? Bestaat er eventueel de mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken? Is hierop een 
procedure van toepassing? 

  

met vriendelijke groet, 

 
 

Beleidsmedewerker Ruimte 
 
Gemeente Emmen 



[Paginanummer]

Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf 

Team Ruimte 

  

Vreding 5 

Postbus 30.001 

7800 RA, Emmen 

  

 

E @emmen.nl 
_______________________________________________ 

www.emmen.nl 

  

De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en 
gebruik door anderen is niet toegestaan. Als u niet de bedoelde ontvanger bent, wilt u dan dit bericht en 
ieder aangehecht databestand verwijderen en de gemeente Emmen hiervan via e-mail op de hoogte stellen.  

De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en 
gebruik door anderen is niet toegestaan. Als u niet de bedoelde ontvanger bent, wilt u dan dit bericht en 
ieder aangehecht databestand verwijderen en de gemeente Emmen hiervan via e-mail op de hoogte stellen.  



KWETSBAARHEID BODEM EN VEGETATIE NOORDBARGERBOS VOOR AMMONIUMDEPOSITIE 
  

 
Als bijdrage aan de discussie of het mogelijk zou zijn toestemming te geven voor de nieuwvestiging 
van een agrarisch bedrijf heb ik geprobeerd de kwetsbaarheid van vegetatie in samenhang met de 
karakteristieken van de bodem in beeld te brengen. Het bedrijf zou zich graag direct tegen de rand 
van het Noordbargerbos vestigen (zie kaart 1, ijsblauw omrand perceel). Dit bevindt zich direct aan de 
westrand van Noordbarge en daarmee van Emmen. Het bos wordt van de bebouwde kom gescheiden 
door een grotere doorgaande weg en een strook percelen met gras- en akkerland en een paar 
percelen kleinschalige tuinbouw. Het bos in de omgeving van de locatie die in beeld is wordt veel 
gebruikt door wandelaars, en ook door hondenliefhebbers.  
 
De locatie bevindt zich binnen de 250m-bufferzône (lila omgrenzing) die wordt gehanteerd voor 
gebieden die als zeer kwetsbaar zijn aangewezen voor stikstofdepositie als gevolg van veehouderij, 
de zgn. WAV gebieden (Wet Ammoniak en Veehouderij). In deze bufferzône zou in geen 
nieuwvestiging of uitbreiding van dergelijke bedrijven plaats moeten vinden om de nadelige effecten 
van stikstofdepositie in deze natuurgebieden te verminderen. 
De zeer kwetsbare gebieden omvatten –verplicht- alle N2000-gebieden en aangewezen 
natuurmonumenten voorzover deze binnen de EHS liggen. Voor Drenthe geldt –niet verplicht- dat een 
aantal gebieden kleiner dan 50 ha groot zijn aangewezen, waarin werd vastgesteld dat er meer dan 1 
Rode Lijstsoort voorkomt die gevoelig is voor de effecten van ammoniak. In Drenthe zijn daarvoor 
alleen vaatplanten en paddenstoelen meegenomen. 
Aspekten die meewogen in de aanwijzing van deze niet-verplichte gebieden zijn:  
 
1 De gevoeligheid van het betreffende gebied voor ammoniak; 
2 De natuurwaarden aanwezig in het betreffende voor verzuring gevoelige gebied 
3 De ecologische samenhang van het betreffende gebied 
4  De grootte ervan en 
5 De gevolgen van aanwijzing van een gevoelig gebied voor omliggende veehouderijen, 
voorzover er geen verlies van samenhang en/ of bijzondere natuurwaarden optreedt. 
 
 
De aanwijzing van de WAV gebieden is destijds met reden doorgevoerd op basis van inschatting van  
de verzuringsgevoeligheid van het bodemtype, het gevoeligheid van het begroeiingstype voor 
stikstofdepositie (bv hoogveen, schraalland) en het voorkomen van voor hoge ammoniumgehalten 
gevoelige Rode List-soorten planten en paddenstoelen. Er is geen reden om aan te nemen dat daarin 
veel verandering is gekomen. Mocht het aantal Rode Lijstsoorten dat gevoelig is voor ammonium 
inmiddels zijn afgenomen, dan nog is er geen reden om deze gebieden buiten de WAV te stellen: het 
verdwijnen kan immers een regelrecht gevolg zijn van toegenomen ammoniumdepositie in het recente 
verleden, en is daardoor eerder een pleit voor het handhaven van de beperking dan voor het laten 
vervallen ervan. 
Ondanks het feit dat de ammoniumdepositie recent een minder dramatische trend laat zien, is er 
evenmin veel reden om te veronderstellen dat de (in ontwikkeling daarop achterlopende) vegetatie 
zich inmiddels zover heeft hersteld dat de beschermende maatregelen inmiddels overbodig zouden 
zijn. 
Los van of het wettelijk wel mogelijk is, moet een discussie worden gevoerd of het ecologisch wel 
wenselijk is een uitzondering te maken op de bestaande regelgeving. Het volgende is een bijdrage 
daaraan. We hebben nog een keer extra gekeken naar de eerste twee van de genoemde vijf kriteria: 
het voorkomen van soorten die gevoelig zijn voor ammoniumdepositie en de natuurwaarden van het 
betreffende bos.  



 
 

Kaart 1: eventuele vestigingsplaats nieuw bedrijf in relatie tot de bufferzône van het WAV-gebied 
Noordbargerbos. 



 
 
Kaart 2: Bodem en ligging met meetpunten meetnet Milieutekorten (bodemchemie, water en vegetatie) 
rond het Noordbargerbos.

 



 
 
Consequenties ammoniumdepositie voor vegetatie 
Schadelijke effecten van ammoniumdepositie op de vegetatie kunnen zich op een aantal verschillende 
manieren manifesteren. Een eerste manier is via toxiciteit van ammonium zelf. Deze doet zich vooral 
voor bij plantensoorten die karakteristiek zijn voor zwak gebufferde, vaak lemige bodems. Gevoelige 
soorten zijn vooral licht basenminnende soorten van bijvoorbeeld heischrale graslanden, niet-zure 
boszomen en soorten van kwelsituaties met licht basenrijk grondwater. Een tweede schadelijk effect is 
bodemverzuring, die veroorzaakt wordt door een netto uitwisseling van een overmaat NH4+ tegen H+-
ionen door de planten. Gevoelig hiervoor zijn uiteraard vooral zuurmijdende soorten. Een derde 
schadelijk effect van ammonium ligt in verhoging van de stikstofbeschikbaarheid. Met name 
plantensoorten van voedselarme milieus zijn hiervoor gevoelig, omdat ze worden weggeconcurreerd 
door algemenere soorten van voedselrijkere omstandigheden. 
Verder kan ammonium schadelijk zijn voor paddenstoelen, en ontregelend werken bij de vorming van 
mycorrhiza’s waardoor ook de boomgroei negatief wordt beïnvloed. 
 
Evaluatie bodem en meetpunten bodemchemie 
Gevoeligheid voor ammoniumdepositie kan het meest compleet in beeld worden gebracht via het 
meetnet milieutekorten (zie kaart 2), waarin data van grondwater, bodemchemie en vegetatie in 
samenhang kunnen worden geanalyseerd. Helaas ligt er geen punt van dit meetnet in het 
Noordbargerbos., maar er zijn wel een aantal in het nabijgelegen Valther- en Oosterbos. Het 
Noordbargerbos bestaat vooral uit loof- en naaldbosgedeelten met hier en daar heideterreinen op 
veld- en haarpodzolen. Kleinere gedeelten liggen op stuifzandbodems. Het Valther- en Oosterbos 
delen deze karakteristiek. Andere nabijgelegen WAV terreinen zijn minder vergelijkbaar, omdat ze een 
andere (veen-) bodem hebben dan wel andersoortige (natte heide- en hoogveen-) vegetaties hebben. 
Meetpunten in deze twee vergelijkbare bossen zijn over het algemeen erg zuur (pH tussen 3,5 en 4,3), 
hebben mede daardoor ammonium als dominante stikstofvorm, zijn zowel voor stikstof als fosfaat 
mesotroof tot eutroof (zie tabel bodemchemie WAVgebieden). De punten zijn daarmee al zuurder, 
voedselrijker en ammoniumrijker dan wenselijk. De kans op verdere verzuring varieert sterk, maar kan 
groot zijn al naar gelang uitgangssituatie en actuele vegetatie. De vegetatie is wisselend stikstof- of 
fosfaatbeperkt, of door beide. Waar (mede) beperkt door fosfaat, zal het eutrofierend effect van 
inwaaiend stikstof beperkt zijn; wanneer stikstof beperkend is voor de groei zal het effect van 
inwaaiend stikstof tot uiting komen. Deze laatste is dus zeker ook denkbaar in het Noordbargerbos. 
 
 
Gegevens vegetatie (kaart 3) 
Er is geen kartering beschikbaar voor het Noordbargerbos als geheel; de beheerder (SBB) heeft in het 
verleden alleen enkele niet-bospercelen laten karteren. Stikstofgevoelige vegetaties bevinden zich op 
een grotere afstand dan 250m vanaf de locatie (zwarte cirkel): het gaat om gedeelten droge heide en 
een vergraste rompvegetatie daarvan. Daarnaast zijn een paar schrale Berken-Eikenbossen 
gekarteerd. Met name de heiden zijn gevoelig voor verhoogde stikstofdepositie, maar zijn niet zozeer 
ammoniumgevoelig. De rompvegetatie droge heide is minder gevoelig voor ammoniumdepositie 
(gevoeliger soorten zijn immer al voor een deel verdwenen), maar herstel naar droge heide wordt 
bemoeilijkt door hogere stikstofniveaus. 
In de directe omgeving van het bos zijn het kader van de 3e ronde van de Milieukartering Drenthe 
waarnemingen van soorten en vegetatie gedaan. Voor een gedeelte vallen deze laatste 
waarnemingen binnen de straal van 250m rond de eventuele vesatigingsplaats waarop we ons 
concentreren. Bij de bedoelde locatie zijn door de Milieukartering min of meer verrijkte vormen van 
vochtige graslanden (heldergroen; hier: rompgemeenschap van Fluitenkruid) en verder van de 
bosrand droge graslanden (geel, hier: rompgemeenschap van Gewoon struisgras en Biggenkruid). 



Verwachte schade bij toenemende ammoniumuitstoot is niet erg groot, maar met name de drogere 
graslanden zullen wel in kwaliteit afnemen. Ze liggen echter formeel wel buiten het WAV-gebied zelf. 
Ook in de ruimere omgeving zijn rond het Noordbargerbos tamelijk voedselrijke graslanden 
aangetroffen (vochtige en wat minder vochtige (lichtgroen) varianten van graslanden met een sterke 
cultuurinslag). Op deze delen wordt geen grote negatieve invloed verwacht, ook al omdat ze op 
grotere afstand liggen. 
 
Op 6 november 2015 zijn er daarom binnen het Noordlaarderbos in een straal van 250 rond de 
voorgenomen locatie aanvullende waarnemingen gedaan. Er zijn vegetatieopnames gemaakt en het 
bos werd getypeerd. De waarnemingen betroffen planten, mossen en paddenstoelen. De 
waarnemingen vonden  (te) laat in het jaar plaats en er zullen zeker soorten zijn gemist. 
Een flink gedeelte van bos rond de locatie bestaat uit aanplant van Amerikaanse eik, met daaronder 
een weinig soortenrijke ondergroei. Het effect van toegenomen stikstofdepositie zal hier beperkt zijn. 
Er werden geen Rode Lijstsoorten aangetroffen, en geen ammoniumgevoelige soorten. Een gedeelte 
direkt westelijk van de voorgenomen locatie bestaat uit kaal beukenbos, vrijwel zonder ondergroei. 
Ook hier werden geen stikstof- of specifieker: ammoniumgevoelige plantensoorten aangetroffen. 
Direkt zuidwestelijk betreft een mooier ontwikkeld bosgedeelte aan de rand, Berken-Eikenbos met een 
goed ontwikkelde en soortenrijkere struiklaag. Ook hierin werden echter geen bijzonder 
stikstofgevoelige soorten aangetroffen. De zoom van dit bosgedeelte is wat verruigd, waarschijnlijk het 
contact met de cultuurlanden, en de bosrand zelf is wat verrijkt tot een wat fraaier Beuken-Eikenbos 
met wat Hulst en Klimop. Direct ten noorden hiervan ligt een naaldhoutaanplant met eveneens een vrij 
complete ondergroei van Berken-Eikenbos; hiervoor geldt exact hetzelfde als voor de vorige vegetatie-
eenheid. Effecten van een toegenomen ammoniumuitstoot zullen hier vooral een toenemende 
vergrassing van het bos, het sterker verruigen van de bosrand en een uitbreiding van Hulst in de 
struiklaag zijn. Verder bestaat er een risico voor de paddenstoelenflora. 
 
Rode Lijstsoorten 
Ik heb nagegaan of er Rode Lijstsoorten gemeld werden in de aangegeven cirkel van 250m; ik heb de 
bestanden van de Provincie gebruikt en aanvullend het NDFF. Ik heb alleen recente waarnemingen 
(afgelopen 10 jaar) gebruikt. Aangetroffen Rode Lijst soorten in dit deel waren Groene specht en de 
paddenstoel Waaiertje. 
 
Samenvattend 
zie ik geen grote gevaren bij een vestiging van het bedoelde bedrijf omdat het aanliggende 
bosgedeelte deels van weinig waarde is, en het overige deel weliswaar in kwaliteit achteruit zal gaan, 
maar niet dramatisch. Er zijn Rode Lijst soorten aangetroffen in dit deel, maar het is niet bekend of 
deze twee sterk ammoniumgevoelig zijn of niet. Er zijn geen sterk ammoniumgevoelige vegetaties 
aangetroffen. 
Anderszijds is het wel zo dat de mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering van verloren gegane 
waarden duidelijk moeilijker zal worden. Deze uitspraken gelden voor het gedeelte rond 250m rond de 
eventuele vestigingsplaats; ik doe geen gedetailleerde uitspraken over de ruimere omgeving. 
 



 
 Kaart 3. Bestaande data vegetatiekarteringen Noordbargerbos. Toelichting: zie tekst. 





’t Nije Hof 
 
 
Het initiatief van ’t Nije Hof is voor de provincie Drenthe om verschillende redenen 
interessant. Het is ook een initiatief dat vragen met zich brengt waar we antwoord op moeten 
kunnen geven. We maken een integrale afweging en komen op die wijze tot een set van 
eisen waar aan moet worden voldaan om medewerking te kunnen en willen verlenen.  
 
De bredere afweging waar de provincie naar kijkt naar hoofduitgangspunten van beleid. 
Daarbinnen kunnen we eisen stellen waaraan in casu voldaan moet worden: 
 

� Duurzame grondgebonden melkveehouderij 
o Stalconcept met lage ammoniakuitstoot (scheiden aan de bron van mest en 

urine) 
o Toepassen van beweiding 
o Energieneutraal bedrijfsconcept 
o Lage carbon footprint (CO2-uitstoot) 
o Economisch duurzaam 
o Volledig biologisch bedrijfsconcept 

 
� Maatschappelijke acceptatie van (melk)veehouderij 

o Herstellen van de relatie burger-platteland-voedsel 
o Leerbedrijf voor scholen 
o Openstellen van bedrijf om kennis te kunnen maken met veehouderij 
o Zuivel kopen bij de ‘buurman’, korte ketens 
 

� Landschap en natuur 
o Beschermen van bijzondere waarden 
o Ontwikkelen en robuust maken van natuur 
o Inpassen van nieuwe bebouwing in het landschap 
o Versterken landschappelijke waarde 
o Beleven en benutten van het landschap, natuur 
o Recreatie 

 
Het herstellen van de verbinding tussen stad, platteland en de natuur is een belangrijke 
opgave voor de provincie Drenthe. We streven naar verwevenheid van functies in plaats van 
(harde) scheiding. Natuurlijk Platteland! 
 
Het belangrijkste knelpunt is dat de locatie waar het bedrijf zich nieuw wil gaan vestigen ligt 
binnen de 250 meter zone van een aangewezen zeer kwetsbaar gebied, dat als zodanig is 
aangewezen op grond van de Wet ammoniak en veehouderij (WAV). Nieuwvestiging is niet 
toegestaan in de genoemde zonering. Enige manier om de vestiging mogelijk te maken is 
het aanpassen van de kaart WAV. Om dit mogelijk te maken moet er wel sprake zijn van een 
bijzonder initiatief wat geen precedent schept voor ieder ander initiatief dat iets nieuws zou 



willen vestigen binnen een dergelijke zone. Vandaar dat vroegtijdig wordt onderzocht met 
partners/stakeholders of we met elkaar hier een goed gevoel bij (kunnen) hebben. 
 
Omdat bij de vaststelling van de kaart WAV in 2012 geen gebruik is gemaakt van 
compensatie van natuur dat van de kaart is verdwenen ten faveure van de landbouw, en er 
ook geen grote kwaliteit kan worden toegekend aan de rand van het bosgebied waar het om 
gaat, vinden we het niet nodig om over te gaan tot compensatie. Het is veel beter om extra 
aandacht te geven aan de kwaliteit van wat er ontstaat en daar extra eisen aan te stellen in 
het kader van inpassing en versterking van het landschap. 





’t Nije Hof 
 
 
Het initiatief van ’t Nije Hof is voor de provincie Drenthe om verschillende redenen 
interessant. Het is ook een initiatief dat vragen met zich brengt waar we antwoord op moeten 
kunnen geven. We maken een integrale afweging en komen op die wijze tot een set van 
eisen waar aan moet worden voldaan om medewerking te kunnen en willen verlenen.  
 
De bredere afweging waar de provincie naar kijkt naar hoofduitgangspunten van beleid. 
Daarbinnen kunnen we eisen stellen waaraan in casu voldaan moet worden: 
 

� Duurzame grondgebonden melkveehouderij 
o Stalconcept met lage ammoniakuitstoot (scheiden aan de bron van mest en 

urine) 
o Toepassen van beweiding 
o Energieneutraal bedrijfsconcept 
o Lage carbon footprint (CO2-uitstoot) 
o Economisch duurzaam 
o Volledig biologisch bedrijfsconcept 

 
� Maatschappelijke acceptatie van (melk)veehouderij 

o Herstellen van de relatie burger-platteland-voedsel 
o Leerbedrijf voor scholen 
o Openstellen van bedrijf om kennis te kunnen maken met veehouderij 
o Zuivel kopen bij de ‘buurman’, korte ketens 
 

� Landschap en natuur 
o Beschermen van bijzondere waarden 
o Ontwikkelen en robuust maken van natuur 
o Inpassen van nieuwe bebouwing in het landschap 
o Versterken landschappelijke waarde 
o Beleven en benutten van het landschap, natuur 
o Recreatie 

 
Het herstellen van de verbinding tussen stad, platteland en de natuur is een belangrijke 
opgave voor de provincie Drenthe. We streven naar verwevenheid van functies in plaats van 
(harde) scheiding. Natuurlijk Platteland! 
 
Het belangrijkste knelpunt is dat de locatie waar het bedrijf zich nieuw wil gaan vestigen ligt 
binnen de 250 meter zone van een aangewezen zeer kwetsbaar gebied, dat als zodanig is 
aangewezen op grond van de Wet ammoniak en veehouderij (WAV). Nieuwvestiging is niet 
toegestaan in de genoemde zonering. Enige manier om de vestiging mogelijk te maken is 
het aanpassen van de kaart WAV. Om dit mogelijk te maken moet er wel sprake zijn van een 
bijzonder initiatief wat geen precedent schept voor ieder ander initiatief dat iets nieuws zou 



willen vestigen binnen een dergelijke zone. Vandaar dat vroegtijdig wordt onderzocht met 
partners/stakeholders of we met elkaar hier een goed gevoel bij (kunnen) hebben. 
 
Omdat bij de vaststelling van de kaart WAV in 2012 geen gebruik is gemaakt van 
compensatie van natuur dat van de kaart is verdwenen ten faveure van de landbouw, en er 
ook geen grote kwaliteit kan worden toegekend aan de rand van het bosgebied waar het om 
gaat, vinden we het niet nodig om over te gaan tot compensatie. Het is veel beter om extra 
aandacht te geven aan de kwaliteit van wat er ontstaat en daar extra eisen aan te stellen in 
het kader van inpassing en versterking van het landschap. 
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voorlegt aan de andere groene partners? Dan weten wij in ieder geval met welk oordeel jullie het voorleggen en 

kunnen we ook een eerste interne bespreking met Jumelet voorbereiden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 
Beleidscoördinator bodemontwikkeling & duurzame landbouw 

 

 
 

Team Milieu, Bodem en Energie 

Postbus 122 

9400 AC ASSEN 

 

 

 

 





’t Nije Hof 
 
 
Het initiatief van ’t Nije Hof is voor de provincie Drenthe om verschillende redenen 
interessant. Het is ook een initiatief dat vragen met zich brengt waar we antwoord op moeten 
kunnen geven. We maken een integrale afweging en komen op die wijze tot een set van 
eisen waar aan moet worden voldaan om medewerking te kunnen en willen verlenen.  
 
De bredere afweging waar de provincie naar kijkt naar hoofduitgangspunten van beleid. 
Daarbinnen kunnen we eisen stellen waaraan in casu voldaan moet worden: 
 

� Duurzame grondgebonden melkveehouderij 
o Stalconcept met lage ammoniakuitstoot (scheiden aan de bron van mest en 

urine) 
o Toepassen van beweiding (is voorwaarde biologisch) 
o Energieneutraal bedrijfsconcept 
o Lage carbon footprint (CO2-uitstoot) 
o Economisch duurzaam 
o Volledig biologisch bedrijfsconcept (SKAL-normen) 

 
� Maatschappelijke acceptatie van (melk)veehouderij 

o Herstellen van de relatie burger-platteland-voedsel 
o Leerbedrijf voor scholen 
o Openstellen van bedrijf om kennis te kunnen maken met duurzame 

veehouderij (zowel voor burgers als collega ondernemers) 
o Zuivel kopen bij de ‘buurman’, korte ketens 
 

� Landschap en natuur 
o Beschermen van bijzondere waarden 
o Ontwikkelen en robuust maken van natuur 
o Inpassen van nieuwe bebouwing in het landschap 
o Versterken landschappelijke waarde 
o Beleven en benutten van het landschap, natuur 
o Recreatie 

 
Het herstellen van de verbinding tussen stad, platteland en de natuur is een belangrijke 
opgave voor de provincie Drenthe. We streven naar verwevenheid van functies in plaats van 
(harde) scheiding. Natuurlijk Platteland! 
 
Het belangrijkste knelpunt is dat de locatie waar het bedrijf zich nieuw wil gaan vestigen ligt 
binnen de 250 meter zone van een aangewezen zeer kwetsbaar gebied, dat als zodanig is 
aangewezen op grond van de Wet ammoniak en veehouderij (WAV). Nieuwvestiging is niet 
toegestaan in de genoemde zonering. Enige manier om de vestiging mogelijk te maken is 
het aanpassen van de kaart WAV. Om dit mogelijk te maken moet er wel sprake zijn van een 
bijzonder initiatief wat geen precedent schept voor ieder ander initiatief dat iets nieuws zou 



willen vestigen binnen een dergelijke zone. Vandaar dat vroegtijdig wordt onderzocht met 
partners/stakeholders of we met elkaar hier een goed gevoel bij (kunnen) hebben. 
Belangrijke eis is daarom ook zeer zeker een zeer lage emissie van NH3, omdat de WAv 
zich daar ook specifiek op richt. 
 
Omdat bij de vaststelling van de kaart WAV in 2012 geen gebruik is gemaakt van 
compensatie van natuur dat van de kaart is verdwenen ten faveure van de landbouw, en er 
ook geen grote kwaliteit kan worden toegekend aan de rand van het bosgebied waar het om 
gaat, vinden we het niet nodig om over te gaan tot compensatie. Het is veel beter om extra 
aandacht te geven aan de kwaliteit van wat er ontstaat en daar extra eisen aan te stellen in 
het kader van inpassing en versterking van het landschap. 
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Tijdens het afgelopen overleg is de indruk ontstaan dat er veel duurzame uitgangspunten zijn benoemd rondom het 

initiatief, maar dat een aantal daarvan nog niet goed invulling heeft gekregen. Dit gold met name voor de 

onderdelen energieneutraal, klimaateffecten en keuze tussen gangbaar of biologisch. In de memo hebben we een 

aantal keuzes gemaakt waar aan tegemoet gekomen moet worden. We vragen daarin veel van de initiatiefnemers, 

maar zij vragen ook veel flexibiliteit van de overheden en de overig betrokken partners. Het is nu aan de 

initiatiefnemers om aan te geven of zij het initiatief zien zitten onder de gestelde condities.  

  

In principe treffen wij elkaar weer op 1 juli en dan moet er meer duidelijkheid zijn over hier invulling aan gegeven 

kan worden, onderbouwd met cijfers, berekeningen etc. De tijd tot 1 juli is best kort, dus als dit niet realistisch is 

kunnen we beter vroegtijdig opnieuw een moment plannen. Uiteraard is het aan de initiatiefnemers om aan te 

geven of het overleg dan zinvol kan worden ingevuld of niet. 

  

  

Met vriendelijke groet, 

  

  

 
Beleidscoördinator bodemontwikkeling & duurzame landbouw 

  

 
  

Team Milieu, Bodem en Energie 

Postbus 122 

9400 AC ASSEN 

 

@drenthe.nl 

  

  

De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en 
gebruik door anderen is niet toegestaan. Als u niet de bedoelde ontvanger bent, wilt u dan dit bericht en 
ieder aangehecht databestand verwijderen en de gemeente Emmen hiervan via e-mail op de hoogte stellen.  
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Hier hebben wij alle begrip voor maar wij vragen ons enigszins af of er nu niet teveel wordt gevraagd, 
kijkende naar de lijst met hoofduitgangspunten. Tijdens de presentatie hadden wij het gevoel dat we met een 
groot gedeelte van de aanwezigen op één lijn zaten en met elkaar een bepaald doel voor ogen hadden, ‘De 
agrarische verbinding tussen stad en platteland’ herstellen.   
 
Tijdens ons gesprek, 13 mei jongstleden, is duidelijk aangegeven dat de provincie ecologisch onderzoek 
heeft uitgevoerd in het ‘kwetsbare gebied’ en geconstateerd dat er geen verzuring of vermesting gevoelige 
soorten voorkomen nabij de projectlocatie. Nieuwbouw heeft op de specifieke locatie nauwelijks invloed op 
de bestaande natuur, de achtergronddepositie neemt met nog geen procent toe op het Noordbargerbos. 
Doordat het bedrijf zich op meerdere vlakken onderscheid is het voor de provincie geen probleem om een 
uitzondering te maken.  
 
Het initiatief kan aan de meeste punten op de lijst die is opgesteld door de provincie/milieufederatie 
voldoen. De punten onder de kopjes ‘Maatschappelijke acceptatie van (melk)veehouderij’ en ‘Landschap en 
natuur’ zijn voor ons namelijk de hoofdreden om te starten met dit unieke project. 
 

Onder het kopje ‘Duurzame grondgebonden melkveehouderij’ hebben we enkele punten waar we niet aan 
kunnen voldoen. Er ontstaat een dilemma omdat aan het eerste punt niet voldaan kan worden omdat op dit 
moment de SKAL-normen niet zo ver zijn als de nieuwste ontwikkeling qua ammoniakuitstoot en 
stalconcepten. 
Zoals tijdens de presentatie verteld is gaat de voorkeur uit naar een kunststof vrijloop vloer. Bij deze type 
vrijloop vloeren kan het vee zich gedragen zoals in de wei en wordt mest en urine bij de bron gescheiden. 
De urine zakt door de vloer heen en wordt via een drainage systeem afgevoerd naar een put met enkel dunne 
fractie. Voor de mest wordt gebruik gemaakt van speciale robot die de dikke fractie als het ware opschept en 
dumpt in de speciale dump goten. Omdat de urine en mest niet met elkaar in aanraking komen zal de 
ammoniakuitstoot flink worden gereduceerd.  
 
Volgens de SKAL-normen moet de ligruimte zijn ingestrooid met strooisel van natuurlijk materiaal, anders 
wordt er niet voldaan aan de reglementen voor biologische veehouderij. Bij de hierboven genoemde 
vloertypes is het juist van belang geen strooisel te gebruiken omdat de urine en mest zich dan mengt en er 
daardoor juist meer ammoniakuitstoot plaatsvindt. In onze beleving is het kunststof vloersysteem beter voor 
het dier en welzijn en voor het milieu en dit heeft het wat ons betreft de voorkeur boven het biologisch 
houden van het vee. Wanneer de SKAL-normen op termijn worden herzien zal voor ons de stap naar 
biologisch steeds kleiner worden omdat er al zo milieu en diervriendelijk mogelijk gewerkt wordt.  
 
Wij zouden  ontwikkelaar HWF-Floor en  specialist biologische regelgeving bij 
Bionext, kunnen uitnodigen voor een volgend gesprek om het één en ander omtrent het vloersysteem te 
verduidelijken en de praktische knelpunten voor een biologische bedrijfsvorming (SKAL-normen) te 
benoemen wanneer jullie hier behoefte aan hebben.     
  
Los van de ammoniak-gerelateerde overwegingen kan je je de vraag stellen of de plicht om volgens het 
biologisch model te werken, niet een te groot beslag legt op de mogelijkheden om op deze locatie een 
economisch duurzame bedrijfsvoering te realiseren. Voor een startend bedrijf moet zeker in de aanvang 
duidelijkheid zijn over het rendement van de onderneming om vertrouwen bij investeerders/krediet 
verstrekkers te krijgen.   
 
Het toepassen van weidegang is voor ons vanzelfsprekend en zo energiezuinig mogelijk is een belangrijk 
punt maar dient de economische haalbaarheid niet in gevaar te brengen. De carbon footprint heeft een relatie 
met energie en bedrijfsvoering en hier zal rekening mee worden gehouden. 
 
In de bijlage vind je de hoofuitgangspunten die door jullie zijn opgesteld per punt uitgewerkt. 
  
Wij zijn al enige tijd bezig met het opstellen van een rapport in het kader van milieu, energie en 
economische haalbaarheid en het concept hiervan vind je als bijlage. Op dit moment is er een adviesbureau 
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1. Inleiding 
Eet wat j    nten willen zien w   eten en drinken  W    t, 

o   g d  h  t g d  op welk  anier. Ook hun  

Z    fiets tegen het hek zetten en binnenlopen. Of tijdens het ommetje even langs de koeien 

in   n met de boer die melkt en m   Ze me  om  ertj   vla 

t       kaas van koeien    ege  un g  ij  e 

l     e koemest in korrelv  n de auto. Ze zien tijdens het uitlaten van 

d        pen ma   s een bedrijf met letterlijk een op   voor 

bezoekers; buurtbewoners, Emmenaren, toeristen. En er is tussen het werk door altijd wel even tijd 

v     

   orpen hightech boerderij    kt g   g   

     e d end          

   de  er      di      

a        

1.1 Visie van de ondernemers 
    al jaren bezig m  ust  o  etg     aar 

          g     gg   

       

E  i lijk  t d d l  d  c t t d   il  lk d t l it bij 

h  spatroon omtrent de wijze van houden van dieren  het tot stand kom   melk  

      iologisch c q  e    er    

   en er zijn co   l   lk d    

       waarop men de              

   ersiteit aan maar tegelijkertijd ook e  ijn”  D     

 ij   daan komt  Het op te r  bed  ducee  k van m en w  

 i   ijf i  voldoet aan ve       me     

f    ogelijkheid zijn markt op te bou n   

 

M   e voor melkkoeien in de natuurlijk    ’   off     

    vers grasland; buiten wordt ingesp eld op de behoefte van de ko  n de 

‘  ent’  De natuurlijke bedrijfsvoering  kenmerkt zich door zijn landschappelijke 

inpassing   erialen en natuurlijke habitat zowel binnen als buiten  Dit zodat de koe 

i     is waar hij zich h t b te th i  lt   

Dit ka  g    emoge j en op e   e omg g an he  jf.      

’t Nije Ho     het Noordbarger  n er z   moge d zijn om t het  a 

een w       m te gen  van  en. Va  t terras  de  

prach     e koeie    het m jk om  pje ko     een 

r   der wordt er  m aanvullende recreatieve activitei n  te 

zetten. Voorbeelden van activiteiten zijn koe knuffelen en een GPS route. Op  wijze w  

bijg d agen aan de verbreding van de agrarische t  in de gemeente Emm     

Drenthe.  
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Tijdens de opbouwfase wordt zeker niet voorbij gegaan aan de potentie tot groei in de breedste zin 

v  h t   ijf zal met ee  lk oppe   ong    ten 

e    g      jf tig koeie  én melkrobot). O    

r    fgelop   gronden getrokk  dat he  ijf in balan  i  ij een bare 

b  r er wordt gekozen voor een bi l i  ijfs i   be f  ow l  

la     en om akelperi       ro e m  

           g   

    g        

De horecagelegenheid zal starten met het openstellen van het melkveebedrijf en de mogelijkheid 

v      e koffie of thee    t in      

terras  N   tfase wordt ge t t met d  d cat   ecreat  vit it   

d     vergadere    ru      Hoff   

H      inn   ag  sec   e ge  Emm      

p     j  g        

a  ap, het is uniek. Er liggen k  m.b   aan ede  van   

b n in de gemeente Emmen. De jeugd  t  bij d  rische     t 

o      de melk, boter   kaa  an  n ho   d 

w     menwerking aan tussen de vernieuwende boer, de betrokken  en de 

eisende consument. Professionele, goed ingepaste, nette en innovatieve bedrijfsvoering met visie en 

flexibiliteit garandeert niet alleen het voortbestaan van het bedrijf het speelt ook in op de 

t  ltifunctionele landbouw waarbij het karakter van de streek en de doele   de 

   

      ti l i          

       ijf    j         

  l   i ti  gebouw      zul     

 g     
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1.2 Doelstelling  
Onze ambitie is op een nieuwe locatie een volwaardig en levensvatbaar melkveebedrijf met horeca 

aang     estigen. Op b   n professionele g   

melkkoeien en daar bijbehorend jongvee houden en (op)fokken. De melk wordt op een traceerbare 

e  e wijze geproduceerd en afg . De gep uceerd  elk wordt verwerkt tot z el om 

d     gi  f e zetten al  kpro    lf v   a z  n 

z           k   ond   

b     van is de samenlevi  er te betrekken bij de moderne 

   e techni   verbinding tussen stad en platt  

g j j    g d landschapsbeh      tre  g g   

2. Melkveestal  

2.1 Impressie 
             

            

    

E   met duurzaam ontworpen gebouwe   l uu  materia     

    el in de veehou   i     

Een bijzondere veehouderij gelegen op een bijzondere plek, aan de rand van de wijk Bargeres, op een 

steenworp van de Delftlanden en Waanderveld. Eenvoudig bereikbaar voor buurtbewoners, maar 

o    belangstellenden. Pakweg 15.000 mensen als buren op loopafstand, a   andere 

        

2.2 Stal 
K   ere dieren. Ze leve   ddes, m  jn som   heel in eel.  et je 

g   j  ing van hun omgevi    lande     

Koeien hebben twee belangrijke bezigheden g  de dag: Grazen en herkauwen. Grazen doen 

ze snel. I    eel gras naar binnen  Volg   j  t j      

j   ,  het zoeken van een eigen plekje n ngzaam door de knieën zakken. Herkauwen, 

de tij   en. Van grassteng      e  m. 

K    d  groep ook persoonlijk  i t  n di  Z  eten lk  k  tl  

   illen  In de weide en in de stallen  Daar t j  k ing  h d n  T i g 

van spec     vrije uitloopstal is daarbij een uitkomst  Ze zijn nieuw en hebben naast 

    k  b l ij  ti  b       

uit de m     en  
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2.3 Specifcaties 
Een natuurlijke en kleinschalige opzet met een diervriendelijke manier van melken.  

- Mel    eien en bijbe  j gvee. 

- Een vrijloopstal met zo n 15 m  ruimte per koe en zo n  10 m² voor het jongvee. 

 -   egrond rondom het bedrijf,  a op ie  otere a d. 

-    matisch doo   melk  

-              ge n   

2.4 Energie arme melk   
    tworpen gebouw     ma     

     wel in de veeho          

g   ergie, met als doel volled   gie ne  elk te pro  

E     dat willen er        sy  r   

     k v   pa         

         h     

     oelwater in          

  

D       is het mogelijk   ene a fl   edu     

g  g. Bovendien hoeven er geen zware koelmiddelen meer worde  ruikt 

tijdens het koelproces van de melk. Door het toepassen van zonnepanelen of een mini windturbine 

zal de totaal benodigde stroom worden aangevuld en zal het melkveebedrijf energienarm draaien  

2.5 Vrijloopvloer 
M      n een zo natu   omgevi  et een v  l  

    sland, wordt ing      e k      

d   ment. 

    i    l     l    r 

     i      

De vloer is zacht  zodat de koe er comfortabel op kan liggen  ze is stroef en indrukbaar  zodat de koe 

kk j  n opstaan en gaan liggen zonder u     hap      at 

u    akt  Zo blijft de toplaag droog  Een bijzondere eigenschap van de vl   

e    niet alleen in uiterlijk, maar ook in de werking van de ondergrond op een natuurlijk 

weiland   t omgezet in nitraat. De vloeistof wordt opgevangen en naar de 

s    Samen met de directe scheiding van vloeibare en vaste m  or de 

vloer  mo    i k it t ot aanzie lijk duc   

De vaste     er blijft liggen, w  erwij  oor ee  ciale me t, wie  k 

het is      te   
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2.6 Licht, lucht, ruimte & rust 
Bij een goede stal met een comfortabele vloer hoort een goed binnenklimaat. Goed om te weten: 

een m     ud. Zet een g j  en bij elkaar in     

temperatuur loopt al spoedig op. Er is veel ventilatie nodig, frisse lucht. Moderne vrijloopstallen zijn 

d   open. De koeien zijn zo ook i   stal ste  zichtba  oor passanten. Alleen in e 

w     g  oor een go  li aat e   oe    ing   te 

la   

K    di  t it  Z    b tj  i  d  id  f t k  i  d  rije 

          v  t k  wa  e   eer 

    i  l        ij  li   i  i   i  f  

    

 

      i l            

                

                   

     i  I     n d   

  nstelling tot d  nog l ng           

       het wen   

3. Mest & Emissies 

3.1 Mestverwerking 
H    een win win situatie door efficiënte ‘afval’ scheiding 

Z    t op. In geld    u.  Het nt met he   an 

    ect in de vrije inl  e    edri   

g  osfaten en stikstof kunnen zorgvuldiger word  gedien   de p  En 

dat lever   ing op en beter groeiende gewass   

      i  i            

      d l  g ib d   g t t i tj  i  d  b , d  vol 

       i             

 buurman. Plus: Nog een extra pijler onder d     kve  n  

  i  ll   l    

Afzet kan   n via tuincentra en hoveniersbedrijven in de regio. 

T     het bedrijf   melkk  30 pink   30 ka  en on t 

weid   

 E    ductie van 900   mel   eperk  iden en   o  van 

    i   5      

   id       g       m³ mest 

  

- Kalveren, onbeperkt beweiden en een rantsoen van 100% graskuil: 3,      
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Totaal: 

- M l  60   15 9 ³ =   954 m³  

    x   5 3 m     9 m³  

 Kalveren 30 stuks x   3 6 m³ =   108 m³   

 l t ductie:   =   1.221 m  

V      g       d  e he t v  t  D  

v       orden gescheiden, t  rels verwerkt en verpakt. 

3.2 Emissies  
    ieuwe) technisc         

  g  Door bijvoorbeeld vloer   e pas  en urine   esche  

   minder ammoniak. Verder    en      

   or  e ve         

               

     rde groei m    is      

 n groei wordt geregeld in een       

  1 j i 2016 i  king  

 

     éé    f l  i   st      

   mest en urine bij  n g i   l i  ot   

     d       

        

3.3 AERIUS rekeninstrument  
   nt van de Progra    ER   

 n ruimtelijke planvorming rond Nat  bied      

PAS   

Voor dit   r in juli 2015 een PAS-melding inge nd voor de benodigde depositieruimte en 

deze is daaropvolgend gegund. In de melding is uit gegaan van overige huisvestingssystemen 

rundv  issiefactor  13,00 kg/dier/jaar)  en  sti temen  m or  

4 0 kg/dier/jaar)  Dit omdat de gewenste kunststofvloeren op dit moment nog niet erk  zijn met 

e   en dus onder overige huisvestingssystemen vallen.   

 

I      t, Aerius Melding, te vinden die de resultaten bevat  van d  

stikst ng met AER  culato   eft de s feffec   het in  

weer p    g g   binnen  S gebie  

     f i i   i       f 

s    
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4. Zien wat je eet  
“Wij geloven in het maken van een duurzame verbinding. De verbinding tussen Stad en Platteland.” 

Z       h   k    h  is gepro eerd, is een tre d  l t. 

G   H   ij    i i  um  ie terug wil naar de basis  naar echt 

v     ogelijk en liefst uit eigen buurt   

H       duurzame ont   ur v  egt n  

b      rbinding tussen stad  latteland. Natuurlijk, vers, ambachtelijk, uit 

d       ne tech  

   ert snel. Aan de        

g  p   men zich reusachtige mel rijven  luitend ko   stal vo   

 de melkproductie per dier,     m    

    co e p           

    ook  een       ge      

              

   k als de mest. Waar koeien on i   ide pe  als    

 p. 

4.1 Melkverwerking 
               j       

   erdeel van een kleinschalig zuivel gscon   oe   

      p j        

    

      om zelf vers  d t   d    

     melk  kefir  boter           

  

Producten die hun afzet vinden in de directe o   Bargeres  Rietlanden  Delftlanden  

Waander  dbarge, het centrum van Emmen. T h al snel een afzetgebied met 40 tot 45.000 

potentiële consumenten en nieuwsgierige bezoekers die trouwe klanten kunnen worden. 

t kleinschalige zuivelbedrijf, gekoppeld aan d  , lijk  ou  t 

   i                

   i  ij  “V  i l i    j  
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4.2 Educatie & recreatie  
Leren, ontspannen en vergaderen in een agrarische omgeving, in de eigen buurt 

H  j   d  b  t   mische  o  een educatieve f  ren 

o  i   , l i  ili  en aamheid 

T      boer en zijn medewerker  In  ens n t eva  nd  en 

b     erdeel van een  or  ep. r   

s    roffen.  

j   

      oepen. Met mod        

  n brainstorm in een ande  ving,  us met uit   het 

  et bos. Kijken naar het rus     he     

    ach  de     

 

   de boeren i    ve   

 n bewust maken van wat ze e         

d  l d m om t met d  ijk   E        

    ijk  ij  bi        

   ij    i  O      n      

 i l  M   m een koe te ku  aie  

4.3 Ontspannen 
     van de lokale s    h d     

   nieren  

N    t leveren van verse producten aan de omwon n, maar  op a  ze; 

door ope   j te zijn en mogelijkhed  t  biede   et be f  een an  manier  

beleven of te benutten  Bijvoorbeeld als ontm k  als vergaderlocatie of om er even een 

boerenijs    of een verse  vruchtensap te drinke  De mogelijkheden zijn legio. 

     p          

 een ongedwongen manier kennis kunnen m    g g  ake    ve j. 

S     ijf   l        i    

      i i  i       ,  i    et 

k i   

De ontsp  ij  legio  E  l ine za  l  ergad tie  een j  boer lf 

door de weilanden  een plek om  even te ontspannen met een ijsje of een verse vruchtensap met 

uitzicht o     opje koffie kan o  

Ken     g   in de veeho  
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4.4 Koeienpanorama  
De koeienetalage, het koeienpanorama, is het visitekaartje van een compleet nieuw concept in de 

melk  

In dit nieuwe concept staan duurzaamheid en het welzijn van de koe op de eerste plaats, met als 

b  derdeel de weidegang. 

W    or de gezondheid van de     ij h   uur  ho en. et is 

       t    d ijf  K     

h    ti    t  it ki   i   b kijkt bij h  

a        nd ap   en  t  

i    j     ij  

Wij wille   zame veehouderij uitdrage   e mensen  e wijken  i   o en n  

t     stad’. De beoogde locati       oo bar   h  

u     wij. end            

h    d va  ke  bos  

    oor ons het rustgevend bee   du  en rtr wd  e, 

   ordeur van de consumen            

Z      ouwen. Een bew  ons  die  een     

m      t gemaakt wordt. 

4.5 SWOT-analyse 
       l           

                

     g g  

    jf zijn:                   ij                                     

               - Ge   op t                                      

 D       atrecht                 

 S l i                  

     reductie door scheiding                                

- Mi l ffi ië ti                                                                                                                                  

 Exclusiviteit  

S   n de ondernemers:  Zwakke punten van de ondernemers:             

-    - Perfectionistisch                 

-     - Starters                 

- est                                                

-            

- C   nkend  

S           g  

-      en/on te  ei g voor    

-    amenlevi   apel  

- Past goed in landschap     
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5. Locatie  
Waar het prettige overleg tussen ‘Melkgever’ en  ‘Melknemer’ live te aanschouwen is 

S     ldi  ht   l t  we ons ele honderden  hoog 

b   i     g  l i  or h  elkveebedrijf zich ruimtelijk presenteert 

t    eres en het Noordbargerbos.  

H     e weilanden in    al v  Waa d  en 

o        de koeien schaduw o  rme dagen en beschutting bij een bui. 

     g ed loopt een fiets     g r d  g g g g  

      een kronkelend         

p   damse  straat en ligt een ute va  barge naa  Amste  

   lftlanden, Waanderveld, s    de j    

    d            

              

  

D  de locatie is in tal van opzichten de me  ik  pla  or dit v  

m    oeveelheid gro   et l p in  ect     

m   voldoende ruimte om de koeien grazige weiden en een goede geving 

te garanderen. 

   g g   j  nen relatief ve   rv   j 

      j      eve     

z      elingen in de  r en sp k het m  B  al 

    rste ra g   

    le minuten fietsen van een groot aa  ole      

ij   kunnen het bedrijf be  er lesse  n en ze   anden  e 

    n boer en burg       

  t  d  k  net als vla  boter  k s  Niet uit de fabriek  

Voor aars die het bos bezoeken zijn bes  ro  or het e   

c mbineren met een ‘graslandpad’, een wandelroute tussen de landerijen en de koeien  

      keerpla  r bezoekers van volkstuinen e  

   zien als toegang tot het bedrij . Hierdoor zijn nauwelijks a assingen 

   g  

Omdat eigenlijk alle bewerking en verwerking van grondstoffen  zoals melk  maar ook meststoffen  

voorzien     en voedsel voor  ien   irecte ving kom   bijna en 

s k       en van he  rijf   an dat  nder op  V  

b      ordt een      e ein van 

de m  

 







 

Bedrijfsplan ’t Nije Hoff ‘Zuivel en meer’    16 
 

6. Investeringen & subsidies  
“Kiezen voor meerdere pijlers onder de financiering” 

O     i  j    l g n, is gek n voor het betrekk   

m   ij  fi i i g  illen  fi ancieringsvormen. 

N    en Vermogen, eigen inbre g  w  t m  ach erge  len  en 

b      pecifieke op on    ger  ubs e  

     ende p   verschillende bronnen en rege   

,    met achtergesteld  g    g uik      

  en vanuit divers       

j ,   p op commerciële bankkre  o bep  elijk geho   

D   t  t          

     i t kk           

6.1 Subsidiemogelijkheden  
 met de beste kans om rea     

 

   n en specifiek         

    

De overheid wil ook graag dat jonge ondernemers kansen krijgen om bedrijven op te zetten, voort te 

z     bouwen. Daarvoor heeft de overheid een reeks aan ondersteunende m gelen in 

    sidies. Deze ma   mo    

o      atie van het   iervoor n wij ons  e 

   anisatie LTO en d   s   rne   

   i i   

 I t  i  i t l d ame stallen 

 I t   ewerking en verwerking van die lijk  mest  

• Investeringen in milieuvriendelijke maatregelen  

 M ductie energie-innovaties  

• eling landbouw  

•   andbouwers  
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Hoofduitgangspunten Provincie – ’t Nije Hoff  
 

Bedankt voor de reactie en voor het opstellen van de notitie. Zoals je aangeeft kunnen jullie 

aanvullende eisen stellen om een initiatief als deze doorgang te verlenen.  

Hier hebben wij alle begrip voor maar wij vragen ons enigszins af of er nu niet teveel wordt gevraagd, 

kijkende naar de lijst met hoofduitgangspunten. Tijdens de presentatie hadden wij het gevoel dat we 

met een groot gedeelte van de aanwezigen op één lijn zaten en met elkaar een bepaald doel voor 

ogen hadden, ‘De agrarische verbinding tussen stad en platteland’ herstellen.   

 

Tijdens ons gesprek, 13 mei jongstleden, is duidelijk aangegeven dat de provincie ecologisch 

onderzoek heeft uitgevoerd in het ‘kwetsbare gebied’ en geconstateerd dat er geen verzuring of 

vermesting gevoelige soorten voorkomen nabij de projectlocatie. Nieuwbouw heeft op de specifieke 

locatie nauwelijks invloed op de bestaande natuur, de achtergronddepositie neemt met nog geen 

procent toe op het Noordbargerbos. Doordat het bedrijf zich op meerdere vlakken onderscheid is het 

voor de provincie geen probleem om een uitzondering te maken.  

 

Het initiatief kan aan de meeste punten op de lijst die is opgesteld door de provincie/milieufederatie 

voldoen. De punten onder de kopjes ‘Maatschappelijke acceptatie van (melk)veehouderij’ en 

‘Landschap en natuur’ zijn voor ons namelijk de hoofdreden om te starten met dit unieke project. 

Onder het kopje ‘Duurzame grondgebonden melkveehouderij’ hebben we enkele punten waar we 

niet aan kunnen voldoen. Er ontstaat een dilemma omdat aan het eerste punt niet voldaan kan 

worden omdat op dit moment de SKAL-normen niet zo ver zijn als de nieuwste ontwikkeling qua 

ammoniakuitstoot en stalconcepten. 

Zoals tijdens de presentatie verteld is gaat de voorkeur uit naar een kunststof vrijloop vloer. Bij deze 

type vrijloop vloeren kan het vee zich gedragen zoals in de wei en wordt mest en urine bij de bron 

gescheiden. De urine zakt door de vloer heen en wordt via een drainage systeem afgevoerd naar een 

put met enkel dunne fractie. Voor de mest wordt gebruik gemaakt van speciale robot die de dikke 

fractie als het ware opschept en dumpt in de speciale dump goten. Omdat de urine en mest niet met 

elkaar in aanraking komen zal de ammoniakuitstoot flink worden gereduceerd.  

 

Volgens de SKAL-normen moet de ligruimte zijn ingestrooid met strooisel van natuurlijk materiaal, 

anders wordt er niet voldaan aan de reglementen voor biologische veehouderij. Bij de hierboven 

genoemde vloertypes is het juist van belang geen strooisel te gebruiken omdat de urine en mest zich 

dan mengt en er daardoor juist meer ammoniakuitstoot plaatsvindt. In onze beleving is het kunststof 

vloersysteem beter voor het dier en welzijn en voor het milieu en dit heeft het wat ons betreft de 

voorkeur boven het biologisch houden van het vee. Wanneer de SKAL-normen op termijn worden 

herzien zal voor ons de stap naar biologisch steeds kleiner worden omdat er al zo milieu en 

diervriendelijk mogelijk gewerkt wordt.  

 

 



 

 

Los van de ammoniak-gerelateerde overwegingen kan je je de vraag stellen of de plicht om volgens 

het biologisch model te werken, niet een te groot beslag legt op de mogelijkheden om op deze 

locatie een economisch duurzame bedrijfsvoering te realiseren. Voor een startend bedrijf moet zeker 

in de aanvang duidelijkheid zijn over het rendement van de onderneming om vertrouwen bij 

investeerders/krediet verstrekkers te krijgen.   

Het toepassen van weidegang is voor ons vanzelfsprekend en zo energiezuinig mogelijk is een 

belangrijk punt maar dient de economische haalbaarheid niet in gevaar te brengen. De carbon 

footprint heeft een relatie met energie en bedrijfsvoering en hier zal rekening mee worden 

gehouden. 

Wij zijn al enige tijd bezig met het opstellen van een rapport in het kader van milieu, energie en 

economische haalbaarheid en het concept hiervan vind je als bijlage. Op dit moment is er een 

adviesbureau bezig met het opstellen van een energieplan en deze hopen we in de loop van 

komende week te ontvangen.  

Hieronder vind je de hoofuitgangspunten die door jullie zijn opgesteld per punt uitgewerkt. 

Het initiatief van ’t Nije Hof is voor de provincie Drenthe om verschillende redenen interessant. Het is 

ook een initiatief dat vragen met zich brengt waar we antwoord op moeten kunnen geven. We 

maken een integrale afweging en komen op die wijze tot een set van eisen waar aan moet worden 

voldaan om medewerking te kunnen en willen verlenen.  

De bredere afweging waar de provincie naar kijkt naar hoofduitgangspunten van beleid. Daarbinnen 

kunnen we eisen stellen waaraan in casu voldaan moet worden: 

 Duurzame grondgebonden melkveehouderij 

o Stalconcept met lage ammoniakuitstoot (scheiden aan de bron van mest en urine) 

o Toepassen van beweiding (is voorwaarde biologisch) 

o Energieneutraal bedrijfsconcept 

o Lage carbon footprint (CO2-uitstoot) 

o Economisch duurzaam 

o Volledig biologisch bedrijfsconcept (SKAL-normen) 

 Maatschappelijke acceptatie van (melk)veehouderij 

o Herstellen van de relatie burger-platteland-voedsel 

o Leerbedrijf voor scholen 

o Openstellen van bedrijf om kennis te kunnen maken met duurzame veehouderij 

(zowel voor burgers als collega ondernemers) 

o Zuivel kopen bij de ‘buurman’, korte ketens 

 Landschap en natuur 

o Beschermen van bijzondere waarden 

o Ontwikkelen en robuust maken van natuur 

o Inpassen van nieuwe bebouwing in het landschap 

o Versterken landschappelijke waarde 

o Beleven en benutten van het landschap, natuur 

o Recreatie 



 

 

Duurzame grondgebonden melkveehouderij 
Stalconcept met lage ammoniakuitstoot (scheiden aan de bron van mest en urine) 

Met de keuze voor melkkoeien in een zo natuurlijk mogelijke omgeving, met een vrije uitloopstal, 

een vrijloopvloer en vers grasland, wordt ingespeeld op de behoefte van de koeien en de wensen van 

de bewuste consument. 

De vrije uitloopstal wordt voorzien van een vrijloopvloer. Een natuurlijk ogende vloer die zorgt voor 

maximaal comfort voor de herkauwende koeien en met geluiddempende eigenschappen. 

De vloer is zacht, zodat de koe er comfortabel op kan liggen, ze is stroef en indrukbaar, zodat de koe 

makkelijk kan opstaan en gaan liggen zonder uit te glijden. Een eigenschap van deze vloer is ook dat 

urine er doorheen zakt. Zo blijft de toplaag droog. Een bijzondere eigenschap van de vloer is 

eveneens dat hij niet alleen in uiterlijk, maar ook in de werking van de ondergrond op een natuurlijk 

weiland lijkt. Ammoniak wordt omgezet in nitraat. De vloeistof wordt opgevangen en naar de 

speciale opslag toegevloeid. Samen met de directe scheiding van vloeibare en vaste mest door de 

vloer, moet dit de ammoniakuitstoot aanzienlijk reduceren.  

De vaste mest die op de vloer blijft liggen, wordt verwijderd door een speciale mestrobot, wiens taak 

het is de vloer steeds netjes schoon te houden. 

 

Door slimme toepassing van (nieuwe) technische mogelijkheden bij nieuwe stallen kan de uitstoot 

van ammoniak omlaag. Door bijvoorbeeld vloeren aan te passen worden urine en mest gescheiden. 

Hierdoor ontstaat er minder ammoniak. Verder komen er strengere eisen aan het gebruik van mest. 

Deze maatregelen zorgen ervoor dat de veehouderij in 2030 bijna 10% minder ammoniak uitstoot. 

Afgesproken is dat bij minder uitstoot van ammoniak agrarische bedrijven de kans krijgen om te 

groeien. Dit staat in Wet verantwoorde groei melkveehouderij. De wet is op 1 januari 2015 ingegaan. 

De grondgebonden groei wordt geregeld in een algemene maatregel van bestuur (amvb). Deze is op 

1 januari 2016 in werking getreden.  

 

Door gebruik te maken van één van de kunststof vrijloopvloeren worden mest en urine bij de bron 

gescheiden wat leidt tot een ammoniak reductie. De verwachting is dat de ammoniakemissie met 

zestig procent wordt gereduceerd ten opzichte van een roostervloer.  

Zorgvuldig bemesten levert winst op. In geld en voor het milieu. Het begint met het scheiden van 

vaste en vloeibare delen, direct in de vrije inloopstal. De uitstoot op het bedrijf wordt 

geminimaliseerd, fosfaten en stikstof kunnen zorgvuldiger worden toegediend aan de percelen. En 

dat levert een besparing op en beter groeiende gewassen.  

De materialen waaruit de kunststofvloeren bestaan zijn milieuvriendelijk en recyclebaar. De 

kunststof permavoid units zijn vervaardigd uit polypropeen, deze thermoplastische polymeer is 

volledig recyclebaar. De vloeren zijn door de modulaire opbouw en de materiaalkeuze demontabel 

en 100% her te gebruiken.  

 

 







 

 

biedt isolatie in de winter. In de zomer is de isolatie optimaal, dit omdat de lagen droog zijn en 

hierdoor de warmte goed weerkaatst. Een groen dak is niet alleen fraai om te zien maar werkt ook 

energiebesparend.  

Een dak wordt continu blootgesteld aan ultraviolet licht, slagregen en temperatuurschommelingen 

Een dak kan in de loop van een jaar onderhevig zijn aan temperatuurverschillen die oplopen tot meer 

dan 70°C in extreme gevallen. Een groen dak biedt bescherming tegen deze blootstellingen, 

waardoor de dakbedekking tot drie keer langer meegaat. Het groene dak slaat regenwater op in de 

planten en het substraat en laat het terugkeren in de atmosfeer door verdamping. Het regenwater 

wordt niet alleen vastgehouden het wordt ook gezuiverd door de planten en de substraat laag.  

Het groene dak neemt CO2 en fijnstof op wat lijdt tot schoner lucht en een toename van de 

volksgezondheid. Een groen dak bevordert het microleven en de ecologische kringloop, een juiste 

hoeveelheid substraat zorgt voor een grote variëteit aan planten. De combinatie van substraat, 

planten en de ingebedde lucht in het groen dak systeem leidt tot een goede geluidsisolatie.  

Geluidsgolven worden opgevangen en gereflecteerd. Het substraat blokkeert lager geluidsgolven, 

terwijl planten hogere frequenties tegenhouden. 

Op het bedrijf worden nog tal van slimme en duurzame technieken toegepast, voorbeelden hiervan 
zijn; toiletten spoelen met hemelwater, led lampen, HR+++ glas, Europees naaldhout en worden oud 
gebakken klinkers hergebruikt.  
 
Op dit moment is er een adviesbureau bezig met het opstellen van een energieplan en deze hopen 
we in de loop van komende week te ontvangen.   
 

Lage carbon footprint (CO2-uitstoot) 

Door het toepassen van het ECO200 systeem is er minder ‘grijs’ gas benodigd, dit levert een reductie 

op van meer dan 10.000 kg CO2 per jaar. Het bedrijf maakt gebruik van groen opgewekte energie dit 

kan meer dan 20.000 Kg CO2 op jaarbasis schelen. Met de bouw wordt getracht om goed op de CO2-

prestatieladder uit te komen.   

 

Door het slim voeden van planten en dieren kan de CO2-uistoot worden gereduceerd. Voor het 

initiatief betekent dit het optimaal inzetten van meststoffen en het verhogen van de opbrengst per 

hectare. Met behulp van de innovatieve vrijloopvloeren is het mogelijk om zorgvuldiger te bemesten. 

Het begint met het scheiden van vaste en vloeibare delen. De uitstoot wordt geminimaliseerd, 

fosfaten en stikstof kunnen zorgvuldiger worden toegediend aan de percelen. Dit levert een 

besparing op en beter groeiende gewassen.  

 

Niet alleen het preciezer bemesten van de gewassen is van belang, een verdere verbetering van de 

voerefficiëntie en het beter inspelen op de nutritionele behoeftes van individuele dieren. Doordat de 

verkregen eindproducten regionaal worden afgezet wordt de voedselketen verkort, dit is goed voor 

het milieu door minder benodigde brandstoffen en minder CO2 uitstoot.   

 

De carbon footprint van dierlijke producten kan het beste worden beïnvloed door het ontwikkelen 

van producten of concepten die bijdragen aan een betere voerconversie en/of het sturen op minder 

pensfermentatie door aanpassingen in het rantsoen. Agrifirm is naast het werken aan het verbeteren 

van hun producten en concepten ook actief betrokken bij collectieve initiatieven om de waarde van 





 

 

 

Volledig biologisch bedrijfsconcept (SKAL-normen) 

Het op te richten bedrijf produceert melk van melkkoeien waarbij de manier van bedrijfsvoering 

voldoet aan veel van de eisen van deze steeds bewuster wordende consument en heeft daarom de 

mogelijkheid zijn markt op te bouwen.  

 

Tijdens de opbouwfase wordt zeker niet voorbij gegaan aan de potentie tot groei in de breedste zin 

van het woord. Het melkveebedrijf zal met een melkveekoppel van ongeveer vijftig koeien opstarten 

en kan worden uitgebreid tot een maximum van vijfenzestig koeien (één melkrobot). Om dit te 

realiseren zijn er afgelopen jaar gronden aangetrokken zodat het bedrijf in balans is bij een gangbare 

bedrijfsvoering. Het huidige bedrijf zal worden omgeschakeld van akkerbouw naar veehouderij. Dit 

gaat gepaard met een kortere keten en er wordt meer in een kringloop gewerkt . Wanneer er wordt 

gekozen voor een biologische bedrijfsvoering behoefd zowel de landbouwgrond als het vee een 

omschakelperiode van twee jaar, voordat de geproduceerde melk wordt toegekend als biologisch. 

Echter zal het bedrijf dan ook de beschikking moeten hebben over extra landbouwgrond om 

zelfvoorzienend te zijn in een biologische bedrijfsvoering. 

Een punt waarom niet kan worden voldaan aan een biologische bedrijfsvoering is het volgende. Door 

gebruik te maken van één van de kunststof vrijloopvloeren kan er niet worden voldaan aan de SKAL-

normen voor een biologische bedrijfsvoering. Dit omdat de SKAL-normen op dit moment nog niet zo 

ver zijn als de nieuwste ontwikkeling qua ammoniakuitstoot en stalconcepten.   

Zoals tijdens de presentatie verteld is gaat de voorkeur uit naar een kunststof vrijloop vloer. Bij deze 

type vrijloop vloeren kan het vee zich gedragen zoals in de wei en worden mest en urine bij de bron 

gescheiden. De urine zakt door de vloer heen en wordt via een drainage systeem afgevoerd naar een 

put met enkel dunne fractie. Voor de mest wordt gebruik gemaakt van speciale robot die de dikke 

fractie als het ware opschept en dumpt in de speciale dump goten. Omdat de urine en mest niet met 

elkaar in aanraking komen zal de ammoniakuitstoot flink worden gereduceerd.  

 

Volgens de SKAL-normen moet de ligruimte zijn ingestrooid met strooisel van natuurlijk materiaal, 

anders wordt er niet voldaan aan de reglementen voor biologische veehouderij. Bij de hierboven 

genoemde vloertypes is het juist van belang geen strooisel te gebruiken omdat de urine en mest zich 

dan mengt en er daardoor juist meer ammoniakuitstoot plaatsvindt. In onze beleving is het kunststof 

vloersysteem beter voor het dier en welzijn en voor het milieu en dit heeft het wat ons betreft de 

voorkeur boven het biologisch houden van het vee. Wanneer de SKAL-normen op termijn worden 

herzien zal voor ons de stap naar biologisch steeds kleiner worden omdat er al zo milieu en 

diervriendelijk mogelijk gewerkt wordt.  

Los van de ammoniak-gerelateerde overwegingen kan je je de vraag stellen of de plicht om volgens 

het biologisch model te werken, niet een te groot beslag legt op de mogelijkheden om op deze 

locatie om een economisch duurzame bedrijfsvoering te realiseren. Voor een startend bedrijf moet 

zeker in de aanvang duidelijkheid zijn over het rendement van de onderneming om vertrouwen bij 

investeerders/krediet verstrekkers te krijgen.  

  



 

 

Maatschappelijke acceptatie van (melk)veehouderij 
Herstellen van de relatie burger-platteland-voedsel 

“Wij geloven in het maken van een duurzame verbinding. De verbinding tussen Stad en Platteland.” 

Zien wat je eet, weten waar het vandaan komt en hoe het is geproduceerd, is een trend die blijft. 

Geen hype. Het past bij de steeds kritischer consument die terug wil naar de basis, naar echt voedsel 

zo natuurlijk mogelijk en liefst uit eigen buurt.    

Het is geen bevlieging, maar een duurzame ontwikkeling. ‘Eat your view’, zegt een internationale 

beweging. Het staat voor een verbinding tussen stad en platteland. Natuurlijk, vers, ambachtelijk, uit 

de eigen buurt, maar ook met moderne technologie. 

De moderne landbouw verandert snel. Aan de ene kant ontstaat industrieel aandoende productie op 

grote percelen en vormen zich reusachtige melkveebedrijven met uitsluitend koeien op stal voor een 

maximaal uitgebouwde melkproductie per dier, aan de andere kant vormen zich moderne 

kleinschalige bedrijven die een complete productieketen in huis hebben. Van kalf tot melk, kaas en 

boerenijs. Bedrijven met vaak ook nog eens een nauwe band met hun omgeving en met een open 

deur voor belangstellenden. Bedrijven waar alles wat een melkkoe produceert, op eigen erf verwerkt 

wordt. Zowel de melk als de mest. Waar koeien gewoon in de weide lopen als onderdeel van een 

levend landschap. 

Eet wat je ziet, Kritische consumenten willen zien wat ze eten en drinken. Waar het vandaan komt, 

onder welke omstandigheden het wordt geproduceerd en op welke manier. Ook hun zuivel. 

Ze willen de fiets tegen het hek zetten en binnenlopen. Of tijdens het ommetje even langs de koeien 

in de weide, meekijken met de boer die melkt en melk verwerkt. Ze komen om een litertje verse vla 

te kopen of een heerlijke jonge kaas van koeien uit het weiland tegenover hun eigen woonwijk. Ze 

laden een stevige zak gedroogde koemest in korrelvorm in de auto. Ze zien tijdens het uitlaten van 

de hond hoe een kalfje de eerste stappen maakt. Het is een bedrijf met letterlijk een open deur voor 

bezoekers; buurtbewoners, Emmenaren, toeristen. En er is tussen het werk door altijd wel even tijd 

voor tekst en uitleg. 

Een heel ‘groen’ ontworpen hightech boerderij die zelf producten maakt volgens de hoogste normen 

en met gebruik van de nieuwste diervriendelijke technologie en het nieuwste op het gebied van 

milieu en mestverwerking. Zonder hinder voor de omgeving, met levende dieren die je zelf kunt 

aanraken en groene weiden waarin ze lopen. 

Leerbedrijf voor scholen 

De horecagelegenheid zal starten met het openstellen van het melkveebedrijf. Na de beginfase 

wordt gestart met verschillende educatieve en recreatieve activiteiten en de mogelijkheid om te 

vergaderen in de rustgevende omgeving van ’t Nije Hoff.   

Het bedrijf is een verbreding binnen de agrarische sector in de gemeente Emmen en ook binnen de 

provincie Drenthe. Een dergelijk bedrijf draagt bij aan duurzame melkveehouderij in een 

aantrekkelijk landschap, het is uniek. Er liggen kansen m.b.t. het aanbieden van onderwijs aan 

basisscholen in de gemeente Emmen. Er is contact met de Terra VMBO groen en Terra MBO over de 

mogelijkheden voor klassikaal praktijkonderwijs voor studenten en zij staan hier positief tegenover.  



 

 

De jeugd komt weer dichter bij de agrarische sector te staan en leert op een educatieve manier waar 

de melk, boter en de kaas vandaan komt en hoe die geproduceerd wordt.  

Het geeft een samenwerking aan tussen de vernieuwende boer, de betrokken politici en de eisende 

consument. Professionele, goed ingepaste, nette en innovatieve bedrijfsvoering met visie en 

flexibiliteit garandeert niet alleen het voortbestaan van het bedrijf het speelt ook in op de 

toekomstige multifunctionele landbouw waarbij het karakter van de streek en de doelen van de 

provincie behouden blijven.  

Openstellen van bedrijf om kennis te kunnen maken met duurzame veehouderij (zowel voor 

burgers als collega ondernemers) 

Leren, ontspannen en vergaderen in een agrarische omgeving, in de eigen buurt 

Het veehouderijbedrijf in de buurt heeft naast een economische, ook een educatieve functie. Leren 

over dieren, de natuur, voedselproductie, milieu en duurzaamheid. Tekst en uitleg van de boer en 

zijn medewerkers. Individueel tijdens een toevallige wandeling even binnenlopen, of gepland als 

onderdeel van een lesprogramma voor een groep. Er worden enkele speciale voorzieningen voor 

getroffen.  

 

Er is een ruimte voor kleine groepen. Met moderne technische voorzieningen. Ook geschikt voor een 

kleine vergadering, een brainstorm in een andere omgeving, een cursus met uitzicht op het 

koeienpanorama en het bos. Kijken naar het rustgevende ritme van de herkauwende kaken van de 

koeiendames in de weide, gedachten ordenen of ideeën spuien. 

 

Educatie, kennisoverdracht vinden de boeren initiatiefnemers van het veehouderijbedrijf erg 

belangrijk. Mensen bewust maken van wat ze eten, hoe het geproduceerd wordt en hoe je 

verantwoord en vooral duurzaam omgaat met de natuurlijke omgeving. En dat begint al bij de jeugd. 

Basisscholen uit de omliggende wijken zijn binnen enkele minuten fietsen gearriveerd voor een 

praktijkles, voor levend onderwijs en echte dieren. Om te leren en te kunnen zien wat ze dagelijks 

aan zuivel eten. Maar ook om een koe te kunnen aaien 

Zuivel kopen bij de ‘buurman’, korte ketens 

Onze ambitie is op een nieuwe locatie een volwaardig en levensvatbaar melkveebedrijf met horeca 

aangelegenheid en zuiveltak te vestigen. Op basis van een professionele bedrijfsvoering willen we 

melkkoeien en daar bijbehorend jongvee houden en (op)fokken. De melk wordt op een traceerbare 

en natuurlijke wijze geproduceerd en afgezet. De geproduceerde melk wordt verwerkt tot zuivel om 

deze vervolgens in de regio af te zetten als streekproduct. Door het zelf verwerken en afzetten van 

zuivel zal een extra inkomen worden gegenereerd. Het horecagedeelte wordt ook als pijler onder het 

bedrijf gezien. De bedoeling hiervan is de samenleving meer te betrekken bij de moderne 

melkveehouderij met zijn innovatieve technieken, “de verbinding tussen stad en platteland”. 

Tegelijkertijd wordt door goed landschapsbeheer het karakter van de streek gewaarborgd.  

De PMD Dairy is het hart van de verwerking van de eigen melk van het bedrijf. Het is de basis voor 

een mini zuivelfabriek. Onderdeel van een kleinschalig zuivelverwerkingsconcept van boeren voor 

consumenten. Met de machines is het mogelijk om zelf verschillende zuivelproducten te produceren. 

Van yoghurt tot zachte en harde kazen, melk, boter en andere producten.   



 

 

Producten die hun afzet vinden in de directe omgeving:  Bargeres, Rietlanden, Delftlanden, 

Waanderveld, Noordbarge, het centrum van Emmen. Toch al snel een afzetgebied met 40 tot 45.000 

potentiële consumenten en nieuwsgierige bezoekers die trouwe klanten kunnen worden. 

Het kleinschalige zuivelbedrijf, gekoppeld aan de moderne, diervriendelijke melkveehouderij vormt 

ook een aantrekkelijke locatie voor een bezoek, of voor een les in de praktijk voor leerlingen van de 

basisscholen uit de omringende wijken. “Verse zuivel direct van de boerderij.” 

Landschap en natuur 
Beschermen van bijzondere waarden/ Ontwikkelen en robuust maken van natuur/leefbaar 

Het bedrijf op een natuurlijke manier ingepast in de omgeving en gaat op in het landschap. De 

authentieke houtwallen en het Noordbargerbos zijn essentieel voor de bedrijfsvoering. Deze 

waardevolle elementen leveren de koeien schaduw op de warme dagen en beschutting bij een bui en 

delen de weidegronden op in een aantal vakken.  

 

Voor wandelaars die het bos bezoeken zijn bestaande wandelroutes door het Noordbargerbos te 

combineren met een ‘graslandpad’, een wandelroute tussen de landerijen en de koeien. Het gebied 

rondom het initiatief wordt leefbaarder, de belevingswaarde neemt toe. Natuur en een modern 

melkveebedrijf worden op deze wijze vervlochten in het landschap. Er ontstaan 

samenwerkingsmogelijkheden met Staatsbosbeheer.  

Inpassen van nieuwe bebouwing in het landschap 

Een modern, groen melkveebedrijf met een natuurlijke uitstraling, aangepast aan de bijzondere 

omgeving waarin het is gesitueerd tussen woonwijk en bospercelen, tussen weilanden en 

authentieke Drentse houtwallen.  

 

Een stal moet je niet verbergen maar juist accentueren door er iets moois van te maken en in te 

passen in het huidige landschappelijke beeld. Het doel van het ontwerp van ’t Nije Hoff is het creëren 

van een mooi gebouw, een icoon dat het landschap verrijkt en waar belangstellenden speciaal naar 

komen kijken. 

 

Een bedrijf met duurzaam ontworpen gebouwen met veel natuurlijke materialen en toepassing van 

tal van groene technieken. Zowel in de bedrijfsvoering als in de bouwwijze. En grotendeels draaiend 

op duurzaam opgewekte, groene energie. Een bijzondere veehouderij gelegen op een bijzonder plek, 

aan de rand van de wijk Bargeres, op een steenworp van de Delftlanden en Waanderveld. Eenvoudig 

bereikbaar voor buurtbewoners, maar ook voor andere belangstellenden. Pakweg 15.000 mensen als 

buren op loopafstand, aan de andere kant van de heg van de boerderij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Versterken landschappelijke waarde 

Waar het prettige overleg tussen ‘Melkgever’ en  ‘Melknemer’ live te aanschouwen is stappen we in 

een denkbeeldige heteluchtballon en laten we ons enkele honderden meters omhoog brengen, dan 

zien we hoe de beoogde locatie voor het melkveebedrijf zich ruimtelijk presenteert tussen de 

woonwijk Bargeres en het Noordbargerbos.  

Aan de zuidkant van het gebied loopt een fietspad dat via een brug over de Rondweg toegang geeft 

tot de wijk Delftlanden en tot een kronkelende route door het Noordbargerbos. Aan de oostkant 

loopt de Nieuw-Amsterdamsestraat en ligt een fietsroute van Noordbarge naar Nieuw-Amsterdam, 

langs Bargeres, de Delftlanden, Waanderveld, station Emmen-Zuid en de wijk Rietlanden.  

De toegang tot de melkveehouderij is voorzien vanaf de bestaande toegang tot de volkstuinen aan 

de Nieuw- Amsterdamse straat en de parkeerplaats voor bosbezoekers ten noorden van het te 

realiseren bedrijf. Hierdoor zijn nauwelijks aanpassingen aan de infrastructuur nodig. 

Mogelijkheden:  De beoogde locatie is in tal van opzichten de meest geschikte plaats voor dit 

vernieuwende melkveehouderij concept. De hoeveelheid grond en het landschap in de directe 

omgeving van de melkveehouderij biedt voldoende ruimte om de koeien grazige weiden en een 

goede leefomgeving te garanderen. 

In de directe omgeving van het bedrijf wonen relatief veel mensen waarvoor de melkveehouderij 

met haar producten een toeleverancier kan zijn. Plus dat ze makkelijk even kunnen binnenlopen en 

zo kennis krijgen van de ontwikkelingen in de agrarische sector en specifiek het melkveebedrijf. Bij 

tal van gebeurtenissen zitten ze eerste rang.  

De locatie ligt op enkele minuten fietsen van een groot aantal basisscholen en scholen voor speciaal 

onderwijs. Leerlingen kunnen het bedrijf bezoeken, er praktijklessen krijgen en zelf de handen uit de 

mouwen steken. De band tussen boer en burger wordt versterkt. Voedselproductie wordt dichtbij 

gebracht. Melk komt van de koe, net als vla, boter en kaas. Niet uit de fabriek. 

Omdat eigenlijk alle bewerking en verwerking van grondstoffen, zoals melk, maar ook meststoffen, 

voorzien is op eigen bedrijf en voedsel voor de koeien uit de directe omgeving komt, zal bijna geen 

sprake zijn van zwaar verkeer naar en van het bedrijf, laat staan dat het hinder oplevert. Voor 

bezoekers die per auto komen wordt een eigen parkeervoorziening gerealiseerd op het terrein van 

de melkveehouderij. 

Beleven en benutten van het landschap, natuur  

Een modern, groen melkveebedrijf met een natuurlijke uitstraling, aangepast aan de bijzondere 

omgeving waarin het is gesitueerd; tussen woonwijk en bospercelen, tussen weilanden en 

authentieke Drentse houtwallen.   

Een bedrijf met duurzaam ontworpen gebouwen met veel natuurlijke materialen en toepassing van 

tal van groene technieken. Zowel in de veehouderij als in de bouwwijze.  

Een bijzondere veehouderij gelegen op een bijzondere plek, aan de rand van de wijk Bargeres, op 

een steenworp van de Delftlanden en Waanderveld. Eenvoudig bereikbaar voor buurtbewoners, 

maar ook voor andere belangstellenden. Pakweg 15.000 mensen als buren op loopafstand, aan de 

andere kant van de heg van de boerderij.  



 

 

Recreatie 

‘t Nije Hoff zal grenzen aan het Noordbargerbos en er zal een mogelijkheid zijn om vanuit het bos via 

een wandelpad de stal in te lopen om te genieten van de koeien. Vanaf het terras heeft de bezoeker 

prachtig uitzicht op de aanwezige koeien en is het mogelijk om een kopje koffie te drinken in een 

rustgevende omgeving. Verder wordt er gedacht om aanvullende recreatieve activiteiten op te 

zetten. Voorbeelden van activiteiten zijn koe knuffelen en een GPS route. Op deze wijze wordt 

bijgedragen aan de verbreding van de agrarische sector in de gemeente Emmen en de Provincie 

Drenthe. 

 

Het melkveebedrijf maakt deel uit van de lokale samenleving en wil zich daar ook nadrukkelijk mee 

verbinden. Op verschillende manieren. 

Niet alleen door het leveren van verse producten aan de omwonenden, maar ook op andere wijze; 

door open en gastvrij te zijn en mogelijkheden te bieden om het bedrijf op een andere manier te 

beleven of te benutten. Bijvoorbeeld als ontmoetingsplek, als vergaderlocatie of om er even een 

boerenijsje te eten of een verse  vruchtensap te drinken. De mogelijkheden zijn legio. 

De stal wordt daarom zo ontworpen dat zowel omwonenden als dagjesmensen,  toeristen, fietsers 

op een ongedwongen manier kennis kunnen maken met de gang van zaken in de melkveehouderij. 

Speciale wandelpaden door het bedrijf, de stal,  de melkerij. Er is een fraai gelegen koffiehoekje en 

een kleine zaal die een ontspannend uitzicht bieden op de koeien in de stal, het naburige bos en het 

koeienpanorama buiten. 

De ontspanningsmogelijkheden zijn legio. Een kleine zaal als vergaderlocatie, een rondje boerengolf 

door de weilanden, een plek om  even te ontspannen met een ijsje of een verse vruchtensap met 

uitzicht op de koeien. Een kopje koffie kan ook. 

“Kennis maken met dagelijkse gang van zaken in de melkveehouderij.” 

 









[Paginanummer]

CC: @nmfdrenthe.nl; @drenthe.nl; @drenthe.nl; @drenthe.nl 

Subject: Randvoorwaarden met betrekking tot initiatief 't Nije Hof 

Date: Wed, 8 Jun 2016 09:45:34 +0000 

Beste heren, 

  

Ik schrijf jullie aan als contactpersonen, en ik verwacht dat jullie de informatie doorzetten naar degenen 

die daar van af moeten weten. 

  

Ik stuur jullie bijgaand een notitie waarin wij als provincie aangeven waar het initiatief aan moet voldoen 

om medewerking te kunnen/willen verlenen aan de realisatie. Want zoals we allen weten moet er 

wetgeving voor worden aangepast en dat vraagt om aanvullende eisen. De notitie is ook al voorgelegd aan 

de NMFD en die heeft het ook besproken met de andere groene partners. Samen met ons zijn zij van 

mening dat binnen deze kaders er gesprekken kunnen plaatsvinden om na te gaan of realisatie kan worden 

bereikt.  

  

Tijdens het afgelopen overleg is de indruk ontstaan dat er veel duurzame uitgangspunten zijn benoemd 

rondom het initiatief, maar dat een aantal daarvan nog niet goed invulling heeft gekregen. Dit gold met 

name voor de onderdelen energieneutraal, klimaateffecten en keuze tussen gangbaar of biologisch. In de 

memo hebben we een aantal keuzes gemaakt waar aan tegemoet gekomen moet worden. We vragen 

daarin veel van de initiatiefnemers, maar zij vragen ook veel flexibiliteit van de overheden en de overig 

betrokken partners. Het is nu aan de initiatiefnemers om aan te geven of zij het initiatief zien zitten onder 

de gestelde condities.  

  

In principe treffen wij elkaar weer op 1 juli en dan moet er meer duidelijkheid zijn over hier invulling aan 

gegeven kan worden, onderbouwd met cijfers, berekeningen etc. De tijd tot 1 juli is best kort, dus als dit 

niet realistisch is kunnen we beter vroegtijdig opnieuw een moment plannen. Uiteraard is het aan de 

initiatiefnemers om aan te geven of het overleg dan zinvol kan worden ingevuld of niet. 

  

  

Met vriendelijke groet, 

  

  

 
Beleidscoördinator bodemontwikkeling & duurzame landbouw 

  

 
  

Team Milieu, Bodem en Energie 

Postbus 122 

9400 AC ASSEN 

 

@drenthe.nl 
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Informatie over ontwerp voor een Gelders Plussenbeleid 

Het huidige Gelderse provinciale ruimtelijke beleid voor de niet-grondgebonden veehouderij is nu 
gericht op de omvang van individuele bedrijven. Het huidige beleid in Visie en Verordening: onder-
scheidt in extensiveringsgebieden: nu geen groei veehouderij, LOG: groei tot maximaal 1,5 ha en ver-
wevingsgebieden: groei max 1 ha. 

Voorstellen GS voor Gelders plussenbeleid, zoals die ter visie worden gelegd 

In opdracht van PS is gewerkt aan een werkwijze met extra kwalitatieve ruimtelijke randvoorwaarden 
bij groei. Groei van bedrijven moet gepaard gaan met extra maatregelen ter verbetering van de ruimte-
lijke kwaliteit op het terrein van landschappelijke inpassing, milieu- en dierenwelzijn. Dit zogenoemde 
Plussenbeleid geldt niet voor uitbreidingen kleiner dan 100 m2. 

Het Plussenbeleid vraagt een werkwijze tussen ondernemer, omgeving en gemeente, waarin een 
goede dialoog centraal staat en ruimte is voor lokaal maatwerk gericht op lokale of regionale 
aandachtsgebieden. Met extra investeringen in ruimtelijke kwaliteit, milieu en/of dierenwelzijn bij groei 
van een bedrijf komt de provinciale sturing enkel op ruimtelijke maten te vervallen. Op deze wijze 
draagt Gelderland bij aan duurzame ontwikkelingen in de veehouderij, zonder dat dit ten koste gaat 
van een verslechtering voor de natuur en milieu. 

Kaders en spelregels opgenomen in Omgevingsvisie en –verordening. In het concept-actualisatieplan 
van de Omgevingsvisie en –verordening is het ontwerp-Plussenbeleid uitgewerkt wat betreft de kaders 
en spelregels. Aan de gemeente wordt gevraagd om de aanvullende voorwaarden van het Plussen-
beleid in haar ruimtelijk beleid mee te nemen bij uitbreiding van niet-grondgebonden veehouderij. Van-
af het moment dat gemeenten het Plussenbeleid hebben opgenomen in het ruimtelijk beleid, gaan bij 
uitbreidingen de aanvullende voorwaarden gelden. De aanvullende voorwaarden betreffen: het voeren 
van een dialoog met de omgeving en het maken van afspraken over aanvullende maatregelen voor 
ruimtelijke kwaliteit, milieu en dierenwelzijn die vanuit een goede ruimtelijke ordening nodig zijn. Bij de 
aard van de aanvullende maatregelen gaat het om maatregelen bovenop de gangbare maatregelen. 

Gezondheid vormt basiskwaliteit. Er is nu nog geen apart wettelijk normenkader voor volksgezond-
heid. Via de aanpak voor ruimtelijke kwaliteit (goede ruimtelijke inpassing (groen, zichtlijnen); milieu 
(emissiereductie van fijnstof, ammoniak, geur, geluid) en dierenwelzijn (zoönosen) levert het Plussen-
beleid wel een bijdrage aan volksgezondheid. 

In werking treding. In de overgangsbepalingen en toelichting hierop in de Omgevingsverordening is 
aangeduid wanneer het Plussenbeleid in werking treedt in relatie tot vigerende lokale ruimtelijke plan-
nen. Gemeenten hebben in actuele bestemmingsplannen al stappen gezet die leiden tot verduur-
zaming van de intensieve veehouderij en begrenzing van de groei. Om die reden willen GS gemeen-
ten een redelijke termijn geven om hun bestemmingsplannen inclusief de daarin opgenomen 
afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden en uitwerkingsplichten in overeenstemming te brengen met het 
Plussenbeleid. Aangesloten wordt bij de in de Wet ruimtelijke ordening gegeven termijn van tien jaar, 
waarbinnen een bestemmingsplan in ieder geval geactualiseerd dient te zijn. Dit geeft gemeenten 
voldoende ruimte om op een moment dat actualisatie aan de orde is het bestemmingsplan aan te 
passen aan het Plussenbeleid zonder dat dit op korte termijn extra arbeidscapaciteit kost. De oudere 
bestemmingsplannen zullen eerder - binnen de termijn van twee jaar – moeten worden herzien waar-
door deze sneller in lijn worden gebracht met het Plussenbeleid. Met deze set aan maatregelen blijven 
de bestaande mogelijkheden tot uitbreiding in vigerende bestemmingsplannen in stand en treden de 
aanvullende voorwaarden van het Plussenbeleid in werking binnen de genoemde termijnen. 

Zorgvuldigheidstoets.Uitbreidingen boven de 1,5 hectare van het bouwperceel worden aan een zorg-
vuldigheidstoets van Gedeputeerde Staten (GS) verbonden. In de zorgvuldigheidstoets wordt beoor-
deeld of het Plussen-beleid voldoende terugkomt in de voorgenomen uitbreiding. 

 



Voldoen aan vigerende wetten, regels en beleidsvoorwaarden geldt als een basis. Bedrijven moeten 
nu en in de toekomst vanzelfsprekend blijven voldoen aan de generieke wet- en regelgeving. Op 
onderdelen is deze wet- en regelgeving op nationaal niveau momenteel in ontwikkeling. Er komen 
aanscherpingen aan in bijvoorbeeld het mestbeleid (fosfaatrechten, verplichte mestverwerking) en het 
geurbeleid. Ook heeft het Kabinet een nieuwe wet Dieraantallen aangekondigd; hiermee krijgen 
provincies mogelijk een instrument in handen om, indien gewenst, te gaan sturen op dieraantallen. 
Deze uitwerking van het Rijk in de vorm van een aangepast wettelijk kader waar veehouderijen en de 
sector als geheel mee te maken krijgen vormt als zodanig geen onderdeel van afwegingen in het 
kader van het Gelders Plussenbeleid. 

Overige aspecten: 
- Nieuwvestiging van niet-grondgebonden veehouderij blijft onmogelijk; 
- Uit de berekening van de extra maatregelen volgt dat het om investeringsbijdrage gaat van 15 tot 20  
  euro per m2 bruto vloeroppervlak (vergelijkbaar 8% investering); 
- Afspraken over de extra maatregelen moeten in een privaatrechtelijke overeenkomst en/of 
  voorwaardelijke verplichting in bestemmingsplan/omgevingsvergunning incl. boetedoening worden 
  afgesproken; 
- In het ammoniakbuffergebied (voormalig extensiveringsgebied) mag groei niet leiden tot groei van 
  emissies op de uitbreidingslocatie van stikstof en ammoniak. 
 
Ter visie leggen Actualisatie OmgevingsvIsie en Verordening 
Ter visie legging: van 19 augustus tot en met 30 september 2016  
Centrale informatiebijeenkomst 8 september 2016  
Begin november a.s.commentaarnota in GS 
23 november 2016 hoorzitting door PS 
Behandeling voorstellen in Statencie 30 november 2016 
Besluitvorming in PS: 14 december 2016 
 
Arnhem 12 juli 2016 











Privaatrechtelijke overeenkomst concept 
 

• Landschap en natuur, in samenwerking met de actoren binnen het gebied wordt de 
natuurwaarden behouden voor de burger; het te vestigen bedrijf wordt op correcte wijze ingepast 
binnen het landschap, hierdoor versterkt het de landschappelijke waarde, de 
recreatiegelegenheid verbeterd de leefbaarheid er is sprake van een betere beleving en 
benutting van het landschap.  
 

(de uitgebreide randvoorwaarden bevinden zich in bijlage 1) 
 

Komen het volgende overeen: 
 
Artikel 1 
De agrariërs verplichten zich gelijktijdig met de nieuwvestiging van het bedrijf, doch uiterlijk binnen 5 jaar 
na het rechtsgeldig worden van de planologische medewerking c.q. na het rechtsgeldig worden van de 
voor de bedrijfsvoering noodzakelijke vergunningen de tegenprestatie te hebben gerealiseerd en deze 
vervolgens, zowel kwantitatief als kwalitatief, in stand te houden;  
 
Artikel 2 
De overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd, dit wil zeggen zolang als de instandhouding van de 
tegenprestatie in alle redelijkheid kan worden geëist; 
 
Artikel 3 
Mocht buiten toedoen van partijen uitvoering van deze overeenkomst op enig ogenblik niet 
langer conform de tegenprestatie mogelijk zijn, dan zijn partijen - onverlet de wettelijke taken en 
bevoegdheden - verplicht medewerking te verlenen aan een aanpassing van deze 
overeenkomst. Deze aanpassing dient zoveel mogelijk aan te sluiten bij de strekking van de aan 
deze overeenkomst gehechte tegenprestatie; Gedeputeerde Staten van Drenthe worden van 
meet af aan bij dergelijke aanpassing betrokken en daarover geïnformeerd;  
 
Artikel 4 
Het in deze overeenkomst bepaalde laat de publiekrechtelijke positie en bevoegdheden van de gemeente 
onverlet. Publiekrechtelijk handelen dan wel het nalaten van publiekrechtelijk handelen door de gemeente 
zal derhalve nimmer een tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst kunnen vormen;  
 
Artikel 5 
Indien op enig onderdeel van deze overeenkomst knelpunten optreden zullen partijen onderling in 
overleg treden. Indien het overleg niet tot voor partijen bevredigend resultaat leidt, zal de meest gerede 
partij het geschil voorleggen aan de rechter. Het bepaalde in artikel 3, laatste volzin, is van 
overeenkomstige toepassing.  
 
Artikel 6 
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.  
 
 
 
 
 
 
 





Privaatrechtelijke overeenkomst concept 
 

Bijlage 1: Overeengekomen randvoorwaarden  
 
Het initiatief van ’t Nije Hof is voor de provincie Drenthe om verschillende redenen interessant. Het is ook 
een initiatief dat vragen met zich brengt waar we antwoord op moeten kunnen geven. We maken een 
integrale afweging en komen op die wijze tot een set van eisen waar aan moet worden voldaan om 
medewerking te kunnen en willen verlenen.  
 
De bredere afweging waar de provincie naar kijkt naar hoofduitgangspunten van beleid. Daarbinnen 
kunnen we eisen stellen waaraan in casu voldaan moet worden: 
 

� Duurzame grondgebonden melkveehouderij 
o Stalconcept met lage ammoniakuitstoot (scheiden aan de bron van mest en urine) 
o Toepassen van beweiding  
o Energiearm bedrijfsconcept 
o Lage carbon footprint (CO2-uitstoot) 
o Economisch duurzaam 
o Bedrijfsconcept ’t Nije Hoff 

 
� Maatschappelijke acceptatie van (melk)veehouderij 

o Herstellen van de relatie burger-platteland-voedsel 
o Leerbedrijf voor scholen 
o Openstellen van bedrijf om kennis te kunnen maken met duurzame veehouderij (zowel 

voor burgers als collega ondernemers) 
o Zuivel kopen bij de ‘buurman’, korte ketens 
 

� Landschap en natuur 
o Beschermen van bijzondere waarden 
o Ontwikkelen en robuust maken van natuur 
o Inpassen van nieuwe bebouwing in het landschap 
o Versterken landschappelijke waarde 
o Beleven en benutten van het landschap, natuur 
o Recreatie 

 
Het herstellen van de verbinding tussen stad, platteland en de natuur is een belangrijke opgave voor de 
provincie Drenthe. We streven naar verwevenheid van functies in plaats van (harde) scheiding. Natuurlijk 
Platteland! 
 
Het belangrijkste knelpunt is dat de locatie waar het bedrijf zich nieuw wil gaan vestigen ligt binnen de 
250 meter zone van een aangewezen zeer kwetsbaar gebied, dat als zodanig is aangewezen op grond 
van de Wet ammoniak en veehouderij (WAV). Nieuwvestiging is niet toegestaan in de genoemde 
zonering. Enige manier om de vestiging mogelijk te maken is het aanpassen van de kaart WAV. Om dit 
mogelijk te maken moet er wel sprake zijn van een bijzonder initiatief wat geen precedent schept voor 
ieder ander initiatief dat iets nieuws zou willen vestigen binnen een dergelijke zone. Vandaar dat 
vroegtijdig wordt onderzocht met partners/stakeholders of we met elkaar hier een goed gevoel bij 
(kunnen) hebben. Belangrijke eis is daarom ook zeer zeker een zeer lage emissie van NH3, omdat de 
WAV zich daar ook specifiek op richt. 



Privaatrechtelijke overeenkomst concept 
 

Omdat bij de vaststelling van de kaart WAV in 2012 geen gebruik is gemaakt van compensatie van 
natuur dat van de kaart is verdwenen ten faveure van de landbouw, en er ook geen grote kwaliteit kan 
worden toegekend aan de rand van het bosgebied waar het om gaat, vinden we het niet nodig om over te 
gaan tot compensatie. Het is veel beter om extra aandacht te geven aan de kwaliteit van wat er ontstaat 
en daar extra eisen aan te stellen in het kader van inpassing en versterking van het landschap. 
 
Indien voldaan wordt aan de bovenstaande randvoorwaarden zijn de belanghebbende partijen bereid om 
de zonering rondom het kwetsbare gebied ter plaatse op te heffen. Dit maakt nieuwvestiging van 
stadsboerderij ’t Nije Hoff, gelegen tegen het Noordbargerbos, mogelijk. 



Privaatrechtelijke overeenkomst concept 
 

Bijlage 2: Tabel bedrijfsconcept ’t Nije Hoff 

 

 

 
 
 
 
 
 









[Paginanummer]

Allereerst dank voor het zenden van het resultaat van jullie inspanningen om te komen tot een privaatrechtelijke 

overeenkomst.  Intern hebben we er met een aantal mensen naar gekeken.  en ik naar de inhoud en een 

jurist voor de vorm en het proces. Hierbij willen wij onze opmerkingen met jullie delen: 
  

• De vorm van een privaatrechtelijke overeenkomst is op  zich een goede 
• Ambtenaren mogen geen ondertekenaar zijn, dat is GS, of een lid van GS of zelfs de CDK (dat wordt later wel 

duidelijk) 
• Ook bij de andere organisaties moet goed gekeken worden wie mag/moet tekenen 
• De inhoud van de hoofdtekst vinden we aan de magere kant. Hier verwachten we meer stellig geformuleerd 

de inzet waar jullie je toe verplichten Geef per thema,  waarover we mondeling principeakkoord hebben 

bereikt, aan wat jullie gaan leveren/presteren. Dus bijvoorbeeld het thema ammoniak: geef aan welke norm 

geldt en welke norm jullie gaan behalen en op welke manier. Doe dat ook voor andere onderdelen zoals 

klimaat, energie, beweiden etc. Nu staat het te globaal in de tekst, met een verwijzing naar de tabel als 

bijlage. Ook die tabel geeft geen volledig inzicht in de te behalen waarden. Voor ons gevoel zijn we in het 

laatste overleg verder gekomen dat wat we nu terug lezen. 
• Bijlage 1 behoort niet tot deze overeenkomst. Dat is een startdocument geweest op basis waarvan we met 

elkaar het inhoudelijke gesprek zijn aangegaan. We moeten nu de uiteindelijke afspraken in de 

overeenkomst opnemen. Daarmee is Bijlage 1 in die zin achterhaald en nader ingevuld.  
• Neem een bepaling op omtrent overdracht van het bedrijf en de gevolgen die dat heeft voor de opvolgers. 
• Neem iets op over de afgesproken (maximale) omvang van het bedrijf. 
• De tekst onder “de partijen komen de volgende richtlijnen overeen’ kan geheel weg gelaten worden op het 

moment dat jullie bedrijfsvoering goed en duidelijk omschreven staat in de artikelen. Dit klinkt te veel als 

uitgangspunten en wensen, maar dat is niet waar we staan in het proces. We maken harde afspraken met 

elkaar, gebruiken afrekenbare doelen. 
  
We zouden het huidige document kunnen voorzien van onze opmerkingen en verbeteringen. Op dit moment kiezen 

we daar nog niet voor. Enerzijds omdat we jullie input steviger op papier gezet willen zien worden door jullie zelf. En 

anderzijds om dat het gevaar bestaat dat wat wij nu aangeven als vaststaande input kan worden gezien waar van 

mag worden uitgegaan. Ook voor ons is het een proces waarin we stap voor stap verder komen op zoek naar de best 

passende oplossing. 
Andere zaken waar we nog aandacht voor moeten hebben zijn de volgende: 
We moeten een inschatting doen op welk moment het handig is om het document voor te leggen aan de 

gedeputeerde en vervolgens aan GS. Wij denken dat het goed is als we dat doen met een ‘ambtelijke’ versie waar 

we ons gezamenlijk  in kunnen vinden. Ook moeten de andere organisaties op dat moment het delen met hun 

bazen/hoger geplaatsten. Van de wethouder is bijvoorbeeld ook nodig te weten of hij medewerking kan en wil 

verlenen op het moment dat de provincie positief besluit. Ook is het wel handig om vooraf te weten wat de buurt, 

de omgeving vindt van het plan om de melkveehouderij daar te vestigen. We hebben liever eerder in het proces dan 

op het einde van het proces inzicht in de mogelijke bezwaren die bewoners uitten tegen dit initiatief. Want dat kun 

je dan ook meenemen in de overwegingen om tot een besluit te komen.  
  
Al met al best een aantal punten voor huiswerk. Ik weet niet of jullie je op dit punt laten ondersteunen, maar 

wellicht is het goed dat iemand met juridische kennis met jullie meedenkt en mee schrijft aan dit document. We zien 

een verbeterde versie graag tegemoet. Graag die dan ook delen met de andere betrokkenen in het proces. We 

moeten hierin samen blijven optrekken en gezamenlijk de stappen zetten. 
  
In overleg met  opgesteld en met groet, 
  
  

 
Beleidscoördinator bodemontwikkeling & duurzame landbouw 
  

 
  
Team Milieu, Bodem en Energie 
Postbus 122 







[Paginanummer]

 

Wanneer Henk Jumelet met René van der Weide in gesprek wil, kan dat georganiseerd worden. In het laatste 

interne overleg met René vd Weide over dit initiatief, is door hem aangegeven dat er eerst duidelijkheid komen over 

de mogelijkheden van het aanpassen van de Natuurwetgeving (Wav). Wanneer hierin mogelijkheden ontstaan komt 

de gemeente nadrukkelijker in beeld, o.a. in de eventuele afstemming met omwonenden / de wijk.  

 

Laten we elkaar goed op de hoogte houden van ontwikkelingen. Misschien is het goed om even om de tafel te gaan. 

Heb ik  gisteren ook aangegeven. 

 

met vriendelijke groet, 

 

 

Beleidsmedewerker Ruimte 

 

Gemeente Emmen 

Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf 

Team Ruimte 

  

Vreding 5 

Postbus 30.001 

7800 RA, Emmen 

  

T  

E emmen.nl 

_______________________________________________ 

www.emmen.nl 

 

Van:  [mailto: drenthe.nl]  

Verzonden: woensdag 19 oktober 2016 08:34 
Aan:  

CC:  

Onderwerp: FW: Conceptversie privaatrechtelijke overeenkomst 
Urgentie: Hoog 

 
Beste  

 

Ik stuur je hierbij een mail door met betrekking tot de zaak ’t Nije Hof. Eerder deze week kreeg ik al het verzoek van 

de gedeputeerde om voor maandag iets voor te bereiden ter bespreking in het portefeuillehouders overleg. Daar ga 

ik dadelijk aan beginnen. Hij gaf aan de  gesproken te hebben en wil weten hoe het er voor staat.  

Nu heb ik ook een mail van de  waarin ze ook aangeven met hem gesproken te hebben, maar ze geven 

ook al een deel van de inhoud prijs. Lees het maar even, dan weet je ervan. Verder hebben  en ik een eerste 

private overeenkomst waarin de afspraken worden verwoord besproken en voorzien van commentaar in de richting 

van de . De overeenkomst heb ik toegevoegd en onze reactie staat onderaan in de mail. Ook wel van 

belang om even te weten voorafgaand aan jouw telefonische overleg. 

 

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, laat het mij/ons weten. 

 

Met groet, 

 

 
Beleidscoördinator bodemontwikkeling & duurzame landbouw 

 

 
 

Team Milieu, Bodem en Energie 

Postbus 122 
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Allereerst dank voor het zenden van het resultaat van jullie inspanningen om te komen tot een privaatrechtelijke 

overeenkomst.  Intern hebben we er met een aantal mensen naar gekeken.  en ik naar de inhoud en een 

jurist voor de vorm en het proces. Hierbij willen wij onze opmerkingen met jullie delen: 
  

• De vorm van een privaatrechtelijke overeenkomst is op  zich een goede 
• Ambtenaren mogen geen ondertekenaar zijn, dat is GS, of een lid van GS of zelfs de CDK (dat wordt later wel 

duidelijk) 
• Ook bij de andere organisaties moet goed gekeken worden wie mag/moet tekenen 
• De inhoud van de hoofdtekst vinden we aan de magere kant. Hier verwachten we meer stellig geformuleerd 

de inzet waar jullie je toe verplichten Geef per thema,  waarover we mondeling principeakkoord hebben 

bereikt, aan wat jullie gaan leveren/presteren. Dus bijvoorbeeld het thema ammoniak: geef aan welke norm 

geldt en welke norm jullie gaan behalen en op welke manier. Doe dat ook voor andere onderdelen zoals 

klimaat, energie, beweiden etc. Nu staat het te globaal in de tekst, met een verwijzing naar de tabel als 

bijlage. Ook die tabel geeft geen volledig inzicht in de te behalen waarden. Voor ons gevoel zijn we in het 

laatste overleg verder gekomen dat wat we nu terug lezen. 
• Bijlage 1 behoort niet tot deze overeenkomst. Dat is een startdocument geweest op basis waarvan we met 

elkaar het inhoudelijke gesprek zijn aangegaan. We moeten nu de uiteindelijke afspraken in de 

overeenkomst opnemen. Daarmee is Bijlage 1 in die zin achterhaald en nader ingevuld.  
• Neem een bepaling op omtrent overdracht van het bedrijf en de gevolgen die dat heeft voor de opvolgers. 
• Neem iets op over de afgesproken (maximale) omvang van het bedrijf. 
• De tekst onder “de partijen komen de volgende richtlijnen overeen’ kan geheel weg gelaten worden op het 

moment dat jullie bedrijfsvoering goed en duidelijk omschreven staat in de artikelen. Dit klinkt te veel als 

uitgangspunten en wensen, maar dat is niet waar we staan in het proces. We maken harde afspraken met 

elkaar, gebruiken afrekenbare doelen. 
  
We zouden het huidige document kunnen voorzien van onze opmerkingen en verbeteringen. Op dit moment kiezen 

we daar nog niet voor. Enerzijds omdat we jullie input steviger op papier gezet willen zien worden door jullie zelf. En 

anderzijds om dat het gevaar bestaat dat wat wij nu aangeven als vaststaande input kan worden gezien waar van 

mag worden uitgegaan. Ook voor ons is het een proces waarin we stap voor stap verder komen op zoek naar de best 

passende oplossing. 
Andere zaken waar we nog aandacht voor moeten hebben zijn de volgende: 
We moeten een inschatting doen op welk moment het handig is om het document voor te leggen aan de 

gedeputeerde en vervolgens aan GS. Wij denken dat het goed is als we dat doen met een ‘ambtelijke’ versie waar 

we ons gezamenlijk  in kunnen vinden. Ook moeten de andere organisaties op dat moment het delen met hun 

bazen/hoger geplaatsten. Van de wethouder is bijvoorbeeld ook nodig te weten of hij medewerking kan en wil 

verlenen op het moment dat de provincie positief besluit. Ook is het wel handig om vooraf te weten wat de buurt, 

de omgeving vindt van het plan om de melkveehouderij daar te vestigen. We hebben liever eerder in het proces dan 

op het einde van het proces inzicht in de mogelijke bezwaren die bewoners uitten tegen dit initiatief. Want dat kun 

je dan ook meenemen in de overwegingen om tot een besluit te komen.  
  
Al met al best een aantal punten voor huiswerk. Ik weet niet of jullie je op dit punt laten ondersteunen, maar 

wellicht is het goed dat iemand met juridische kennis met jullie meedenkt en mee schrijft aan dit document. We zien 

een verbeterde versie graag tegemoet. Graag die dan ook delen met de andere betrokkenen in het proces. We 

moeten hierin samen blijven optrekken en gezamenlijk de stappen zetten. 
  
In overleg met  opgesteld en met groet, 
  
  

 
Beleidscoördinator bodemontwikkeling & duurzame landbouw 
  

 
  
Team Milieu, Bodem en Energie 





















Privaatrechtelijke overeenkomst concept 
 

De bedrijfsgebouwen worden dusdanig ontwikkeld dat het energiegebruik wordt beperkt. Er worden 
vernieuwende technieken toegepast en er is sprake van voldoende natuurlijke daglichtintreding.  
In het melktraject wordt een warmtewisselaar opgenomen die de verse melk direct terug koelt (warme 
bron). Het drinkwaterreservoir van het vee dient als koude bron, middels een warmtepomp worden de 
woning en de horecagelegenheid verwarmd of gekoeld.  
 
Op het bedrijf worden relatief weinig fossiele brandstoffen gebruik waardoor de directe bijdrage aan CO2 
laag is. Binnen de melkveehouderij wordt vooral elektriciteit als energiedrager gebruikt. Daarom wordt er 
elektriciteit opgewekt met behulp van zonnepanelen en het eco200 systeem en wellicht windenergie. 
Mede door toepassing van deze technieken is een geringe carbon footprint haalbaar. Door het efficiënt 
voeden van planten en dieren wordt een lage carbonuitstoot gerealiseerd. De bedrijfsgebouwen worden 
voorzien van een vegetatiedak, bijkomende voordelen zijn: lagere omgevingstemperatuur, opname van 
koolstofdioxide en fijn stof, waterretentie en energiebesparing.  
 
Het vee wordt gehouden conform concept ’t Nije Hoff, voor het vee betekend dit dat er een natuurgetrouw 
habitat wordt gecreëerd en het melkvee beschikt over vijftien vierkante meter aan vloeroppervlak. Voor 
afkalvende en zieke koeien wordt een aparte leefruimte gerealiseerd. De koeien delen zelf hun dag in en 
bepalen zelf wanneer zij gemolken willen worden en wanneer ze willen eten of liggen. De individuele 
antibiotica behandelingen worden beperkt tot maximaal drie per jaar.  
 
Middels het openstellen van het bedrijf wordt getracht de kloof tussen ‘stad’ en ‘platteland’ te verkleinen. 
Voor ‘kritische’ consumenten is het mogelijk om te zien waar de producten vandaan komen en op welke 
wijze dezen worden geproduceerd. Op het bedrijf worden zaken als voedselproductie, natuur, milieu en 
duurzaamheid op een ander manier belicht. Het bedrijf gelegen in de contreien van het Noordbargerbos 
heeft de bezoekers veel te bieden.  
 
Landschap en natuur, in samenwerking met de actoren binnen het gebied wordt de natuurwaarden 
behouden; het te vestigen bedrijf wordt op natuurlijke wijze ingepast binnen het landschap. De 
bedrijfsgebouwen worden niet verborgen maar juist geaccentueerd door er iets moois van te maken. De 
authentieke houtwallen en het Noordbargerbos zijn essentieel voor de bedrijfsvoering. Deze waardevolle 
elementen leveren de koeien schaduw en beschutting en delen het gebied op in verschillende weides. 
Doordat het bedrijf zich vestigt in de nabijheid van woonkernen worden de verwerkte producten in de 
directe omgeving afgezet. Vanaf de promenade en de openbare weg heeft de burger prachtig uitzicht op 
het koeienpanorama. De recreatiegelegenheid verbetert de beleving en benutting van het landschap en 
biedt een ontspannen sfeer.  
 
 
 
 
  



Privaatrechtelijke overeenkomst concept 
 

Partijen komen het volgende overeen: 
 
Artikel 1 
De agrariërs verplichten zich gelijktijdig met de nieuwvestiging van het bedrijf, doch uiterlijk binnen 5 jaar 
na het rechtsgeldig worden van de planologische medewerking c.q. na het rechtsgeldig worden van de 
voor de bedrijfsvoering noodzakelijke vergunningen de tegenprestatie te hebben gerealiseerd en deze 
vervolgens, zowel kwantitatief als kwalitatief, in stand te houden;  
 
Artikel 2 
De overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd, dit wil zeggen zolang als de instandhouding van de 
tegenprestatie in alle redelijkheid kan worden geëist; 
 
Artikel 3 
Mocht buiten toedoen van partijen uitvoering van deze overeenkomst op enig ogenblik niet langer 
conform de tegenprestatie mogelijk zijn, dan zijn partijen - onverlet de wettelijke taken en bevoegdheden - 
verplicht medewerking te verlenen aan een aanpassing van deze overeenkomst. Deze aanpassing dient 
zoveel mogelijk aan te sluiten bij de strekking van deze overeenkomst; Gedeputeerde Staten van Drenthe 
worden van meet af aan bij dergelijke aanpassing betrokken en daarover geïnformeerd;  
 
Artikel 4 
Het in deze overeenkomst bepaalde laat de publiekrechtelijke positie en bevoegdheden van de gemeente 
onverlet. Publiekrechtelijk handelen dan wel het nalaten van publiekrechtelijk handelen door de gemeente 
zal derhalve nimmer een tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst kunnen vormen;  
 
Artikel 5 
Indien op enig onderdeel van deze overeenkomst knelpunten optreden zullen partijen onderling in overleg 
treden. Indien het overleg niet tot voor partijen bevredigend resultaat leidt, zal de meest gerede partij het 
geschil voorleggen aan de rechter. Het bepaalde in artikel 3, laatste volzin, is van overeenkomstige 
toepassing.  
 
Artikel 6 
De agrariërs verbinden zich de in deze overeenkomst bedoelde c.q. genoemde verplichtingen, bij gehele 
of gedeeltelijk vervreemding van de in de tegenprestatie omschreven onroerende zaak, alsmede bij elke 
verlening van enig goederenrechtelijk of persoonlijk gebruiks- of genotsrecht, aan de nieuwe eigenaar, 
beperkt gerechtigde of gebruiker en diens rechtsopvolger(s) op te leggen en ten behoeve van dezen aan 
te nemen en, in verband daarmee, in een akte tot levering, vestiging van beperkt gebruiks- of genotsrecht 
of verlening van een persoonlijk gebruiks- of genotsrecht woordelijk op te nemen, behoudens de 
vervanging van de naam van de agrariër door die van de nieuwe (gebruiks- of genots)gerechtigde en 
diens rechtsopvolger(s);  
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Na het plezierige overleg van vanochtend met een naar mijn mening mooie gebalanceerde uitkomst ben ik op pad 

gegaan met een opdracht. Ik heb inmiddels in huis een verkenning uitgevoerd en kom tot de volgende conclusies: 
  

•        Het is niet mogelijk een NB-vergunning op te stellen als dat niet vereist is. Een meldingsplicht kan niet 

worden omgezet in een vergunningplicht 
•        Hetzelfde geldt voor een WM-vergunning. Als deze niet vereist is, omdat kan worden volstaan met een 

melding is het niet mogelijk een vergunning aan te vragen en te verlenen. 
•        Dat betekent dat de afspraken die we zijn overeen gekomen en die nader uitgewerkt en ingevuld moeten 

worden, kunnen worden opgenomen in een aparte overeenkomst tussen partijen. Ik heb een document 

bijgevoegd uit Gelderland waar iets dergelijks ook aan de orde is (zie geel gearceerde tekst). 
•        Niet alles mag in een zakelijke overeenkomst worden vastgelegd. Dit, omdat je als publiekrechtelijk orgaan 

publiekrechtelijke zaken moet regelen via geëigende instrumenten (bijv. bestemmingsplan) als dat kan. 

Alleen dat wat niet geregeld kan worden via daarvoor bestemde instrumenten, kun je als partijen een 

privaatrechtelijke overeenkomst sluiten. 
  
Dit betekent dat we hoe dan ook de afspraken op een rij moeten zetten, hierover overeenstemming bereiken, 

nagaan welke via geëigende instrumenten kunnen worden gerealiseerd en welke niet> Voor die laatste categorie 

zullen we dan een overeenkomst moeten aangaan, waarbij de voorkeur van mij (op persoonlijke titel) uitgaat naar 

een overeenkomst getekend door alle betrokken partijen: provincie, gemeente, NMFD, SBB en de ondernemers. 
  
Dit is volgens mij voldoende aan informatie om mee verder te kunnen als partijen. Het lijkt me goed dat de heren 

 in de vakantieperiode de uitgangspunten van hun onderneming verder uitwerken en aanvullen met de 

vanorgen overeengekomen onderdelen. Dat is dan een goed overleg document vorohet opstellen van voorschriften 

bij de te volgen procedures en bij de op te stellen overeenkomst. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
  

 
Beleidscoördinator bodemontwikkeling & duurzame landbouw 
  

 
  
Team Milieu, Bodem en Energie 
Postbus 122 
9400 AC ASSEN 

 
drenthe.nl 
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Dit betekent dat we hoe dan ook de afspraken op een rij moeten zetten, hierover overeenstemming bereiken, 

nagaan welke via geëigende instrumenten kunnen worden gerealiseerd en welke niet> Voor die laatste categorie 

zullen we dan een overeenkomst moeten aangaan, waarbij de voorkeur van mij (op persoonlijke titel) uitgaat naar 

een overeenkomst getekend door alle betrokken partijen: provincie, gemeente, NMFD, SBB en de ondernemers. 
  
Dit is volgens mij voldoende aan informatie om mee verder te kunnen als partijen. Het lijkt me goed dat de heren 

 in de vakantieperiode de uitgangspunten van hun onderneming verder uitwerken en aanvullen met de 

vanorgen overeengekomen onderdelen. Dat is dan een goed overleg document vorohet opstellen van voorschriften 

bij de te volgen procedures en bij de op te stellen overeenkomst. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
  

 
Beleidscoördinator bodemontwikkeling & duurzame landbouw 
  

 
  
Team Milieu, Bodem en Energie 
Postbus 122 
9400 AC ASSEN 

 
drenthe.nl 

  
  
  
De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en 
gebruik door anderen is niet toegestaan. Als u niet de bedoelde ontvanger bent, wilt u dan dit bericht en 
ieder aangehecht databestand verwijderen en de gemeente Emmen hiervan via e-mail op de hoogte stellen.  
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Dit betekent dat we hoe dan ook de afspraken op een rij moeten zetten, hierover overeenstemming bereiken, 

nagaan welke via geëigende instrumenten kunnen worden gerealiseerd en welke niet> Voor die laatste categorie 

zullen we dan een overeenkomst moeten aangaan, waarbij de voorkeur van mij (op persoonlijke titel) uitgaat naar 

een overeenkomst getekend door alle betrokken partijen: provincie, gemeente, NMFD, SBB en de ondernemers. 

  
Dit is volgens mij voldoende aan informatie om mee verder te kunnen als partijen. Het lijkt me goed dat de heren 

 in de vakantieperiode de uitgangspunten van hun onderneming verder uitwerken en aanvullen met de 

vanorgen overeengekomen onderdelen. Dat is dan een goed overleg document vorohet opstellen van voorschriften 

bij de te volgen procedures en bij de op te stellen overeenkomst. 

  

  

Met vriendelijke groet, 

  

  

 
Beleidscoördinator bodemontwikkeling & duurzame landbouw 
  

 
  

Team Milieu, Bodem en Energie 

Postbus 122 

9400 AC ASSEN 

 

drenthe.nl 
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Bedankt voor jullie reacties omtrent de privaatrechtelijke overeenkomst. Middels deze mail willen wij de 

vier opgestelde vragen beantwoorden. 

 

Op dit moment is het een roerige tijd in de melkveehouderijsector, daarnaast maakt de overheid zich 

zorgen over het aantal stoppende bedrijven omdat er geen opvolger is. Voor een groot gedeelte van deze 

bedrijven zijn voldoende opvolgers echter moet dit wel worden gestimuleerd anders wordt de 

schaalvergroting in de komende 10 jaar nog sneller doorgezet. Inmiddels zijn wij een paar jaar geleden 

begonnen met het uitdenken/uitwerken van onze plannen. Wanneer het overnemen c.q. starten van een 

bedrijf minder gecompliceerd en risicovol zou zijn zouden er veel meer jonge poteniele bedrijfsopvolgers 

zijn.  

 

Hieronder vinden jullie de antwoorden op de vragen die door provincie en gemeente zijn opgesteld.  

 

1. Wat betekent de huidige situatie voor jullie, nu de coöperaties niet langer verplicht zullen zijn de 

geproduceerde melk af te nemen? 

2. Hebben jullie al (zicht op) een contract met een coöperatie voor het deel wat (eerst) niet zelf gezuiveld 

wordt? 

 

Ten eerste is er altijd markt voor een product. Of voor dit product een gewenst bedrag betaald wordt is 

altijd de vraag maar er zijn altijd mensen die ergens handel in zien. Zo was de prijs voor de melk op de 

spotmarkt (vrije handel) op 28 april 2016 nog € 15,- per 100 kg melk en zit de prijs nu op €40,50 op 17 

november 2016.  

 

Wij zijn al langere tijd in gesprek met twee veehouders die van plan zijn om te stoppen in de komende tijd. 

Er wordt al samengewerkt en wij kunnen hun vee met bijbehorende rechten en contracten met afnemer 

overnemen. Echter overwegen zij op dit moment om deel te nemen aan de stoppersregeling omdat zij van 

ons ook nog geen duidelijkheid kunnen krijgen. 

 

Daarnaast beschikken wij als oud lid van FrieslandCampina nog over ledencertificaten. Echter hebben wij 

voor ogen onze producten zelf te gaan verzuivelen en hopen wij niet afhankelijk te zijn van een afnemer.  
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Huisvesting en ammoniak 
Voor de locatie is op 11 juli 2015 een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet verleend door 
de Gedeputeerde Staten van Drenthe. Deze vergunning ziet toe op een bedrijf met een 
ammoniakemissie van maximaal elfhonderd vierenzeventig kilo per jaar. Dit komt overeen met de 
ammoniakemissie van zeventig melk en kalfkoeien (A 1.100 overige huisvestingssystemen) en zestig 
stuks jongvee (A 3.100 overige huisvestingssystemen). De urine en mest worden bij de bron gescheiden 
middels een innovatief vrijloopvloersysteem. Het innovatieve vrijloopvloersysteem heeft echter nog geen 
erkenning op de RAV-lijst. Indien de vloer niet de verwachte reducering van zestig procent behaald ten 
opzichte van RAV-code A 1.00 wordt er gekozen voor een ander huisvestingssysteem voor het vee welke 
een maximale emissiewaarde heeft van zes kilo per dierplaats per jaar. Deze emissiewaarde is 
vastgesteld op 1 juli 2015 en gebaseerd op de Groene Vlag welzijnsvloer welke gekenmerkt wordt met 
RAV-code A 1.9. 
 
Mestgebruiksnormen 
Er wordt mest toegediend volgens de geldende gebruiksnormen voor derogatie. De vaste dierlijke mest 
wordt toegediend tot honderdzeventig kilo stikstof per hectare. Dit wordt aangevuld met zestig kilo stikstof 
aan dunne fractie tot tweehonderddertig kilo stikstof per hectare. Indien derogatieregeling vervalt wordt 
het aantal stuks vee gebaseerd op de plaatsingsruimte binnen het bedrijf voor de dan geldende 
gebruiksnormen.  
 
Habitat 
Dierverblijven worden zo ingericht dat de dieren zich op een zo natuurlijk mogelijke manier kunnen 
gedragen. Het melkvee heeft immer toegang tot de weide tenzij dit door weers-, bodem-, en 
gezondheidsomstandigheden niet mogelijk blijkt. Weidegang dient te voldoen aan de criteria voor 
Weidmelk van Stichting Weidgang. Dit betekent dat het vee ten minste honderdtwintig dagen, zes uur per 
etmaal toegang heeft tot weides. Het streven is om het vee van maart tot november te weiden wat 
neerkomt op minimaal tweehonderd dagen per jaar. 
 
Het vee wordt gehouden conform randvoorwaarden ’t Nije Hoff, voor het vee betekent dit dat er een 
natuurgetrouw habitat wordt gecreëerd, elke melkkoe beschikt over vijftien vierkante meter aan 
vloeroppervlak in geval van een vrijloopvloersysteem. Voor afkalvende en zieke koeien wordt een aparte 
leefruimte gerealiseerd. De koeien delen zelf hun dag in en bepalen zelf wanneer zij worden gemolken en 
wanneer ze willen eten of liggen. De individuele curatieve antibiotica behandelingen worden beperkt tot 
maximaal drie per jaar.  
 
Energieneutraal en carbon footprint 
Het elektriciteitsverbruik op een melkveebedrijf met automatisch melksysteem ligt rond zeventig kilwattuur 
per duizend kilogram melk. Het melkveebedrijf wordt dusdanig ontwikkeld dat het energiegebruik wordt 
beperkt, er wordt maximaal vijftig kilowattuur per duizend kilogram melk verbruikt. In het melktraject wordt 
een warmtewisselaar opgenomen die de verse melk (warme bron) direct terug koelt van zevenendertig 
naar zes graden. Het drinkwaterreservoir van het vee dient als koude bron, middels een warmtepomp 
worden de woning en de horecagelegenheid verwarmd of gekoeld. Met behulp van de warmtewisselaar 
kan er tweeëntachtig gigajoule aan energie gegenereerd worden wat neer komt op drieëntwintigduizend 
kilowattuur.  
 



Binnen de melkveehouderij is elektriciteit de voornaamste energiedrager, hierdoor is de directe bijdrage 
aan CO2 laag. Het gemiddelde CO2 gebruik op een melkveehouderij bedraagt één komma vier kilogram 
per kilogram melk. Het melkveebedrijf wordt energieneutraal ingericht en wekt elektriciteit op met behulp 
van zonnepanelen en indien mogelijk een windmolen waardoor er minder dan één kilo CO2 per kilogram 
melk wordt gebruikt. Tachtig procent van het ruwvoer wordt op eigen grond in de directe omgeving 
verbouwd, dit komt ten gunste van de carbon footprint. De stal wordt deels voorzien van een 
vegetatiedak, wat zorgt voor een lagere omgevingstemperatuur en opname van koolstofdioxide en fijn 
stof.  
 
Partijen komen het volgende overeen: 
 
 
Artikel 1 
De initiatiefnemers verplichten zich gelijktijdig met de nieuwvestiging van het bedrijf, doch uiterlijk binnen 
3 jaar na het rechtsgeldig worden van de planologische medewerking en aanpassing bufferzone Wet 
Ammoniak en Veehouderij c.q. na het rechtsgeldig worden van de voor de bedrijfsvoering noodzakelijke 
vergunningen de tegenprestatie, randvoorwaarden ’t Nije Hoff, te hebben gerealiseerd en deze 
vervolgens, zowel kwantitatief als kwalitatief, in stand te houden; even genoemde randvoorwaarden ’t 
Nije Hoff is aan deze overeenkomst gehecht en maakt daarvan deel uit;  
 
Artikel 2 
De overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd, dit wil zeggen zolang als de instandhouding van de 
tegenprestatie in alle redelijkheid kan worden geëist; 
 
Artikel 3 
Mocht buiten toedoen van partijen uitvoering van deze overeenkomst op enig ogenblik niet langer 
conform de tegenprestatie mogelijk zijn, dan zijn partijen - onverlet de wettelijke taken en bevoegdheden - 
verplicht medewerking te verlenen aan een aanpassing van deze overeenkomst. Deze aanpassing dient 
zoveel mogelijk aan te sluiten bij de strekking van deze overeenkomst;  
 
Artikel 4 
Het in deze overeenkomst bepaalde laat de publiekrechtelijke positie en bevoegdheden van de gemeente 
en provincie onverlet. Publiekrechtelijk handelen dan wel het nalaten van publiekrechtelijk handelen door 
de gemeente en provincie zal derhalve nimmer een tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst 
kunnen vormen;  
 
Artikel 5 
Indien op enig onderdeel van deze overeenkomst knelpunten optreden zullen partijen onderling in overleg 
treden. Indien het overleg niet tot voor partijen bevredigend resultaat leidt, zal de meest gerede partij het 
geschil voorleggen aan de rechter. Het bepaalde in artikel 3, laatste volzin, is van overeenkomstige 
toepassing.  
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vergeten of over het hoofd zien. Ik stuur je de mail van de gemeente apart van deze mail ook nog wel even 
door. 
 
Kun je me aangeven op welke termijn je een aangepast concept gereed kunt hebben die we kunnen 
bespreken?  
 
 
Met groet, 
 

 
 
 
Verzonden vanaf Samsung-tablet. 
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overeenkomst al geheel gereed en getekend is. Ik heb de overeenkomst inmiddels besproken met onze jurist en 

haar vraag was of ik aan jou (de gemeente Emmen) het volgende wilde vragen: 

 

Wat kan de gemeente Emmen wel en niet eisen of waar kan de gemeente Emmen wel of geen voorschriften aan 

verbinden mbt dit initiatief? 

 

Zoals eerder gemeld valt dit bedrijf onder een AmvB, waardoor jullie mogelijkheden beperkter zijn dan met een 

vergunning. Voor onze jurist is het even van belang te weten war ze wel en niet op hoeft te letten en wat we wel en 

niet kunnen eisen, ook als het eventueel niet uitgevoerd wordt conform de afspraken. Een van de zaken die je 

eerder al duidelijk hebt aangegeven is dat wat betreft landschap en inpassing jullie wel eisen kunnen en willen gaan 

stellen. Zo zijn er vast meer. Kun je mij die sturen? 

 

Alvast dank! 

 

 
Beleidscoördinator bodemontwikkeling & duurzame landbouw 

 

 
 

Team Milieu, Bodem en Energie 

Postbus 122 

9400 AC ASSEN 

 

drenthe.nl 
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verkeerde start en dat zal de zaak alleen maar bemoeilijken. Ik heb inmiddels telefonisch contact gehad met 
  en dat met hem besproken. Zij gaan dat nu ook oppakken in overleg met de gemeente. 

Daarnaast heb ik van de gedeputeerde al wel ‘toestemming’ om gelijktijdig ook de interne stukken die nodig 
zijn voor de procedure op te stellen (GS notitie en statenbrief etc.). Daar ga ik mij de komende tijd dan ook 
aan wijden. 
 
Ten tweede heb ik de concept privaatrechtelijke overeenkomst besproken met een juridische collega van 
mij. Zij heeft mij aangegeven dat de overeenkomst er al best goed uit ziet, maar dat er her en der nog wel 
wat aan de formulering kan worden gesleuteld. Dat zal zij dan ook gaan doen. Vanuit haar was nog wel de 
wens om nog beter in beeld te krijgen wat ten aanzien van het initiatief eventueel al op grond van andere 
wetten/besluiten kan worden, zodat dat soort zaken niet opgenomen hoeft te worden in de overeenkomst 
tussen de provincie en de initiatiefnemers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de landschappelijke inpassing, 
waarvan  de vorige keer heeft aangegeven dat de gemeente daar eisen aan kan en zal 
stellen. Ik heb ook al even contact gehad met de RUD Drenthe om wat meer te horen over het kunnen 
regelen van bepaalde zaken en vervolgens de handhaving van de afspraken. De uitkomsten van dat gesprek 
passen in het beeld wat we met elkaar er al van hadden is mijn indruk. Ik heb een paar aandachtspunten 
meegekregen voor de overeenkomst en die zal ik daarin verwerken in overleg met mijn collega. 
 
Al met al zijn we nu een stuk wijzer en gaan we het proces in van het inlichten van de omwonenden, het 
opmaken van de benodigde stukken en het dadelijk inzetten van de procedure. Ik zal jullie van de stappen 
die provincie zet op de hoogte houden, graag aan jullie het verzoek om hetzelfde te (blijven) doen. 
 
 

 
Beleidscoördinator bodemontwikkeling & duurzame landbouw 
 

 
 
Team Milieu, Bodem en Energie 
Postbus 122 
9400 AC ASSEN 

 
drenthe.nl 
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Van:   
Verzonden: dinsdag 24 januari 2017 13:37 

Aan:  

Onderwerp: Re: 't Nije hof 

 
Prima. Lijkt me goed werkbaar. 
 
Groeten 

 
 
 
 
Verzonden vanaf mijn Samsung-apparaat 
 
 
-------- Oorspronkelijk bericht -------- 
Van:  < drenthe.nl>  
Datum: 24-01-2017 1:32 PM (GMT+01:00)  
Aan:  < drenthe.nl>  
Onderwerp: RE: 't Nije hof  

 
 
We zijn allemaal goed aangesloten met elkaar via de mail. Ik stel voor dat na een eerste bespreking tussen jou en mij 

wij het resultaat op de mail zetten. Van daaruit kunnen we denk ik snel beoordelen of een bijeenkomst met 1 of 

meerdere betrokkenen noodzakelijk is. Sowieso moeten we het ergens aan het einde bespreken met de 

initiatiefnemers, omdat zij mee met ons de ondertekenaars zijn. Is dat wat jou betreft een werkbare weg? 
 
Groet  
 
Van:   
Verzonden: dinsdag 24 januari 2017 12:39 

Aan:  
Onderwerp: RE: 't Nije hof 
 
Hallo  
 
Bedankt voor de informatie. En fijn dat de betrokkenen er allemaal positief instaan. 
Ik verwacht dat ik eind volgende week een eerste concept gereed kan hebben. Deze moet dan nog worden 

besproken met de overige partijen. Hoe gaan we dat organiseren? 
 
Groeten, 

 
 

 
Van:   
Verzonden: dinsdag 24 januari 2017 10:08 

Aan:  
Onderwerp: 't Nije hof 
 
Hallo  
 
Gisterochtend overleg gehadmet Henk Jumelet over de zaak.Henk is blj te zien dat alle partijen in de 
houding staan om mee te willen werken. Hij gaf een belangrijke toevoeging aan het geheel, namelijk het 
volgende. Hij vindt het goed om nu aan de slag te gaan en alle documenten (GS-nota, statenbrief en de 
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privaatrechtelijke overeenkomst) definitief in concept gereed te maken. Maar, hij wil pas een collegebesluit 
nemen op het moment dat de initiatiefnemers hebben gesproken met de buurt. Want bij een besluit van GS 
wordt het initiatief sowieso openbaar en dat moet niet als verrassing komen voor de omwonenden. Ik ben 
dat eens met hem en de initiatiefnemers ook. Zij gaan nu aan de slag om dat te organiseren in samenspraak 
met de gemeente en met de belangenvereniging te plaatse. De verwachting is dat dat voor maart moet 
hebben plaatsgevonden. Dat betekent dat wij in de tussentijd de interne werkzaamheden kunnen 
voorbereiden. 
 
Ik zal dus aan de slag met de GS nota en de statenbrief, kun jij dan de vorm van de juridische overeenkomst 
aanpassen in een vorm die voor ons het meest geschikt is? 
Ik heb de vraag over wat geregeld kan worden door de gemeente in het vergunningentraject al gesteld en die 
is al beantwoord, maar we gaan nog even een slag dieper richting de RUD om na te gaan of we niet iest 
vergeten of over het hoofd zien. Ik stuur je de mail van de gemeente apart van deze mail ook nog wel even 
door. 
 
Kun je me aangeven op welke termijn je een aangepast concept gereed kunt hebben die we kunnen 
bespreken?  
 
 
Met groet, 
 

 
 
 
Verzonden vanaf Samsung-tablet. 
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in de Benelux. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2014_20150630_71ba5456ba

Database versie 2014_20150630_0b4970d9ae

Meer informatie over de gebruikte data, zie www.aerius.nl/methodiek
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Beste allen, 
 
Hierbij zend ik jullie allen de het eindconcept van de privaatrechtelijke overeenkomst inzake initiatief Nije 
Hof. Zoals we met elkaar hebben afgesproken is het op het provinciehuis bekeken en aangepast/aangevuld 
door een juriste. Aan de opzet van de overeenkomst is niet heel veel gewijzigd. De vorm waarin je iets 
dergelijks opstelt is ook redelijk vrij. De vraag die we over tafel hebben gehad in onze besprekingen over 
hoe je de inleidende teksten onderdeel laat zijn van de overeenkomst is nu ook beantwoord. Je kunt heel 
veel moeite doen om alles in artikelen te gaan verwoorden, maar door naar de tekst te verwijzen dat het er 
onderdeel van uitmaakt is voldoende om de uitgesproken intenties met elkaar te bekrachtigen. Voor het 
laatste is dan ook gekozen, pragmatische oplossing. 
Verder rest alleen nog de opmerking van onze juriste dat het vreemd is om in artikel 4 de gemeente expliciet 
te benoemen, terwijl zij geen tekenende partij is. Het kan, maar het is een beetje vreemd. Ook voor de 
zekerheid nog even de vraag aan de gemeente of zij dit zo wil houden, of dat zij liever heeft dat het er uit 
gehaald wordt. 
 
Verder wil ik iedereen vragen of zij vinden dat met deze overeenkomst de uitgesproken intenties voldoende 
zijn verwoord. Ik ontvang graag van iedere partij een reactie, om dat helemaal duidelijk te hebben. Zoals 
eerder afgesproken wil de provincie dat graag bevestigd zien in een schriftelijke verklaring (ook wel brief 
genoemd ☺ ). Kan me voorstellen dat daarvoor een concept wordt opgesteld die iedere partij kan 
gebruiken/invullen. Die documenten kunnen wij dan ook gebruiken in de richting van GS en PS om aan te 
tonen dat er vooroverleg heeft plaatsgevonden en dat we de intenties met elkaar delen. Het lijkt me handig 
die z.s.m. op te stellen nadat iedere partij per mail heeft aangegeven hiermee te kunnen instemmen.  
 
Verder dank ik de heren  voor de informatie omtrent de inloopavond die georganiseerd gaat worden 
op 4 april. Ik heb de bewuste mail even toegevoegd voor degenen die hierover nog niet geïnformeerd waren. 
Overigens staat er een wens in de mail die ik graag wil laten uitkomen, maar ik geef daarvoor geen garantie. 
Dat is dat het voorstel op 11 april op tafel van GS voorligt. Uiteraard hoop ik dat dat kan, maar gezien het 
feit dat de inloopavond plaatsvindt een dag voordat we de stukken voor GS moeten aanleveren en er tussen 
die momenten geen portefeuillehouders overleg is met de gedeputeerde maakt dat wel heel lastig… zo niet 
onmogelijk. Ik doe mijn best! 
 
Ik hoop iedereen hier weer even voldoende mee te hebben geïnformeerd. Reacties op de privaatrechtelijke 
overeenkomst zie ik graag tegemoet. 
 
 

 
Beleidscoördinator bodemontwikkeling & duurzame landbouw 
 

 
 
Team Milieu, Bodem en Energie 
Postbus 122 
9400 AC ASSEN 

 
drenthe.nl 
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Er van uitgaande dat de initiatiefnemer ook aan de WED wil voldoen zou hij eerst kunnen onderzoeken of de 

melding nog steeds kan worden ingediend (of dat de gebieden zijn dichtgeklapt) en daarna de melding indienen en 

de oude intrekken. 

 

Officieel staat de plicht om te melden overigens los van de vraag of er een vergunningplicht geldt of dat het project 

is vrijgesteld omdat het onder de grenswaarde blijft.  

Het eerste is geregeld in artikel 2.9, lid 8 Wnb jo. 2.7 Regeling natuurbescherming en de vraag of er een 

vergunningplicht geldt (of dat deze is vrijgesteld omdat het onder de grenswaarde blijft) is geregeld in artikel 2.9, lid 

5 Wnb jo. 2.12 Besluit natuurbescherming. 

 

Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

  

 

 
 

 

Jurist bij Team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 

T  

E drenthe.nl  

 

Bezoekadres: provinciehuis, Westerbrink 1, 9405 BJ Assen 

Postadres: provinciehuis, Postbus 122, 9400 AC Assen 

Website: www.provincie.drenthe.nl/natuurbescherming 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Momenteel zijn wij in samenwerking met de gemeente en de provincie bezig met het onderzoeken van de 
mogelijkheden voor het realiseren van een stadsboerderij te Emmen.  
 
Onze ambitie is om op een nieuwe locatie een stadsboerderij met theehuis en zuiveltak te vestigen.  
De moderne consument wil zien wat ze eet. Ze willen de fiets tegen het hek zetten en binnenlopen. Of 
tijdens het ommetje even langs de koeien in de weide, meekijken met de boer die melkt en melk verwerkt. 
Ze komen om een litertje verse vla te kopen of een heerlijke jonge kaas van koeien uit het weiland 
tegenover hun eigen woonwijk. Ze zien tijdens het uitlaten van de hond hoe een kalfje de eerste stappen 
maakt. Het is een bedrijf met letterlijk een open deur voor bezoekers; buurtbewoners, Emmenaren, 
recreanten. Dit alles was het vertrekpunt voor het realiseren van een ‘groen’ ontworpen boerderij.  

 

Ten behoeve van dit project hebben wij op 11-07-2015 een PAS- melding gedaan met behulp van de Aerius 
Calculator (Aerius kenmerk: 12EaA21XvZ). Op 26 november 2015 hebben wij van  een 
bevestiging ontvangen dat de melding compleet was.  

 

Mede doordat onze specifieke locatie zich binnen een kwetsbaargebied bevindt; dient er een zorgvuldig 
traject te worden doorlopen. Naar alle verwachting komt er dit voorjaar een definitieve uitspraak van zowel 
de Gedeputeerde Staten als de Provinciale Staten. Indien deze uitspraak positief uitvalt, kan het traject bij de 
gemeente Emmen vervolgd worden (bestemmingsplan wijziging e.d.)  
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Aan de opzet van de overeenkomst is niet heel veel gewijzigd. De vorm waarin je iets dergelijks opstelt is ook 

redelijk vrij. De vraag die we over tafel hebben gehad in onze besprekingen over hoe je de inleidende teksten 

onderdeel laat zijn van de overeenkomst is nu ook beantwoord. Je kunt heel veel moeite doen om alles in artikelen 

te gaan verwoorden, maar door naar de tekst te verwijzen dat het er onderdeel van uitmaakt is voldoende om de 

uitgesproken intenties met elkaar te bekrachtigen. Voor het laatste is dan ook gekozen, pragmatische oplossing. 
Verder rest alleen nog de opmerking van onze juriste dat het vreemd is om in artikel 4 de gemeente expliciet te 

benoemen, terwijl zij geen tekenende partij is. Het kan, maar het is een beetje vreemd. Ook voor de zekerheid nog 

even de vraag aan de gemeente of zij dit zo wil houden, of dat zij liever heeft dat het er uit gehaald wordt. 
 
Verder wil ik iedereen vragen of zij vinden dat met deze overeenkomst de uitgesproken intenties voldoende zijn 

verwoord. Ik ontvang graag van iedere partij een reactie, om dat helemaal duidelijk te hebben. Zoals eerder 

afgesproken wil de provincie dat graag bevestigd zien in een schriftelijke verklaring (ook wel brief genoemd ☺ ). Kan 

me voorstellen dat daarvoor een concept wordt opgesteld die iedere partij kan gebruiken/invullen. Die documenten 

kunnen wij dan ook gebruiken in de richting van GS en PS om aan te tonen dat er vooroverleg heeft plaatsgevonden 

en dat we de intenties met elkaar delen. Het lijkt me handig die z.s.m. op te stellen nadat iedere partij per mail heeft 

aangegeven hiermee te kunnen instemmen.  
 
Verder dank ik de heren  voor de informatie omtrent de inloopavond die georganiseerd gaat worden op 4 

april. Ik heb de bewuste mail even toegevoegd voor degenen die hierover nog niet geïnformeerd waren. Overigens 

staat er een wens in de mail die ik graag wil laten uitkomen, maar ik geef daarvoor geen garantie. Dat is dat het 

voorstel op 11 april op tafel van GS voorligt. Uiteraard hoop ik dat dat kan, maar gezien het feit dat de inloopavond 

plaatsvindt een dag voordat we de stukken voor GS moeten aanleveren en er tussen die momenten geen 

portefeuillehouders overleg is met de gedeputeerde maakt dat wel heel lastig… zo niet onmogelijk. Ik doe mijn best! 
 
Ik hoop iedereen hier weer even voldoende mee te hebben geïnformeerd. Reacties op de privaatrechtelijke 

overeenkomst zie ik graag tegemoet. 
 
 

 
Beleidscoördinator bodemontwikkeling & duurzame landbouw 
 

 
 
Team Milieu, Bodem en Energie 
Postbus 122 
9400 AC ASSEN 

 
drenthe.nl 
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coarchitecten.nl; ltonoord.nl; nmfdrenthe.nl; staatsbosbeheer.nl; 
info@hetnijehoff.nl 
Onderwerp: Privaatrechtelijke overeenkomst 't Nije Hoff inzake aanpassing WAV kaart 
 
Beste allen, 
 
Hierbij zend ik jullie allen de het eindconcept van de privaatrechtelijke overeenkomst inzake initiatief Nije 
Hof. Zoals we met elkaar hebben afgesproken is het op het provinciehuis bekeken en aangepast/aangevuld 
door een juriste. Aan de opzet van de overeenkomst is niet heel veel gewijzigd. De vorm waarin je iets 
dergelijks opstelt is ook redelijk vrij. De vraag die we over tafel hebben gehad in onze besprekingen over 
hoe je de inleidende teksten onderdeel laat zijn van de overeenkomst is nu ook beantwoord. Je kunt heel 
veel moeite doen om alles in artikelen te gaan verwoorden, maar door naar de tekst te verwijzen dat het er 
onderdeel van uitmaakt is voldoende om de uitgesproken intenties met elkaar te bekrachtigen. Voor het 
laatste is dan ook gekozen, pragmatische oplossing. 
Verder rest alleen nog de opmerking van onze juriste dat het vreemd is om in artikel 4 de gemeente expliciet 
te benoemen, terwijl zij geen tekenende partij is. Het kan, maar het is een beetje vreemd. Ook voor de 
zekerheid nog even de vraag aan de gemeente of zij dit zo wil houden, of dat zij liever heeft dat het er uit 
gehaald wordt. 
 
Verder wil ik iedereen vragen of zij vinden dat met deze overeenkomst de uitgesproken intenties voldoende 
zijn verwoord. Ik ontvang graag van iedere partij een reactie, om dat helemaal duidelijk te hebben. Zoals 
eerder afgesproken wil de provincie dat graag bevestigd zien in een schriftelijke verklaring (ook wel brief 
genoemd ☺ ). Kan me voorstellen dat daarvoor een concept wordt opgesteld die iedere partij kan 
gebruiken/invullen. Die documenten kunnen wij dan ook gebruiken in de richting van GS en PS om aan te 
tonen dat er vooroverleg heeft plaatsgevonden en dat we de intenties met elkaar delen. Het lijkt me handig 
die z.s.m. op te stellen nadat iedere partij per mail heeft aangegeven hiermee te kunnen instemmen.  
 
Verder dank ik de heren  voor de informatie omtrent de inloopavond die georganiseerd gaat worden 
op 4 april. Ik heb de bewuste mail even toegevoegd voor degenen die hierover nog niet geïnformeerd waren. 
Overigens staat er een wens in de mail die ik graag wil laten uitkomen, maar ik geef daarvoor geen garantie. 
Dat is dat het voorstel op 11 april op tafel van GS voorligt. Uiteraard hoop ik dat dat kan, maar gezien het 
feit dat de inloopavond plaatsvindt een dag voordat we de stukken voor GS moeten aanleveren en er tussen 
die momenten geen portefeuillehouders overleg is met de gedeputeerde maakt dat wel heel lastig… zo niet 
onmogelijk. Ik doe mijn best! 
 
Ik hoop iedereen hier weer even voldoende mee te hebben geïnformeerd. Reacties op de privaatrechtelijke 
overeenkomst zie ik graag tegemoet. 
 
 

 
Beleidscoördinator bodemontwikkeling & duurzame landbouw 
 

 
 
Team Milieu, Bodem en Energie 
Postbus 122 
9400 AC ASSEN 

 
drenthe.nl 
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De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en 
gebruik door anderen is niet toegestaan. Als u niet de bedoelde ontvanger bent, wilt u dan dit bericht en 
ieder aangehecht databestand verwijderen en de gemeente Emmen hiervan via e-mail op de hoogte stellen.  





 
 
 
 
Huisvesting en ammoniak 
Voor de locatie is op 11 juli 2015 een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet verleend door 
Gedeputeerde Staten van Drenthe. Deze vergunning geldt voor een bedrijf met een ammoniakemissie 
van maximaal elfhonderd vierenzeventig kilo per jaar. Dit komt overeen met de ammoniakemissie van 
zeventig melk- en kalfkoeien (A 1.100 overige huisvestingssystemen) en zestig stuks jongvee (A 3.100 
overige huisvestingssystemen). De urine en mest worden bij de bron gescheiden middels een innovatief 
vrijloopvloersysteem. Het innovatieve vrijloopvloersysteem heeft echter nog geen erkenning op de RAV-
lijst. Indien de vloer niet de verwachte reductie van zestig procent behaalt ten opzichte van RAV-code A 
1.00, wordt er gekozen voor een ander huisvestingssysteem voor het vee. Deze zal een maximale 
emissiewaarde hebben van zes kilo ammoniak per dierplaats per jaar. Deze emissiewaarde is 
vastgesteld op 1 juli 2015 en gebaseerd op de Groene Vlag welzijnsvloer, welke aangemerkt wordt met 
RAV-code A 1.9. 
 
Mestgebruiksnormen 
Er wordt mest toegediend volgens de geldende gebruiksnormen voor derogatie. De vaste dierlijke mest 
wordt toegediend tot maximaal honderdzeventig kilo stikstof per hectare. Dit wordt aangevuld met zestig 
kilo stikstof aan dunne fractie tot in totaal maximaal tweehonderddertig kilo stikstof per hectare. Indien de 
derogatieregeling vervalt, wordt het aantal stuks vee gebaseerd op de plaatsingsruimte binnen het bedrijf 
voor de dan geldende gebruiksnormen.  
 
Habitat 
Dierverblijven worden zo ingericht dat de dieren zich op een zo natuurlijk mogelijke manier kunnen 
gedragen. Het melkvee heeft altijd toegang tot de weide tenzij dit door weers-, bodem-, en 
gezondheidsomstandigheden niet mogelijk blijkt. Weidegang dient te voldoen aan de criteria voor 
Weidmelk van Stichting Weidgang. Dit betekent dat het vee ten minste honderdtwintig dagen, zes uur per 
etmaal toegang heeft tot weides. Het streven is er op gericht om het vee van maart tot november te 
weiden wat neerkomt op minimaal tweehonderd dagen per jaar. Dit versterkt ook de belevingswaarde van 
de stadsboerderij ’t Nije Hof. 
 
Het vee wordt gehouden conform de aan deze overeenkomst gehechte ‘randvoorwaarden ’t Nije Hoff’. 
Voor het vee betekent dit dat er een natuurgetrouw habitat wordt gecreëerd. Elke melkkoe beschikt over 
vijftien vierkante meter aan vloeroppervlak in geval van een vrijloopvloersysteem. Voor afkalvende en 
zieke koeien wordt een aparte leefruimte gerealiseerd. De koeien delen zelf hun dag in en bepalen zelf 
wanneer zij worden gemolken en wanneer ze willen eten of liggen. De individuele curatieve antibiotica 
behandelingen worden beperkt tot maximaal drie per jaar.  
 
Energieneutraal en carbon footprint 
Het elektriciteitsverbruik op een melkveebedrijf met automatisch melksysteem ligt rond zeventig 
kilowattuur per duizend kilogram melk. Het melkveebedrijf wordt dusdanig ontwikkeld dat het 
energiegebruik wordt beperkt, er wordt maximaal vijftig kilowattuur per duizend kilogram melk verbruikt. In 
het melktraject wordt een warmtewisselaar opgenomen die de verse melk (warme bron) direct terug koelt 



van zevenendertig naar zes graden. Het drinkwaterreservoir van het vee dient als koude bron en middels 
een warmtepomp worden de woning en de horecagelegenheid verwarmd of gekoeld. Met behulp van de 
warmtewisselaar kan er tweeëntachtig gigajoule aan energie gegenereerd worden, wat neerkomt op 
drieëntwintigduizend kilowattuur.  
 
Binnen de melkveehouderij is elektriciteit de voornaamste energiedrager, hierdoor is de directe bijdrage 
aan CO2 laag. Het gemiddelde CO2 gebruik op een melkveehouderij bedraagt één komma vier kilogram 
per kilogram melk. Het melkveebedrijf wordt energieneutraal ingericht en wekt elektriciteit op met behulp 
van zonnepanelen en indien mogelijk een windmolen waardoor er minder dan één kilo CO2 per kilogram 
melk wordt gebruikt. Tachtig procent van het ruwvoer wordt op eigen grond in de directe omgeving 
verbouwd, dit komt ten gunste van de carbon footprint. De stal wordt deels voorzien van een 
vegetatiedak, wat zorgt voor een lagere omgevingstemperatuur en opname van koolstofdioxide en fijn 
stof.  
 
Draagvlak directe omgeving 
Voor de initiatiefnemers is het van belang te weten dat haar directe omgeving positief uitziet naar de 
komst van het bedrijf. Zij zullen in de toekomst een deel van de markt moeten vormen waarvoor de 
initiatiefnemers willen gaan produceren. Diezelfde omgeving maakt ook deel uit van de stad-platteland-
relatie die met dit initiatief geprobeerd wordt te herstellen.  Voor de provincie en andere betrokken 
partijen, is het van belang te weten dat er geen (grote) weerstand bestaat tegen het plan. Om dit te peilen 
wordt een openbare informatiebijeenkomst georganiseerd door de initiatiefnemers. Van deze bijeenkomst 
wordt een verslag opgesteld waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden. Gebrek aan draagvlak bij 
de directe omgeving kan voor de provincie Drenthe betekenen dat er geen proces gestart wordt om te 
komen tot aanpassing van de kaart Wet ammoniak en veehouderij.   
 
 
Partijen komen, naast het voorgaand gestelde, het volgende overeen: 
 
Artikel 1 
De initiatiefnemers verplichten zich gelijktijdig met de nieuwvestiging van het bedrijf, doch uiterlijk binnen 
3 jaar na het rechtsgeldig worden van de planologische medewerking en aanpassing bufferzone Wet 
ammoniak en veehouderij c.q. na het rechtsgeldig worden van de voor de bedrijfsvoering noodzakelijke 
vergunningen, de tegenprestatie, randvoorwaarden ’t Nije Hoff, te hebben gerealiseerd en deze 
vervolgens, zowel kwantitatief als kwalitatief, in stand te houden; even de genoemde randvoorwaarden ’t 
Nije Hoff zijn aan deze overeenkomst gehecht en maken daarvan deel uit;  
 
Artikel 2 
De overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd, dit wil zeggen zolang als de instandhouding van de 
tegenprestatie in alle redelijkheid kan worden geëist; 
 
Artikel 3 
Mocht buiten toedoen van partijen uitvoering van deze overeenkomst op enig ogenblik niet langer 
conform de tegenprestatie mogelijk zijn, dan zijn partijen - onverlet de wettelijke taken en bevoegdheden - 
verplicht medewerking te verlenen aan een aanpassing van deze overeenkomst. Deze aanpassing dient 
zoveel mogelijk aan te sluiten bij de strekking van deze overeenkomst;  





datum   : 
handtekening  : 
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Ik hoop iedereen hier weer even voldoende mee te hebben geïnformeerd. Reacties op de privaatrechtelijke 
overeenkomst zie ik graag tegemoet. 
 
 

 
Beleidscoördinator bodemontwikkeling & duurzame landbouw 
 

 
 
Team Milieu, Bodem en Energie 
Postbus 122 
9400 AC ASSEN 

 
drenthe.nl 

 
 
 
De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en 
gebruik door anderen is niet toegestaan. Als u niet de bedoelde ontvanger bent, wilt u dan dit bericht en 
ieder aangehecht databestand verwijderen en de gemeente Emmen hiervan via e-mail op de hoogte stellen.  
De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik 

door anderen is niet toegestaan. Als u niet de bedoelde ontvanger bent, wilt u dan dit bericht en ieder aangehecht 

databestand verwijderen en de gemeente Emmen hiervan via e-mail op de hoogte stellen.  
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www.emmen.nl 

 

De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik 

door anderen is niet toegestaan. Als u niet de bedoelde ontvanger bent, wilt u dan dit bericht en ieder aangehecht 

databestand verwijderen en de gemeente Emmen hiervan via e-mail op de hoogte stellen.  
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o Ter voorbereiding daarvan vond overleg plaats met de betrokken belanghebbende organisaties in 

de periode ….tot … over randvoorwaarden voor de vestiging van het bedrijf (evt. nog iets over 

relatie met beperking emissie) 

o Op 2 april 2017 was er een zeer goed bezochte inloopavond voor omwonenden (eventueel kort 

waarover en waarom … ) 

o Het voorliggende voorstel betreft de aanpassing van de kaart, een overeenkomst met de 

initiatiefnemers en de uitwerking van het voorstel aan PS. 

 

Argumenten 

- De argumenten 1, 2 en 7 kunnen denk ik grotendeels naar de achtergrondinformatie en de overige 

argumenten kun je sterk inkorten denk ik. 

- Nummering: aanpassen door de nummering van de adviezen op het voorblad volgen. Bij twee argumenten 

bij advies 1 wordt het 1.1 en 1.2. 

- Titel: redactie aanpassen door tussen advies en argument het woordje ‘want’ te denken 

- Inhoud en volgorde van de argumenten:  

o De inhoudelijk belangrijkste het eerst en dat is denk ik de vierde (aanpassen van de begrenzing is 

wettelijk toegestaan) en hier kun je de details van de wettelijke bepaling benoemen die je nu in de 

inleiding hebt staan en de laatste zin kan weg. 

o Daarna denk ik de vijfde (gebied niet kwetsbaar). Suggestie titel: Door het stellen van 

randvoorwaarden wordt de natuurwaarde niet bedreigd. De huidige tekst sterk inkorten. Zoiets: Uit 

nader ecologisch onderzoek blijkt dat het betreffende deel van het natuurgebied geen bijzondere 

kwaliteiten heeft die verloren gaand bij realisatie van de stadsboerderij. In het bos zijn geen 

ammoniumgevoelige vegetaties aangetroffen. Met een maximale ammoniakemissie die geldt als 

randvoorwaarde voor het bedrijf is er geen bedreiging van de aanwezige natuurwaarden door 

uitstoot van ammoniak door het bedrijf. (Hier kan ook het hierna volgende laatste stukje van 

argument 2 ingevoegd worden) Bij het opzetten …..aan de bezoekers. 

o Nog een argument toevoegen bij advies 2 waarom je de privaatrechtelijke overeenkomst wil laten 

ondertekenen door GS. Dat is neem ik aan  

. 

o En natuurlijk bij het laatste advies. Dat argument is dan lijkt me dat GS bevoegd is het 

voorbereidende werk te doen (zie inleiding) maar dat PS bevoegd gezag is. En het voorstel aan PS op 

basis van die zorgvuldige voorbereiding van GS nu gemaakt kan worden. 

 

Tijdsplanning 

- In de tijdsplanning staat dat het een ontwerpbesluit van GS is maar in de inleiding staat dat het een 

bevoegdheid van PS betreft, wat is het nu? Volgens mij moet dit PS zijn. 

- De planning is dan anders: inplannen op welke vergadering van GS je het ontwerp ter tafel stelt, en wanneer 

je wilt agenderen voor de Statencommissie Omgevingsbeleid en Provinciale Staten. 

 

Bijlagen 

- Volgorde: het ontwerpbesluit moet denk ik eerst als belangrijkste, dan de privaatrechtelijke overeenkomst. 

- Bekendmaking is pas aan de orde bij besluit PS neem ik aan en vervalt dan. 

- Achtergrondinformatie (algemeen deel inleiding) en brochure als laatsten. 

- Mee kopiëren: alleen noodzakelijk leesvoer voor alle gedeputeerden; geldt dat voor de brochure ook? 

 

Risico’s 

-  

 

  

 

  

 

 

 

 

Besluitenlijst 
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- Titel: Aanpassing kaart Wet ammoniak en veehouderij 

- Tekst: ‘heeft GS het ontwerpbesluit genomen’ vervangen door ‘gaan Gedeputeerde Staten een voorstel 

uitwerken voor het aanpassen’. Aan het eind eventueel toevoegen wanneer PS naar verwachting hierover 

beslist.  

Van:   
Verzonden: vrijdag 21 april 2017 15:04 

Aan:  
Onderwerp: GS nota meelezen 

 

Hoi  

 

Ik maak graag gebruik van jouw ogen en je kennis en expertise voor het vervolmaken van een GS nota. Ik heb je er 

laatst ook al even naar gevraagd. Ik ben nu zover dat ik de GS nota in concept gereed heb. Ik heb het ook uitgezet 

naar andere (inhoudelijk) betrokkenen. Wil jij er ook een reactie opgeven als relatieve leek op dit gebied? 

 

Dank alvast, 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
Beleidscoördinator bodemontwikkeling & duurzame landbouw 

 

 
 

Team Milieu, Bodem en Energie 

Postbus 122 

9400 AC ASSEN 

 

drenthe.nl 
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Als je het hele sjabloon hebt ingevuld en je alle opmerkingenballonnen in de kantlijn in één keer wilt 
verwijderen, dubbelklik dan hieronder. Alle opmerkingenballonnen in de kantlijn worden zo uit het 
document verwijderd. 
 

Dubbelklik hier om de opmerkingenbalonnen te verwijderen.  

 



ONTWERP 
 
Assen, @@  2017 
Ons kenmerk  
Behandeld door   
Onderwerp: Aanpassen begrenzing van een zeer kwetsbare gebieden op grond van de Wet 
ammoniak en veehouderij 
 
 
BESLUIT VAN PROVINCIALE STATEN VAN DRENTHE INZAKE HET AANPASSEN VAN DE 
BEGRENZING VAN EEN ZEER KWETSBAAR GEBIED OP GROND VAN DE WET AMMONIAK EN 
VEEHOUDERIJ; 
 
Provinciale Staten van Drenthe; 
 
Overwegende, dat de Wet ammoniak en veehouderij regels stelt ter bescherming van 
natuurgebieden tegen de effecten van ammoniakemissie door veehouderijen; 
 
dat op Provinciale Staten op 12 november 2010 op basis van artikel 2, eerste lid,van de Wet 
ammoniak en veehouderij, de Drentse Kaart wWet ammoniak en veehouderij hebben vastgesteld, op 
basis van de bevoegdheid die in de Wet ammoniak en veehouderij is geregeld, welke per 31 maart 
2011 in werking is getreden; 
 
dat de Wet ammoniak en veehouderij randvoorwaarden en criteria bevat op basis waarvan 
Provinciale Staten de zeer kwetsbare gebieden op kaart aanwijzen; 
 
dat kennis is genomen van het initiatief om te komen tot het oprichten van een stadsboerderij in de 
nabijheid van het zuidelijke deel van het Noordbargerbos, nabij de woonwijk Bargeres te Emmen; 
 
dat het oprichten van het melkveebedrijf niet mogelijk is als gevolg van de huidige begrenzing van 
een naastgelegen en als zeer kwetsbaar aangemerkt natuurgebied; 
 
dat Provinciale Staten de bevoegdheid hebben om de grenzen van zeer kwetsbare gebieden aan te 
wijzen en daarmee ook te wijzigen; 
 
dat de Wet ammoniak en veehouderij bepaalt dat Gedeputeerde Staten het besluit van Provinciale 
Staten dienen voor te bereiden conform de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van 
toepassing is op de voorbereiding van een besluit tot wijziging van deze gebiedenbeschreven 
procedure; 
 
dat overeenkomstig het bepaalde in vooroverleg is gepleegd met instanties die op grond van artikel 
2a, tweede lid, lid 2 , van de Wet ammoniak en veehouderij vooroverleg is geweest met betrokken 
betrokken moeten wordeninstanties; 
 
dat uit het gehouden vooroverleg is gebleken dat aanpassen van de begrenzing van de kaart Wet 
ammoniak en veehouderij ten behoeve van dit specifieke initiatief niet stuit op bezwaren indien door 
initiatiefnemers tegemoet wordt gekomen aan de in het vooroverleg overeengekomen 
randvoorwaarden; 
 



 2 

dat deze randvoorwaarden zijn vastgelegd in een privaatrechtelijke overeenkomst tussen de 
provincie Drenthe en de initiatiefnemers 
 
Gelet op artikeenl 2 en 2a, van de Wet ammoniak en veehouderij 
 
 
Besluiten: 
 
 
vast te stellen het besluit tot wijziging van de begrenzing van een zeer kwetsbaar gebied op grond 
van de Wet ammoniak en veehouderij Drenthe te wijzigen overeenkomstig de bij dit besluit 
behorende kaart. 
 
Artikel I 
 
 
Artikel II 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van het Provinciaal Blad 
waarin het wordt geplaatst. 
 
PS 
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Hallo  en  

 

 

Jullie zijn beide betrokken (geraakt) bij het initiatief ’t Nije Hoff te Emmen. Het betreft de oprichting van een nieuwe 

stadsboerderij in Emmen op een plek waar het eigenlijk niet mag, tenzij PS de kaart Wav aan wil passen. Ik heb een 

aantal documenten bijgevoegd waar ik jullie wil vragen naar te kijken.  

@  zou jij vooral naar de juridische kant willen kijken? (het is voor mij al weer heel lang geleden dat ik een 

ontwerpbesluit procedure heb moeten doen…) 

@  kijk jij vooral naar de inhoud en proces? 

 

En willen jullie beiden ook kijken naar de spelling en het taalgebruik? Na jullie reacties verwerkt te hebben wil ik het 

laten Vanguarden. Ik ben heel benieuwd naar jullie reacties en opmerkingen.  

 

Als jullie nog suggesties hebben voor andere collega’s die hier een goede kritische blik op kunnen werpen om het 

beter te maken, graag!! 

 

Ik wil de vaart en nu wel een beetje inhouden. En wil eigenlijk aankoersen op behandeling in GS in de maand mei, 

zodat het in juni/juli ter visie gelegd kan worden. Zien jullie kans om in de week van 1 mei naar mij toe te reageren? 

 

Alvast dank,  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
Beleidscoördinator bodemontwikkeling & duurzame landbouw 

 

 
 

Team Milieu, Bodem en Energie 

Postbus 122 

9400 AC ASSEN 

 

drenthe.nl 

 
 



BEKENDMAKINGEN 
 
 
Onderwerp: Ontwerpbesluit kaart Wet ammoniak en veehouderij 
 
Gedeputeerde staten van Drenthe maken bekend dat zij voornemens zijn om aan provinciale staten 
voor te stellen de begrenzing als zeer kwetsbaar gebied, op grond van de Wet ammoniak en 
veehouderij, van het zuidelijke deel van het Noordbargerbos, te wijzigen om de oprichting van een 
stadsboerderij mogelijk te maken. Het voorstel van gedeputeerde staten ligt van @@@@ 2017 tot en 
met @@@@ 2017 ter inzage.  
 
Het ontwerpbesluit beperkt zich tot het wijzigen van de grens van het zuidelijke deel van het 
Noordbargerbos, gelegen nabij de woonwijk Bargeres te Emmen. Op grond van een eerder op 11 
november 2010 genomen besluit van provinciale staten zijn alle zeer kwetsbare gebieden van Drenthe 
aangewezen. In de Wet ammoniak en veehouderij is bepaald dat provinciale staten de zeer kwetsbare 
gebieden aanwijzen en dat gedeputeerde staten het te nemen besluit voorbereiden. Dit geldt ook voor 
een wijzigingsbesluit waarvan hier sprake is. Dit ontwerpbesluit is het resultaat van de 
voorbereidingen van gedeputeerde staten, waarbij zij vooroverleg heeft gevoerd met diverse (in)direct 
betrokken instanties, te weten: Natuur en Milieufederatie Drenthe, Staatsbosbeheer, gemeente 
Emmen en LTO Noord. Uiteraard zijn de initiatiefnemers van de op te richten stadsboerderij hier ook 
steeds bij betrokken geweest. 
 
Bij het ontwerpbesluit behoren ook detailkaarten waarop het nu aangewezen gebied zichtbaar staat 
weergegeven, evenals een weergave van de nieuwe voorgetseldevoorgestelde begrenzing van het 
Noordbargerbos. Ter informatie staat ook de wettelijke zone van 250 meter rond het kwetsbare 
gebied, waar beperkingen gelden voor de daarin liggende veehouderijbedrijven, op die kaartbeelden 
weergegeven. 
 
Het ontwerpbesluit, de bijbehorende kaartbeelden, en andere op het ontwerpbesluit van toepassing 
zijnde stukken liggen ter inzage: 
- bij de provincie Drenthe, provinciehuis, Westerbrink 1 te Assen bij de Stafgroep Communicatie op 

werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur; 
- in het gemeentehuis van de gemeente Emmen; 
 
Ook staan alle bij het ontwerpbesluit behorende stukken op de website van de provincie Drenthe: 

@@@adres@@@ 
 
Gedurende de termijn van tervisielegging bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid een 
zienswijze, zowel mondeling als schriftelijk, in te dienen op het ontwerpbesluit. U kunt uw zienswijze 
indienen bij het College van gedeputeerde staten van Drenthe, t.a.v. de afdeling Bestuur en 
Communicatie, Postbus 122, 9400 AC Assen.  
 
Het indienen van een zienswijze tegen het ontwerpbesluit heeft geen schorsende werking. Daarom 
kunt u, indien gewenst, een voorlopige voorziening - bijvoorbeeld een schorsing -verzoeken aan de 
president van de Rechtbank Assen. Klopt dit wel. Het gaat hier om een ontwerp-besluit. 
 
Inlichtingen betreffende de inhoud van het genomen ontwerpbesluit kunnen telefonisch  
of via e-mail drenthe.nl worden ingewonnen bij de heer   
/coll.  
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Inleiding 

a. Algemeen 
De  hebben het plan opgevat om een zogenaamde stadsboerderij op te 
richten. Dit willen zij doen op een perceel die zij reeds in bezit hebben en tegussen het 
Noordbargerbos en de wijk Bargeres te Emmen aan ligt. De initiatiefnemers willen een 
stadsboerderij oprichten waarmee zij de kloof willen verkleinen tussen de producenten van 
voedsel en de burgers. Vandaar de reden om het bedrijf ook letterlijk dicht bij de burgers te 
willen realiseren. Dezelfde burgers zijn niet alleen de buren, maar tevens een belangrijke 
doelgroep voor het bedrijf. Daarnaast wordt het bedrijf opengesteld voor het publiek om 
kennis te nemen van het bedrijfsproces. Het bedrijf gaat de geproduceerde melk zoveel 
mogelijk zelf verwerken tot producten die men op het bedrijf aan de consument wil afzetten. 
 
Het bedrijf wat initiatiefnemers willen vestigen is een zeer duurzaam concept, waarbij zo 
optimaal mogelijk aandacht wordt geschonken aan onder andere dierwelzijn, landschappelijke 
inpassing en, productie met weinig emissies. Een project waar de provincie normaal 
gesproken graag medewerking aan wil verlenen.  
 
Echter, de locatie waar de nieuwe stadsboerderij opgericht moet gaan worden ligt binnen de 
zone van 250 meter die geldt op grond van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav). Deze 
wet beoogt om de depositie van stikstof op kwetsbare natuurgebieden te reguleren. 
Provinciale Staten zijn op grond van artikel 2, eerste lid van de Wav, bevoegd gezag voor het 
aanwijzen van zeer kwetsbare gebieden in de provincie. Dit heeft PS van Drenthe ook  
gedaan en het laatst genomen besluit dateert van 12 november 2010. Dit besluit is per 31 
maart 2011 in werking getreden. Op basis van die kaart en de beperkingen die gelden op 
grond van de Wav is de oprichting van de stadsboerderij niet mogelijk. De enige manier om 
realisatie van het project mogelijk te maken is het aanpassen van de begrenzing van het 
kwetsbare natuurgebied. Dit kan de provincie (PS) niet zelfstandig doen. Het aanwijzen van 
gebieden op grond van de Wav is weliswaar voorbehouden aan Provinciale Staten, maar op 
grond van artikel 2a, tweede lid van de  Wav is het daarbij noodzakelijk om bij de 
voorbereidingen op een besluit als GS vooroverleg te plegen met lokale en regionale 
organisaties op het terrein van natuur en landbouw en met de gemeente waartoe het gebied 
behoort. 
 
In deze specifieke casus is zorgvuldig vooroverleg gepleegd met de gemeente Emmen, 
Staatsbosbeheer, Natuur en Milieu Federatie Drenthe (mede namens Drents Landschap en 
Natuurmonumenten), LTO Noord en de initiatiefnemers. Gezamenlijk is nagegaan of realisatie 
van het initiatief onder randvoorwaarden tot de mogelijkheden zou kunnen behoren. Pas als 
het antwoord op deze vraag positief is, is er voor uw college een goede en gedragen 
aanleiding om over te kunnen gaan tot het aan PS voorstellen om de begrenzing van het 
natuurgebied aan te passen op een manier dat het bedrijf niet meer binnen de 250 meter 
zone valt. Hierdoor vervalt dan de beperking van het niet mogen oprichten van een nieuw 
veehouderijbedrijf op de bewuste locatie. 
 
Het vooroverleg heeft opgeleverd dat alle betrokken organisaties het eens zijn geworden over 
de randvoorwaarden die moeten gelden bij het verlenen van medewerking aan het initiatief. 
Deze overeengekomen randvoorwaarden zijn verwoord in een privaatrechtelijke 
overeenkomst, die dient te worden ondertekend door de initiatiefnemers en (een lid van ) uw 
college. Andere organisaties tekenen de overeenkomst niet, omdat het in deze fase van het 
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4.1. Aanpassen van begrenzing natuurgebied is wettelijk toegestaan en eerder toegepast 

Het natuurgebied waar de vestigingslocatie naast is gelegen is aangewezen op grond van de Wav 
als een zeer kwetsbaar gebied. Bij de aanwijzing van de zeer kwetsbare gebieden wordt op grond 
van de Wav rekening gehouden met een aantal zaken zoals natuurwaarde, grootte, ecologische 
samenhang en gevolgen voor veehouderijbedrijven. De wetgever geeft ruimte voor herbegrenzen 
van gebieden, en geeft daarbij een kader. Bij de totstandkoming van de huidig geldende kaart 
Wav zijn ook diverse natuurgebieden anders begrensd dan ze feitelijk aanwezig zijn. De 
spelregels die destijds zijn afgesproken met de vertegenwoordigers van landbouw, natuur en 
milieu zullen ook deze keer worden toegepast. Enige verschil is dat het deze keer gaat over een 
nieuwvestiging in plaats van een bestaand melkveehouderijbedrijf. Belangrijkste punt van 
overweging is de feitelijke kwaliteit van het te schrappen deel van het natuurgebied. 
 
 

5.1. Kwaliteit van rand natuurgebied is niet bijzonder of zeer kwetsbaar van aard 
De rand van het betreffende natuurgebied is onderzocht. Twee ecologen in dienst van de 
provincie Drenthe hebben een gebiedsopname gemaakt van dat  deel van het natuurgebied dat 
de status van aangewezen zeer kwetsbaar gebied zou gaan verliezen met het te nemen besluit. 
Gebleken is dat het een deel van het natuurgebied betreft dat geen bijzondere kwaliteiten bevat 
die verloren zouden gaan door realisatie van de stadsboerderij. Het onderhavige deel van het bos 
is beoordeeld als een gebied met weinigeen beperkte natuurwaarde en er zijn geen 
ammoniumgevoelige vegetaties aangetroffen. Dit in combinatie met de randvoorwaarden die 
worden opgelegd aan het bedrijf op de maximale ammoniakemissie maakt dat het voorgenomen 
besluit om de begrenzing aan te passen redelijk te noemen is. Uiteraard heeft deze informatie ook 
onderdeel uitgemaakt van de besprekingen tijdens het vooroverleg. Ook gebiedseigenaar 
Staatsbosbeheer kan zich in het vorenstaande vinden. 
 

6.1. Uit vooroverleg met stakeholders is draagvlak duidelijk geworden 
Er heeft een lang proces van vooroverleg plaatsgevonden met de diverse partijen in het veld die 
een (in)direct belang hebben. Dit zijn de Natuur en Milieu Federatie Drenthe, Staatsbosbeheer, 
LTO noord, de gemeente Emmen en de initiatiefnemers. In het proces van vooroverleg zijn 
alternatieve locaties afgewogen, zijn randvoorwaarden aan onder andere de bebouwing, omvang 
veestapel, te gebruiken emissie reducerende maatregelen gesteld. Met deze set van 
randvoorwaarden hebben partijen aangegeven zich niet te verzetten tegen het aanpassen van de 
begrenzing van de kaart Wav voor dit specifieke geval. Wel is uitdrukkelijk aandacht (door NMFD 
en Staatsbosbeheer) gevraagd voor het incidentele karakter. Gezien de bijzondere vorm van de 
boerderij (zowel uiterlijk als qua doelstellingen en werkwijze) is men het gesprek aangegaan met 
de initiatiefnemers en heeft het geleid tot het benoemde resultaat. Echter, is ook duidelijk 
uitgesproken dat het geen aanleiding mag/moet vormen voor precedentwerking.  
 

7.1. Omwonenden wijk Bargeres zijn positief 
Het wonen in de nabijheid van een (melk)veehouderij kan nog wel eens leiden tot vormen van 
overlast voor omwonenden. Daarom is op voorspraak van de betrokken overlegpartners door de 
initiatiefnemers een inloopavond georganiseerd voor omwonenden om op die wijze met elkaar in 
gesprek te kunnen gaan en de plannen te presenteren. Er zijn ongeveer 200 bezoekers geweest 
die kennis hebben genomen van het initiatief en de reacties waren nagenoeg allemaal zeer 
enthousiast. Een enkele omwonende had vragen over te verwachten geuroverlast, maar de 
antwoorden van de initiatiefnemers stelden deze omwonenden gerust. Ook is door de 
initiatiefnemers duidelijk aangegeven dat men in gesprek wil blijven met de buurt en wil werken 
aan een duurzame positieve relatie.  
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samenhang en gevolgen voor veehouderijbedrijven. De wetgever geeft ruimte voor herbegrenzen 
van gebieden, en geeft daarbij een kader. Bij de totstandkoming van de huidig geldende kaart 
Wav zijn ook diverse natuurgebieden anders begrensd dan ze feitelijk aanwezig zijn. De 
spelregels die destijds zijn afgesproken met de vertegenwoordigers van landbouw, natuur en 
milieu zullen ook deze keer worden toegepast. Enige verschil is dat het deze keer gaat over een 
nieuwvestiging in plaats van een bestaand melkveehouderijbedrijf. Belangrijkste punt van 
overweging is de feitelijke kwaliteit van het te schrappen deel van het natuurgebied. 

 
1.3 Kwaliteit van rand natuurgebied is niet bijzonder of zeer kwetsbaar van aard 

De rand van het betreffende natuurgebied is onderzocht. Twee ecologen in dienst van de 
provincie Drenthe hebben een gebiedsopname gemaakt van dat  deel van het natuurgebied dat 
de status van aangewezen zeer kwetsbaar gebied zou gaan verliezen met het te nemen besluit. 
Het betreffende deel van het bos is beoordeeld als een gebied met een beperkte natuurwaarde en 
er zijn geen ammoniumgevoelige vegetaties aangetroffen. Dit in combinatie met de 
randvoorwaarden die worden opgelegd aan het bedrijf over de maximale ammoniakemissie, 
maakt dat het voorgenomen besluit om de begrenzing aan te passen redelijk te noemen is.  
 

1.5 Uit vooroverleg met stakeholders is draagvlak voor het initiatief gebleken 
Er is overlegd met de diverse partijen in het veld die een (in)direct belang hebben. Dit zijn de 
Natuur en Milieu Federatie Drenthe, Staatsbosbeheer, LTO noord, de gemeente Emmen en de 
initiatiefnemers. Alternatieve locaties zijn afgewogen en randvoorwaarden zijn gesteld aan onder 
andere bebouwing, omvang van de veestapel, emissie reducerende maatregelen etc. Met deze 
set van randvoorwaarden hebben alle betrokken partijen aangegeven zich niet te verzetten tegen 
het aanpassen van de begrenzing van de kaart Wav voor dit specifieke geval. Wel vragen partijen 
(NMFD en Staatsbosbeheer) uitdrukkelijk aandacht voor het incidentele karakter. Uitgesproken is 
dat het geen aanleiding moet vormen voor precedentwerking (zie risicoparagraaf).  

 
1.6 Omwonenden van de wijk Bargeres zijn positief over het initiatief 

Op voorspraak van de betrokken overlegpartners hebben de initiatiefnemers een inloopavond 
georganiseerd voor omwonenden. Er zijn ongeveer 200 bezoekers geweest die kennis hebben 
genomen van het initiatief en de reacties waren nagenoeg allemaal zeer enthousiast. Een enkele 
omwonende stelde vragen over te verwachten geuroverlast, maar de antwoorden van de 
initiatiefnemers stelden deze omwonenden gerust. Er is duidelijk draagvlak onder de bewoners. 

 
2.1 Privaatrechtelijke overeenkomst waarborgt realisatie van duurzaamheidsvoorwaarden 

We hebben zorgvuldig overlegd met alle betrokken partijen. Belangrijk argument en 
randvoorwaarde voor partijen om medewerking te willen verlenen aan het initiatief is dat het 
concept moet uitblinken in duurzaamheid. Omdat het op te richten bedrijf valt onder het 
Activiteitenbesluit voor veehouderijen kan worden volstaan met een melding en is geen 
vergunning nodig. Er kunnen om die reden geen extra voorwaarden (ook niet op gebied van 
duurzaamheid) aan een vergunning worden gekoppeld in het verdere traject van dit initiatief. Om 
met elkaar de zekerheid te hebben dat het op te richten bedrijf de duurzaamheidsdoelen realiseert 
die in het vooroverleg zijn overeen gekomen, is besloten tot het opstellen van een 
privaatrechtelijke overeenkomst. Met deze overeenkomst worden de gevraagde en 
overeengekomen extra inspanningen afdwingbaar gemaakt. 
 
 

3.1 Provinciale Staten zijn bevoegd gezag om het definitieve besluit te nemen 
Op grond van de Wav zijn Provinciale Staten bevoegd gezag om een besluit te nemen tot het 
(her)begrenzen van zeer kwetsbare gebieden. In de Wav is ook expliciet bepaald dat 
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BEKENDMAKINGEN 
 
 
Onderwerp: Ontwerpbesluit kaart Wet ammoniak en veehouderij 
 
Gedeputeerde staten van Drenthe maken bekend dat zij voornemens zijn om aan provinciale staten 
voor te stellen de begrenzing van een op grond van de Wet ammoniak en veehouderij als zeer 
kwetsbaar gebied aangewezen gebied te wijzigen. Het betreft hier de begrenzing van het zuidelijke 
deel van het Noordbargerbos. De wijziging is noodzakelijk om de oprichting van een stadsboerderij 
mogelijk te maken.  
 
Het ontwerpbesluit beperkt zich tot het wijzigen van de grens van het zuidelijke deel van het 
Noordbargerbos, gelegen nabij de woonwijk Bargeres te Emmen. Op grond van een eerder op 11 
november 2010 genomen besluit van provinciale staten zijn alle zeer kwetsbare gebieden van Drenthe 
aangewezen. In e voorbereiding van het nu opgestelde ontwerpbesluit hebben wij vooroverleg 
gevoerd met diverse (in)direct betrokken instanties, te weten: natuur en Milieufederatie Drenthe, 
Staatsbosbeheer, gemeente Emmen en LTO Noord. Uiteraard zijn de initiatiefnemers van de op te 
richten stadsboerderij hier ook steeds bij betrokken geweest. 
 
Bij het ontwerpbesluit behoren ook detailkaarten waarop het nu aangewezen gebied zichtbaar staat 
weergegeven, evenals een weergave van de nieuwe voorgestelde begrenzing van het 
Noordbargerbos. Ter informatie staat ook de wettelijke zone van 250 meter rond het kwetsbare 
gebied, waar beperkingen gelden voor de daarin liggende veehouderijbedrijven, op die kaartbeelden 
weergegeven. 
 
Het ontwerpbesluit, de bijbehorende kaartbeelden, en andere op het ontwerpbesluit van toepassing 
zijnde stukken liggen ter inzage van@@ juni tot en met @@ juli 2017: 
- bij de provincie Drenthe, provinciehuis, Westerbrink 1 te Assen bij de Stafgroep Communicatie op 

werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur; 
- in het gemeentehuis van de gemeente Emmen; 
 
Ook staan alle bij het ontwerpbesluit behorende stukken op de website van de provincie Drenthe: 

@@@adres@@@ 
 
Gedurende de termijn van tervisielegging bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid een 
zienswijze, zowel mondeling als schriftelijk, in te dienen op het ontwerpbesluit. U kunt uw zienswijze 
indienen bij het College van gedeputeerde staten van Drenthe, t.a.v. de afdeling Bestuur en 
Communicatie, Postbus 122, 9400 AC Assen.  
 
Inlichtingen betreffende de inhoud van het genomen ontwerpbesluit kunnen telefonisch  
of via e-mail drenthe.nl worden ingewonnen bij de heer   
/coll.  

 









ONTWERP 
 
Assen, @@  2017 
Ons kenmerk  
Behandeld door   
Onderwerp: Aanpassen begrenzing van een zeer kwetsbare gebieden op grond van de Wet 
ammoniak en veehouderij 
 
 
BESLUIT VAN PROVINCIALE STATEN VAN DRENTHE INZAKE HET AANPASSEN VAN DE 
BEGRENZING VAN EEN ZEER KWETSBAAR GEBIED OP GROND VAN DE WET AMMONIAK EN 
VEEHOUDERIJ; 
 
Provinciale Staten van Drenthe; 
 
Overwegende, dat de Wet ammoniak en veehouderij regels stelt ter bescherming van 
natuurgebieden tegen de effecten van ammoniakemissie door veehouderijen; 
 
dat Provinciale Staten op 12 november 2010 op basis van artikel 2, eerste lid van de Wet ammoniak 
en veehouderij de Drentse kaart Wet ammoniak en veehouderij hebben vastgesteld ; 
 
dat de Wet ammoniak en veehouderij randvoorwaarden en criteria bevat op basis waarvan 
Provinciale Staten de zeer kwetsbare gebieden op kaart aanwijzen; 
 
dat kennis is genomen van het initiatief om te komen tot het oprichten van een stadsboerderij in de 
nabijheid van het zuidelijke deel van het Noordbargerbos, nabij de woonwijk Bargeres te Emmen; 
 
dat het oprichten van het melkveebedrijf niet mogelijk is als gevolg van de huidige begrenzing van 
een naastgelegen en als zeer kwetsbaar aangemerkt gebied; 
 
dat Provinciale Staten de bevoegdheid hebben om de grenzen van zeer kwetsbare gebieden aan te 
wijzen en daarmee ook te wijzigen; 
 
dat de Wet ammoniak en veehouderij bepaalt dat afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 
van toepassing is op de voorbereiding van een besluit tot wijziging van deze gebieden; 
 
dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 2a, tweede lid , van de Wet ammoniak en veehouderij 
vooroverleg heeft plaatsgevonden met betrokken instanties; 
 
dat uit het gehouden vooroverleg is gebleken dat aanpassen van de begrenzing van de kaart Wet 
ammoniak en veehouderij ten behoeve van dit specifieke initiatief niet stuit op bezwaren indien door 
initiatiefnemers tegemoet wordt gekomen aan de in het vooroverleg overeengekomen 
randvoorwaarden; 
 
dat deze randvoorwaarden zijn vastgelegd in een privaatrechtelijke overeenkomst tussen de 
provincie Drenthe en de initiatiefnemers; 
 
Gelet op artikelen 2 en 2a, van de Wet ammoniak en veehouderij 
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Besluiten: 
 
 
de begrenzing van een zeer kwetsbaar gebied op grond van de Wet ammoniak en veehouderij te 
wijzigen overeenkomstig de bij dit besluit behorende kaart. 
 
 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van het Provinciaal Blad 
waarin het wordt geplaatst. 
 
PS 
 
 





en de openbare weg heeft de burger prachtig uitzicht op het koeienpanorama. De recreatiegelegenheid 
versterkt de beleving en benutting van het landschap. 
 
 
 
 
Huisvesting en ammoniak 
Voor de locatie is op 11 juli 2015 een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet verleend door 
Gedeputeerde Staten van Drenthe. Deze vergunning geldt voor een bedrijf met een ammoniakemissie 
van maximaal elfhonderd vierenzeventig kilo per jaar. Dit komt overeen met de ammoniakemissie van 
zeventig melk- en kalfkoeien (A 1.100 overige huisvestingssystemen) en zestig stuks jongvee (A 3.100 
overige huisvestingssystemen). De urine en mest worden bij de bron gescheiden middels een innovatief 
vrijloopvloersysteem. Het innovatieve vrijloopvloersysteem heeft echter nog geen erkenning op de RAV-
lijst. Indien de vloer niet de verwachte reductie van zestig procent behaalt ten opzichte van RAV-code A 
1.00, wordt er gekozen voor een ander huisvestingssysteem voor het vee. Deze zal een maximale 
emissiewaarde hebben van zes kilo ammoniak per dierplaats per jaar. Deze emissiewaarde is 
vastgesteld op 1 juli 2015 en gebaseerd op de Groene Vlag welzijnsvloer, welke aangemerkt wordt met 
RAV-code A 1.9. 
 
Mestgebruiksnormen 
Er wordt mest toegediend volgens de geldende gebruiksnormen voor derogatie. De vaste dierlijke mest 
wordt toegediend tot maximaal honderdzeventig kilo stikstof per hectare. Dit wordt aangevuld met zestig 
kilo stikstof aan dunne fractie tot in totaal maximaal tweehonderddertig kilo stikstof per hectare. Indien de 
derogatieregeling vervalt, wordt het aantal stuks vee gebaseerd op de plaatsingsruimte binnen het bedrijf 
voor de dan geldende gebruiksnormen.  
 
Habitat 
Dierverblijven worden zo ingericht dat de dieren zich op een zo natuurlijk mogelijke manier kunnen 
gedragen. Het melkvee heeft altijd toegang tot de weide tenzij dit door weers-, bodem-, en 
gezondheidsomstandigheden niet mogelijk blijkt. Weidegang dient te voldoen aan de criteria voor 
Weidmelk van Stichting Weidgang. Dit betekent dat het vee ten minste honderdtwintig dagen, zes uur per 
etmaal toegang heeft tot weides. Het streven is er op gericht om het vee van maart tot november te 
weiden wat neerkomt op minimaal tweehonderd dagen per jaar. Dit versterkt ook de belevingswaarde van 
de stadsboerderij ’t Nije Hoff. 
 
Het vee wordt gehouden conform de aan deze overeenkomst gehechte ‘randvoorwaarden ’t Nije Hoff’. 
Voor het vee betekent dit dat er een natuurgetrouw habitat wordt gecreëerd. Elke melkkoe beschikt over 
vijftien vierkante meter aan vloeroppervlak in geval van een vrijloopvloersysteem. Voor afkalvende en 
zieke koeien wordt een aparte leefruimte gerealiseerd. De koeien delen zelf hun dag in en bepalen zelf 
wanneer zij worden gemolken en wanneer ze willen eten of liggen. De individuele curatieve antibiotica 
behandelingen worden beperkt tot maximaal drie per jaar.  
 
Energieneutraal en carbon footprint 
Het elektriciteitsverbruik op een melkveebedrijf met automatisch melksysteem ligt rond zeventig 
kilowattuur per duizend kilogram melk. Het melkveebedrijf wordt dusdanig ontwikkeld dat het 



energiegebruik wordt beperkt, er wordt maximaal vijftig kilowattuur per duizend kilogram melk verbruikt. In 
het melktraject wordt een warmtewisselaar opgenomen die de verse melk (warme bron) direct terug koelt 
van zevenendertig naar zes graden. Het drinkwaterreservoir van het vee dient als koude bron en middels 
een warmtepomp worden de woning en de horecagelegenheid verwarmd of gekoeld. Met behulp van de 
warmtewisselaar kan er tweeëntachtig gigajoule aan energie gegenereerd worden, wat neerkomt op 
drieëntwintigduizend kilowattuur.  
 
Binnen de melkveehouderij is elektriciteit de voornaamste energiedrager, hierdoor is de directe bijdrage 
aan CO2 laag. Het gemiddelde CO2 gebruik op een melkveehouderij bedraagt één komma vier kilogram 
per kilogram melk. Het melkveebedrijf wordt energieneutraal ingericht en wekt elektriciteit op met behulp 
van zonnepanelen en indien mogelijk een windmolen waardoor er minder dan één kilo CO2 per kilogram 
melk wordt gebruikt. Tachtig procent van het ruwvoer wordt op eigen grond in de directe omgeving 
verbouwd, dit komt ten gunste van de carbon footprint. De stal wordt deels voorzien van een 
vegetatiedak, wat zorgt voor een lagere omgevingstemperatuur en opname van koolstofdioxide en fijn 
stof.  
 
Draagvlak directe omgeving 
Voor de initiatiefnemers is het van belang te weten dat haar directe omgeving positief uitziet naar de 
komst van het bedrijf. Zij zullen in de toekomst een deel van de markt moeten vormen waarvoor de 
initiatiefnemers willen gaan produceren. Diezelfde omgeving maakt ook deel uit van de stad-platteland-
relatie die met dit initiatief geprobeerd wordt te herstellen. Voor de provincie en andere betrokken partijen, 
is het van belang te weten dat er geen (grote) weerstand bestaat tegen het plan. Om dit te peilen wordt 
een openbare informatiebijeenkomst georganiseerd door de initiatiefnemers. Van deze bijeenkomst wordt 
een verslag opgesteld waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden. Gebrek aan draagvlak bij de 
directe omgeving kan voor de provincie Drenthe betekenen dat er geen proces gestart wordt om te 
komen tot aanpassing van de kaart Wet ammoniak en veehouderij.   
  



Partijen komen, naast het voorgaand gestelde, het volgende overeen: 
 
Artikel 1 
De initiatiefnemers verplichten zich gelijktijdig met de nieuwvestiging van het bedrijf, doch uiterlijk binnen 
3 jaar na het rechtsgeldig worden van de planologische medewerking en aanpassing bufferzone Wet 
ammoniak en veehouderij c.q. na het rechtsgeldig worden van de voor de bedrijfsvoering noodzakelijke 
vergunningen, de tegenprestatie, randvoorwaarden ’t Nije Hoff, te hebben gerealiseerd en deze 
vervolgens, zowel kwantitatief als kwalitatief, in stand te houden; de genoemde randvoorwaarden ’t Nije 
Hoff zijn aan deze overeenkomst gehecht en maken daarvan deel uit;  
 
Artikel 2 
De overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd, dit wil zeggen zolang als de instandhouding van de 
tegenprestatie in alle redelijkheid kan worden geëist; 
 
Artikel 3 
Mocht buiten toedoen van partijen uitvoering van deze overeenkomst op enig ogenblik niet langer 
conform de tegenprestatie mogelijk zijn, dan zijn partijen - onverlet de wettelijke taken en bevoegdheden - 
verplicht medewerking te verlenen aan een aanpassing van deze overeenkomst. Deze aanpassing dient 
zoveel mogelijk aan te sluiten bij de strekking van deze overeenkomst;  
 
Artikel 4 
Het in deze overeenkomst bepaalde laat de publiekrechtelijke positie en bevoegdheden van de provincie 
onverlet. Publiekrechtelijk handelen dan wel het nalaten van publiekrechtelijk handelen door de provincie 
zal derhalve nimmer een tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst kunnen vormen;  
 
Artikel 5 
Indien op enig onderdeel van deze overeenkomst knelpunten optreden zullen partijen onderling in overleg 
treden. Indien het overleg niet tot voor partijen bevredigend resultaat leidt, zal de meest gerede partij het 
geschil  voorleggen aan de rechter; 
 
Artikel 6 
De initiatiefnemers verbinden zich aan de in deze overeenkomst bedoelde c.q. genoemde verplichtingen, 
bij gehele of gedeeltelijk vervreemding van de in de tegenprestatie omschreven onroerende zaak, 
alsmede bij elke verlening van enig goederenrechtelijk of persoonlijk gebruiks- of genotsrecht, aan de 
nieuwe eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker en diens rechtsopvolger(s) op te leggen en ten 
behoeve van dezen aan te nemen en, in verband daarmee, in een akte tot levering, vestiging van beperkt 
gebruiks- of genotsrecht of verlening van een persoonlijk gebruiks- of genotsrecht woordelijk op te 
nemen, behoudens de vervanging van de naam van de initiatiefnemers door die van de nieuwe 
(gebruiks- of genots)gerechtigde en diens rechtsopvolger(s);  
 
Artikel 7 
Indien de uitvoering van deze overeenkomst geen doorgang kan vinden; wordt de Provincie Drenthe 
gevrijwaard van elke financiële aansprakelijkheid.  
 
 











BEKENDMAKINGEN 
 
 
Onderwerp: Ontwerpbesluit kaart Wet ammoniak en veehouderij 
 
Gedeputeerde staten van Drenthe maken bekend dat zij voornemens zijn om aan Provinciale Staten 
voor te stellen de begrenzing van een op grond van de Wet ammoniak en veehouderij als zeer 
kwetsbaar gebied aangewezen gebied te wijzigen. Het betreft hier de begrenzing van het zuidelijke 
deel van het Noordbargerbos. De wijziging is noodzakelijk om de oprichting van een stadsboerderij 
mogelijk te maken.  
 
Het ontwerpbesluit beperkt zich tot het wijzigen van de grens van het zuidelijke deel van het 
Noordbargerbos, gelegen nabij de woonwijk Bargeres te Emmen. Op grond van een eerder op 11 
november 2010 genomen besluit van provinciale staten zijn alle zeer kwetsbare gebieden van Drenthe 
aangewezen. In de voorbereiding van het nu opgestelde ontwerpbesluit hebben wij vooroverleg 
gevoerd met diverse (in)direct betrokken instanties, te weten: natuur en Milieufederatie Drenthe, 
Staatsbosbeheer, gemeente Emmen en LTO Noord. Uiteraard zijn de initiatiefnemers van de op te 
richten stadsboerderij hier ook steeds bij betrokken geweest. 
 
Bij het ontwerpbesluit behoren ook detailkaarten waarop het nu aangewezen gebied zichtbaar staat 
weergegeven, evenals een weergave van de nieuwe voorgestelde begrenzing van het 
Noordbargerbos. Ter informatie staat ook de wettelijke zone van 250 meter rond het kwetsbare 
gebied, waar beperkingen gelden voor de daarin liggende veehouderijbedrijven, op die kaartbeelden 
weergegeven. 
 
Het ontwerpbesluit, de bijbehorende kaartbeelden, en andere op het ontwerpbesluit van toepassing 
zijnde stukken liggen ter inzage van 1 juni tot en met 12 juli 2017: 
- bij de provincie Drenthe, provinciehuis, Westerbrink 1 te Assen, op werkdagen van 8.30 uur tot 

17.00 uur; 
- Bij de gemeente Emmen, Raadhuisplein 1 te Emmen; 
 
Ook staan alle bij het ontwerpbesluit behorende stukken op de website van de provincie Drenthe. 
 
Gedurende de termijn van tervisielegging bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid een 
zienswijze, zowel mondeling als schriftelijk, in te dienen op het ontwerpbesluit. U kunt uw zienswijze 
indienen bij het College van gedeputeerde staten van Drenthe, t.a.v. de afdeling Bestuur en 
Communicatie, Postbus 122, 9400 AC Assen.  
 
Inlichtingen betreffende de inhoud van het genomen ontwerpbesluit kunnen telefonisch  
of via e-mail drenthe.nl worden ingewonnen bij de heer   
/coll.  

 



KWETSBAARHEID BODEM EN VEGETATIE NOORDBARGERBOS VOOR AMMONIUMDEPOSITIE 
  

 
Als bijdrage aan de discussie of het mogelijk zou zijn toestemming te geven voor de nieuwvestiging 
van een agrarisch bedrijf heb ik geprobeerd de kwetsbaarheid van vegetatie in samenhang met de 
karakteristieken van de bodem in beeld te brengen. Het bedrijf zou zich graag direct tegen de rand 
van het Noordbargerbos vestigen (zie kaart 1, ijsblauw omrand perceel). Dit bevindt zich direct aan de 
westrand van Noordbarge en daarmee van Emmen. Het bos wordt van de bebouwde kom gescheiden 
door een grotere doorgaande weg en een strook percelen met gras- en akkerland en een paar 
percelen kleinschalige tuinbouw. Het bos in de omgeving van de locatie die in beeld is wordt veel 
gebruikt door wandelaars, en ook door hondenliefhebbers.  
 
De locatie bevindt zich binnen de 250m-bufferzône (lila omgrenzing) die wordt gehanteerd voor 
gebieden die als zeer kwetsbaar zijn aangewezen voor stikstofdepositie als gevolg van veehouderij, 
de zgn. WAV gebieden (Wet Ammoniak en Veehouderij). In deze bufferzône zou in geen 
nieuwvestiging of uitbreiding van dergelijke bedrijven plaats moeten vinden om de nadelige effecten 
van stikstofdepositie in deze natuurgebieden te verminderen. 
De zeer kwetsbare gebieden omvatten –verplicht- alle N2000-gebieden en aangewezen 
natuurmonumenten voorzover deze binnen de EHS liggen. Voor Drenthe geldt –niet verplicht- dat een 
aantal gebieden kleiner dan 50 ha groot zijn aangewezen, waarin werd vastgesteld dat er meer dan 1 
Rode Lijstsoort voorkomt die gevoelig is voor de effecten van ammoniak. In Drenthe zijn daarvoor 
alleen vaatplanten en paddenstoelen meegenomen. 
Aspekten die meewogen in de aanwijzing van deze niet-verplichte gebieden zijn:  
 
1 De gevoeligheid van het betreffende gebied voor ammoniak; 
2 De natuurwaarden aanwezig in het betreffende voor verzuring gevoelige gebied 
3 De ecologische samenhang van het betreffende gebied 
4  De grootte ervan en 
5 De gevolgen van aanwijzing van een gevoelig gebied voor omliggende veehouderijen, 
voorzover er geen verlies van samenhang en/ of bijzondere natuurwaarden optreedt. 
 
 
De aanwijzing van de WAV gebieden is destijds met reden doorgevoerd op basis van inschatting van  
de verzuringsgevoeligheid van het bodemtype, het gevoeligheid van het begroeiingstype voor 
stikstofdepositie (bv hoogveen, schraalland) en het voorkomen van voor hoge ammoniumgehalten 
gevoelige Rode List-soorten planten en paddenstoelen. Er is geen reden om aan te nemen dat daarin 
veel verandering is gekomen. Mocht het aantal Rode Lijstsoorten dat gevoelig is voor ammonium 
inmiddels zijn afgenomen, dan nog is er geen reden om deze gebieden buiten de WAV te stellen: het 
verdwijnen kan immers een regelrecht gevolg zijn van toegenomen ammoniumdepositie in het recente 
verleden, en is daardoor eerder een pleit voor het handhaven van de beperking dan voor het laten 
vervallen ervan. 
Ondanks het feit dat de ammoniumdepositie recent een minder dramatische trend laat zien, is er 
evenmin veel reden om te veronderstellen dat de (in ontwikkeling daarop achterlopende) vegetatie 
zich inmiddels zover heeft hersteld dat de beschermende maatregelen inmiddels overbodig zouden 
zijn. 
Los van of het wettelijk wel mogelijk is, moet een discussie worden gevoerd of het ecologisch wel 
wenselijk is een uitzondering te maken op de bestaande regelgeving. Het volgende is een bijdrage 
daaraan. We hebben nog een keer extra gekeken naar de eerste twee van de genoemde vijf kriteria: 
het voorkomen van soorten die gevoelig zijn voor ammoniumdepositie en de natuurwaarden van het 
betreffende bos.  



 
 

Kaart 1: eventuele vestigingsplaats nieuw bedrijf in relatie tot de bufferzône van het WAV-gebied 
Noordbargerbos. 



 
 
Kaart 2: Bodem en ligging met meetpunten meetnet Milieutekorten (bodemchemie, water en vegetatie) 
rond het Noordbargerbos.

 



 
 
Consequenties ammoniumdepositie voor vegetatie 
Schadelijke effecten van ammoniumdepositie op de vegetatie kunnen zich op een aantal verschillende 
manieren manifesteren. Een eerste manier is via toxiciteit van ammonium zelf. Deze doet zich vooral 
voor bij plantensoorten die karakteristiek zijn voor zwak gebufferde, vaak lemige bodems. Gevoelige 
soorten zijn vooral licht basenminnende soorten van bijvoorbeeld heischrale graslanden, niet-zure 
boszomen en soorten van kwelsituaties met licht basenrijk grondwater. Een tweede schadelijk effect is 
bodemverzuring, die veroorzaakt wordt door een netto uitwisseling van een overmaat NH4+ tegen H+-
ionen door de planten. Gevoelig hiervoor zijn uiteraard vooral zuurmijdende soorten. Een derde 
schadelijk effect van ammonium ligt in verhoging van de stikstofbeschikbaarheid. Met name 
plantensoorten van voedselarme milieus zijn hiervoor gevoelig, omdat ze worden weggeconcurreerd 
door algemenere soorten van voedselrijkere omstandigheden. 
Verder kan ammonium schadelijk zijn voor paddenstoelen, en ontregelend werken bij de vorming van 
mycorrhiza’s waardoor ook de boomgroei negatief wordt beïnvloed. 
 
Evaluatie bodem en meetpunten bodemchemie 
Gevoeligheid voor ammoniumdepositie kan het meest compleet in beeld worden gebracht via het 
meetnet milieutekorten (zie kaart 2), waarin data van grondwater, bodemchemie en vegetatie in 
samenhang kunnen worden geanalyseerd. Helaas ligt er geen punt van dit meetnet in het 
Noordbargerbos., maar er zijn wel een aantal in het nabijgelegen Valther- en Oosterbos. Het 
Noordbargerbos bestaat vooral uit loof- en naaldbosgedeelten met hier en daar heideterreinen op 
veld- en haarpodzolen. Kleinere gedeelten liggen op stuifzandbodems. Het Valther- en Oosterbos 
delen deze karakteristiek. Andere nabijgelegen WAV terreinen zijn minder vergelijkbaar, omdat ze een 
andere (veen-) bodem hebben dan wel andersoortige (natte heide- en hoogveen-) vegetaties hebben. 
Meetpunten in deze twee vergelijkbare bossen zijn over het algemeen erg zuur (pH tussen 3,5 en 4,3), 
hebben mede daardoor ammonium als dominante stikstofvorm, zijn zowel voor stikstof als fosfaat 
mesotroof tot eutroof (zie tabel bodemchemie WAVgebieden). De punten zijn daarmee al zuurder, 
voedselrijker en ammoniumrijker dan wenselijk. De kans op verdere verzuring varieert sterk, maar kan 
groot zijn al naar gelang uitgangssituatie en actuele vegetatie. De vegetatie is wisselend stikstof- of 
fosfaatbeperkt, of door beide. Waar (mede) beperkt door fosfaat, zal het eutrofierend effect van 
inwaaiend stikstof beperkt zijn; wanneer stikstof beperkend is voor de groei zal het effect van 
inwaaiend stikstof tot uiting komen. Deze laatste is dus zeker ook denkbaar in het Noordbargerbos. 
 
 
Gegevens vegetatie (kaart 3) 
Er is geen kartering beschikbaar voor het Noordbargerbos als geheel; de beheerder (SBB) heeft in het 
verleden alleen enkele niet-bospercelen laten karteren. Stikstofgevoelige vegetaties bevinden zich op 
een grotere afstand dan 250m vanaf de locatie (zwarte cirkel): het gaat om gedeelten droge heide en 
een vergraste rompvegetatie daarvan. Daarnaast zijn een paar schrale Berken-Eikenbossen 
gekarteerd. Met name de heiden zijn gevoelig voor verhoogde stikstofdepositie, maar zijn niet zozeer 
ammoniumgevoelig. De rompvegetatie droge heide is minder gevoelig voor ammoniumdepositie 
(gevoeliger soorten zijn immer al voor een deel verdwenen), maar herstel naar droge heide wordt 
bemoeilijkt door hogere stikstofniveaus. 
In de directe omgeving van het bos zijn het kader van de 3e ronde van de Milieukartering Drenthe 
waarnemingen van soorten en vegetatie gedaan. Voor een gedeelte vallen deze laatste 
waarnemingen binnen de straal van 250m rond de eventuele vesatigingsplaats waarop we ons 
concentreren. Bij de bedoelde locatie zijn door de Milieukartering min of meer verrijkte vormen van 
vochtige graslanden (heldergroen; hier: rompgemeenschap van Fluitenkruid) en verder van de 
bosrand droge graslanden (geel, hier: rompgemeenschap van Gewoon struisgras en Biggenkruid). 



Verwachte schade bij toenemende ammoniumuitstoot is niet erg groot, maar met name de drogere 
graslanden zullen wel in kwaliteit afnemen. Ze liggen echter formeel wel buiten het WAV-gebied zelf. 
Ook in de ruimere omgeving zijn rond het Noordbargerbos tamelijk voedselrijke graslanden 
aangetroffen (vochtige en wat minder vochtige (lichtgroen) varianten van graslanden met een sterke 
cultuurinslag). Op deze delen wordt geen grote negatieve invloed verwacht, ook al omdat ze op 
grotere afstand liggen. 
 
Op 6 november 2015 zijn er daarom binnen het Noordlaarderbos in een straal van 250 rond de 
voorgenomen locatie aanvullende waarnemingen gedaan. Er zijn vegetatieopnames gemaakt en het 
bos werd getypeerd. De waarnemingen betroffen planten, mossen en paddenstoelen. De 
waarnemingen vonden  (te) laat in het jaar plaats en er zullen zeker soorten zijn gemist. 
Een flink gedeelte van bos rond de locatie bestaat uit aanplant van Amerikaanse eik, met daaronder 
een weinig soortenrijke ondergroei. Het effect van toegenomen stikstofdepositie zal hier beperkt zijn. 
Er werden geen Rode Lijstsoorten aangetroffen, en geen ammoniumgevoelige soorten. Een gedeelte 
direkt westelijk van de voorgenomen locatie bestaat uit kaal beukenbos, vrijwel zonder ondergroei. 
Ook hier werden geen stikstof- of specifieker: ammoniumgevoelige plantensoorten aangetroffen. 
Direkt zuidwestelijk betreft een mooier ontwikkeld bosgedeelte aan de rand, Berken-Eikenbos met een 
goed ontwikkelde en soortenrijkere struiklaag. Ook hierin werden echter geen bijzonder 
stikstofgevoelige soorten aangetroffen. De zoom van dit bosgedeelte is wat verruigd, waarschijnlijk het 
contact met de cultuurlanden, en de bosrand zelf is wat verrijkt tot een wat fraaier Beuken-Eikenbos 
met wat Hulst en Klimop. Direct ten noorden hiervan ligt een naaldhoutaanplant met eveneens een vrij 
complete ondergroei van Berken-Eikenbos; hiervoor geldt exact hetzelfde als voor de vorige vegetatie-
eenheid. Effecten van een toegenomen ammoniumuitstoot zullen hier vooral een toenemende 
vergrassing van het bos, het sterker verruigen van de bosrand en een uitbreiding van Hulst in de 
struiklaag zijn. Verder bestaat er een risico voor de paddenstoelenflora. 
 
Rode Lijstsoorten 
Ik heb nagegaan of er Rode Lijstsoorten gemeld werden in de aangegeven cirkel van 250m; ik heb de 
bestanden van de Provincie gebruikt en aanvullend het NDFF. Ik heb alleen recente waarnemingen 
(afgelopen 10 jaar) gebruikt. Aangetroffen Rode Lijst soorten in dit deel waren Groene specht en de 
paddenstoel Waaiertje. 
 
Samenvattend 
zie ik geen grote gevaren bij een vestiging van het bedoelde bedrijf omdat het aanliggende 
bosgedeelte deels van weinig waarde is, en het overige deel weliswaar in kwaliteit achteruit zal gaan, 
maar niet dramatisch. Er zijn Rode Lijst soorten aangetroffen in dit deel, maar het is niet bekend of 
deze twee sterk ammoniumgevoelig zijn of niet. Er zijn geen sterk ammoniumgevoelige vegetaties 
aangetroffen. 
Anderszijds is het wel zo dat de mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering van verloren gegane 
waarden duidelijk moeilijker zal worden. Deze uitspraken gelden voor het gedeelte rond 250m rond de 
eventuele vestigingsplaats; ik doe geen gedetailleerde uitspraken over de ruimere omgeving. 
 



 
 Kaart 3. Bestaande data vegetatiekarteringen Noordbargerbos. Toelichting: zie tekst. 
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Inleiding 

a. Algemeen 
Twee initiatiefnemers hebben het plan opgevat om een zogenaamde stadsboerderij op te 
richten. Deze initiatiefnemers (de ) willen dit doen op een perceel dat is 
gelegen tegen de wijk Bargeres te Emmen aan. Met het oprichten van deze stadsboerderij, 
volgens een duurzaam concept, willen zij de kloof verkleinen tussen de producenten van 
voedsel en de burgers. Het vestigen van de stadsboerderij in de directe omgeving van de 
burgers is een belangrijk kenmerk en randvoorwaarde voor het goed functioneren hiervan. 
Vandaar de reden het bedrijf ook letterlijk dicht bij de burgers te willen realiseren. 
 
Echter, de locatie waar de nieuwe stadsboerderij opgericht moet gaan worden ligt binnen de 
zone van 250 meter die geldt op grond van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav). Deze 
wet beoogt om de depositie van stikstof op kwetsbare natuurgebieden te reguleren. 
Provinciale Staten zijn op grond van de Wav bevoegd gezag voor het aanwijzen van zeer 
kwetsbare gebieden in de provincie. Ook in Drenthe zijn deze gebieden op kaart aangewezen. 
Op basis van die kaart en de beperkingen die gelden op grond van de Wav is de oprichting 
van de stadsboerderij niet mogelijk. Om realisatie van het initiatief mogelijk te maken is het 
nodig de begrenzing van het aangewezen gebied aan te passen. Voordat zo’n besluit kan 
worden genomen, dient overleg plaats te vinden met belanghebbende partijen. 
 
In deze specifieke casus overlegden we met de gemeente Emmen, Staatsbosbeheer, Natuur 
en Milieu Federatie Drenthe (mede namens Drents Landschap en Natuurmonumenten), LTO 
Noord en de initiatiefnemers. Gezamenlijk is nagegaan of realisatie van het initiatief onder 
randvoorwaarden tot de mogelijkheden zou kunnen behoren.  
 
Het vooroverleg heeft opgeleverd dat alle betrokken organisaties van mening zijn dat dit 
initiatief mogelijk gemaakt moet worden onder gezamenlijk bepaalde voorwaarden. Deze 
overeengekomen randvoorwaarden zijn verwoord in een privaatrechtelijke overeenkomst 
tussen de initiatiefnemers en de provincie Drenthe.  
 
Op 2 april 2017 is een voorlichtingsavond georganiseerd door de initiatiefnemers voor de 
burgers die nabij de op te richten stadsboerderij wonen. Dit om de bewoners van de wijk 
Bargeres te informeren over de plannen voor het oprichten van een stadsboerderij.  
 
Het ontwerpbesluit wordt ter inzage worden gelegd. Na deze periode zal het ontwerpbesluit 
met eventuele ingediende zienswijzen en uw reactie daarop in het najaar aan Provinciale 
Staten worden voorgelegd ter definitieve  besluitvorming.  
 
 

b. Europese aspecten 
Niet van toepassing. 

c. Economie/werkgelegenheid 
Het nieuw te vestigen melkveebedrijf, inclusief een koffie- en theeschenkerij zal een inkomen 
genereren voor 2 gezinnen. Daarnaast hebben de initiatiefnemers de lokale/regionale keten 
hoog in het vaandel staan, waardoor noodzakelijke goederen en diensten zo dicht mogelijk 
rond het bedrijf afgenomen worden.  
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1.3 Aanpassen van begrenzing natuurgebied is wettelijk toegestaan en eerder toegepast 

Het natuurgebied waar de vestigingslocatie naast is gelegen is aangewezen op grond van de Wav 
als een zeer kwetsbaar gebied. Bij de aanwijzing van de zeer kwetsbare gebieden wordt op grond 
van de Wav rekening gehouden met een aantal zaken zoals natuurwaarde, grootte, ecologische 
samenhang en gevolgen voor veehouderijbedrijven. De wetgever geeft ruimte voor herbegrenzen 
van gebieden, en geeft daarbij een kader. Bij de totstandkoming van de huidig geldende kaart 
Wav zijn ook diverse natuurgebieden anders begrensd dan ze feitelijk aanwezig zijn. De 
spelregels die destijds zijn afgesproken met de vertegenwoordigers van landbouw, natuur en 
milieu zullen ook deze keer worden toegepast. Enige verschil is dat het deze keer gaat over een 
nieuwvestiging in plaats van een bestaand melkveehouderijbedrijf. Belangrijkste punt van 
overweging is de feitelijke kwaliteit van het te schrappen deel van het natuurgebied. 

 
1.4 Kwaliteit van rand natuurgebied is niet bijzonder of zeer kwetsbaar van aard 

De rand van het betreffende natuurgebied is onderzocht. Twee ecologen in dienst van de 
provincie Drenthe hebben een gebiedsopname gemaakt van dat  deel van het natuurgebied dat 
de status van aangewezen zeer kwetsbaar gebied zou gaan verliezen met het te nemen besluit. 
Het betreffende deel van het bos is beoordeeld als een gebied met een beperkte natuurwaarde en 
er zijn geen ammoniumgevoelige vegetaties aangetroffen. Dit in combinatie met de 
randvoorwaarden die worden opgelegd aan het bedrijf over de maximale ammoniakemissie, 
maakt dat het voorgenomen besluit om de begrenzing aan te passen redelijk te noemen is.  
 

1.5 Uit vooroverleg met stakeholders is draagvlak voor het initiatief gebleken 
Er is overlegd met de diverse partijen in het veld die een (in)direct belang hebben. Dit zijn de 
Natuur en Milieu Federatie Drenthe, Staatsbosbeheer, LTO noord, de gemeente Emmen en de 
initiatiefnemers. Alternatieve locaties zijn afgewogen en randvoorwaarden zijn gesteld aan onder 
andere bebouwing, omvang van de veestapel, emissie reducerende maatregelen etc. Met deze 
set van randvoorwaarden hebben alle betrokken partijen aangegeven zich niet te verzetten tegen 
het aanpassen van de begrenzing van de kaart Wav voor dit specifieke geval. Wel vragen partijen 
(NMFD en Staatsbosbeheer) uitdrukkelijk aandacht voor het incidentele karakter. Uitgesproken is 
dat het geen aanleiding moet vormen voor precedentwerking (zie risicoparagraaf).  

 
1.6 Omwonenden van de wijk Bargeres zijn positief over het initiatief 

Op voorspraak van de betrokken overlegpartners hebben de initiatiefnemers een inloopavond 
georganiseerd voor omwonenden. Er zijn ongeveer 200 bezoekers geweest die kennis hebben 
genomen van het initiatief en de reacties waren nagenoeg allemaal zeer enthousiast. Een enkele 
omwonende stelde vragen over te verwachten geuroverlast, maar de antwoorden van de 
initiatiefnemers stelden deze omwonenden gerust. Er is duidelijk draagvlak onder de bewoners. 

 
2.1 Privaatrechtelijke overeenkomst waarborgt realisatie van duurzaamheidsvoorwaarden 

We hebben zorgvuldig overlegd met alle betrokken partijen. Belangrijk argument en 
randvoorwaarde voor partijen om medewerking te willen verlenen aan het initiatief is dat het 
concept moet uitblinken in duurzaamheid. Omdat het op te richten bedrijf valt onder het 
Activiteitenbesluit voor veehouderijen kan worden volstaan met een melding en is geen 
vergunning nodig. Er kunnen om die reden geen extra voorwaarden (ook niet op gebied van 
duurzaamheid) aan een vergunning worden gekoppeld in het verdere traject van dit initiatief. Om 
met elkaar de zekerheid te hebben dat het op te richten bedrijf de duurzaamheidsdoelen realiseert 
die in het vooroverleg zijn overeen gekomen, is besloten tot het opstellen van een 
privaatrechtelijke overeenkomst. Met deze overeenkomst worden de gevraagde en 
overeengekomen extra inspanningen afdwingbaar gemaakt. 
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Als je het hele sjabloon hebt ingevuld en je alle opmerkingenballonnen in de kantlijn in één keer wilt 
verwijderen, dubbelklik dan hieronder. Alle opmerkingenballonnen in de kantlijn worden zo uit het 
document verwijderd. 
 

Dubbelklik hier om de opmerkingenbalonnen te verwijderen.  
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Met vriendelijke groet, 

 

 
Beleidscoördinator bodemontwikkeling & duurzame landbouw 

 

 
 

Team Milieu, Bodem en Energie 

Postbus 122 

9400 AC ASSEN 

 

drenthe.nl 
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Let op: De bekendmaking staat 2 maanden op de website van de provincie Drenthe. Daarna wordt 
de bekendmaking (met eventuele bijbehorende documenten) automatisch verborgen. 
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BEKENDMAKINGEN 
 
 
Onderwerp: Ontwerpbesluit kaart Wet ammoniak en veehouderij 
 
Gedeputeerde staten van Drenthe maken bekend dat zij voornemens zijn om aan Provinciale Staten 
voor te stellen de begrenzing van een op grond van de Wet ammoniak en veehouderij als zeer 
kwetsbaar gebied aangewezen gebied te wijzigen. Het betreft hier de begrenzing van het zuidelijke 
deel van het Noordbargerbos. De wijziging is noodzakelijk om de oprichting van een stadsboerderij 
mogelijk te maken.  
 
Het ontwerpbesluit beperkt zich tot het wijzigen van de grens van het zuidelijke deel van het 
Noordbargerbos, gelegen nabij de woonwijk Bargeres te Emmen. Op grond van een eerder op 11 
november 2010 genomen besluit van provinciale staten zijn alle zeer kwetsbare gebieden van Drenthe 
aangewezen. In de voorbereiding van het nu opgestelde ontwerpbesluit hebben wij vooroverleg 
gevoerd met diverse (in)direct betrokken instanties, te weten: natuur en Milieufederatie Drenthe, 
Staatsbosbeheer, gemeente Emmen en LTO Noord. Uiteraard zijn de initiatiefnemers van de op te 
richten stadsboerderij hier ook steeds bij betrokken geweest. 
 
Bij het ontwerpbesluit behoren ook detailkaarten waarop het nu aangewezen gebied zichtbaar staat 
weergegeven, evenals een weergave van de nieuwe voorgestelde begrenzing van het 
Noordbargerbos. Ter informatie staat ook de wettelijke zone van 250 meter rond het kwetsbare 
gebied, waar beperkingen gelden voor de daarin liggende veehouderijbedrijven, op die kaartbeelden 
weergegeven. 
 
Het ontwerpbesluit, de bijbehorende kaartbeelden, en andere op het ontwerpbesluit van toepassing 
zijnde stukken liggen ter inzage van 1 juni tot en met 12 juli 2017: 
- bij de provincie Drenthe, provinciehuis, Westerbrink 1 te Assen, op werkdagen van 8.30 uur tot 

17.00 uur; 
- Bij de gemeente Emmen, Raadhuisplein 1 te Emmen; 
 
Ook staan alle bij het ontwerpbesluit behorende stukken op de website van de provincie Drenthe. 
 
Gedurende de termijn van tervisielegging bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid een 
zienswijze, zowel mondeling als schriftelijk, in te dienen op het ontwerpbesluit. U kunt uw zienswijze 
indienen bij het College van gedeputeerde staten van Drenthe, t.a.v. de afdeling Bestuur en 
Communicatie, Postbus 122, 9400 AC Assen.  
 
Inlichtingen betreffende de inhoud van het genomen ontwerpbesluit kunnen telefonisch  
of via e-mail drenthe.nl worden ingewonnen bij de heer   
/coll.  
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[Paginanummer]

Ik heb op 1 juni diverse andere verplichtingen, waardoor ik er niet bij aanwezig kan zijn. Anders had ik wellicht de 

informatie van jullie ook in kunnen brengen. Je kunt voor meer informatie even contact opnemen met  

 van de gemeente (  emmen.nl). 

Groet  

Met vriendelijke groet, 

 
Beleidscoördinator bodemontwikkeling & duurzame landbouw 

 
Team Milieu, Bodem en Energie 

Postbus 122 

9400 AC ASSEN 

 

drenthe.nl 

 
De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik 

door anderen is niet toegestaan. Als u niet de bedoelde ontvanger bent, wilt u dan dit bericht en ieder aangehecht 

databestand verwijderen en de gemeente Emmen hiervan via e-mail op de hoogte stellen.  





[Paginanummer]

Postbus 122 

9400 AC ASSEN 

 

drenthe.nl 

 
 





[Paginanummer]

Beleidsmedewerker Ruimte 

 

Gemeente Emmen 

Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf 

Team Ruimte 

 

Vreding 5 

Postbus 30.001 

7800 RA, Emmen 

 

T  

E emmen.nl 

_______________________________________________ 

www.emmen.nl 

 

Van:  [mailto: @drenthe.nl]  

Verzonden: donderdag 18 mei 2017 13:38 

Aan:   
Onderwerp: RE: t Nije Hoff 

 

Dag  en  

 

Goed initiatief. Ik kan zelf ook niet op 1 juni. We kunnen twee dingen doen: voor die tijd telefonisch contact hebben, 

of dat ik vraag of een collega aan kan schuiven.  wat heeft jouw voorkeur?  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Coördinator vergunningverlening Wet Natuurbescherming 

Provincie Drenthe 

 

Van:   
Verzonden: donderdag 18 mei 2017 10:29 

Aan:  

CC:  ( emmen.nl) ( emmen.nl) 
Onderwerp: t Nije Hoff 

 

Hoi  

 

Op 1 juni (15:00 uur) vindt er een overleg plaats op gemeentehuis Emmen (C4.09) over vergunningenprocedures van 

het initiatief ’t Nije Hoff. Op dat moment is ook het GS-besluit bekend en zal normaal gesproken het besluit ter 

inzage liggen. Overigens is het zo dat de kaart Wav niet ‘zomaar’ is aangepast en de aangepaste kaart in werking is 

getreden. De vergadering in november van PS zal het besluit op zijn vroegst genomen kunnen worden en dan moet 

het nog gepubliceerd worden alvorens het in werking kan treden. Dat betekent ook iets voor de Nbwet vergunning 

en de beschikbare ruimte binnen het PAS. Althans, dat heb ik opgemaakt uit ons vorige contact. Is het handig dat 

jullie in dit stadium even aansluiten bij het overleg, zodat zaken goed besproken en zo nodig afgestemd kunnen 

worden? 

 

Ik heb op 1 juni diverse andere verplichtingen, waardoor ik er niet bij aanwezig kan zijn. Anders had ik wellicht de 

informatie van jullie ook in kunnen brengen. Je kunt voor meer informatie even contact opnemen met  

 van de gemeente (  emmen.nl). 

 

 

Groet  

 



[Paginanummer]

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
Beleidscoördinator bodemontwikkeling & duurzame landbouw 

 

 
 

Team Milieu, Bodem en Energie 

Postbus 122 

9400 AC ASSEN 

 

drenthe.nl 

 
 

De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en 
gebruik door anderen is niet toegestaan. Als u niet de bedoelde ontvanger bent, wilt u dan dit bericht en 
ieder aangehecht databestand verwijderen en de gemeente Emmen hiervan via e-mail op de hoogte stellen.  









ONTWERP 
 
Assen, @@  2017 
Ons kenmerk  
Behandeld door   
Onderwerp: Aanpassen begrenzing van een zeer kwetsbare gebieden op grond van de Wet 
ammoniak en veehouderij 
 
 
BESLUIT VAN PROVINCIALE STATEN VAN DRENTHE INZAKE HET AANPASSEN VAN DE 
BEGRENZING VAN EEN ZEER KWETSBAAR GEBIED OP GROND VAN DE WET AMMONIAK EN 
VEEHOUDERIJ; 
 
Provinciale Staten van Drenthe; 
 
Overwegende, dat de Wet ammoniak en veehouderij regels stelt ter bescherming van 
natuurgebieden tegen de effecten van ammoniakemissie door veehouderijen; 
 
dat Provinciale Staten op 12 november 2010 op basis van artikel 2, eerste lid van de Wet ammoniak 
en veehouderij de Drentse kaart Wet ammoniak en veehouderij hebben vastgesteld ; 
 
dat de Wet ammoniak en veehouderij randvoorwaarden en criteria bevat op basis waarvan 
Provinciale Staten de zeer kwetsbare gebieden op kaart aanwijzen; 
 
dat kennis is genomen van het initiatief om te komen tot het oprichten van een stadsboerderij in de 
nabijheid van het zuidelijke deel van het Noordbargerbos, nabij de woonwijk Bargeres te Emmen; 
 
dat het oprichten van het melkveebedrijf niet mogelijk is als gevolg van de huidige begrenzing van 
een naastgelegen en als zeer kwetsbaar aangemerkt gebied; 
 
dat Provinciale Staten de bevoegdheid hebben om de grenzen van zeer kwetsbare gebieden aan te 
wijzen en daarmee ook te wijzigen; 
 
dat de Wet ammoniak en veehouderij bepaalt dat afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 
van toepassing is op de voorbereiding van een besluit tot wijziging van deze gebieden; 
 
dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 2a, tweede lid , van de Wet ammoniak en veehouderij 
vooroverleg heeft plaatsgevonden met betrokken instanties; 
 
dat uit het gehouden vooroverleg is gebleken dat aanpassen van de begrenzing van de kaart Wet 
ammoniak en veehouderij ten behoeve van dit specifieke initiatief niet stuit op bezwaren indien door 
initiatiefnemers tegemoet wordt gekomen aan de in het vooroverleg overeengekomen 
randvoorwaarden; 
 
dat deze randvoorwaarden zijn vastgelegd in een privaatrechtelijke overeenkomst tussen de 
provincie Drenthe en de initiatiefnemers; 
 
Gelet op artikelen 2 en 2a, van de Wet ammoniak en veehouderij 
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Besluiten: 
 
 
de begrenzing van een zeer kwetsbaar gebied op grond van de Wet ammoniak en veehouderij te 
wijzigen overeenkomstig de bij dit besluit behorende kaart. 
 
 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van het Provinciaal Blad 
waarin het wordt geplaatst. 
 
PS 
 
 





en de openbare weg heeft de burger prachtig uitzicht op het koeienpanorama. De recreatiegelegenheid 
versterkt de beleving en benutting van het landschap. 
 
 
 
 
Huisvesting en ammoniak 
Voor de locatie is op 11 juli 2015 een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet verleend door 
Gedeputeerde Staten van Drenthe. Deze vergunning geldt voor een bedrijf met een ammoniakemissie 
van maximaal elfhonderd vierenzeventig kilo per jaar. Dit komt overeen met de ammoniakemissie van 
zeventig melk- en kalfkoeien (A 1.100 overige huisvestingssystemen) en zestig stuks jongvee (A 3.100 
overige huisvestingssystemen). De urine en mest worden bij de bron gescheiden middels een innovatief 
vrijloopvloersysteem. Het innovatieve vrijloopvloersysteem heeft echter nog geen erkenning op de RAV-
lijst. Indien de vloer niet de verwachte reductie van zestig procent behaalt ten opzichte van RAV-code A 
1.00, wordt er gekozen voor een ander huisvestingssysteem voor het vee. Deze zal een maximale 
emissiewaarde hebben van zes kilo ammoniak per dierplaats per jaar. Deze emissiewaarde is 
vastgesteld op 1 juli 2015 en gebaseerd op de Groene Vlag welzijnsvloer, welke aangemerkt wordt met 
RAV-code A 1.9. 
 
Mestgebruiksnormen 
Er wordt mest toegediend volgens de geldende gebruiksnormen voor derogatie. De vaste dierlijke mest 
wordt toegediend tot maximaal honderdzeventig kilo stikstof per hectare. Dit wordt aangevuld met zestig 
kilo stikstof aan dunne fractie tot in totaal maximaal tweehonderddertig kilo stikstof per hectare. Indien de 
derogatieregeling vervalt, wordt het aantal stuks vee gebaseerd op de plaatsingsruimte binnen het bedrijf 
voor de dan geldende gebruiksnormen.  
 
Habitat 
Dierverblijven worden zo ingericht dat de dieren zich op een zo natuurlijk mogelijke manier kunnen 
gedragen. Het melkvee heeft altijd toegang tot de weide tenzij dit door weers-, bodem-, en 
gezondheidsomstandigheden niet mogelijk blijkt. Weidegang dient te voldoen aan de criteria voor 
Weidmelk van Stichting Weidgang. Dit betekent dat het vee ten minste honderdtwintig dagen, zes uur per 
etmaal toegang heeft tot weides. Het streven is er op gericht om het vee van maart tot november te 
weiden wat neerkomt op minimaal tweehonderd dagen per jaar. Dit versterkt ook de belevingswaarde van 
de stadsboerderij ’t Nije Hoff. 
 
Het vee wordt gehouden conform de aan deze overeenkomst gehechte ‘randvoorwaarden ’t Nije Hoff’. 
Voor het vee betekent dit dat er een natuurgetrouw habitat wordt gecreëerd. Elke melkkoe beschikt over 
vijftien vierkante meter aan vloeroppervlak in geval van een vrijloopvloersysteem. Voor afkalvende en 
zieke koeien wordt een aparte leefruimte gerealiseerd. De koeien delen zelf hun dag in en bepalen zelf 
wanneer zij worden gemolken en wanneer ze willen eten of liggen. De individuele curatieve antibiotica 
behandelingen worden beperkt tot maximaal drie per jaar.  
 
Energieneutraal en carbon footprint 
Het elektriciteitsverbruik op een melkveebedrijf met automatisch melksysteem ligt rond zeventig 
kilowattuur per duizend kilogram melk. Het melkveebedrijf wordt dusdanig ontwikkeld dat het 



energiegebruik wordt beperkt, er wordt maximaal vijftig kilowattuur per duizend kilogram melk verbruikt. In 
het melktraject wordt een warmtewisselaar opgenomen die de verse melk (warme bron) direct terug koelt 
van zevenendertig naar zes graden. Het drinkwaterreservoir van het vee dient als koude bron en middels 
een warmtepomp worden de woning en de horecagelegenheid verwarmd of gekoeld. Met behulp van de 
warmtewisselaar kan er tweeëntachtig gigajoule aan energie gegenereerd worden, wat neerkomt op 
drieëntwintigduizend kilowattuur.  
 
Binnen de melkveehouderij is elektriciteit de voornaamste energiedrager, hierdoor is de directe bijdrage 
aan CO2 laag. Het gemiddelde CO2 gebruik op een melkveehouderij bedraagt één komma vier kilogram 
per kilogram melk. Het melkveebedrijf wordt energieneutraal ingericht en wekt elektriciteit op met behulp 
van zonnepanelen en indien mogelijk een windmolen waardoor er minder dan één kilo CO2 per kilogram 
melk wordt gebruikt. Tachtig procent van het ruwvoer wordt op eigen grond in de directe omgeving 
verbouwd, dit komt ten gunste van de carbon footprint. De stal wordt deels voorzien van een 
vegetatiedak, wat zorgt voor een lagere omgevingstemperatuur en opname van koolstofdioxide en fijn 
stof.  
 
Draagvlak directe omgeving 
Voor de initiatiefnemers is het van belang te weten dat haar directe omgeving positief uitziet naar de 
komst van het bedrijf. Zij zullen in de toekomst een deel van de markt moeten vormen waarvoor de 
initiatiefnemers willen gaan produceren. Diezelfde omgeving maakt ook deel uit van de stad-platteland-
relatie die met dit initiatief geprobeerd wordt te herstellen. Voor de provincie en andere betrokken partijen, 
is het van belang te weten dat er geen (grote) weerstand bestaat tegen het plan. Om dit te peilen wordt 
een openbare informatiebijeenkomst georganiseerd door de initiatiefnemers. Van deze bijeenkomst wordt 
een verslag opgesteld waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden. Gebrek aan draagvlak bij de 
directe omgeving kan voor de provincie Drenthe betekenen dat er geen proces gestart wordt om te 
komen tot aanpassing van de kaart Wet ammoniak en veehouderij.   
  



Partijen komen, naast het voorgaand gestelde, het volgende overeen: 
 
Artikel 1 
De initiatiefnemers verplichten zich gelijktijdig met de nieuwvestiging van het bedrijf, doch uiterlijk binnen 
3 jaar na het rechtsgeldig worden van de planologische medewerking en aanpassing bufferzone Wet 
ammoniak en veehouderij c.q. na het rechtsgeldig worden van de voor de bedrijfsvoering noodzakelijke 
vergunningen, de tegenprestatie, randvoorwaarden ’t Nije Hoff, te hebben gerealiseerd en deze 
vervolgens, zowel kwantitatief als kwalitatief, in stand te houden; de genoemde randvoorwaarden ’t Nije 
Hoff zijn aan deze overeenkomst gehecht en maken daarvan deel uit;  
 
Artikel 2 
De overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd, dit wil zeggen zolang als de instandhouding van de 
tegenprestatie in alle redelijkheid kan worden geëist; 
 
Artikel 3 
Mocht buiten toedoen van partijen uitvoering van deze overeenkomst op enig ogenblik niet langer 
conform de tegenprestatie mogelijk zijn, dan zijn partijen - onverlet de wettelijke taken en bevoegdheden - 
verplicht medewerking te verlenen aan een aanpassing van deze overeenkomst. Deze aanpassing dient 
zoveel mogelijk aan te sluiten bij de strekking van deze overeenkomst;  
 
Artikel 4 
Het in deze overeenkomst bepaalde laat de publiekrechtelijke positie en bevoegdheden van de provincie 
onverlet. Publiekrechtelijk handelen dan wel het nalaten van publiekrechtelijk handelen door de provincie 
zal derhalve nimmer een tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst kunnen vormen;  
 
Artikel 5 
Indien op enig onderdeel van deze overeenkomst knelpunten optreden zullen partijen onderling in overleg 
treden. Indien het overleg niet tot voor partijen bevredigend resultaat leidt, zal de meest gerede partij het 
geschil  voorleggen aan de rechter; 
 
Artikel 6 
De initiatiefnemers verbinden zich aan de in deze overeenkomst bedoelde c.q. genoemde verplichtingen, 
bij gehele of gedeeltelijk vervreemding van de in de tegenprestatie omschreven onroerende zaak, 
alsmede bij elke verlening van enig goederenrechtelijk of persoonlijk gebruiks- of genotsrecht, aan de 
nieuwe eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker en diens rechtsopvolger(s) op te leggen en ten 
behoeve van dezen aan te nemen en, in verband daarmee, in een akte tot levering, vestiging van beperkt 
gebruiks- of genotsrecht of verlening van een persoonlijk gebruiks- of genotsrecht woordelijk op te 
nemen, behoudens de vervanging van de naam van de initiatiefnemers door die van de nieuwe 
(gebruiks- of genots)gerechtigde en diens rechtsopvolger(s);  
 
Artikel 7 
Indien de uitvoering van deze overeenkomst geen doorgang kan vinden; wordt de Provincie Drenthe 
gevrijwaard van elke financiële aansprakelijkheid.  
 
 











BEKENDMAKINGEN 
 
 
Onderwerp: Ontwerpbesluit kaart Wet ammoniak en veehouderij 
 
Gedeputeerde staten van Drenthe maken bekend dat zij voornemens zijn om aan Provinciale Staten 
voor te stellen de begrenzing van een op grond van de Wet ammoniak en veehouderij als zeer 
kwetsbaar gebied aangewezen gebied te wijzigen. Het betreft hier de begrenzing van het zuidelijke 
deel van het Noordbargerbos. De wijziging is noodzakelijk om de oprichting van een stadsboerderij 
mogelijk te maken.  
 
Het ontwerpbesluit beperkt zich tot het wijzigen van de grens van het zuidelijke deel van het 
Noordbargerbos, gelegen nabij de woonwijk Bargeres te Emmen. Op grond van een eerder op 11 
november 2010 genomen besluit van provinciale staten zijn alle zeer kwetsbare gebieden van Drenthe 
aangewezen. In de voorbereiding van het nu opgestelde ontwerpbesluit hebben wij vooroverleg 
gevoerd met diverse (in)direct betrokken instanties, te weten: natuur en Milieufederatie Drenthe, 
Staatsbosbeheer, gemeente Emmen en LTO Noord. Uiteraard zijn de initiatiefnemers van de op te 
richten stadsboerderij hier ook steeds bij betrokken geweest. 
 
Bij het ontwerpbesluit behoren ook detailkaarten waarop het nu aangewezen gebied zichtbaar staat 
weergegeven, evenals een weergave van de nieuwe voorgestelde begrenzing van het 
Noordbargerbos. Ter informatie staat ook de wettelijke zone van 250 meter rond het kwetsbare 
gebied, waar beperkingen gelden voor de daarin liggende veehouderijbedrijven, op die kaartbeelden 
weergegeven. 
 
Het ontwerpbesluit, de bijbehorende kaartbeelden, en andere op het ontwerpbesluit van toepassing 
zijnde stukken liggen ter inzage van 1 juni tot en met 12 juli 2017: 
- bij de provincie Drenthe, provinciehuis, Westerbrink 1 te Assen, op werkdagen van 8.30 uur tot 

17.00 uur; 
- Bij de gemeente Emmen, Raadhuisplein 1 te Emmen; 
 
Ook staan alle bij het ontwerpbesluit behorende stukken op de website van de provincie Drenthe. 
 
Gedurende de termijn van tervisielegging bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid een 
zienswijze, zowel mondeling als schriftelijk, in te dienen op het ontwerpbesluit. U kunt uw zienswijze 
indienen bij het College van gedeputeerde staten van Drenthe, t.a.v. de afdeling Bestuur en 
Communicatie, Postbus 122, 9400 AC Assen.  
 
Inlichtingen betreffende de inhoud van het genomen ontwerpbesluit kunnen telefonisch  
of via e-mail @drenthe.nl worden ingewonnen bij de heer   
/coll.  

 



KWETSBAARHEID BODEM EN VEGETATIE NOORDBARGERBOS VOOR AMMONIUMDEPOSITIE 
  

 
Als bijdrage aan de discussie of het mogelijk zou zijn toestemming te geven voor de nieuwvestiging 
van een agrarisch bedrijf heb ik geprobeerd de kwetsbaarheid van vegetatie in samenhang met de 
karakteristieken van de bodem in beeld te brengen. Het bedrijf zou zich graag direct tegen de rand 
van het Noordbargerbos vestigen (zie kaart 1, ijsblauw omrand perceel). Dit bevindt zich direct aan de 
westrand van Noordbarge en daarmee van Emmen. Het bos wordt van de bebouwde kom gescheiden 
door een grotere doorgaande weg en een strook percelen met gras- en akkerland en een paar 
percelen kleinschalige tuinbouw. Het bos in de omgeving van de locatie die in beeld is wordt veel 
gebruikt door wandelaars, en ook door hondenliefhebbers.  
 
De locatie bevindt zich binnen de 250m-bufferzône (lila omgrenzing) die wordt gehanteerd voor 
gebieden die als zeer kwetsbaar zijn aangewezen voor stikstofdepositie als gevolg van veehouderij, 
de zgn. WAV gebieden (Wet Ammoniak en Veehouderij). In deze bufferzône zou in geen 
nieuwvestiging of uitbreiding van dergelijke bedrijven plaats moeten vinden om de nadelige effecten 
van stikstofdepositie in deze natuurgebieden te verminderen. 
De zeer kwetsbare gebieden omvatten –verplicht- alle N2000-gebieden en aangewezen 
natuurmonumenten voorzover deze binnen de EHS liggen. Voor Drenthe geldt –niet verplicht- dat een 
aantal gebieden kleiner dan 50 ha groot zijn aangewezen, waarin werd vastgesteld dat er meer dan 1 
Rode Lijstsoort voorkomt die gevoelig is voor de effecten van ammoniak. In Drenthe zijn daarvoor 
alleen vaatplanten en paddenstoelen meegenomen. 
Aspekten die meewogen in de aanwijzing van deze niet-verplichte gebieden zijn:  
 
1 De gevoeligheid van het betreffende gebied voor ammoniak; 
2 De natuurwaarden aanwezig in het betreffende voor verzuring gevoelige gebied 
3 De ecologische samenhang van het betreffende gebied 
4  De grootte ervan en 
5 De gevolgen van aanwijzing van een gevoelig gebied voor omliggende veehouderijen, 
voorzover er geen verlies van samenhang en/ of bijzondere natuurwaarden optreedt. 
 
 
De aanwijzing van de WAV gebieden is destijds met reden doorgevoerd op basis van inschatting van  
de verzuringsgevoeligheid van het bodemtype, het gevoeligheid van het begroeiingstype voor 
stikstofdepositie (bv hoogveen, schraalland) en het voorkomen van voor hoge ammoniumgehalten 
gevoelige Rode List-soorten planten en paddenstoelen. Er is geen reden om aan te nemen dat daarin 
veel verandering is gekomen. Mocht het aantal Rode Lijstsoorten dat gevoelig is voor ammonium 
inmiddels zijn afgenomen, dan nog is er geen reden om deze gebieden buiten de WAV te stellen: het 
verdwijnen kan immers een regelrecht gevolg zijn van toegenomen ammoniumdepositie in het recente 
verleden, en is daardoor eerder een pleit voor het handhaven van de beperking dan voor het laten 
vervallen ervan. 
Ondanks het feit dat de ammoniumdepositie recent een minder dramatische trend laat zien, is er 
evenmin veel reden om te veronderstellen dat de (in ontwikkeling daarop achterlopende) vegetatie 
zich inmiddels zover heeft hersteld dat de beschermende maatregelen inmiddels overbodig zouden 
zijn. 
Los van of het wettelijk wel mogelijk is, moet een discussie worden gevoerd of het ecologisch wel 
wenselijk is een uitzondering te maken op de bestaande regelgeving. Het volgende is een bijdrage 
daaraan. We hebben nog een keer extra gekeken naar de eerste twee van de genoemde vijf kriteria: 
het voorkomen van soorten die gevoelig zijn voor ammoniumdepositie en de natuurwaarden van het 
betreffende bos.  



 
 

Kaart 1: eventuele vestigingsplaats nieuw bedrijf in relatie tot de bufferzône van het WAV-gebied 
Noordbargerbos. 



 
 
Kaart 2: Bodem en ligging met meetpunten meetnet Milieutekorten (bodemchemie, water en vegetatie) 
rond het Noordbargerbos.

 



 
 
Consequenties ammoniumdepositie voor vegetatie 
Schadelijke effecten van ammoniumdepositie op de vegetatie kunnen zich op een aantal verschillende 
manieren manifesteren. Een eerste manier is via toxiciteit van ammonium zelf. Deze doet zich vooral 
voor bij plantensoorten die karakteristiek zijn voor zwak gebufferde, vaak lemige bodems. Gevoelige 
soorten zijn vooral licht basenminnende soorten van bijvoorbeeld heischrale graslanden, niet-zure 
boszomen en soorten van kwelsituaties met licht basenrijk grondwater. Een tweede schadelijk effect is 
bodemverzuring, die veroorzaakt wordt door een netto uitwisseling van een overmaat NH4+ tegen H+-
ionen door de planten. Gevoelig hiervoor zijn uiteraard vooral zuurmijdende soorten. Een derde 
schadelijk effect van ammonium ligt in verhoging van de stikstofbeschikbaarheid. Met name 
plantensoorten van voedselarme milieus zijn hiervoor gevoelig, omdat ze worden weggeconcurreerd 
door algemenere soorten van voedselrijkere omstandigheden. 
Verder kan ammonium schadelijk zijn voor paddenstoelen, en ontregelend werken bij de vorming van 
mycorrhiza’s waardoor ook de boomgroei negatief wordt beïnvloed. 
 
Evaluatie bodem en meetpunten bodemchemie 
Gevoeligheid voor ammoniumdepositie kan het meest compleet in beeld worden gebracht via het 
meetnet milieutekorten (zie kaart 2), waarin data van grondwater, bodemchemie en vegetatie in 
samenhang kunnen worden geanalyseerd. Helaas ligt er geen punt van dit meetnet in het 
Noordbargerbos., maar er zijn wel een aantal in het nabijgelegen Valther- en Oosterbos. Het 
Noordbargerbos bestaat vooral uit loof- en naaldbosgedeelten met hier en daar heideterreinen op 
veld- en haarpodzolen. Kleinere gedeelten liggen op stuifzandbodems. Het Valther- en Oosterbos 
delen deze karakteristiek. Andere nabijgelegen WAV terreinen zijn minder vergelijkbaar, omdat ze een 
andere (veen-) bodem hebben dan wel andersoortige (natte heide- en hoogveen-) vegetaties hebben. 
Meetpunten in deze twee vergelijkbare bossen zijn over het algemeen erg zuur (pH tussen 3,5 en 4,3), 
hebben mede daardoor ammonium als dominante stikstofvorm, zijn zowel voor stikstof als fosfaat 
mesotroof tot eutroof (zie tabel bodemchemie WAVgebieden). De punten zijn daarmee al zuurder, 
voedselrijker en ammoniumrijker dan wenselijk. De kans op verdere verzuring varieert sterk, maar kan 
groot zijn al naar gelang uitgangssituatie en actuele vegetatie. De vegetatie is wisselend stikstof- of 
fosfaatbeperkt, of door beide. Waar (mede) beperkt door fosfaat, zal het eutrofierend effect van 
inwaaiend stikstof beperkt zijn; wanneer stikstof beperkend is voor de groei zal het effect van 
inwaaiend stikstof tot uiting komen. Deze laatste is dus zeker ook denkbaar in het Noordbargerbos. 
 
 
Gegevens vegetatie (kaart 3) 
Er is geen kartering beschikbaar voor het Noordbargerbos als geheel; de beheerder (SBB) heeft in het 
verleden alleen enkele niet-bospercelen laten karteren. Stikstofgevoelige vegetaties bevinden zich op 
een grotere afstand dan 250m vanaf de locatie (zwarte cirkel): het gaat om gedeelten droge heide en 
een vergraste rompvegetatie daarvan. Daarnaast zijn een paar schrale Berken-Eikenbossen 
gekarteerd. Met name de heiden zijn gevoelig voor verhoogde stikstofdepositie, maar zijn niet zozeer 
ammoniumgevoelig. De rompvegetatie droge heide is minder gevoelig voor ammoniumdepositie 
(gevoeliger soorten zijn immer al voor een deel verdwenen), maar herstel naar droge heide wordt 
bemoeilijkt door hogere stikstofniveaus. 
In de directe omgeving van het bos zijn het kader van de 3e ronde van de Milieukartering Drenthe 
waarnemingen van soorten en vegetatie gedaan. Voor een gedeelte vallen deze laatste 
waarnemingen binnen de straal van 250m rond de eventuele vesatigingsplaats waarop we ons 
concentreren. Bij de bedoelde locatie zijn door de Milieukartering min of meer verrijkte vormen van 
vochtige graslanden (heldergroen; hier: rompgemeenschap van Fluitenkruid) en verder van de 
bosrand droge graslanden (geel, hier: rompgemeenschap van Gewoon struisgras en Biggenkruid). 



Verwachte schade bij toenemende ammoniumuitstoot is niet erg groot, maar met name de drogere 
graslanden zullen wel in kwaliteit afnemen. Ze liggen echter formeel wel buiten het WAV-gebied zelf. 
Ook in de ruimere omgeving zijn rond het Noordbargerbos tamelijk voedselrijke graslanden 
aangetroffen (vochtige en wat minder vochtige (lichtgroen) varianten van graslanden met een sterke 
cultuurinslag). Op deze delen wordt geen grote negatieve invloed verwacht, ook al omdat ze op 
grotere afstand liggen. 
 
Op 6 november 2015 zijn er daarom binnen het Noordlaarderbos in een straal van 250 rond de 
voorgenomen locatie aanvullende waarnemingen gedaan. Er zijn vegetatieopnames gemaakt en het 
bos werd getypeerd. De waarnemingen betroffen planten, mossen en paddenstoelen. De 
waarnemingen vonden  (te) laat in het jaar plaats en er zullen zeker soorten zijn gemist. 
Een flink gedeelte van bos rond de locatie bestaat uit aanplant van Amerikaanse eik, met daaronder 
een weinig soortenrijke ondergroei. Het effect van toegenomen stikstofdepositie zal hier beperkt zijn. 
Er werden geen Rode Lijstsoorten aangetroffen, en geen ammoniumgevoelige soorten. Een gedeelte 
direkt westelijk van de voorgenomen locatie bestaat uit kaal beukenbos, vrijwel zonder ondergroei. 
Ook hier werden geen stikstof- of specifieker: ammoniumgevoelige plantensoorten aangetroffen. 
Direkt zuidwestelijk betreft een mooier ontwikkeld bosgedeelte aan de rand, Berken-Eikenbos met een 
goed ontwikkelde en soortenrijkere struiklaag. Ook hierin werden echter geen bijzonder 
stikstofgevoelige soorten aangetroffen. De zoom van dit bosgedeelte is wat verruigd, waarschijnlijk het 
contact met de cultuurlanden, en de bosrand zelf is wat verrijkt tot een wat fraaier Beuken-Eikenbos 
met wat Hulst en Klimop. Direct ten noorden hiervan ligt een naaldhoutaanplant met eveneens een vrij 
complete ondergroei van Berken-Eikenbos; hiervoor geldt exact hetzelfde als voor de vorige vegetatie-
eenheid. Effecten van een toegenomen ammoniumuitstoot zullen hier vooral een toenemende 
vergrassing van het bos, het sterker verruigen van de bosrand en een uitbreiding van Hulst in de 
struiklaag zijn. Verder bestaat er een risico voor de paddenstoelenflora. 
 
Rode Lijstsoorten 
Ik heb nagegaan of er Rode Lijstsoorten gemeld werden in de aangegeven cirkel van 250m; ik heb de 
bestanden van de Provincie gebruikt en aanvullend het NDFF. Ik heb alleen recente waarnemingen 
(afgelopen 10 jaar) gebruikt. Aangetroffen Rode Lijst soorten in dit deel waren Groene specht en de 
paddenstoel Waaiertje. 
 
Samenvattend 
zie ik geen grote gevaren bij een vestiging van het bedoelde bedrijf omdat het aanliggende 
bosgedeelte deels van weinig waarde is, en het overige deel weliswaar in kwaliteit achteruit zal gaan, 
maar niet dramatisch. Er zijn Rode Lijst soorten aangetroffen in dit deel, maar het is niet bekend of 
deze twee sterk ammoniumgevoelig zijn of niet. Er zijn geen sterk ammoniumgevoelige vegetaties 
aangetroffen. 
Anderszijds is het wel zo dat de mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering van verloren gegane 
waarden duidelijk moeilijker zal worden. Deze uitspraken gelden voor het gedeelte rond 250m rond de 
eventuele vestigingsplaats; ik doe geen gedetailleerde uitspraken over de ruimere omgeving. 
 



 
 Kaart 3. Bestaande data vegetatiekarteringen Noordbargerbos. Toelichting: zie tekst. 
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College van Gedeputeerde Staten van Drenthe 

t.a.v. de Afd. Bestuur en Communicatie 

Postbus 122 

9400 AC Assen 

 

Datum:   30 juni 2017 

Betreft:  Voorgenomen wijziging van een op 11 november 2010 genomen Besluit m.b.t.  

  begrenzing van het zuidelijk deel van het Noordbargerbos m.b.t. de 'Wet ammoniak 

  en veehouderij 

 

Geachte heer,mevrouw, 

Ondergetekende tekent bezwaar aan tegen het "AANPASSEN VAN DE BEGRENZING VAN EEN ZEER 

KWETSBAAR GEBIED OP GROND VAN DE WET AMMNONIAK EN VEEHOUDERIJ". 

Als eigenaar van een weiland, gesitueerd aan de rand van het Noordbargerbos verzetten wij ons 

tegen de bedrijfsvoering, zoals wordt omschreven voor het te vestigen agrarisch bedrijf 't Nije Hoff in 

de directe omgeving van ons perceel. 

Wij hebben dit weiland (kadastraal bekend  gekocht 

vanwege de ligging en de kleinschaligheid in dit deel van het Noordbargerbos. Eén van de weinige 

kleinschalige restanten van het Noordbargerbos met een educatieve en recreatieve functie. (Hoe zag 

Drenthe er vroeger uit?) 

Het verhogen van de natuurwaarden van dit terrein heeft bij ons ten grondslag gelegen aan deze 

aankoop. Met dit weiland willen wij de basis leggen voor het ontwikkelen van een ecologisch 

waardevol weiland en de natuurwaarden verhogen d.m.v. een extensieve verschralingsbeheer, te 

weten: 

- maaien en afvoer van het maaisel na 1 juni; en 

- een lichtere vorm van maaien/beweiding later in het seizoen en afvoeren van dit maaisel. 

 

Deze beheersmaatregelen zullen leiden tot een meer soortenrijke vegetatie en zullen worden 

afgestemd op de ecologische draagkracht van het terrein.  

Dit zijn o.i. voorwaarden, welke leiden tot een gevarieerde vegetatie en een verantwoord 

ontwikkelen van het ecologisch gebied m.b.t.: 

- de houtwallen; 

- de vegetatie op deze gronden; 

- de cultuurhistorische omgeving. 

 

Dit betekent dat elke vorm van (verdere) ammoniakverrijking strijdig is met onze visie. Aanpassen 

van de begrenzing (wijziging zonering) rond ons perceel is voor ons dan ook onaanvaardbaar. 



 

 

Daarnaast denken wij dat als gevolg van toenemende schaalvergroting van agrarische bedrijven en 

ammoniakdepositie de vraag rijst in hoeverre de soorten/rijkdom aan flora en fauna die wij 

voorstaan afneemt, vooral in kleinschalige cultuurlandschappen met houtwallen, die zo kenmerkend 

zijn voor Drenthe. 

Ons perceel en de huidige omliggende weilanden zijn, met nog een stukje grond in Westenesch, het 

enige nog resterende oorspronkelijk kleinschalige cultuurlandschap bij het Noordbargerbos. 

Oude stafkaarten geven aan dat op ons landje met grote waarschijnlijkheid de Oude Delft is 

ontstaan, welke stroomde naar de Klinkmolenbrug. Historisch gezien een omissie wanneer deze 

bijzondere hoek in Noordbarge voor een middelgroot tot groot veeteeltbedrijf wordt ingewisseld. 

Wij hebben een andere visie t.a.v. een veeteeltbedrijf in dit gebied: 

- behoud en verbetering van de bodemvruchtbaarheid; 

- het nastreven van ecologisch gesloten kringlopen; 

- groenbemesting en organische bemesting. 

 

Maar o.i. : 

- geen chemische en synthetische bestrijdingsmiddelen; 

- geen kunstmest; 

- geen antibiotica; 

- geen weilanden met b.v. alleen raaigrassen. 

Het evenwicht tussen dierlijke- en plantaardige producten dient te worden afgestemd op de 

ecologische draagkracht. 

 

Verwijzend naar "KWETSBAARHEID BODEM EN VEGETATIE NOORBARGERBOS VOOR 

AMMONIUMDEPOSITIE" (  In dit stuk wordt een waarneming aangehaald d.d. 

6 november 2015. Hier heeft men het over het Noordlaarderbos. M.a.w.: hoe betrouwbaar is deze 

waarneming t.a.v. het Noordbargerbos? 

In de samenvatting van dit stuk wordt aangegeven dat 'kwaliteitsverbetering van verloren gegane 

waarden moeilijk zal worden door stikstofdepositie als gevolg van veehouderij'. Er wordt hierbij geen 

uitspraak gedaan over de ruimere omgeving dan 250m rond de eventuele vestigingsplaats. M.a.w.: 

mogelijk verloren gegane waarden in het gebied buiten de 250m zijn dan o.i. niet te herstellen.  

Wij verzoeken/eisen dan ook om de begrenzing m.b.t. ons weiland, zoals vastgelegd is in het Besluit 

d.d. 11 (12*) november 2010, te handhaven. * In de aan ons toegestuurde info wordt zowel 11 als 12 

november als datum genoemd t.a.v. dit Besluit. 

 

Met vriendelijke groet, 
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Van:   

Verzonden: donderdag 13 juli 2017 15:41 
Aan:  

Onderwerp: RE: Zienswijze Wet ammoniak en veehouderij 

 

Hoi  

 

Degene die de brieven heeft ingeboekt heeft een typefoutje gemaakt en daarom kunnen wij dat niet in Docbase 

terugvinden. 

De brieven zijn wel ingeboekt onder nummers 2017001691 en 2017001692. 

 

Groet, 

 

Van:   
Verzonden: donderdag 13 juli 2017 15:16 

Aan:  

Onderwerp: Zienswijze Wet ammoniak en veehouderij 

 

Hallo  

 

Hierbij twee ontvangstbevestigingen op andere ingekomen zienswijzen. De zienswijze zelf zijn met interne envelop 

naar DIV gestuurd en zouden bij jullie moeten zijn. Kun je dat voor mij nagaan? 

 

Alvast bedankt!  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
Beleidscoördinator bodemontwikkeling & duurzame landbouw 

 

 
 

Team Milieu, Bodem en Energie 

Postbus 122 

9400 AC ASSEN 

 

drenthe.nl 

 
 















PROVINCIE DRENTHE 

 
 
ANTWOORDNOTA OP INGEZONDEN ZIENSWIJZEN ONTWERPBESLUIT WIJZIGING BEGRENZING KAART WET AMMONIAK EN VEEHOUDERIJ 
 
De door Gedeputeerde Staten op @@nader in te vullen@@ 2017 vastgestelde antwoorden op de zienswijzen, zoals die zijn ingezonden naar aanleiding van 
het ontwerpbesluit tot het aanpassen van de kaart Wet ammoniak en veehouderij, welke van 1 juni 2017 tot en met 12 juli 2017 ter inzage heeft gelegen.  
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1. Inleiding 
 
 
 
2. Overzicht van indieners van zienswijzen 
 
 
 
3. Leeswijzer  
 
 
 
4. Antwoorden op de ingediende zienswijzen 
 
 
 





5. Antwoorden op ingebrachte zienswijzen 
 
Nr. Nr. zienswijze  Inhoudelijke zienswijze Overwegingen Besluit 
1. 1, 2 De wind uit het Zuid-Westen blaast 80% van de tijd de 

stank naar Emmen en ook in Wildlands zullen ze de 
luchthinder waarnemen.  

U woning staat op meer dan 10 km afstand van de locatie waar de 
nieuwe veehouderij zal worden gevestigd. Dit maakt dat u geen 
directe hinder zult ondervinden in uw woonomgeving. Ook de door u 
benoemde geurhinder zal niet waarneembaar zijn op de plek waar u 
woont. U maakt zich wat betreft de stank ook zorgen dat het in 
andere delen van Emmen en in Wildlands aan de orde zal zijn. 
Inwoners in de nabijheid van de vestigingsplaats zijn door de 
initiatiefnemers actief geïnformeerd over het initiatief en de werkwijze 
van de te vestigen veehouderij. Vanuit de nabije omgeving rond het 
bedrijf hebben wij geen zienswijzen ontvangen omtrent uw angst voor 
geurhinder. 

Geen wijziging 

2. 1,2 De nieuwe veehouderij komt te dicht op de bebouwing 
van de stad 

Alle directe omwonenden van de locatie waar de nieuwvestiging is 
gepland zijn hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld door de 
initiatiefnemers en zijn uitgenodigd voor een gezamenlijke 
informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst is zeer druk bezocht en de 
meningen van de omwonenden waren over het algemeen zeer 
positief. Enkele zorgen zijn ook geuit tijdens de informatieavond, 
maar direct inhoudelijk beantwoord door de initiatiefnemers. Geen 
van de omwonenden heeft een zienswijze tegen ons ontwerp besluit 
ingediend. 

Geen wijziging 

3. 1,2,3 Het mooiste stukje van Drenthe wordt verpest, de 
mooie houtwallen. 

Wat mooi is en wat minder mooi wordt bevonden verschilt per 
individu. Menig inwoner nabij het te vestigen bedrijf heeft 
aangegeven juist heel blij te zijn met de aanstaande verandering. Met 
hen denken wij dat het realiseren van een duurzaam melkveebedrijf 
nabij een stadsrand op een prima manier in het landschap ingepast 
kan gaan worden en zelfs een toegevoegde waarde kan zijn. Met het 
bedrijf zijn ook afspraken gemaakt om extra aandacht te besteden 
aan de landschappelijke inpassing en de aanwezige natuurlijke 
elementen die daarbij een rol spelen. Onder andere is afgesproken 

Geen wijziging 



dat de structuur van de houtwallen wordt versterkt door de 
initiatiefnemers. 

4. 3 Er wordt geen ecologisch beheer gepleegd, wat 
passend is bij de omgeving 

U geeft aan het door u verworven stuk grond te beheren volgens 
principes van ecologische draagkracht, passend bij het gebied zoals 
u dat ziet en beleeft. Ook de gronden om u heen worden op een 
wijze gebruikt en beheerd zoals de eigenaren van die gronden dat 
nuttig en wenselijk vinden. Zo ook de gronden van de 
initiatiefnemers, welke de laatste jaren vooral als bouwland in gebruik 
zijn geweest. Deze gronden zijn daarvoor ook bemest  en voorzien 
van de benodigde nutriënten en mineralen. Ook zijn chemische 
bestrijdingsmiddelen toegepast om ziekten en plagen tegen te 
kunnen gaan. Dus het huidige en vele jaren daarvoor toegepaste 
gebruik en beheer is in die zin niet uitgevoerd zoals u dat graag 
wenst. Met de vestiging van de stadsboerderij zullen de aanwezige 
gronden worden omgevormd van bouwland tot grasland, deels voor 
de beweiding van het vee en anderzijds voor ruwvoerwinning via 
maaien. Het omzetten van deze gronden in tijdelijk dan wel 
permanent grasland zal niet leiden tot een toename van de 
bemesting van deze percelen ten opzichte van het huidige gebruik. 
Eerder zal het leiden tot minder aanvoer van mest en 
gewasbeschermingsmiddelen. 

Geen wijziging 

5. 3 De toenemende schaalvergroting van agrarische 
bedrijven draagt bij aan het verdwijnen van flora en 
fauna die kenmerkend zijn voor Drenthe.  

Toename van schaalvergroting heeft niet altijd tot gevolg dat de 
ammoniakdepositie toeneemt, dit hangt in grote mate af van het 
gekozen huisvestingsysteem. Emissiearme huisvestingssystemen 
zorgen namelijk voor een aanzienlijke reductie van vrijkomende 
ammoniak per dierplaats. Het concept van de voorgenomen 
stadsboerderij is juist blijvend kleinschalig van aard. Dit wordt 
uitgevoerd in combinatie met vergaande 
duurzaamheidsvoorzieningen in onder andere de huisvesting van de 
koeien. Zo zijn eisen overeengekomen ten aanzien van de maximale 
ammoniak per dierplaats die veel verder gaan dan wettelijk 
noodzakelijk zijn. Zelfde soort afspraken zijn gemaakt ten aanzien 

Geen wijziging 



van het energiegebruik in relatie tot het zelf opwekken ervan. 
6. 3 In het document waarin de opname van de 

kwetsbaarheid van de bodem en vegetatie is 
beschreven wordt gesproken over het 
‘Noordlaarderbos’, hoe betrouwbaar is deze 
waarneming? 

De waarneming in het Noordbargerbos is uitgevoerd door een 
tweetal ecologen in provinciale dienst en wij achten deze opname 
zeer betrouwbaar. De in het stuk voorkomende aanduiding 
‘Noordlaarderbos’ is een vergissing. Deze aanduiding fout is hersteld 
in de herziene versie van de rapportage. Tijdens het bezoek aan het 
gebied is geconstateerd dat de kwaliteit van het gebied niet 
hoogwaardig is en de aanwezige soorten duiden niet op een zeer 
kwetsbaar deel van het gebied. Onder andere op grond daarvan 
hebben wij de afweging gemaakt het initiatief mogelijk te willen 
maken. Dit, omdat bij de eerdere vaststelling van de kaart Wet 
ammoniak en veehouderij dergelijke kwalitatief minder kwetsbare 
randen ook zijn aangepast ten behoeve van aanwezige 
veehouderijen. Deze kaartaanpassingen zijn gedaan nadat de Wet 
ammoniak en veehouderij was gewijzigd en wij een afweging 
moesten maken tussen belangen op het gebied van ecologie en 
economie. Precies dat hebben we ook in deze casus gedaan. 

Geen wijziging, 
wel 
aanpassing 
aanduiding 
gebied in het 
document 

7. 3 In het document waarin de opname van de 
kwetsbaarheid van de bodem en vegetatie is 
beschreven wordt niets gezegd over de mogelijk 
verloren gegane waarden buiten de zone van 250 
meter. 

De opname van de kwaliteit van de rand van het Noordbargerbos is 
uitgevoerd aan de binnenzijde van de bestaande begrenzing op 
grond van de kaart Wet ammoniak en veehouderij. Feitelijk dus het 
deel van het gebied dat aangewezen is op grond van de Wet 
ammoniak en veehouderij. De natuurwaarden buiten de begrenzing, 
zowel binnen als buiten de wettelijke zonering van 250 meter, spelen 
geen rol bij het aanwijzen van te beschermen zeer kwetsbare 
gebieden. Het besluit is puur gericht op het beschermen van 
eventuele zeer kwetsbare waarden binnen het begrensde gebied. 
Het gebied moet daarnaast ook begrensd zijn als Ecologische 
Hoofdstructuur. 

Geen wijziging 

8. 3 Verzoek tot handhaving van de begrenzing van het 
weiland dat in bezit is, zoals vastgelegd in het besluit 
tot vaststelling van de kaart Wet ammoniak en 
veehouderij. 

Ook op de huidig geldende kaart Wet ammoniak en veehouderij is 
het weiland dat u in bezit heeft niet begrensd als zeer kwetsbaar 
gebied. Het valt wel in de beschermende zone van 250 meter die 
geldt op grond van de Wet ammoniak en veehouderij.  Door het 

Geen wijziging 



wijzigen van de begrenzing zal het betreffende perceel deels buiten 
de zonering van 250 meter komen te liggen. Dat heeft echter geen 
gevolgen voor het gebruik wat u toepast op het perceel.  
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Datum:   30 juni 2017 

Betreft:  Voorgenomen wijziging van een op 11 november 2010 genomen Besluit m.b.t.  

  begrenzing van het zuidelijk deel van het Noordbargerbos m.b.t. de 'Wet ammoniak 

  en veehouderij 

 

Geachte heer,mevrouw, 

Ondergetekende tekent bezwaar aan tegen het "AANPASSEN VAN DE BEGRENZING VAN EEN ZEER 

KWETSBAAR GEBIED OP GROND VAN DE WET AMMNONIAK EN VEEHOUDERIJ". 

Als eigenaar van een weiland, gesitueerd aan de rand van het Noordbargerbos verzetten wij ons 

tegen de bedrijfsvoering, zoals wordt omschreven voor het te vestigen agrarisch bedrijf 't Nije Hoff in 

de directe omgeving van ons perceel. 

Wij hebben dit weiland (kadastraal bekend ) gekocht 

vanwege de ligging en de kleinschaligheid in dit deel van het Noordbargerbos. Eén van de weinige 

kleinschalige restanten van het Noordbargerbos met een educatieve en recreatieve functie. (Hoe zag 

Drenthe er vroeger uit?) 

Het verhogen van de natuurwaarden van dit terrein heeft bij ons ten grondslag gelegen aan deze 

aankoop. Met dit weiland willen wij de basis leggen voor het ontwikkelen van een ecologisch 

waardevol weiland en de natuurwaarden verhogen d.m.v. een extensieve verschralingsbeheer, te 

weten: 

- maaien en afvoer van het maaisel na 1 juni; en 

- een lichtere vorm van maaien/beweiding later in het seizoen en afvoeren van dit maaisel. 

 

Deze beheersmaatregelen zullen leiden tot een meer soortenrijke vegetatie en zullen worden 

afgestemd op de ecologische draagkracht van het terrein.  

Dit zijn o.i. voorwaarden, welke leiden tot een gevarieerde vegetatie en een verantwoord 

ontwikkelen van het ecologisch gebied m.b.t.: 

- de houtwallen; 

- de vegetatie op deze gronden; 

- de cultuurhistorische omgeving. 

 

Dit betekent dat elke vorm van (verdere) ammoniakverrijking strijdig is met onze visie. Aanpassen 

van de begrenzing (wijziging zonering) rond ons perceel is voor ons dan ook onaanvaardbaar. 



 

 

Daarnaast denken wij dat als gevolg van toenemende schaalvergroting van agrarische bedrijven en 

ammoniakdepositie de vraag rijst in hoeverre de soorten/rijkdom aan flora en fauna die wij 

voorstaan afneemt, vooral in kleinschalige cultuurlandschappen met houtwallen, die zo kenmerkend 

zijn voor Drenthe. 

Ons perceel en de huidige omliggende weilanden zijn, met nog een stukje grond in Westenesch, het 

enige nog resterende oorspronkelijk kleinschalige cultuurlandschap bij het Noordbargerbos. 

Oude stafkaarten geven aan dat op ons landje met grote waarschijnlijkheid de Oude Delft is 

ontstaan, welke stroomde naar de Klinkmolenbrug. Historisch gezien een omissie wanneer deze 

bijzondere hoek in Noordbarge voor een middelgroot tot groot veeteeltbedrijf wordt ingewisseld. 

Wij hebben een andere visie t.a.v. een veeteeltbedrijf in dit gebied: 

- behoud en verbetering van de bodemvruchtbaarheid; 

- het nastreven van ecologisch gesloten kringlopen; 

- groenbemesting en organische bemesting. 

 

Maar o.i. : 

- geen chemische en synthetische bestrijdingsmiddelen; 

- geen kunstmest; 

- geen antibiotica; 

- geen weilanden met b.v. alleen raaigrassen. 

Het evenwicht tussen dierlijke- en plantaardige producten dient te worden afgestemd op de 

ecologische draagkracht. 

 

Verwijzend naar "KWETSBAARHEID BODEM EN VEGETATIE NOORBARGERBOS VOOR 

AMMONIUMDEPOSITIE" (  In dit stuk wordt een waarneming aangehaald d.d. 

6 november 2015. Hier heeft men het over het Noordlaarderbos. M.a.w.: hoe betrouwbaar is deze 

waarneming t.a.v. het Noordbargerbos? 

In de samenvatting van dit stuk wordt aangegeven dat 'kwaliteitsverbetering van verloren gegane 

waarden moeilijk zal worden door stikstofdepositie als gevolg van veehouderij'. Er wordt hierbij geen 

uitspraak gedaan over de ruimere omgeving dan 250m rond de eventuele vestigingsplaats. M.a.w.: 

mogelijk verloren gegane waarden in het gebied buiten de 250m zijn dan o.i. niet te herstellen.  

Wij verzoeken/eisen dan ook om de begrenzing m.b.t. ons weiland, zoals vastgelegd is in het Besluit 

d.d. 11 (12*) november 2010, te handhaven. * In de aan ons toegestuurde info wordt zowel 11 als 12 

november als datum genoemd t.a.v. dit Besluit. 

 

Met vriendelijke groet, 
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Inleiding 

a. Algemeen 
Twee initiatiefnemers hebben het plan opgevat om een zogenaamde stadsboerderij op te 
richten. Deze initiatiefnemers ( ) willen dit doen op een perceel dat is 
gelegen tegen de woonwijk Bargeres te Emmen aan. Met het oprichten van deze 
stadsboerderij, volgens een duurzaam concept, willen zij de kloof verkleinen tussen de 
producenten van voedsel en de burgers. Het vestigen van de stadsboerderij in de directe 
omgeving van de burgers is een belangrijk kenmerk en randvoorwaarde voor het goed 
functioneren hiervan. Vandaar de reden het bedrijf ook letterlijk dicht bij de burgers te willen 
realiseren. 
 
Echter, de locatie waar de nieuwe stadsboerderij opgericht moet gaan worden ligt binnen de 
zone van 250 meter die geldt op grond van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav). Deze 
wet beoogt om de depositie van stikstof op kwetsbare natuurgebieden te reguleren. 
Provinciale Staten zijn op grond van de Wav bevoegd gezag voor het aanwijzen van zeer 
kwetsbare gebieden in de provincie. Ook in Drenthe zijn deze gebieden op kaart aangewezen. 
Op basis van die kaart en de beperkingen die gelden op grond van de Wav is de oprichting 
van de stadsboerderij niet mogelijk. Om realisatie van het initiatief mogelijk te maken is het 
nodig de begrenzing van het aangewezen gebied aan te passen. Voordat zo’n besluit kan 
worden genomen, dient overleg plaats te vinden met belanghebbende partijen. 
 
In deze specifieke casus overlegden we met de gemeente Emmen, Staatsbosbeheer, Natuur 
en Milieu Federatie Drenthe (mede namens Drents Landschap en Natuurmonumenten), LTO 
Noord en de initiatiefnemers. Gezamenlijk is nagegaan of realisatie van het initiatief onder 
randvoorwaarden tot de mogelijkheden zou kunnen behoren.  
 
Het vooroverleg heeft opgeleverd dat alle betrokken organisaties van mening zijn dat dit 
initiatief mogelijk gemaakt kan worden onder gezamenlijk bepaalde voorwaarden. Deze 
overeengekomen randvoorwaarden zijn verwoord in een privaatrechtelijke overeenkomst, 
getekend door de initiatiefnemers en de provincie Drenthe.  
 
Op 2 april 2017 is door de initiatiefnemers een voorlichtingsavond georganiseerd voor burgers 
die nabij de op te richten stadsboerderij wonen. Dit, om de bewoners van de wijk Bargeres 
uitgebreid en persoonlijk te informeren over de plannen voor het oprichten van een 
stadsboerderij. Er is overwegend zeer positief gereageerd op de voorgenomen plannen.  
 
Wij zijn positief over dit initiatief en hebben dat via een ontwerpbesluit laten weten. Het 
ontwerpbesluit hebben wij ter inzage gelegd van 1 juni 2017 tot en met 12 juli 2017. 
Gedurende deze periode is een drietal zienswijzen op het voorgenomen besluit ingebracht. 
De ingebrachte zienswijzen hebben niet geleid tot een aanpassing van ons voorgenomen 
besluit. 
 
Het besluit van Provinciale Staten zal conform de wet via het Provinciaal blad worden 
gepubliceerd en staat het open voor belanghebbenden om beroep hiertegen in te stellen. Het 
besluit en alle bijbehorende documenten zullen voor een periode van 6 weken ter inzage 
worden gelegd. 
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Milieufederatie Drenthe is verkend of er een alternatieve locatie beschikbaar is voor dit initiatief, 
waardoor het aanpassen van de kaart Wav niet noodzakelijk zou zijn. Initiatiefnemers hebben 
meerdere percelen in de buurt van de vestigingslocatie in bezit en gebruik. Geen van deze 
percelen bleek geschikt of geschikt te maken. Ook is gekeken naar andere landingsplaatsen 
(buiten Emmen) voor dit initiatief, maar vooral de aanwezigheid van de burger/de consument in de 
nabijheid van het op te richten bedrijf was nergens zo goed te realiseren als op de locatie waar het 
nu gepland is. Gezamenlijk met alle betrokken gesprekspartners is uiteindelijk besloten de 
haalbaarheid van de huidige voorkeurslocatie nader te onderzoeken. 
  

1.3 Aanpassen van begrenzing natuurgebied is wettelijk toegestaan en eerder toegepast 
Het natuurgebied waar de vestigingslocatie naast is gelegen is aangewezen op grond van de Wav 
als een zeer kwetsbaar gebied. Bij de aanwijzing van de zeer kwetsbare gebieden wordt op grond 
van de Wav rekening gehouden met een aantal zaken zoals natuurwaarde, grootte, ecologische 
samenhang en gevolgen voor veehouderijbedrijven. De wetgever geeft ruimte voor herbegrenzen 
van gebieden, en geeft daarbij een kader. Bij de totstandkoming van de huidig geldende kaart 
Wav zijn ook diverse natuurgebieden anders begrensd dan ze feitelijk aanwezig zijn. De 
spelregels die destijds zijn afgesproken met de vertegenwoordigers van landbouw, natuur en 
milieu zullen ook deze keer worden toegepast. Enige verschil is dat het deze keer gaat over een 
nieuwvestiging in plaats van een bestaand melkveehouderijbedrijf. Belangrijkste punt van 
overweging is de feitelijke kwaliteit van het te schrappen deel van het natuurgebied. 

 
1.4 Kwaliteit van rand natuurgebied is niet bijzonder of zeer kwetsbaar van aard 

De rand van het betreffende natuurgebied is onderzocht. Twee ecologen in dienst van de 
provincie Drenthe hebben een gebiedsopname gemaakt van dat  deel van het natuurgebied dat 
de status van aangewezen zeer kwetsbaar gebied zou gaan verliezen met het te nemen besluit. 
Het betreffende deel van het bos is beoordeeld als een gebied met een beperkte natuurwaarde en 
er zijn geen ammoniumgevoelige vegetaties aangetroffen. Dit in combinatie met de 
randvoorwaarden die worden opgelegd aan het bedrijf over de maximale ammoniakemissie, 
maakt dat het voorgenomen besluit om de begrenzing aan te passen redelijk te noemen is.  
 

1.5 Uit vooroverleg met stakeholders is draagvlak voor het initiatief gebleken 
Er is overlegd met de diverse partijen in het veld die een (in)direct belang hebben. Dit zijn de 
Natuur en Milieu Federatie Drenthe, Staatsbosbeheer, LTO noord, de gemeente Emmen en de 
initiatiefnemers. Alternatieve locaties zijn afgewogen en randvoorwaarden zijn gesteld aan onder 
andere bebouwing, omvang van de veestapel, emissie reducerende maatregelen etc. Met deze 
set van randvoorwaarden hebben alle betrokken partijen aangegeven zich niet te verzetten tegen 
het aanpassen van de begrenzing van de kaart Wav voor dit specifieke geval. Wel vragen partijen 
(NMFD en Staatsbosbeheer) uitdrukkelijk aandacht voor het incidentele karakter. Uitgesproken is 
dat het geen aanleiding moet vormen voor precedentwerking. Wij zijn van mening dat het een 
uniek en eenmalig initiatief is dat zijn gelijke niet kent, waardoor precedentwerking ook niet aan de 
orde zal zijn.  

 
1.6 Omwonenden van de wijk Bargeres zijn positief over het initiatief 

Op voorspraak van de betrokken overlegpartners hebben de initiatiefnemers een inloopavond 
georganiseerd voor omwonenden. Er zijn ongeveer 200 bezoekers geweest die kennis hebben 
genomen van het initiatief en de reacties waren nagenoeg allemaal zeer enthousiast. Een enkele 
omwonende stelde vragen over te verwachten geuroverlast, maar de antwoorden van de 
initiatiefnemers stelden deze omwonenden gerust. Er is duidelijk draagvlak onder de bewoners. 

 
 



















[Paginanummer]

Waar laat ik wie besluiten op de inhoud van de zienswijzen. Eerst moet GS er inhoudelijk iets van vinden, omdat het 

onderdeel is van de totale voorbereiding. Maar moet ik na het besluit van GS de indieners van de zienswijzen daar al 

van op de hoogte stellen? Of is dat slechts een ‘procedureel’ besluit en moet een brief aan hen wachten tot het 

moment dat PS daadwerkelijk heeft besloten? Kun je me een handreiking doen hoe dat goed op te nemen in de 

nota? Alvast dank!  

 

: ook jij van harte uitgenodigd om je mening te geven! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
Beleidscoördinator bodemontwikkeling & duurzame landbouw 
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Milieufederatie Drenthe is verkend of er een alternatieve locatie beschikbaar is voor dit initiatief, 
waardoor het aanpassen van de kaart Wav niet noodzakelijk zou zijn. Initiatiefnemers hebben 
meerdere percelen in de buurt van de vestigingslocatie in bezit en gebruik. Geen van deze 
percelen bleek geschikt of geschikt te maken. Ook is gekeken naar andere landingsplaatsen 
(buiten Emmen) voor dit initiatief, maar vooral de aanwezigheid van de burger/de consument in de 
nabijheid van het op te richten bedrijf was nergens zo goed te realiseren als op de locatie waar het 
nu gepland is. Gezamenlijk met alle betrokken gesprekspartners is uiteindelijk besloten de 
haalbaarheid van de huidige voorkeurslocatie nader te onderzoeken. 
  

1.3 Aanpassen van begrenzing natuurgebied is wettelijk toegestaan en eerder toegepast 
Het natuurgebied waar de vestigingslocatie naast is gelegen is aangewezen op grond van de Wav 
als een zeer kwetsbaar gebied. Bij de aanwijzing van de zeer kwetsbare gebieden wordt op grond 
van de Wav rekening gehouden met een aantal zaken zoals natuurwaarde, grootte, ecologische 
samenhang en gevolgen voor veehouderijbedrijven. De wetgever geeft ruimte voor herbegrenzen 
van gebieden, en geeft daarbij een kader. Bij de totstandkoming van de huidig geldende kaart 
Wav zijn ook diverse natuurgebieden anders begrensd dan ze feitelijk aanwezig zijn. De 
spelregels die destijds zijn afgesproken met de vertegenwoordigers van landbouw, natuur en 
milieu zullen ook deze keer worden toegepast. Enige verschil is dat het deze keer gaat over een 
nieuwvestiging in plaats van een bestaand melkveehouderijbedrijf. Belangrijkste punt van 
overweging is de feitelijke kwaliteit van het te schrappen deel van het natuurgebied. 

 
1.4 Kwaliteit van rand natuurgebied is niet bijzonder of zeer kwetsbaar van aard 

De rand van het betreffende natuurgebied is onderzocht. Twee ecologen in dienst van de 
provincie Drenthe hebben een gebiedsopname gemaakt van dat  deel van het natuurgebied dat 
de status van aangewezen zeer kwetsbaar gebied zou gaan verliezen met het te nemen besluit. 
Het betreffende deel van het bos is beoordeeld als een gebied met een beperkte natuurwaarde en 
er zijn geen ammoniumgevoelige vegetaties aangetroffen. Dit in combinatie met de 
randvoorwaarden die worden opgelegd aan het bedrijf over de maximale ammoniakemissie, 
maakt dat het voorgenomen besluit om de begrenzing aan te passen redelijk te noemen is.  
 

1.5 Uit vooroverleg met stakeholders is draagvlak voor het initiatief gebleken 
Er is overlegd met de diverse partijen in het veld die een (in)direct belang hebben. Dit zijn de 
Natuur- en Milieu Federatie Drenthe, Staatsbosbeheer, LTO noord, de gemeente Emmen en de 
initiatiefnemers. Alternatieve locaties zijn afgewogen en randvoorwaarden zijn gesteld aan onder 
andere bebouwing, omvang van de veestapel, emissie reducerende maatregelen etc. Met deze 
set van randvoorwaarden hebben alle betrokken partijen aangegeven zich niet te verzetten tegen 
het aanpassen van de begrenzing van de kaart Wav voor dit specifieke geval. Wel vragen partijen 
(NMFD en Staatsbosbeheer) uitdrukkelijk aandacht voor het incidentele karakter. Uitgesproken is 
dat het geen aanleiding moet vormen voor precedentwerking. Wij zijn van mening dat het een 
uniek en eenmalig initiatief is dat zijn gelijke niet kent, waardoor precedentwerking ook niet aan de 
orde zal zijn.  

 
1.6 Omwonenden van de wijk Bargeres zijn positief over het initiatief 

Op voorspraak van de betrokken overlegpartners hebben de initiatiefnemers een inloopavond 
georganiseerd voor omwonenden. Er zijn ongeveer 200 bezoekers geweest die kennis hebben 
genomen van het initiatief en de reacties waren nagenoeg allemaal zeer enthousiast. Een enkele 
omwonende stelde vragen over te verwachten geuroverlast, maar de antwoorden van de 
initiatiefnemers stelden deze omwonenden gerust. Er is duidelijk draagvlak onder de bewoners. 
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Niet openbaar aan Gedeputeerde Staten van Drenthe  

 

 

Bijlagen alleen voor Gedeputeerde Staten  Meekopiëren  
1. Brief aan indieners van zienswijze ja 
 
 
NB. Het Statenstuk en de eventuele daarbij horende bijlagen worden standaard meegekopieerd voor GS. 
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Inleiding 

a. Algemeen 
Twee initiatiefnemers hebben het plan opgevat om een zogenaamde stadsboerderij op te 
richten. Deze initiatiefnemers (de  willen dit doen op een perceel dat ligtis 
gelegen tegen de woonwijk Bargeres inte Emmen aan. Met het oprichten van deze 
stadsboerderij, volgens een duurzaam concept, willen zij de kloof verkleinen tussen de 
producenten van voedsel en de burgers. Het vestigen van de stadsboerderij in de directe 
omgeving van de burgers is een belangrijk kenmerk en randvoorwaarde voor het realiseren 
van de doelstelling. 
 
Echter, de locatie waar de nieuwe stadsboerderij opgericht moet gaan worden ligt binnen de 
zone van 250 meter die geldt op grond van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav). Deze 
wet beoogt om de depositie van stikstof op zeer kwetsbare natuurgebieden te reguleren. 
Provinciale Staten zijn op grond van de Wav bevoegd gezag voor het aanwijzen van zeer 
kwetsbare gebieden in de provincie. Ook in Drenthe zijn deze gebieden op de kaart 
aangewezen. Op basis van die kaart en de beperkingen die gelden op grond van de Wav is 
de oprichting van de stadsboerderij niet mogelijk. Om realisatie van het initiatief mogelijk te 
maken is het nodig de begrenzing van het aangewezen gebied aan te passen. Voordat zo’n 
besluit kan worden genomen, dient moet er overleg plaats te vinden met belanghebbende 
partijen. 
 
In deze specifieke casusWe overlegden we met de gemeente Emmen, Staatsbosbeheer, 
Natuur en Milieu Federatie Drenthe (mede namens Drents Landschap en 
Natuurmonumenten), LTO Noord en de initiatiefnemers. Gezamenlijk is nagegaan of realisatie 
van het initiatief onder randvoorwaarden een mogelijkheid is. tot de mogelijkheden zou 
kunnen behoren.  
 
Het vooroverleg heeft opgeleverd dat alle betrokken organisaties van mening zijn dat dit 
initiatief mogelijk gemaakt is kan worden onder gezamenlijk bepaalde voorwaarden. Deze 
overeengekomen voorwaarden zijn verwoord in een privaatrechtelijke overeenkomst, 
getekend door de initiatiefnemers en de provincie Drenthe.  
 
Op 2 april 2017 is door de initiatiefnemers een voorlichtingsavond georganiseerd voor burgers 
die nabij de op te richten stadsboerderij wonen. Dit, om de bewoners van de wijk Bargeres 
uitgebreid en persoonlijk te informeren over de plannen voor het oprichten van een 
stadsboerderij. Er is overwegend zeer positief gereageerd op de voorgenomen plannen.  
 
Wij zijn positief over dit initiatief en hebben dat via een ontwerpbesluit laten weten. Het 
ontwerpbesluit hebben wij ter inzage gelegd van 1 juni 2017 tot en met 12 juli 2017. 
Gedurende deze periode is een drietal zienswijzen op het voorgenomen besluit ingebracht. 
De ingebrachte zienswijzen hebben niet geleid tot een aanpassing van ons voorgenomen 
besluit. 
 
Het besluit van Provinciale Staten zal conform de wet via het Provinciaal blad worden 
gepubliceerd en staat voor belanghebbenden open voor beroep. Het besluit en alle 
bijbehorende documenten liggenzullen voor een periode van 6 weken ter inzage worden 
gelegd. 







 aan Provinciale Staten van Drenthe @-4 

 

Tegen het besluit zijn 3 zienswijzen ingediend, waarvan 2 identiek aan elkaar vanaf hetzelfde 
adres. Deze 2 zienswijzen zijn vooral gericht op mogelijke geurhinder die kan ontstaan vanuit de 
melkveehouderij. Indieners wonen echter ruimt 10 km van de locatie. De derde zienswijze is van 
een eigenaar van een perceel dat grenst aan de gronden van de initiatiefnemers. Indiener is het 
niet eens met de bedrijfsvoering die wordt voorgestaan door de initiatiefnemers. Indiener prefereert 
een biologische bedrijfsvoering die ecologisch in balans is met de omgeving. De te vestigen 
standsboerderij wordt zeer duurzaam ingericht en uitgevoerd, waarbij veel meer maatregelen 
worden getroffen dan wettelijk noodzakelijk. Zowel op vlak van milieu, als ook op gebied van 
diergezondheid. Geen van de zienswijzen heeft geleid tot aanpassing van ons eerder genomen 
ontwerp besluit (zie Nota van Antwoord voor uitgebreide beantwoording zienswijzen).  

 

Tijdsplanning 

22 november behandeling in Statencommissie Omgevingsbeleid 
13 december behandeling in Provinciale Staten 
 
Gedurende 6 weken vanaf de dag na publicatie in het Provinciaal Blad ligt het besluit ter inzage. 
Belanghebbenden kunnen binnen die periode beroep instellen bij de Afdeling Rechtspraak van de 
Raad van State. 

Financiën 

Niet van toepassing. 

Monitoring en evaluatie 

Samen met de betrokken stakeholders zullen we in contact blijven met de initiatiefnemers om zorg te 
dragen voor realisatie van de plannen conform de gemaakte afspraken in het voortraject. Uiteraard 
zullen zijn de gemaakte afspraken ook leidend zijn in navolgende procedures die de gemeente 
emmen moet volgen.gevolgd moeten worden door de gemeente Emmen. Hierbij gaat hierbij onder 
andere om het aanpassen van het bestemmingsplan en te verwerven vergunningen. 
 
Ook alle andere belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteldkrijgen de gelegenheid om 
gebruik te maken van de inspraakmogelijkheden die behoren bij de genoemde procedures die de 
gemeente zal gaan volgenvolgt. 

Communicatie  

Het besluit moet worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Daags na publicatie wordt het besluit 
feitelijk van kracht. Hiertegen kan door belanghebbenden rechtstreeks beroep worden ingesteld bij de 
Afdeling rechtspraak van de Raad van State. De indieners van de zienswijzen worden schriftelijk op 
de hoogte gesteld van uw besluit. Ook informeren wij hen over de verdere procedure die gevolgd kan 
gaan worden wanneer ze het niet eens zijn met het genomen besluit. 
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Bijlagen  

1. Besluit tot aanpassen van de begrenzing kaart Wet ammoniak en veehouderij 
2  Nota van Antwoord ingekomen zienswijzen 
3. Detailkaart van de wijziging van de begrenzing van de kaart Wet ammoniak en veehouderij 
4. Privaatrechtelijke overeenkomst provincie Drenthe en initiatiefnemers 
5.  

Ter inzage in kamer C0.39 

1. Brochure van het initiatief ’t Nije Hoff 
2. Beoordelingsrapport over mate van kwetsbaarheid van het gebied  
3.  
4.  
5.  
 
 
 
Assen, @ 
Kenmerk: @  
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
J.J. van Aartsen, voorzitter 
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 
 
/coll. 
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Ontwerpbesluit   @-1 

 

 

 
 
Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van @ , kenmerk @; 
 
Overwegende, dat de Wet ammoniak en veehouderij regels stelt ter bescherming van natuurgebieden 
tegen de effecten van ammoniakemissie door veehouderijen; 
 
dat Provinciale Staten op 12 november 2010 op basis van artikel 2, eerste lid van de Wet ammoniak 
en veehouderij de Drentse kaart Wet ammoniak en veehouderij hebben vastgesteld ; 
 
dat de Wet ammoniak en veehouderij randvoorwaarden en criteria bevat op basis waarvan Provinciale 
Staten de zeer kwetsbare gebieden op kaart aanwijzen; 
 
dat kennis is genomen van het initiatief om te komen tot het oprichten van een stadsboerderij in de 
nabijheid van het zuidelijke deel van het Noordbargerbos, nabij de woonwijk Bargeres te Emmen; 
 
dat het oprichten van het melkveebedrijf niet mogelijk is als gevolg van de huidige begrenzing van een 
naastgelegen en als zeer kwetsbaar aangemerkt gebied; 
 
dat Provinciale Staten de bevoegdheid hebben om de grenzen van zeer kwetsbare gebieden aan te 
wijzen en daarmee ook te wijzigen; 
 
dat de Wet ammoniak en veehouderij bepaalt dat afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 
van toepassing is op de voorbereiding van een besluit tot wijziging van deze gebieden; 
 
dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 2a, tweede lid , van de Wet ammoniak en veehouderij 
vooroverleg heeft plaatsgevonden met betrokken instanties; 
 
dat uit het gehouden vooroverleg is gebleken dat aanpassen van de begrenzing van de kaart Wet 
ammoniak en veehouderij ten behoeve van dit specifieke initiatief niet stuit op bezwaren indien door 
initiatiefnemers tegemoet wordt gekomen aan de in het vooroverleg overeengekomen 
randvoorwaarden; 
 
dat deze randvoorwaarden zijn vastgelegd in een privaatrechtelijke overeenkomst tussen de provincie 
Drenthe en de initiatiefnemers; 
 
dat tegen het ontwerpbesluit drie zienswijzen zijn ingebracht en dat ter beoordeling van deze 
zienswijzen een antwoordnota is opgesteld waarin de zienswijzen inhoudelijk zijn beantwoord; 
 
dat op basis van de ingebrachte zienswijzen het ontwerpbesluit niet inhoudelijk is aangepast; 
 
Gelet op artikelen 2 en 2a, van de Wet ammoniak en veehouderij 
 
 
Besluiten: 
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BESLUITEN:   
 
 

1. In te stemmen met de voorgestelde grensaanpassing van het Noordbargerbos op de kaart 
Wet ammoniak en veehouderij 

 
 
 
 
Assen,  13 december 2017 
 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
 , griffier , voorzitter 
 
/coll.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Als je het hele sjabloon hebt ingevuld en je alle opmerkingenballonnen in de kantlijn in één keer wilt 
verwijderen, dubbelklik dan hieronder. Alle opmerkingenballonnen in de kantlijn worden zo uit het 
document verwijderd. 
 

Dubbelklik hier om de opmerkingenbalonnen te verwijderen.  

 
 





PROVINCIE DRENTHE 

 
 
NOTA VAN ANTWOORD OP INGEZONDEN ZIENSWIJZEN ONTWERPBESLUIT WIJZIGING BEGRENZING KAART WET AMMONIAK EN VEEHOUDERIJ 
 
De door Gedeputeerde Staten op 17 oktober 2017 vastgestelde antwoorden op de zienswijzen, zoals die zijn ingezonden naar aanleiding van het 
ontwerpbesluit tot het aanpassen van de kaart Wet ammoniak en veehouderij, welke van 1 juni 2017 tot en met 12 juli 2017 ter inzage heeft gelegen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inhoudsopgave 
 
 
 

1. Inleiding 
 
 
 
2. Overzicht van indieners van zienswijzen 
 
 
 
3. Leeswijzer  
 
 
 
4. Antwoorden op de ingediende zienswijzen 
 
 
 





5. Antwoorden op ingebrachte zienswijzen 
 
Nr. Nr. zienswijze  Inhoudelijke zienswijze Overwegingen Besluit 
1. 1, 2 De wind uit het Zuid-Westen blaast 80% van de tijd de 

stank naar Emmen en ook in Wildlands zullen ze de 
luchthinder waarnemen.  

U woning staat op meer dan 10 km afstand van de locatie waar de 
nieuwe veehouderij zal worden gevestigd. Dit maakt dat u geen 
directe hinder zult ondervinden in uw woonomgeving. Ook de door u 
benoemde geurhinder zal niet waarneembaar zijn op de plek waar u 
woont. U maakt zich wat betreft de stank ook zorgen dat het in 
andere delen van Emmen en in Wildlands aan de orde zal zijn. 
Inwoners in de nabijheid van de vestigingsplaats zijn door de 
initiatiefnemers actief geïnformeerd over het initiatief en de werkwijze 
van de te vestigen veehouderij. Vanuit de nabije omgeving rond het 
bedrijf hebben wij geen zienswijzen ontvangen omtrent uw angst voor 
geurhinder. 

Geen wijziging 

2. 1,2 De nieuwe veehouderij komt te dicht op de bebouwing 
van de stad 

Alle directe omwonenden van de locatie waar de nieuwvestiging is 
gepland zijn hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld door de 
initiatiefnemers en zijn uitgenodigd voor een gezamenlijke 
informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst is zeer druk bezocht en de 
meningen van de omwonenden waren over het algemeen zeer 
positief. Enkele zorgen zijn ook geuit tijdens de informatieavond, 
maar direct inhoudelijk beantwoord door de initiatiefnemers. Geen 
van de omwonenden heeft een zienswijze tegen ons ontwerp besluit 
ingediend. 

Geen wijziging 

3. 1,2,3 Het mooiste stukje van Drenthe wordt verpest, de 
mooie houtwallen. 

Wat mooi is en wat minder mooi wordt bevonden verschilt per 
individu. Menig inwoner nabij het te vestigen bedrijf heeft 
aangegeven juist heel blij te zijn met de aanstaande verandering. Met 
hen denken wij dat het realiseren van een duurzaam melkveebedrijf 
nabij een stadsrand op een prima manier in het landschap ingepast 
kan gaan worden en zelfs een toegevoegde waarde kan zijn. Met het 
bedrijf zijn ook afspraken gemaakt om extra aandacht te besteden 
aan de landschappelijke inpassing en de aanwezige natuurlijke 
elementen die daarbij een rol spelen. Onder andere is afgesproken 

Geen wijziging 



dat de structuur van de houtwallen wordt versterkt door de 
initiatiefnemers. 

4. 3 Er wordt geen ecologisch beheer gepleegd, wat 
passend is bij de omgeving 

U geeft aan het door u verworven stuk grond te beheren volgens 
principes van ecologische draagkracht, passend bij het gebied zoals 
u dat ziet en beleeft. Ook de gronden om u heen worden op een 
wijze gebruikt en beheerd zoals de eigenaren van die gronden dat 
nuttig en wenselijk vinden. Zo ook de gronden van de 
initiatiefnemers, welke de laatste jaren vooral als bouwland in gebruik 
zijn geweest. Deze gronden zijn daarvoor ook bemest  en voorzien 
van de benodigde nutriënten en mineralen. Ook zijn chemische 
bestrijdingsmiddelen toegepast om ziekten en plagen tegen te 
kunnen gaan. Dus het huidige en vele jaren daarvoor toegepaste 
gebruik en beheer is in die zin niet uitgevoerd zoals u dat graag 
wenst. Met de vestiging van de stadsboerderij zullen de aanwezige 
gronden worden omgevormd van bouwland tot grasland, deels voor 
de beweiding van het vee en anderzijds voor ruwvoerwinning via 
maaien. Het omzetten van deze gronden in tijdelijk dan wel 
permanent grasland zal niet leiden tot een toename van de 
bemesting van deze percelen ten opzichte van het huidige gebruik. 
Eerder zal het leiden tot minder aanvoer van mest en 
gewasbeschermingsmiddelen. 

Geen wijziging 

5. 3 De toenemende schaalvergroting van agrarische 
bedrijven draagt bij aan het verdwijnen van flora en 
fauna die kenmerkend zijn voor Drenthe.  

Toename van schaalvergroting heeft niet altijd tot gevolg dat de 
ammoniakdepositie toeneemt, dit hangt in grote mate af van het 
gekozen huisvestingsysteem. Emissiearme huisvestingssystemen 
zorgen namelijk voor een aanzienlijke reductie van vrijkomende 
ammoniak per dierplaats. Het concept van de voorgenomen 
stadsboerderij is juist blijvend kleinschalig van aard. Dit wordt 
uitgevoerd in combinatie met vergaande 
duurzaamheidsvoorzieningen in onder andere de huisvesting van de 
koeien. Zo zijn eisen overeengekomen ten aanzien van de maximale 
ammoniak per dierplaats die veel verder gaan dan wettelijk 
noodzakelijk zijn. Zelfde soort afspraken zijn gemaakt ten aanzien 

Geen wijziging 



van het energiegebruik in relatie tot het zelf opwekken ervan. 
6. 3 In het document waarin de opname van de 

kwetsbaarheid van de bodem en vegetatie is 
beschreven wordt gesproken over het 
‘Noordlaarderbos’, hoe betrouwbaar is deze 
waarneming? 

De waarneming in het Noordbargerbos is uitgevoerd door een 
tweetal ecologen in provinciale dienst en wij achten deze opname 
zeer betrouwbaar. De in het stuk voorkomende aanduiding 
‘Noordlaarderbos’ is een vergissing. Deze aanduiding fout is hersteld 
in de herziene versie van de rapportage. Tijdens het bezoek aan het 
gebied is geconstateerd dat de kwaliteit van het gebied niet 
hoogwaardig is en de aanwezige soorten duiden niet op een zeer 
kwetsbaar deel van het gebied. Onder andere op grond daarvan 
hebben wij de afweging gemaakt het initiatief mogelijk te willen 
maken. Dit, omdat bij de eerdere vaststelling van de kaart Wet 
ammoniak en veehouderij dergelijke kwalitatief minder kwetsbare 
randen ook zijn aangepast ten behoeve van aanwezige 
veehouderijen. Deze kaartaanpassingen zijn gedaan nadat de Wet 
ammoniak en veehouderij was gewijzigd en wij een afweging 
moesten maken tussen belangen op het gebied van ecologie en 
economie. Precies dat hebben we ook in deze casus gedaan. 

Geen wijziging, 
wel 
aanpassing 
aanduiding 
gebied in het 
document 

7. 3 In het document waarin de opname van de 
kwetsbaarheid van de bodem en vegetatie is 
beschreven wordt niets gezegd over de mogelijk 
verloren gegane waarden buiten de zone van 250 
meter. 

De opname van de kwaliteit van de rand van het Noordbargerbos is 
uitgevoerd aan de binnenzijde van de bestaande begrenzing op 
grond van de kaart Wet ammoniak en veehouderij. Feitelijk dus het 
deel van het gebied dat aangewezen is op grond van de Wet 
ammoniak en veehouderij. De natuurwaarden buiten de begrenzing, 
zowel binnen als buiten de wettelijke zonering van 250 meter, spelen 
geen rol bij het aanwijzen van te beschermen zeer kwetsbare 
gebieden. Het besluit is puur gericht op het beschermen van 
eventuele zeer kwetsbare waarden binnen het begrensde gebied. 
Het gebied moet daarnaast ook begrensd zijn als Ecologische 
Hoofdstructuur. 

Geen wijziging 

8. 3 Verzoek tot handhaving van de begrenzing van het 
weiland dat in bezit is, zoals vastgelegd in het besluit 
tot vaststelling van de kaart Wet ammoniak en 
veehouderij. 

Ook op de huidig geldende kaart Wet ammoniak en veehouderij is 
het weiland dat u in bezit heeft niet begrensd als zeer kwetsbaar 
gebied. Het valt wel in de beschermende zone van 250 meter die 
geldt op grond van de Wet ammoniak en veehouderij.  Door het 

Geen wijziging 



wijzigen van de begrenzing zal het betreffende perceel deels buiten 
de zonering van 250 meter komen te liggen. Dat heeft echter geen 
gevolgen voor het gebruik wat u toepast op het perceel.  
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Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend 







Niet openbaar aan Gedeputeerde Staten van Drenthe  

 

 

Bijlagen alleen voor Gedeputeerde Staten  Meekopiëren  
1. Brief aan indieners van zienswijze ja 
 
 
NB. Het Statenstuk en de eventuele daarbij horende bijlagen worden standaard meegekopieerd voor GS. 
 



 

 

 
Voorgestelde behandeling: 
- Statencommissie  Omgevingsbeleid op 22 november 2017 
- Provinciale Staten op 13 december 2017 
- fatale beslisdatum: N.v.t. 
 
 
 
 
Behandeld door de heer , telefoonnummer , e-mail 

 
Portefeuillehouder: de heer H.G. Jumelet 
 

 

 
 
 

   @ 

Aanpassen begrenzing kaart Wet ammoniak en veehouderij 
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c. Economie/werkgelegenheid 
Het nieuw te vestigen melkveebedrijf, inclusief een koffie- en theeschenkerij zal een inkomen 
genereren voor 2 gezinnen. Daarnaast hebben de initiatiefnemers de lokale/regionale keten 
hoog in het vaandel staan, waardoor noodzakelijke goederen en diensten zo dicht mogelijk 
rond het bedrijf afgenomen worden. 
 

d. Participatie 
Er is een uitvoerig traject van vooroverleg gevolgd. Een kleine twee jaar zijn de 
initiatiefnemers met ons in gesprek en met andere betrokkenen rond het initiatief. Dit zijn de 
volgende partijen: 
 
* Natuur en Milieu Federatie Drenthe (mede namens Drents Landschap en  
Natuurmonumenten) 
* LTO noord 
* Staatsbosbeheer (eigenaar van het aangrenzende natuurgebied) 
* gemeente Emmen 
 
De gedeelde uitkomst van het traject van vooroverleg is verwoord in een privaatrechtelijke 
overeenkomst, waarvan elke betrokken organisatie heeft aangegeven dat het een goede 
weergave is van het doorlopen traject. 
 

Advies  

1. De grens van het Noordbargerbos aan te passen op de kaart Wet ammoniak en veehouderij 
  

Doelstelling uit de begroting 

7.1.1 Stimuleren van versterking toekomstgerichte landbouw en agribusiness 
 

Argumenten 

1.1.  Aanpassen van begrenzing natuurgebied is wettelijk toegestaan en eerder toegepast  
Het natuurgebied waar de vestigingslocatie naast is gelegen is aangewezen op grond van de Wav 
als een zeer kwetsbaar gebied. Bij de aanwijzing van de zeer kwetsbare gebieden wordt op grond 
van de Wav rekening gehouden met een aantal zaken zoals natuurwaarde, grootte, ecologische 
samenhang en gevolgen voor veehouderijbedrijven. De wetgever geeft ruimte voor herbegrenzen 
van gebieden, en geeft daarbij een kader. Bij de totstandkoming van de huidig geldende kaart 
Wav zijn ook diverse natuurgebieden anders begrensd dan ze feitelijk aanwezig zijn. De 
spelregels die destijds zijn afgesproken met de vertegenwoordigers van landbouw, natuur en 
milieu zullen ook deze keer worden toegepast. Enige verschil is dat het deze keer gaat over een 
nieuwvestiging in plaats van een bestaand melkveehouderijbedrijf. Belangrijkste punt van 
overweging is de feitelijke kwaliteit van het te schrappen deel van het natuurgebied. 
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1.2  Kwaliteit van rand natuurgebied is niet bijzonder of zeer kwetsbaar van aard  

De rand van het betreffende natuurgebied is onderzocht. Twee ecologen in dienst van de 
provincie Drenthe hebben een gebiedsopname gemaakt van dat  deel van het natuurgebied dat 
de status van aangewezen zeer kwetsbaar gebied zou gaan verliezen met het te nemen besluit. 
Het betreffende deel van het bos is beoordeeld als een gebied met een beperkte natuurwaarde en 
er zijn geen ammoniumgevoelige vegetaties aangetroffen. Dit in combinatie met de 
randvoorwaarden die worden opgelegd aan het bedrijf over de maximale ammoniakemissie, 
maakt dat het voorgenomen besluit om de begrenzing aan te passen redelijk te noemen is.  
 
  

1.3 Het  bedrijfsconcept geeft invulling aan de toekomstgerichte landbouw 
Het bedrijfsplan en –concept is uniek van aard en past binnen de doelen die Provinciale Staten 
onlangs hebben vastgesteld in het programma ‘Toekomstgerichte landbouw en agribusiness’. 
Hierin wordt van de agrosector gevraagd om innovatie, duurzaamheid, relatie met de 
maatschappij en ondernemerschap. Dit initiatief voldoet aan al deze criteria.  

 
1.4 De aanwezigheid van de burger/consument in directe nabijheid van het te vestigen bedrijf is 
      doorslaggevend voor de keuze van de locatie 

Samen met de initiatiefnemers, de gemeente Emmen, Staatsbosbeheer, Natuur- en 
Milieufederatie Drenthe is verkend of er een alternatieve locatie beschikbaar is voor dit initiatief, 
waardoor het aanpassen van de kaart Wav niet noodzakelijk zou zijn. Initiatiefnemers hebben 
meerdere percelen in de buurt van de vestigingslocatie in bezit en gebruik. Geen van deze 
percelen bleek geschikt of geschikt te maken. Ook is gekeken naar andere plaatsen (buiten 
Emmen) voor dit initiatief, maar vooral de aanwezigheid van de burger/de consument in de 
nabijheid van het op te richten bedrijf was nergens zo goed te realiseren als op de locatie waar het 
nu gepland is. Gezamenlijk met alle betrokken gesprekspartners is uiteindelijk besloten de 
haalbaarheid van de huidige voorkeurslocatie nader te onderzoeken. 
 

1.5 Uit vooroverleg met stakeholders is draagvlak  gebleken 
Er is overlegd met de diverse partijen in het veld die een (in)direct belang hebben. Dit zijn de 
Natuur en Milieu Federatie Drenthe, Staatsbosbeheer, LTO noord, de gemeente Emmen en de 
initiatiefnemers. Alternatieve locaties zijn afgewogen en randvoorwaarden zijn gesteld aan onder 
andere bebouwing, omvang van de veestapel, emissie reducerende maatregelen etc. Met deze 
set van randvoorwaarden hebben alle betrokken partijen aangegeven zich niet te verzetten tegen 
het aanpassen van de begrenzing van de kaart Wav voor dit specifieke geval. Wel vragen partijen 
(NMFD en Staatsbosbeheer) uitdrukkelijk aandacht voor het incidentele karakter. Uitgesproken is 
dat het geen aanleiding moet vormen voor precedentwerking. Wij zijn van mening dat het een 
uniek en eenmalig initiatief is dat zijn gelijke niet kent, waardoor precedentwerking ook niet aan de 
orde zal zijn.  

 
1.6 Omwonenden van de wijk Bargeres zijn positief over het initiatief 

Op voorspraak van de betrokken overlegpartners hebben de initiatiefnemers een inloopavond 
georganiseerd voor omwonenden. Er zijn ongeveer 200 bezoekers geweest die kennis hebben 
genomen van het initiatief en de reacties waren nagenoeg allemaal zeer enthousiast. Een enkele 
omwonende stelde vragen over te verwachten geuroverlast, maar de antwoorden van de 
initiatiefnemers stelden deze omwonenden gerust. Er is duidelijk draagvlak onder de bewoners. 
 

1.7 Ingediende zienswijzen geven geen aanleiding het ontwerp besluit aan te passen 
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Tegen het besluit zijn 3 zienswijzen ingediend, waarvan 2 identiek aan elkaar vanaf hetzelfde 
adres. Deze 2 zienswijzen zijn vooral gericht op mogelijke geurhinder die kan ontstaan vanuit de 
melkveehouderij. Indieners wonen echter ruimt 10 km van de locatie. De derde zienswijze is van 
een eigenaar van een perceel dat grenst aan de gronden van de initiatiefnemers. Indiener is het 
niet eens met de bedrijfsvoering die wordt voorgestaan door de initiatiefnemers. Indiener prefereert 
een biologische bedrijfsvoering die ecologisch in balans is met de omgeving. De te vestigen 
standsboerderij wordt zeer duurzaam ingericht en uitgevoerd, waarbij veel meer maatregelen 
worden getroffen dan wettelijk noodzakelijk. Zowel op vlak van milieu, als ook op gebied van 
diergezondheid. Geen van de zienswijzen heeft geleid tot aanpassing van ons eerder genomen 
ontwerp besluit (zie Nota van Antwoord voor uitgebreide beantwoording zienswijzen).  

 

Tijdsplanning 

22 november behandeling in Statencommissie Omgevingsbeleid 
13 december behandeling in Provinciale Staten 
 
Gedurende 6 weken vanaf de dag na publicatie in het Provinciaal Blad ligt het besluit ter inzage. 
Belanghebbenden kunnen binnen die periode beroep instellen bij de Afdeling Rechtspraak van de 
Raad van State. 

Financiën 

Niet van toepassing. 

Monitoring en evaluatie 

Samen met de betrokken stakeholders zullen we in contact blijven met de initiatiefnemers om zorg te 
dragen voor realisatie van de plannen conform de gemaakte afspraken in het voortraject. Uiteraard 
zijn de gemaakte afspraken ook leidend in navolgende procedures die de gemeente Emmen moet 
volgen. Hierbij gaat hierbij onder andere om het aanpassen van het bestemmingsplan en te verwerven 
vergunningen. 
 
Ook alle andere belanghebbenden krijgen de gelegenheid gesteld om gebruik te maken van de 
inspraakmogelijkheden die behoren bij de genoemde procedures die de gemeente volgt. 

Communicatie  

Het besluit moet worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Daags na publicatie wordt het besluit 
feitelijk van kracht. Hiertegen kan door belanghebbenden rechtstreeks beroep worden ingesteld bij de 
Afdeling rechtspraak van de Raad van State. De indieners van de zienswijzen worden schriftelijk op 
de hoogte gesteld van uw besluit. Ook informeren wij hen over de verdere procedure die gevolgd kan 
gaan worden wanneer ze het niet eens zijn met het genomen besluit. 
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Bijlagen  

1. Nota van Antwoord ingekomen zienswijzen 
2  Detailkaart van de wijziging van de begrenzing van de kaart Wet ammoniak en veehouderij 
3. Privaatrechtelijke overeenkomst provincie Drenthe en initiatiefnemers 
4.  
5.  

Ter inzage in kamer C0.39 

1. Brochure van het initiatief ’t Nije Hoff 
2. Beoordelingsrapport over mate van kwetsbaarheid van het gebied  
3.  
4.  
5.  
 
 
 
Assen, @ 
Kenmerk: @  
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
J.J. van Aartsen, voorzitter 
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 
 
/coll. 
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Ontwerpbesluit   @-1 

 

 

 
 
Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van @ , kenmerk @; 
 
Overwegende, dat de Wet ammoniak en veehouderij regels stelt ter bescherming van natuurgebieden 
tegen de effecten van ammoniakemissie door veehouderijen; 
 
dat Provinciale Staten op 12 november 2010 op basis van artikel 2, eerste lid van de Wet ammoniak 
en veehouderij de Drentse kaart Wet ammoniak en veehouderij hebben vastgesteld ; 
 
dat de Wet ammoniak en veehouderij randvoorwaarden en criteria bevat op basis waarvan Provinciale 
Staten de zeer kwetsbare gebieden op kaart aanwijzen; 
 
dat kennis is genomen van het initiatief om te komen tot het oprichten van een stadsboerderij in de 
nabijheid van het zuidelijke deel van het Noordbargerbos, nabij de woonwijk Bargeres te Emmen; 
 
dat het oprichten van het melkveebedrijf niet mogelijk is als gevolg van de huidige begrenzing van een 
naastgelegen en als zeer kwetsbaar aangemerkt gebied; 
 
dat Provinciale Staten de bevoegdheid hebben om de grenzen van zeer kwetsbare gebieden aan te 
wijzen en daarmee ook te wijzigen; 
 
dat de Wet ammoniak en veehouderij bepaalt dat afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 
van toepassing is op de voorbereiding van een besluit tot wijziging van deze gebieden; 
 
dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 2a, tweede lid , van de Wet ammoniak en veehouderij 
vooroverleg heeft plaatsgevonden met betrokken instanties; 
 
dat uit het gehouden vooroverleg is gebleken dat aanpassen van de begrenzing van de kaart Wet 
ammoniak en veehouderij ten behoeve van dit specifieke initiatief niet stuit op bezwaren indien door 
initiatiefnemers tegemoet wordt gekomen aan de in het vooroverleg overeengekomen 
randvoorwaarden; 
 
dat deze randvoorwaarden zijn vastgelegd in een privaatrechtelijke overeenkomst tussen de provincie 
Drenthe en de initiatiefnemers; 
 
dat tegen het ontwerpbesluit drie zienswijzen zijn ingebracht en dat ter beoordeling van deze 
zienswijzen een antwoordnota is opgesteld waarin de zienswijzen inhoudelijk zijn beantwoord; 
 
dat op basis van de ingebrachte zienswijzen het ontwerpbesluit niet inhoudelijk is aangepast; 
 
Gelet op artikelen 2 en 2a, van de Wet ammoniak en veehouderij 
 
 
Besluiten: 
 
 



Ontwerpbesluit   @-2 

 

 

 
BESLUITEN:   
 
 

1. In te stemmen met de voorgestelde grensaanpassing van het Noordbargerbos op de kaart 
Wet ammoniak en veehouderij 

 
 
 
 
Assen,  13 december 2017 
 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
 , griffier , voorzitter 
 
/coll.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Als je het hele sjabloon hebt ingevuld en je alle opmerkingenballonnen in de kantlijn in één keer wilt 
verwijderen, dubbelklik dan hieronder. Alle opmerkingenballonnen in de kantlijn worden zo uit het 
document verwijderd. 
 

Dubbelklik hier om de opmerkingenbalonnen te verwijderen.  

 
 





PROVINCIE DRENTHE 

 
 
NOTA VAN ANTWOORD OP INGEZONDEN ZIENSWIJZEN ONTWERPBESLUIT WIJZIGING BEGRENZING KAART WET AMMONIAK EN VEEHOUDERIJ 
 
De door Gedeputeerde Staten op 17 oktober 2017 vastgestelde antwoorden op de zienswijzen, zoals die zijn ingezonden naar aanleiding van het 
ontwerpbesluit tot het aanpassen van de kaart Wet ammoniak en veehouderij, welke van 1 juni 2017 tot en met 12 juli 2017 ter inzage heeft gelegen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inhoudsopgave 
 
 
 

1. Inleiding 
 
 
 
2. Overzicht van indieners van zienswijzen 
 
 
 
3. Leeswijzer  
 
 
 
4. Antwoorden op de ingediende zienswijzen 
 
 
 





5. Antwoorden op ingebrachte zienswijzen 
 
Nr. Nr. zienswijze  Inhoudelijke zienswijze Overwegingen Besluit 
1. 1, 2 De wind uit het Zuid-Westen blaast 80% van de tijd de 

stank naar Emmen en ook in Wildlands zullen ze de 
luchthinder waarnemen.  

U woning staat op meer dan 10 km afstand van de locatie waar de 
nieuwe veehouderij zal worden gevestigd. Dit maakt dat u geen 
directe hinder zult ondervinden in uw woonomgeving. Ook de door u 
benoemde geurhinder zal niet waarneembaar zijn op de plek waar u 
woont. U maakt zich wat betreft de stank ook zorgen dat het in 
andere delen van Emmen en in Wildlands aan de orde zal zijn. 
Inwoners in de nabijheid van de vestigingsplaats zijn door de 
initiatiefnemers actief geïnformeerd over het initiatief en de werkwijze 
van de te vestigen veehouderij. Vanuit de nabije omgeving rond het 
bedrijf hebben wij geen zienswijzen ontvangen omtrent uw angst voor 
geurhinder. 

Geen wijziging 

2. 1,2 De nieuwe veehouderij komt te dicht op de bebouwing 
van de stad 

Alle directe omwonenden van de locatie waar de nieuwvestiging is 
gepland zijn hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld door de 
initiatiefnemers en zijn uitgenodigd voor een gezamenlijke 
informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst is zeer druk bezocht en de 
meningen van de omwonenden waren over het algemeen zeer 
positief. Enkele zorgen zijn ook geuit tijdens de informatieavond, 
maar direct inhoudelijk beantwoord door de initiatiefnemers. Geen 
van de omwonenden heeft een zienswijze tegen ons ontwerp besluit 
ingediend. 

Geen wijziging 

3. 1,2,3 Het mooiste stukje van Drenthe wordt verpest, de 
mooie houtwallen. 

Wat mooi is en wat minder mooi wordt bevonden verschilt per 
individu. Menig inwoner nabij het te vestigen bedrijf heeft 
aangegeven juist heel blij te zijn met de aanstaande verandering. Met 
hen denken wij dat het realiseren van een duurzaam melkveebedrijf 
nabij een stadsrand op een prima manier in het landschap ingepast 
kan gaan worden en zelfs een toegevoegde waarde kan zijn. Met het 
bedrijf zijn ook afspraken gemaakt om extra aandacht te besteden 
aan de landschappelijke inpassing en de aanwezige natuurlijke 
elementen die daarbij een rol spelen. Onder andere is afgesproken 

Geen wijziging 



dat de structuur van de houtwallen wordt versterkt door de 
initiatiefnemers. 

4. 3 Er wordt geen ecologisch beheer gepleegd, wat 
passend is bij de omgeving 

U geeft aan het door u verworven stuk grond te beheren volgens 
principes van ecologische draagkracht, passend bij het gebied zoals 
u dat ziet en beleeft. Ook de gronden om u heen worden op een 
wijze gebruikt en beheerd zoals de eigenaren van die gronden dat 
nuttig en wenselijk vinden. Zo ook de gronden van de 
initiatiefnemers, welke de laatste jaren vooral als bouwland in gebruik 
zijn geweest. Deze gronden zijn daarvoor ook bemest  en voorzien 
van de benodigde nutriënten en mineralen. Ook zijn chemische 
bestrijdingsmiddelen toegepast om ziekten en plagen tegen te 
kunnen gaan. Dus het huidige en vele jaren daarvoor toegepaste 
gebruik en beheer is in die zin niet uitgevoerd zoals u dat graag 
wenst. Met de vestiging van de stadsboerderij zullen de aanwezige 
gronden worden omgevormd van bouwland tot grasland, deels voor 
de beweiding van het vee en anderzijds voor ruwvoerwinning via 
maaien. Het omzetten van deze gronden in tijdelijk dan wel 
permanent grasland zal niet leiden tot een toename van de 
bemesting van deze percelen ten opzichte van het huidige gebruik. 
Eerder zal het leiden tot minder aanvoer van mest en 
gewasbeschermingsmiddelen. 

Geen wijziging 

5. 3 De toenemende schaalvergroting van agrarische 
bedrijven draagt bij aan het verdwijnen van flora en 
fauna die kenmerkend zijn voor Drenthe.  

Toename van schaalvergroting heeft niet altijd tot gevolg dat de 
ammoniakdepositie toeneemt, dit hangt in grote mate af van het 
gekozen huisvestingsysteem. Emissiearme huisvestingssystemen 
zorgen namelijk voor een aanzienlijke reductie van vrijkomende 
ammoniak per dierplaats. Het concept van de voorgenomen 
stadsboerderij is juist blijvend kleinschalig van aard. Dit wordt 
uitgevoerd in combinatie met vergaande 
duurzaamheidsvoorzieningen in onder andere de huisvesting van de 
koeien. Zo zijn eisen overeengekomen ten aanzien van de maximale 
ammoniak per dierplaats die veel verder gaan dan wettelijk 
noodzakelijk zijn. Zelfde soort afspraken zijn gemaakt ten aanzien 

Geen wijziging 



van het energiegebruik in relatie tot het zelf opwekken ervan. 
6. 3 In het document waarin de opname van de 

kwetsbaarheid van de bodem en vegetatie is 
beschreven wordt gesproken over het 
‘Noordlaarderbos’, hoe betrouwbaar is deze 
waarneming? 

De waarneming in het Noordbargerbos is uitgevoerd door een 
tweetal ecologen in provinciale dienst en wij achten deze opname 
zeer betrouwbaar. De in het stuk voorkomende aanduiding 
‘Noordlaarderbos’ is een vergissing. Deze aanduiding fout is hersteld 
in de herziene versie van de rapportage. Tijdens het bezoek aan het 
gebied is geconstateerd dat de kwaliteit van het gebied niet 
hoogwaardig is en de aanwezige soorten duiden niet op een zeer 
kwetsbaar deel van het gebied. Onder andere op grond daarvan 
hebben wij de afweging gemaakt het initiatief mogelijk te willen 
maken. Dit, omdat bij de eerdere vaststelling van de kaart Wet 
ammoniak en veehouderij dergelijke kwalitatief minder kwetsbare 
randen ook zijn aangepast ten behoeve van aanwezige 
veehouderijen. Deze kaartaanpassingen zijn gedaan nadat de Wet 
ammoniak en veehouderij was gewijzigd en wij een afweging 
moesten maken tussen belangen op het gebied van ecologie en 
economie. Precies dat hebben we ook in deze casus gedaan. 

Geen wijziging, 
wel 
aanpassing 
aanduiding 
gebied in het 
document 

7. 3 In het document waarin de opname van de 
kwetsbaarheid van de bodem en vegetatie is 
beschreven wordt niets gezegd over de mogelijk 
verloren gegane waarden buiten de zone van 250 
meter. 

De opname van de kwaliteit van de rand van het Noordbargerbos is 
uitgevoerd aan de binnenzijde van de bestaande begrenzing op 
grond van de kaart Wet ammoniak en veehouderij. Feitelijk dus het 
deel van het gebied dat aangewezen is op grond van de Wet 
ammoniak en veehouderij. De natuurwaarden buiten de begrenzing, 
zowel binnen als buiten de wettelijke zonering van 250 meter, spelen 
geen rol bij het aanwijzen van te beschermen zeer kwetsbare 
gebieden. Het besluit is puur gericht op het beschermen van 
eventuele zeer kwetsbare waarden binnen het begrensde gebied. 
Het gebied moet daarnaast ook begrensd zijn als Ecologische 
Hoofdstructuur. 

Geen wijziging 

8. 3 Verzoek tot handhaving van de begrenzing van het 
weiland dat in bezit is, zoals vastgelegd in het besluit 
tot vaststelling van de kaart Wet ammoniak en 
veehouderij. 

Ook op de huidig geldende kaart Wet ammoniak en veehouderij is 
het weiland dat u in bezit heeft niet begrensd als zeer kwetsbaar 
gebied. Het valt wel in de beschermende zone van 250 meter die 
geldt op grond van de Wet ammoniak en veehouderij.  Door het 

Geen wijziging 



wijzigen van de begrenzing zal het betreffende perceel deels buiten 
de zonering van 250 meter komen te liggen. Dat heeft echter geen 
gevolgen voor het gebruik wat u toepast op het perceel.  
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Assen, 27 september 2017  
Ons kenmerk        
Behandeld door   
Uw kenmerk        
Onderwerp: Stand van zaken ontwerpbesluit   
 
 
Geachte  , 
 
Graag informeren wij u over de voortgang van het ontwerpbesluit aanpassing 
begrenzing kaart Wet ammoniak en veehouderij van het Noordbargerbos.  
 
U heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Op dit 
ontwerpbesluit hebben wij in totaal drie zienswijzen ontvangen en deze zijn door ons 
beoordeeld. De ingebrachte zienswijzen leiden niet tot wijziging van het 
ontwerpbesluit. Als bijlage treft u de Nota van Antwoord aan waarin een reactie is 
gegeven op uw zienswijze.  
 
Vervolg 
Wij verwachten dat het ontwerpbesluit op 22 november 2017 wordt besproken in de 
Statencommissie Omgevingsbeleid. Verder verwachten wij dat Provinciale Staten op 
13 december 2017 een definitief besluit nemen over de aanpassing van de 
begrenzing van de kaart Wet ammoniak en veehouderij.  
Het besluit zal vervolgens worden gepubliceerd en ter inzage worden gelegd. Vanaf 
dat moment staat de mogelijkheid open om beroep aan te tekenen tegen het door 
Provinciale Staten genomen besluit. 
 
Bij de behandeling van het ontwerpbesluit in de Statencommissie Omgevingsbeleid is 
het mogelijk om in te spreken. Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan kunt u zich 
aanmelden via de website www.drentsparlement.nl. 
 
Tevens is het mogelijk deze vergaderingen in het provinciehuis bij te wonen of deze 
vergaderingen (live) te bekijken via www.drentsparlement.nl. (Klik dan op 
videoverslagen provinciale staten). 
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Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend 







Niet openbaar aan Gedeputeerde Staten van Drenthe  

 

 

Bijlagen alleen voor Gedeputeerde Staten  Meekopiëren  
1. Brief aan indieners van zienswijze ja 
 
 
NB. Het Statenstuk en de eventuele daarbij horende bijlagen worden standaard meegekopieerd voor GS. 
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b. Europese aspecten 
Niet van toepassing. 

c. Economie/werkgelegenheid 
Het nieuw te vestigen melkveebedrijf, inclusief een koffie- en theeschenkerij zal een inkomen 
genereren voor 2 gezinnen. Daarnaast hebben de initiatiefnemers de lokale/regionale keten 
hoog in het vaandel staan, waardoor noodzakelijke goederen en diensten zo dicht mogelijk 
rond het bedrijf afgenomen worden. 
 

d. Participatie 
Er is een uitvoerig traject van vooroverleg gevolgd. Een kleine twee jaar zijn de 
initiatiefnemers met ons in gesprek en met andere betrokkenen rond het initiatief. Dit zijn de 
volgende partijen: 
 
* Natuur en Milieu Federatie Drenthe (mede namens Drents Landschap en  
Natuurmonumenten) 
* LTO noord 
* Staatsbosbeheer (eigenaar van het aangrenzende natuurgebied) 
* gemeente Emmen 
 
De gedeelde uitkomst van het traject van vooroverleg is verwoord in een privaatrechtelijke 
overeenkomst, waarvan elke betrokken organisatie heeft aangegeven dat het een goede 
weergave is van het doorlopen traject. 

Advies  

1. De grens van het Noordbargerbos aan te passen op de kaart Wet ammoniak en veehouderij 
  

Doelstelling uit de begroting 

7.1.1 Stimuleren van versterking toekomstgerichte landbouw en agribusiness 
 

Argumenten 

1.1.  Aanpassen van begrenzing natuurgebied is wettelijk toegestaan en eerder toegepast  
Het natuurgebied waar de vestigingslocatie naast is gelegen is aangewezen op grond van de Wav 
als zeer kwetsbaar gebied. Bij de aanwijzing van de zeer kwetsbare gebieden wordt op grond van 
de Wav rekening gehouden met een aantal zaken zoals natuurwaarde, grootte, ecologische 
samenhang en gevolgen voor veehouderijbedrijven. De wetgever geeft ruimte voor herbegrenzen 
van gebieden, en geeft daarbij een kader. Bij de totstandkoming van de huidig geldende kaart 
Wav zijn ook diverse natuurgebieden anders begrensd dan ze feitelijk aanwezig zijn. De 
spelregels die destijds zijn afgesproken met de vertegenwoordigers van landbouw, natuur en 
milieu zullen ook deze keer worden toegepast. Enige verschil is dat het deze keer gaat over een 
nieuwvestiging in plaats van een bestaand melkveehouderijbedrijf. Belangrijkste punt van 
overweging is de feitelijke kwaliteit van de betreffende rand van het natuurgebied. 
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1.2  De begrenzing aanpassen is redelijk  

De rand van het betreffende natuurgebied is onderzocht. Twee ecologen in dienst van de 
provincie Drenthe hebben een gebiedsopname gemaakt van dat  deel van het natuurgebied dat 
de status van aangewezen zeer kwetsbaar gebied zou gaan verliezen met het te nemen besluit. 
Het betreffende deel van het bos is beoordeeld als een gebied met een beperkte natuurwaarde en 
er zijn geen ammoniumgevoelige vegetaties aangetroffen. Dit in combinatie met de 
randvoorwaarden die worden opgelegd aan het bedrijf over de maximale ammoniakemissie, 
maakt dat het voorgenomen besluit om de begrenzing aan te passen redelijk te noemen is.  
 
  

1.3 Het  bedrijfsconcept geeft invulling aan de toekomstgerichte landbouw 
Het bedrijfsplan en –concept is uniek van aard en past binnen de doelen die Provinciale Staten 
onlangs hebben vastgesteld in het programma ‘Toekomstgerichte landbouw en agribusiness’. 
Hierin wordt van de agrosector gevraagd om innovatie, duurzaamheid, relatie met de 
maatschappij en ondernemerschap. Dit initiatief voldoet aan al deze criteria.  

 
1.4 Dit is de beste plek voor het contact met de burger en de consument 

Samen met de initiatiefnemers, de gemeente Emmen, Staatsbosbeheer, Natuur- en 
Milieufederatie Drenthe is verkend of er een alternatieve locatie beschikbaar is voor dit initiatief, 
waardoor het aanpassen van de kaart Wav niet noodzakelijk zou zijn. Initiatiefnemers hebben 
meerdere percelen in de buurt van de vestigingslocatie in bezit en gebruik. Geen van deze 
percelen bleek geschikt of geschikt te maken. Ook is gekeken naar andere plaatsen (buiten 
Emmen) voor dit initiatief, maar vooral de aanwezigheid van de burger/de consument in de 
nabijheid van het op te richten bedrijf was nergens zo goed te realiseren als op de locatie waar het 
nu gepland is. Gezamenlijk met alle betrokken gesprekspartners is uiteindelijk besloten de 
haalbaarheid van de huidige voorkeurslocatie nader te onderzoeken. 
 

1.5 Uit vooroverleg met stakeholders is draagvlak  gebleken 
Er is overlegd met de diverse partijen in het veld die een (in)direct belang hebben. Dit zijn de 
Natuur en Milieu Federatie Drenthe, Staatsbosbeheer, LTO noord, de gemeente Emmen en de 
initiatiefnemers. Alternatieve locaties zijn afgewogen en randvoorwaarden zijn gesteld aan onder 
andere bebouwing, omvang van de veestapel, emissie reducerende maatregelen etc. Met deze 
set van randvoorwaarden hebben alle betrokken partijen aangegeven zich niet te verzetten tegen 
het aanpassen van de begrenzing van de kaart Wav voor dit specifieke geval. Wel vragen partijen 
(NMFD en Staatsbosbeheer) uitdrukkelijk aandacht voor het incidentele karakter. Uitgesproken is 
dat het geen aanleiding moet vormen voor precedentwerking. Wij zijn van mening dat het een 
uniek en eenmalig initiatief is dat zijn gelijke niet kent, waardoor precedentwerking ook niet aan de 
orde zal zijn.  

 
1.6 Omwonenden van de wijk Bargeres zijn positief over het initiatief 

Op voorspraak van de betrokken overlegpartners hebben de initiatiefnemers een inloopavond 
georganiseerd voor omwonenden. Er zijn ongeveer 200 bezoekers geweest die kennis hebben 
genomen van het initiatief en de reacties waren nagenoeg allemaal zeer enthousiast. Een enkele 
omwonende stelde vragen over te verwachten geuroverlast, maar de antwoorden van de 
initiatiefnemers stelden deze omwonenden gerust. Er is duidelijk draagvlak onder de bewoners. 
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1.7 Ingediende zienswijzen geven geen aanleiding het ontwerp besluit aan te passen 
Tegen het besluit zijn 3 zienswijzen ingediend, waarvan 2 identiek aan elkaar vanaf hetzelfde 
adres. Deze 2 zienswijzen zijn vooral gericht op mogelijke geurhinder die kan ontstaan vanuit de 
melkveehouderij. Indieners wonen echter ruimt 10 km van de locatie. De derde zienswijze is van 
een eigenaar van een perceel dat grenst aan de gronden van de initiatiefnemers. Indiener is het 
niet eens met de bedrijfsvoering die wordt voorgestaan door de initiatiefnemers. Indiener prefereert 
een biologische bedrijfsvoering die ecologisch in balans is met de omgeving. De te vestigen 
standsboerderij wordt zeer duurzaam ingericht en uitgevoerd, waarbij veel meer maatregelen 
worden getroffen dan wettelijk noodzakelijk. Zowel op vlak van milieu, als ook op gebied van 
diergezondheid. Geen van de zienswijzen heeft geleid tot aanpassing van ons eerder genomen 
ontwerp besluit (zie Nota van Antwoord voor uitgebreide beantwoording zienswijzen).  

 

Tijdsplanning 

22 november behandeling in Statencommissie Omgevingsbeleid 
13 december behandeling in Provinciale Staten 
 
Gedurende 6 weken vanaf de dag na publicatie in het Provinciaal Blad ligt het besluit ter inzage. 
Belanghebbenden kunnen binnen die periode beroep instellen bij de Afdeling Rechtspraak van de 
Raad van State. 

Financiën 

Niet van toepassing. 

Monitoring en evaluatie 

Samen met de betrokken stakeholders zullen we in contact blijven met de initiatiefnemers om zorg te 
dragen voor realisatie van de plannen conform de gemaakte afspraken in het voortraject. Uiteraard 
zijn de gemaakte afspraken ook leidend in navolgende procedures die de gemeente Emmen moet 
volgen. Hierbij gaat hierbij onder andere om het aanpassen van het bestemmingsplan en te verwerven 
vergunningen. 
 
Ook alle andere belanghebbenden krijgen de gelegenheid gesteld om gebruik te maken van de 
inspraakmogelijkheden die behoren bij de genoemde procedures die de gemeente volgt. 

Communicatie  

Het besluit moet worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Daags na publicatie wordt het besluit 
feitelijk van kracht. Hiertegen kan door belanghebbenden rechtstreeks beroep worden ingesteld bij de 
Afdeling rechtspraak van de Raad van State. De indieners van de zienswijzen worden schriftelijk op 
de hoogte gesteld van uw besluit. Ook informeren wij hen over de verdere procedure die gevolgd kan 
gaan worden wanneer ze het niet eens zijn met het genomen besluit. 
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Bijlagen  

1. Nota van Antwoord ingekomen zienswijzen 
2  Detailkaart van de wijziging van de begrenzing van de kaart Wet ammoniak en veehouderij 
3. Privaatrechtelijke overeenkomst provincie Drenthe en initiatiefnemers 
4.  
5.  

Ter inzage in kamer C0.39 

1. Brochure van het initiatief ’t Nije Hoff 
2. Beoordelingsrapport over mate van kwetsbaarheid van het gebied  
3.  
4.  
5.  
 
 
 
Assen, @ 
Kenmerk: @  
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
J.J. van Aartsen, voorzitter 
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 
 
/coll. 
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Ontwerpbesluit   @-1 

 

 

 
 
Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van @ , kenmerk @; 
 
Overwegende, dat de Wet ammoniak en veehouderij regels stelt ter bescherming van natuurgebieden 
tegen de effecten van ammoniakemissie door veehouderijen; 
 
dat Provinciale Staten op 12 november 2010 op basis van artikel 2, eerste lid van de Wet ammoniak 
en veehouderij de Drentse kaart Wet ammoniak en veehouderij hebben vastgesteld ; 
 
dat de Wet ammoniak en veehouderij randvoorwaarden en criteria bevat op basis waarvan Provinciale 
Staten de zeer kwetsbare gebieden op kaart aanwijzen; 
 
dat kennis is genomen van het initiatief om te komen tot het oprichten van een stadsboerderij in de 
nabijheid van het zuidelijke deel van het Noordbargerbos, nabij de woonwijk Bargeres te Emmen; 
 
dat het oprichten van het melkveebedrijf niet mogelijk is als gevolg van de huidige begrenzing van een 
naastgelegen en als zeer kwetsbaar aangemerkt gebied; 
 
dat Provinciale Staten de bevoegdheid hebben om de grenzen van zeer kwetsbare gebieden aan te 
wijzen en daarmee ook te wijzigen; 
 
dat de Wet ammoniak en veehouderij bepaalt dat afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 
van toepassing is op de voorbereiding van een besluit tot wijziging van deze gebieden; 
 
dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 2a, tweede lid , van de Wet ammoniak en veehouderij 
vooroverleg heeft plaatsgevonden met betrokken instanties; 
 
dat uit het gehouden vooroverleg is gebleken dat aanpassen van de begrenzing van de kaart Wet 
ammoniak en veehouderij ten behoeve van dit specifieke initiatief niet stuit op bezwaren indien door 
initiatiefnemers tegemoet wordt gekomen aan de in het vooroverleg overeengekomen 
randvoorwaarden; 
 
dat deze randvoorwaarden zijn vastgelegd in een privaatrechtelijke overeenkomst tussen de provincie 
Drenthe en de initiatiefnemers; 
 
dat tegen het ontwerpbesluit drie zienswijzen zijn ingebracht en dat ter beoordeling van deze 
zienswijzen een antwoordnota is opgesteld waarin de zienswijzen inhoudelijk zijn beantwoord; 
 
dat op basis van de ingebrachte zienswijzen het ontwerpbesluit niet inhoudelijk is aangepast; 
 
Gelet op artikelen 2 en 2a, van de Wet ammoniak en veehouderij 
 
 
Besluiten: 
 
 



Ontwerpbesluit   @-2 

 

 

 
BESLUITEN:   
 
 

1. In te stemmen met de voorgestelde grensaanpassing van het Noordbargerbos op de kaart 
Wet ammoniak en veehouderij 

 
 
 
 
Assen,  13 december 2017 
 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
 , griffier , voorzitter 
 
/coll.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Als je het hele sjabloon hebt ingevuld en je alle opmerkingenballonnen in de kantlijn in één keer wilt 
verwijderen, dubbelklik dan hieronder. Alle opmerkingenballonnen in de kantlijn worden zo uit het 
document verwijderd. 
 

Dubbelklik hier om de opmerkingenbalonnen te verwijderen.  

 
 





[Paginanummer]

 

PS. Denken jullie ook aan een geprinte versie van het GS-stuk met bijlagen en incl. paraaf aan te leveren? 

 

Dank voor jullie hulp hierin! 

 

 

Groet, 

 

Carola 
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5. Antwoorden op ingebrachte zienswijzen 
 
Nr. Nr. zienswijze  Inhoudelijke zienswijze Overwegingen Besluit 
1. 1, 2 De wind uit het Zuid-Westen blaast 80% van de tijd de 

stank naar Emmen en ook in Wildlands zullen ze de 
luchthinder waarnemen.  

U woning staat op meer dan 10 km afstand van de locatie waar de 
nieuwe veehouderij zal worden gevestigd. Dit maakt dat u geen 
directe hinder zult ondervinden in uw woonomgeving. Ook de door u 
benoemde geurhinder zal niet waarneembaar zijn op de plek waar u 
woont. U maakt zich wat betreft de stank ook zorgen dat het in 
andere delen van Emmen en in Wildlands aan de orde zal zijn. 
Inwoners in de nabijheid van de vestigingsplaats zijn door de 
initiatiefnemers actief geïnformeerd over het initiatief en de werkwijze 
van de te vestigen veehouderij. Vanuit de nabije omgeving rond het 
bedrijf hebben wij geen zienswijzen ontvangen omtrent uw angst voor 
geurhinder. 

Geen wijziging 

2. 1,2 De nieuwe veehouderij komt te dicht op de bebouwing 
van de stad 

Alle directe omwonenden van de locatie waar de nieuwvestiging is 
gepland zijn hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld door de 
initiatiefnemers en zijn uitgenodigd voor een gezamenlijke 
informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst is zeer druk bezocht en de 
meningen van de omwonenden waren over het algemeen zeer 
positief. Enkele zorgen zijn ook geuit tijdens de informatieavond, 
maar direct inhoudelijk beantwoord door de initiatiefnemers. Geen 
van de omwonenden heeft een zienswijze tegen ons ontwerp besluit 
ingediend. 

Geen wijziging 

3. 1,2,3 Het mooiste stukje van Drenthe wordt verpest, de 
mooie houtwallen. 

Wat mooi is en wat minder mooi wordt bevonden verschilt per 
individu. Menig inwoner nabij het te vestigen bedrijf heeft 
aangegeven juist heel blij te zijn met de aanstaande verandering. Met 
hen denken wij dat het realiseren van een duurzaam melkveebedrijf 
nabij een stadsrand op een prima manier in het landschap ingepast 
kan gaan worden en zelfs een toegevoegde waarde kan zijn. Met het 
bedrijf zijn ook afspraken gemaakt om extra aandacht te besteden 
aan de landschappelijke inpassing en de aanwezige natuurlijke 
elementen die daarbij een rol spelen. Onder andere is afgesproken 

Geen wijziging 



dat de structuur van de houtwallen wordt versterkt door de 
initiatiefnemers. 

4. 3 Er wordt geen ecologisch beheer gepleegd, wat 
passend is bij de omgeving 

U geeft aan het door u verworven stuk grond te beheren volgens 
principes van ecologische draagkracht, passend bij het gebied zoals 
u dat ziet en beleeft. Ook de gronden om u heen worden op een 
wijze gebruikt en beheerd zoals de eigenaren van die gronden dat 
nuttig en wenselijk vinden. Zo ook de gronden van de 
initiatiefnemers, welke de laatste jaren vooral als bouwland in gebruik 
zijn geweest. Deze gronden zijn daarvoor ook bemest  en voorzien 
van de benodigde nutriënten en mineralen. Ook zijn chemische 
bestrijdingsmiddelen toegepast om ziekten en plagen tegen te 
kunnen gaan. Dus het huidige en vele jaren daarvoor toegepaste 
gebruik en beheer is in die zin niet uitgevoerd zoals u dat graag 
wenst. Met de vestiging van de stadsboerderij zullen de aanwezige 
gronden worden omgevormd van bouwland tot grasland, deels voor 
de beweiding van het vee en anderzijds voor ruwvoerwinning via 
maaien. Het omzetten van deze gronden in tijdelijk dan wel 
permanent grasland zal niet leiden tot een toename van de 
bemesting van deze percelen ten opzichte van het huidige gebruik. 
Eerder zal het leiden tot minder aanvoer van mest en 
gewasbeschermingsmiddelen. 

Geen wijziging 

5. 3 De toenemende schaalvergroting van agrarische 
bedrijven draagt bij aan het verdwijnen van flora en 
fauna die kenmerkend zijn voor Drenthe.  

Toename van schaalvergroting heeft niet altijd tot gevolg dat de 
ammoniakdepositie toeneemt, dit hangt in grote mate af van het 
gekozen huisvestingsysteem. Emissiearme huisvestingssystemen 
zorgen namelijk voor een aanzienlijke reductie van vrijkomende 
ammoniak per dierplaats. Het concept van de voorgenomen 
stadsboerderij is juist blijvend kleinschalig van aard. Dit wordt 
uitgevoerd in combinatie met vergaande 
duurzaamheidsvoorzieningen in onder andere de huisvesting van de 
koeien. Zo zijn eisen overeengekomen ten aanzien van de maximale 
ammoniak per dierplaats die veel verder gaan dan wettelijk 
noodzakelijk zijn. Zelfde soort afspraken zijn gemaakt ten aanzien 

Geen wijziging 



van het energiegebruik in relatie tot het zelf opwekken ervan. 
6. 3 In het document waarin de opname van de 

kwetsbaarheid van de bodem en vegetatie is 
beschreven wordt gesproken over het 
‘Noordlaarderbos’, hoe betrouwbaar is deze 
waarneming? 

De waarneming in het Noordbargerbos is uitgevoerd door een 
tweetal ecologen in provinciale dienst en wij achten deze opname 
zeer betrouwbaar. De in het stuk voorkomende aanduiding 
‘Noordlaarderbos’ is een vergissing. Deze aanduiding fout is hersteld 
in de herziene versie van de rapportage. Tijdens het bezoek aan het 
gebied is geconstateerd dat de kwaliteit van het gebied niet 
hoogwaardig is en de aanwezige soorten duiden niet op een zeer 
kwetsbaar deel van het gebied. Onder andere op grond daarvan 
hebben wij de afweging gemaakt het initiatief mogelijk te willen 
maken. Dit, omdat bij de eerdere vaststelling van de kaart Wet 
ammoniak en veehouderij dergelijke kwalitatief minder kwetsbare 
randen ook zijn aangepast ten behoeve van aanwezige 
veehouderijen. Deze kaartaanpassingen zijn gedaan nadat de Wet 
ammoniak en veehouderij was gewijzigd en wij een afweging 
moesten maken tussen belangen op het gebied van ecologie en 
economie. Precies dat hebben we ook in deze casus gedaan. 

Geen wijziging, 
wel 
aanpassing 
aanduiding 
gebied in het 
document 

7. 3 In het document waarin de opname van de 
kwetsbaarheid van de bodem en vegetatie is 
beschreven wordt niets gezegd over de mogelijk 
verloren gegane waarden buiten de zone van 250 
meter. 

De opname van de kwaliteit van de rand van het Noordbargerbos is 
uitgevoerd aan de binnenzijde van de bestaande begrenzing op 
grond van de kaart Wet ammoniak en veehouderij. Feitelijk dus het 
deel van het gebied dat aangewezen is op grond van de Wet 
ammoniak en veehouderij. De natuurwaarden buiten de begrenzing, 
zowel binnen als buiten de wettelijke zonering van 250 meter, spelen 
geen rol bij het aanwijzen van te beschermen zeer kwetsbare 
gebieden. Het besluit is puur gericht op het beschermen van 
eventuele zeer kwetsbare waarden binnen het begrensde gebied. 
Het gebied moet daarnaast ook begrensd zijn als Ecologische 
Hoofdstructuur. 

Geen wijziging 

8. 3 Verzoek tot handhaving van de begrenzing van het 
weiland dat in bezit is, zoals vastgelegd in het besluit 
tot vaststelling van de kaart Wet ammoniak en 
veehouderij. 

Ook op de huidig geldende kaart Wet ammoniak en veehouderij is 
het weiland dat u in bezit heeft niet begrensd als zeer kwetsbaar 
gebied. Het valt wel in de beschermende zone van 250 meter die 
geldt op grond van de Wet ammoniak en veehouderij.  Door het 

Geen wijziging 



wijzigen van de begrenzing zal het betreffende perceel deels buiten 
de zonering van 250 meter komen te liggen. Dat heeft echter geen 
gevolgen voor het gebruik wat u toepast op het perceel.  

 













 

 

 

 

 

College van Gedeputeerde Staten van Drenthe 

t.a.v. de Afd. Bestuur en Communicatie 

Postbus 122 

9400 AC Assen 

 

Datum:   30 juni 2017 

Betreft:  Voorgenomen wijziging van een op 11 november 2010 genomen Besluit m.b.t.  

  begrenzing van het zuidelijk deel van het Noordbargerbos m.b.t. de 'Wet ammoniak 

  en veehouderij 

 

Geachte heer,mevrouw, 

Ondergetekende tekent bezwaar aan tegen het "AANPASSEN VAN DE BEGRENZING VAN EEN ZEER 

KWETSBAAR GEBIED OP GROND VAN DE WET AMMNONIAK EN VEEHOUDERIJ". 

Als eigenaar van een weiland, gesitueerd aan de rand van het Noordbargerbos verzetten wij ons 

tegen de bedrijfsvoering, zoals wordt omschreven voor het te vestigen agrarisch bedrijf 't Nije Hoff in 

de directe omgeving van ons perceel. 

Wij hebben dit weiland (kadastraal bekend ) gekocht 

vanwege de ligging en de kleinschaligheid in dit deel van het Noordbargerbos. Eén van de weinige 

kleinschalige restanten van het Noordbargerbos met een educatieve en recreatieve functie. (Hoe zag 

Drenthe er vroeger uit?) 

Het verhogen van de natuurwaarden van dit terrein heeft bij ons ten grondslag gelegen aan deze 

aankoop. Met dit weiland willen wij de basis leggen voor het ontwikkelen van een ecologisch 

waardevol weiland en de natuurwaarden verhogen d.m.v. een extensieve verschralingsbeheer, te 

weten: 

- maaien en afvoer van het maaisel na 1 juni; en 

- een lichtere vorm van maaien/beweiding later in het seizoen en afvoeren van dit maaisel. 

 

Deze beheersmaatregelen zullen leiden tot een meer soortenrijke vegetatie en zullen worden 

afgestemd op de ecologische draagkracht van het terrein.  

Dit zijn o.i. voorwaarden, welke leiden tot een gevarieerde vegetatie en een verantwoord 

ontwikkelen van het ecologisch gebied m.b.t.: 

- de houtwallen; 

- de vegetatie op deze gronden; 

- de cultuurhistorische omgeving. 

 

Dit betekent dat elke vorm van (verdere) ammoniakverrijking strijdig is met onze visie. Aanpassen 

van de begrenzing (wijziging zonering) rond ons perceel is voor ons dan ook onaanvaardbaar. 



 

 

Daarnaast denken wij dat als gevolg van toenemende schaalvergroting van agrarische bedrijven en 

ammoniakdepositie de vraag rijst in hoeverre de soorten/rijkdom aan flora en fauna die wij 

voorstaan afneemt, vooral in kleinschalige cultuurlandschappen met houtwallen, die zo kenmerkend 

zijn voor Drenthe. 

Ons perceel en de huidige omliggende weilanden zijn, met nog een stukje grond in Westenesch, het 

enige nog resterende oorspronkelijk kleinschalige cultuurlandschap bij het Noordbargerbos. 

Oude stafkaarten geven aan dat op ons landje met grote waarschijnlijkheid de Oude Delft is 

ontstaan, welke stroomde naar de Klinkmolenbrug. Historisch gezien een omissie wanneer deze 

bijzondere hoek in Noordbarge voor een middelgroot tot groot veeteeltbedrijf wordt ingewisseld. 

Wij hebben een andere visie t.a.v. een veeteeltbedrijf in dit gebied: 

- behoud en verbetering van de bodemvruchtbaarheid; 

- het nastreven van ecologisch gesloten kringlopen; 

- groenbemesting en organische bemesting. 

 

Maar o.i. : 

- geen chemische en synthetische bestrijdingsmiddelen; 

- geen kunstmest; 

- geen antibiotica; 

- geen weilanden met b.v. alleen raaigrassen. 

Het evenwicht tussen dierlijke- en plantaardige producten dient te worden afgestemd op de 

ecologische draagkracht. 

 

Verwijzend naar "KWETSBAARHEID BODEM EN VEGETATIE NOORBARGERBOS VOOR 

AMMONIUMDEPOSITIE" (  In dit stuk wordt een waarneming aangehaald d.d. 

6 november 2015. Hier heeft men het over het Noordlaarderbos. M.a.w.: hoe betrouwbaar is deze 

waarneming t.a.v. het Noordbargerbos? 

In de samenvatting van dit stuk wordt aangegeven dat 'kwaliteitsverbetering van verloren gegane 

waarden moeilijk zal worden door stikstofdepositie als gevolg van veehouderij'. Er wordt hierbij geen 

uitspraak gedaan over de ruimere omgeving dan 250m rond de eventuele vestigingsplaats. M.a.w.: 

mogelijk verloren gegane waarden in het gebied buiten de 250m zijn dan o.i. niet te herstellen.  

Wij verzoeken/eisen dan ook om de begrenzing m.b.t. ons weiland, zoals vastgelegd is in het Besluit 

d.d. 11 (12*) november 2010, te handhaven. * In de aan ons toegestuurde info wordt zowel 11 als 12 

november als datum genoemd t.a.v. dit Besluit. 

 

Met vriendelijke groet, 
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derde kolom wordt de vraag/opmerking uit de ingebrachte zienswijze weergegeven, veelal in een verkorte vorm. Zienswijzen met vragen van dezelfde 
strekking zijn bij elkaar gebracht. In de vierde kolom staat het inhoudelijke antwoord op de ingebrachte zienswijze. In de vijfde en laatste kolom staat 
uiteindelijk weergegeven of de ingebrachte zienswijze leidt tot een wijziging van de ontwerpkaart Wav en zo ja op welke manier. 



5. Antwoorden op ingebrachte zienswijzen 

 

Nr. Nr. 

ziens-

wijze  

Inhoudelijke zienswijze Overwegingen Besluit Vragen   

1. 1, 2 De wind uit het Zuid-Westen 
blaast 80% van de tijd de stank 
naar Emmen en ook in Wildlands 
zullen ze de luchthinder 
waarnemen.  

U woning staat op meer dan 10 km afstand van 
de locatie waar de nieuwe veehouderij zal 
worden gevestigd. Dit maakt dat u geen directe 
hinder zult ondervinden in uw woonomgeving. 
Ook de door u benoemde geurhinder zal niet 
waarneembaar zijn op de plek waar u woont. U 
maakt zich wat betreft de stank ook zorgen dat 
het in andere delen van Emmen en in Wildlands 
aan de orde zal zijn. Inwoners in de nabijheid van 
de vestigingsplaats zijn door de initiatiefnemers 
actief geïnformeerd1 over het initiatief en de 
werkwijze van de te vestigen veehouderij. Vanuit 
de nabije omgeving rond het bedrijf hebben wij 
geen zienswijzen ontvangen omtrent uw angst 
voor geurhinder. 

Geen wijziging  

 

 

 

 

 
1Wat is actief informeren? als de 
wijzigingen t.a.v. de ammoniakuitstoot niet 
worden genoemd. M.a.w.: Was er op deze 
voorlichtingsavond een vertegenwoordiger 
van de Provincie aanwezig die zelf heeft 
kunnen constateren dat ‘wijziging van de 
begrenzing m.b.t. de Wet ammoniak en 
veehouderij (Wav)’aan de orde is 
geweest? 

2. 1,2 De nieuwe veehouderij komt te 
dicht op de bebouwing van de 
stad 

Alle directe omwonenden van de locatie2 waar de 
nieuwvestiging is gepland zijn hiervan persoonlijk 
op de hoogte gesteld door de initiatiefnemers en 
zijn uitgenodigd voor een gezamenlijke 
informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst is zeer 
druk bezocht en de meningen van de 
omwonenden waren over het algemeen zeer 
positief3. Enkele zorgen4 zijn ook geuit tijdens de 
informatieavond, maar direct inhoudelijk 
beantwoord door de initiatiefnemers. Geen van 
de omwonenden5 heeft een zienswijze tegen ons 

Geen wijziging 
2 Waarom deze locatie? Zijn er meerdere 
locaties besproken, (b.v. de Zandzoom), 
met minder ecologische, landschappelijke 
en historische gevolgen? 

- 3‘….over het algemeen zeer positief’: Heeft 
de provincie dit zelf geconstateerd tijdens 
de bijeenkomst of was dit de 
terugkoppeling van de initiatiefnemers? 
4‘Enkele zorgen…’ Welke zorgen waren 
dit? 

- 5 Wanneer de ‘aanpassing begrenzing op 
- grond van de Wav’ niet aan de orde  



ontwerp besluit ingediend. - geweest, zou dit een reden kunnen zijn  
- voor omwonenden om niet te reageren. 

Niets ingediend door omwonenden wil niet 
zeggen dat er geen zorgen zijn. 

3. 1,2,3 Het mooiste stukje van Drenthe 
wordt verpest, de mooie 
houtwallen. 

Wat mooi is en wat minder mooi wordt bevonden 
verschilt per individu. Menig inwoner6 nabij het te 
vestigen bedrijf heeft aangegeven juist heel blij te 
zijn met de aanstaande verandering. Met hen 
denken wij dat het realiseren van een duurzaam7 
melkveebedrijf nabij een stadsrand op een prima 
manier in het landschap ingepast kan gaan 
worden en zelfs een toegevoegde waarde8 kan 
zijn. Met het bedrijf zijn ook afspraken gemaakt 
om extra aandacht te besteden aan de 
landschappelijke inpassing en de aanwezige 
natuurlijke elementen die daarbij een rol spelen. 
Onder andere is afgesproken dat de structuur 
van de houtwallen8a wordt versterkt door de 
initiatiefnemers. 

Geen wijziging 
6Dat ‘menig inwoner’ iets mooi vindt mag 
niet bepalend zijn. Menig inwoner vindt 
wellicht een trimbaan of een golfbaan op 
deze locatie ook mooi. 
7Past een biologische boerderij/ 
kaasmakerij en zuivelbedrijf niet beter dicht 
bij een woonwijk? 

 
8Wat is de toegevoegde waarde als het 
milieu er op achteruit gaat? 

 
8aHelaas hebben we al moeten 
constateren dat de houtwallen op dit 
moment (20-10-2017) niet versterkt 
worden, maar vertrapt door de schapen die 
er nu lopen. 



4. 3 Er wordt geen ecologisch beheer 
gepleegd, wat passend is bij de 
omgeving 

U geeft aan het door u verworven stuk grond te 
beheren volgens principes van ecologische 
draagkracht, passend bij het gebied zoals u dat 
ziet en beleeft. Ook de gronden9 om u heen 
worden op een wijze gebruikt en beheerd zoals 
de eigenaren van die gronden dat nuttig en 
wenselijk vinden. Zo ook de gronden van de 
initiatiefnemers, welke de laatste jaren vooral als 
bouwland in gebruik zijn geweest. Deze gronden 
zijn daarvoor ook bemest  en voorzien van de 
benodigde nutriënten en mineralen. Ook zijn 
chemische bestrijdingsmiddelen toegepast om 
ziekten en plagen tegen te kunnen gaan. Dus het 
huidige en vele jaren daarvoor toegepaste 
gebruik en beheer is in die zin niet uitgevoerd 
zoals u dat graag wenst10. Met de vestiging van 
de stadsboerderij zullen de aanwezige gronden 
worden omgevormd van bouwland tot grasland, 
deels voor de beweiding van het vee en 
anderzijds voor ruwvoerwinning via maaien. Het 
omzetten van deze gronden in tijdelijk dan wel 
permanent grasland zal niet leiden tot een 
toename van de bemesting11 van deze percelen 
ten opzichte van het huidige gebruik. Eerder zal 
het leiden tot minder aanvoer van mest en 
gewasbeschermingsmiddelen12. 

Geen wijziging 
9Het huidige gebruik en toepassing van 
bemesting is op dit moment al een groot 
(Europees) probleem. Dat initiatiefnemers 
de gronden om ons heen als bouwland 
gebruiken en bemest hebben met de 
nodige nutriënten en mineralen heeft al tot 
een aanvaring tussen initiatiefnemers en 
ons geleid. Maar is dit een vrijbrief om op 
dezelfde wijze door te gaan? 
10Met de aankoop van het perceel beogen 
wij een authentiek stukje Drenthe, zonder 
chemische bestrijdingsmiddelen, in stand 
te houden. De weilanden rond ons perceel 
(van Staatsbosbeheer) waren tot dit 
voorjaar op verantwoorde wijze 
onderhouden: geen bemesting met 
chemische middelen. 
 

 

 

 

11Geen toename in bemesting met 60 
melkkoeien en 60 stuks jongvee? Waar is 
minder aanvoer van mest op gebaseerd? 
12Gewasbeschermingsmiddelen op      
grasland? Over welke middelen hebben  
we het hier? 

5. 3 De toenemende schaalvergroting 
van agrarische bedrijven draagt 
bij aan het verdwijnen van flora 
en fauna die kenmerkend zijn 
voor Drenthe.  

Toename van schaalvergroting heeft niet altijd tot 
gevolg dat de ammoniakdepositie13 toeneemt, dit 
hangt in grote mate af van het gekozen 
huisvestingsysteem. Emissiearme 
huisvestingssystemen zorgen namelijk voor een 

Geen wijziging 
 

13Van (bijna) geen koeien (tot nu alleen 
schapen) nu in dit gebied naar een 
veeteeltbedrijf met 60 melkkoeien en 60 
stuks jongvee en dan geen gevolgen voor 



aanzienlijke reductie van vrijkomende ammoniak 
per dierplaats. Het concept van de voorgenomen 
stadsboerderij is juist blijvend kleinschalig van 
aard. Dit wordt uitgevoerd in combinatie met 
vergaande duurzaamheidsvoorzieningen in onder 
andere de huisvesting van de koeien. Zo zijn 
eisen overeengekomen ten aanzien van de 
maximale ammoniak per dierplaats die veel 
verder gaan dan wettelijk noodzakelijk zijn. 
Zelfde soort afspraken zijn gemaakt ten aanzien 
van het energiegebruik in relatie tot het zelf 
opwekken ervan. 

de ammoniakdepositie? Reductie van 
vrijkomende ammoniak spreekt dit toch 
tegen? 
 
 

 

6. 3 In het document waarin de 
opname van de kwetsbaarheid 
van de bodem en vegetatie is 
beschreven wordt gesproken 
over het ‘Noordlaarderbos’, hoe 
betrouwbaar is deze 
waarneming? 

De waarneming in het Noordbargerbos is 
uitgevoerd door een tweetal ecologen14 in 
provinciale dienst en wij achten deze opname 
zeer betrouwbaar. De in het stuk voorkomende 
aanduiding ‘Noordlaarderbos’ is een vergissing. 
Deze aanduiding fout is hersteld in de herziene 
versie van de rapportage. Tijdens het bezoek aan 
het gebied is geconstateerd dat de kwaliteit van 
het gebied niet hoogwaardig is en de aanwezige 
soorten duiden niet op een zeer kwetsbaar deel 
van het gebied. Onder andere op grond daarvan 
hebben wij de afweging gemaakt het initiatief 
mogelijk te willen maken. Dit, omdat bij de 
eerdere vaststelling van de kaart Wet ammoniak 
en veehouderij dergelijke kwalitatief minder 
kwetsbare randen ook zijn aangepast ten 
behoeve van aanwezige veehouderijen. Deze 
kaartaanpassingen zijn gedaan nadat de Wet 
ammoniak en veehouderij was gewijzigd en wij 
een afweging moesten maken tussen belangen 

Geen wijziging, 

wel aanpassing 

aanduiding 

gebied in het 

document 

 

14 ‘….een tweetal ecologen in provinciale 
dienst….’: Heeft de slager hier zijn eigen 
vlees gekeurd? 
 
Uit: Kwetsbaarheid bodem en vegetatie 

Noordbargerbos voor Ammonium- 

depositie: (zie Bijlage 3) 
Als het tijdstip van onderzoek te laat in het 
jaar was dient er dan niet een nader 
onderzoek plaats te vinden? 
De twee ecologen geven in dit stuk al aan 
dat de kwaliteit van dit gebied achteruit 
gaat. (vergrassing, verruigen van de 
bosrand, risico voor paddestoelenflora en 
kwaliteit van de drogere graslanden.) 
M.a.w.: wat weg is, komt niet/moeilijk weer 
terug. 



op het gebied van ecologie en economie. Precies 
dat hebben we ook in deze casus gedaan. 

7. 3 In het document waarin de 
opname van de kwetsbaarheid 
van de bodem en vegetatie is 
beschreven wordt niets gezegd 
over de mogelijk verloren gegane 
waarden buiten de zone van 250 
meter. 

De opname van de kwaliteit van de rand van het 
Noordbargerbos is uitgevoerd aan de binnenzijde 
van de bestaande begrenzing op grond van de 
kaart Wet ammoniak en veehouderij. Feitelijk dus 
het deel van het gebied dat aangewezen is op 
grond van de Wet ammoniak en veehouderij. De 
natuurwaarden buiten de begrenzing, zowel 
binnen als buiten de wettelijke zonering van 250 
meter, spelen geen rol bij het aanwijzen van te 
beschermen zeer kwetsbare gebieden. Het 
besluit is puur gericht op het beschermen van 
eventuele zeer kwetsbare waarden binnen het 
begrensde gebied. Het gebied moet daarnaast 
ook begrensd zijn als Ecologische 
Hoofdstructuur. 

Geen wijziging  

8. 3 Verzoek tot handhaving van de 
begrenzing van het weiland dat 
in bezit is, zoals vastgelegd in 
het besluit tot vaststelling van de 
kaart Wet ammoniak en 
veehouderij. 

Ook op de huidig geldende kaart Wet ammoniak 
en veehouderij is het weiland dat u in bezit heeft 
niet begrensd als zeer kwetsbaar gebied. Het valt 
wel in de beschermende zone van 250 meter die 
geldt op grond van de Wet ammoniak en 
veehouderij.  Door het wijzigen van de 
begrenzing zal het betreffende perceel deels 
buiten de zonering van 250 meter komen te 
liggen. Dat heeft echter geen gevolgen15 voor het 
gebruik wat u toepast op het perceel.  

Geen wijziging  
 
 
 
 

 
 
15Dat de wijziging van de 250 meter zone 
geen gevolgen heeft voor het gebruik op 
ons perceel is een aanname. 

 
 

60 melkkoeien geven gem. 480.000 liter melk: voor wie is deze productie bedoeld? Alleen voor de omgeving? 



KWETSBAARHEID BODEM EN VEGETATIE NOORDBARGERBOS VOOR AMMONIUMDEPOSITIE 
  

 
Als bijdrage aan de discussie of het mogelijk zou zijn toestemming te geven voor de nieuwvestiging 
van een agrarisch bedrijf heb ik geprobeerd de kwetsbaarheid van vegetatie in samenhang met de 
karakteristieken van de bodem in beeld te brengen. Het bedrijf zou zich graag direct tegen de rand 
van het Noordbargerbos vestigen (zie kaart 1, ijsblauw omrand perceel). Dit bevindt zich direct aan de 
westrand van Noordbarge en daarmee van Emmen. Het bos wordt van de bebouwde kom gescheiden 
door een grotere doorgaande weg en een strook percelen met gras- en akkerland en een paar 
percelen kleinschalige tuinbouw. Het bos in de omgeving van de locatie die in beeld is wordt veel 
gebruikt door wandelaars, en ook door hondenliefhebbers.  
 
De locatie bevindt zich binnen de 250m-bufferzône (lila omgrenzing) die wordt gehanteerd voor 
gebieden die als zeer kwetsbaar zijn aangewezen voor stikstofdepositie als gevolg van veehouderij, 
de zgn. WAV gebieden (Wet Ammoniak en Veehouderij). In deze bufferzône zou in geen 
nieuwvestiging of uitbreiding van dergelijke bedrijven plaats moeten vinden om de nadelige effecten 
van stikstofdepositie in deze natuurgebieden te verminderen. 
De zeer kwetsbare gebieden omvatten –verplicht- alle N2000-gebieden en aangewezen 
natuurmonumenten voorzover deze binnen de EHS liggen. Voor Drenthe geldt –niet verplicht- dat een 
aantal gebieden kleiner dan 50 ha groot zijn aangewezen, waarin werd vastgesteld dat er meer dan 1 
Rode Lijstsoort voorkomt die gevoelig is voor de effecten van ammoniak. In Drenthe zijn daarvoor 
alleen vaatplanten en paddenstoelen meegenomen. 
Aspekten die meewogen in de aanwijzing van deze niet-verplichte gebieden zijn:  
 
1 De gevoeligheid van het betreffende gebied voor ammoniak; 
2 De natuurwaarden aanwezig in het betreffende voor verzuring gevoelige gebied 
3 De ecologische samenhang van het betreffende gebied 
4  De grootte ervan en 
5 De gevolgen van aanwijzing van een gevoelig gebied voor omliggende veehouderijen, 
voorzover er geen verlies van samenhang en/ of bijzondere natuurwaarden optreedt. 
 
 
De aanwijzing van de WAV gebieden is destijds met reden doorgevoerd op basis van inschatting van  
de verzuringsgevoeligheid van het bodemtype, het gevoeligheid van het begroeiingstype voor 
stikstofdepositie (bv hoogveen, schraalland) en het voorkomen van voor hoge ammoniumgehalten 
gevoelige Rode List-soorten planten en paddenstoelen. Er is geen reden om aan te nemen dat daarin 
veel verandering is gekomen. Mocht het aantal Rode Lijstsoorten dat gevoelig is voor ammonium 
inmiddels zijn afgenomen, dan nog is er geen reden om deze gebieden buiten de WAV te stellen: het 
verdwijnen kan immers een regelrecht gevolg zijn van toegenomen ammoniumdepositie in het recente 
verleden, en is daardoor eerder een pleit voor het handhaven van de beperking dan voor het laten 
vervallen ervan. 
Ondanks het feit dat de ammoniumdepositie recent een minder dramatische trend laat zien, is er 
evenmin veel reden om te veronderstellen dat de (in ontwikkeling daarop achterlopende) vegetatie 
zich inmiddels zover heeft hersteld dat de beschermende maatregelen inmiddels overbodig zouden 
zijn. 
Los van of het wettelijk wel mogelijk is, moet een discussie worden gevoerd of het ecologisch wel 
wenselijk is een uitzondering te maken op de bestaande regelgeving. Het volgende is een bijdrage 
daaraan. We hebben nog een keer extra gekeken naar de eerste twee van de genoemde vijf kriteria: 
het voorkomen van soorten die gevoelig zijn voor ammoniumdepositie en de natuurwaarden van het 
betreffende bos.  



 
 

Kaart 1: eventuele vestigingsplaats nieuw bedrijf in relatie tot de bufferzône van het WAV-gebied 
Noordbargerbos. 



 
 
Kaart 2: Bodem en ligging met meetpunten meetnet Milieutekorten (bodemchemie, water en vegetatie) 
rond het Noordbargerbos.

 



 
 
Consequenties ammoniumdepositie voor vegetatie 
Schadelijke effecten van ammoniumdepositie op de vegetatie kunnen zich op een aantal verschillende 
manieren manifesteren. Een eerste manier is via toxiciteit van ammonium zelf. Deze doet zich vooral 
voor bij plantensoorten die karakteristiek zijn voor zwak gebufferde, vaak lemige bodems. Gevoelige 
soorten zijn vooral licht basenminnende soorten van bijvoorbeeld heischrale graslanden, niet-zure 
boszomen en soorten van kwelsituaties met licht basenrijk grondwater. Een tweede schadelijk effect is 
bodemverzuring, die veroorzaakt wordt door een netto uitwisseling van een overmaat NH4+ tegen H+-
ionen door de planten. Gevoelig hiervoor zijn uiteraard vooral zuurmijdende soorten. Een derde 
schadelijk effect van ammonium ligt in verhoging van de stikstofbeschikbaarheid. Met name 
plantensoorten van voedselarme milieus zijn hiervoor gevoelig, omdat ze worden weggeconcurreerd 
door algemenere soorten van voedselrijkere omstandigheden. 
Verder kan ammonium schadelijk zijn voor paddenstoelen, en ontregelend werken bij de vorming van 
mycorrhiza’s waardoor ook de boomgroei negatief wordt beïnvloed. 
 
Evaluatie bodem en meetpunten bodemchemie 
Gevoeligheid voor ammoniumdepositie kan het meest compleet in beeld worden gebracht via het 
meetnet milieutekorten (zie kaart 2), waarin data van grondwater, bodemchemie en vegetatie in 
samenhang kunnen worden geanalyseerd. Helaas ligt er geen punt van dit meetnet in het 
Noordbargerbos., maar er zijn wel een aantal in het nabijgelegen Valther- en Oosterbos. Het 
Noordbargerbos bestaat vooral uit loof- en naaldbosgedeelten met hier en daar heideterreinen op 
veld- en haarpodzolen. Kleinere gedeelten liggen op stuifzandbodems. Het Valther- en Oosterbos 
delen deze karakteristiek. Andere nabijgelegen WAV terreinen zijn minder vergelijkbaar, omdat ze een 
andere (veen-) bodem hebben dan wel andersoortige (natte heide- en hoogveen-) vegetaties hebben. 
Meetpunten in deze twee vergelijkbare bossen zijn over het algemeen erg zuur (pH tussen 3,5 en 4,3), 
hebben mede daardoor ammonium als dominante stikstofvorm, zijn zowel voor stikstof als fosfaat 
mesotroof tot eutroof (zie tabel bodemchemie WAVgebieden). De punten zijn daarmee al zuurder, 
voedselrijker en ammoniumrijker dan wenselijk. De kans op verdere verzuring varieert sterk, maar kan 
groot zijn al naar gelang uitgangssituatie en actuele vegetatie. De vegetatie is wisselend stikstof- of 
fosfaatbeperkt, of door beide. Waar (mede) beperkt door fosfaat, zal het eutrofierend effect van 
inwaaiend stikstof beperkt zijn; wanneer stikstof beperkend is voor de groei zal het effect van 
inwaaiend stikstof tot uiting komen. Deze laatste is dus zeker ook denkbaar in het Noordbargerbos. 
 
 
Gegevens vegetatie (kaart 3) 
Er is geen kartering beschikbaar voor het Noordbargerbos als geheel; de beheerder (SBB) heeft in het 
verleden alleen enkele niet-bospercelen laten karteren. Stikstofgevoelige vegetaties bevinden zich op 
een grotere afstand dan 250m vanaf de locatie (zwarte cirkel): het gaat om gedeelten droge heide en 
een vergraste rompvegetatie daarvan. Daarnaast zijn een paar schrale Berken-Eikenbossen 
gekarteerd. Met name de heiden zijn gevoelig voor verhoogde stikstofdepositie, maar zijn niet zozeer 
ammoniumgevoelig. De rompvegetatie droge heide is minder gevoelig voor ammoniumdepositie 
(gevoeliger soorten zijn immer al voor een deel verdwenen), maar herstel naar droge heide wordt 
bemoeilijkt door hogere stikstofniveaus. 
In de directe omgeving van het bos zijn het kader van de 3e ronde van de Milieukartering Drenthe 
waarnemingen van soorten en vegetatie gedaan. Voor een gedeelte vallen deze laatste 
waarnemingen binnen de straal van 250m rond de eventuele vesatigingsplaats waarop we ons 
concentreren. Bij de bedoelde locatie zijn door de Milieukartering min of meer verrijkte vormen van 
vochtige graslanden (heldergroen; hier: rompgemeenschap van Fluitenkruid) en verder van de 
bosrand droge graslanden (geel, hier: rompgemeenschap van Gewoon struisgras en Biggenkruid). 



Verwachte schade bij toenemende ammoniumuitstoot is niet erg groot, maar met name de drogere 
graslanden zullen wel in kwaliteit afnemen. Ze liggen echter formeel wel buiten het WAV-gebied zelf. 
Ook in de ruimere omgeving zijn rond het Noordbargerbos tamelijk voedselrijke graslanden 
aangetroffen (vochtige en wat minder vochtige (lichtgroen) varianten van graslanden met een sterke 
cultuurinslag). Op deze delen wordt geen grote negatieve invloed verwacht, ook al omdat ze op 
grotere afstand liggen. 
 
Op 6 november 2015 zijn er daarom binnen het Noordlaarderbos in een straal van 250 rond de 
voorgenomen locatie aanvullende waarnemingen gedaan. Er zijn vegetatieopnames gemaakt en het 
bos werd getypeerd. De waarnemingen betroffen planten, mossen en paddenstoelen. De 
waarnemingen vonden  (te) laat in het jaar plaats en er zullen zeker soorten zijn gemist. 
Een flink gedeelte van bos rond de locatie bestaat uit aanplant van Amerikaanse eik, met daaronder 
een weinig soortenrijke ondergroei. Het effect van toegenomen stikstofdepositie zal hier beperkt zijn. 
Er werden geen Rode Lijstsoorten aangetroffen, en geen ammoniumgevoelige soorten. Een gedeelte 
direkt westelijk van de voorgenomen locatie bestaat uit kaal beukenbos, vrijwel zonder ondergroei. 
Ook hier werden geen stikstof- of specifieker: ammoniumgevoelige plantensoorten aangetroffen. 
Direkt zuidwestelijk betreft een mooier ontwikkeld bosgedeelte aan de rand, Berken-Eikenbos met een 
goed ontwikkelde en soortenrijkere struiklaag. Ook hierin werden echter geen bijzonder 
stikstofgevoelige soorten aangetroffen. De zoom van dit bosgedeelte is wat verruigd, waarschijnlijk het 
contact met de cultuurlanden, en de bosrand zelf is wat verrijkt tot een wat fraaier Beuken-Eikenbos 
met wat Hulst en Klimop. Direct ten noorden hiervan ligt een naaldhoutaanplant met eveneens een vrij 
complete ondergroei van Berken-Eikenbos; hiervoor geldt exact hetzelfde als voor de vorige vegetatie-
eenheid. Effecten van een toegenomen ammoniumuitstoot zullen hier vooral een toenemende 
vergrassing van het bos, het sterker verruigen van de bosrand en een uitbreiding van Hulst in de 
struiklaag zijn. Verder bestaat er een risico voor de paddenstoelenflora. 
 
Rode Lijstsoorten 
Ik heb nagegaan of er Rode Lijstsoorten gemeld werden in de aangegeven cirkel van 250m; ik heb de 
bestanden van de Provincie gebruikt en aanvullend het NDFF. Ik heb alleen recente waarnemingen 
(afgelopen 10 jaar) gebruikt. Aangetroffen Rode Lijst soorten in dit deel waren Groene specht en de 
paddenstoel Waaiertje. 
 
Samenvattend 
zie ik geen grote gevaren bij een vestiging van het bedoelde bedrijf omdat het aanliggende 
bosgedeelte deels van weinig waarde is, en het overige deel weliswaar in kwaliteit achteruit zal gaan, 
maar niet dramatisch. Er zijn Rode Lijst soorten aangetroffen in dit deel, maar het is niet bekend of 
deze twee sterk ammoniumgevoelig zijn of niet. Er zijn geen sterk ammoniumgevoelige vegetaties 
aangetroffen. 
Anderszijds is het wel zo dat de mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering van verloren gegane 
waarden duidelijk moeilijker zal worden. Deze uitspraken gelden voor het gedeelte rond 250m rond de 
eventuele vestigingsplaats; ik doe geen gedetailleerde uitspraken over de ruimere omgeving. 
 



 
 Kaart 3. Bestaande data vegetatiekarteringen Noordbargerbos. Toelichting: zie tekst. 
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Agendapunt 6: Aanpassen begrenzing kaart Wet Ammoniak en veehouderij; Statenstuk 2017-811 

Geachte Leden Provinciale Staten Drenthe, 

Op 30 juni 2017 hebben wij bezwaar aangetekend tegen het Ontwerpbesluit wijziging begrenzing kaart 

Wet Ammoniak en Veehouderij Noordbargerbos. (Bijlage 1) 

N.a.v. ons bezwaar heeft de Provincie ons de “Nota van antwoord op ingezonden zienswijzen 

ontwerpbesluit wijziging begrenzing kaart Wet Ammoniak en Veehouderij” toegestuurd. (Bijlage 2) 

D.d. 18 oktober is ons schriftelijk meegedeeld dat de ingebrachte zienswijzen niet leiden tot wijziging van 

het ontwerpbesluit. 

De heren Jumelet en  hebben ons voor een gesprek uitgenodigd op het Provinciehuis op 20 

oktober jl.  

De overwegingen van de Provincie roepen echter bij ons als eigenaar van een perceel binnen de 250 

meter-zone (kadastraal bekend ) veel vragen op, welke ons 

inziens niet of onvoldoende zijn meegenomen bij ons verweer als eigenaar/burger, wonende in de 

gemeente Emmen.  

Wij zouden het op prijs stellen als u bij uw afweging tijdens de bijeenkomst op 22 november 2017 onze 

vragen/opmerkingen wilt meenemen.  

In “Nota van antwoord op ingezonden zienswijzen …..en veehouderij” zijn deze in de laatste kolom cursief 

in het rood geplaatst. (Bijlage 2) 

 

We hopen en verwachten dat ook u van mening bent dat dit kleinschalig gebied met weilanden en 

houtwallen langs de rand van het Noordbargerbos bescherming behoeft.  

Aanpassing van de 250 meter zone is voor ons onaanvaardbaar.  

Er is o.i geen algemeen belang gediend om deze aanpassing door te voeren.  

Wij worden gedupeerd door de wijziging van beschermende 250 meter zone in het kader van de Wet 

ammoniak en veehouderij, als gevolg van een mogelijke aantasting van milieuomstandigheden m.b.t. ons 

weiland en zijn omgeving. 

Het perceel is door ons aangekocht vanwege cultuurhistorische, landschappelijke en recreatieve waarden 

en herstel van de ecologische waarden in de houtwallen en weide (o.a. middels verschralingsbeheer), 

mede dankzij de beschermende 250m. zone.  





Algemeen  

Hierbij geven wij graag een toelichting op het plan om een stadsboerderij in Emmen op te richten.  

Dit willen we realiseren aan de rand van het Noordbargerbos en op loopafstand van de woonwijken 

Bargeres en de Delftlanden. Met de oprichting van onze moderne stadsboerderij willen wij ons 

nadrukkelijk verbinden met de lokale samenleving. Niet alleen door het leveren van verse producten 

aan de omwonenden, maar ook door open en gastvrij te zijn. 

 De stal wordt zo ontworpen dat zowel omwonenden als dagjesmens op een ongedwongen manier 

kennis kunnen maken met de dagelijkse gang van zaken op een modern groen melkveebedrijf.  

Educatie, vinden wij als initiatiefnemers erg belangrijk. Mensen bewust maken van wat ze eten, hoe 

het geproduceerd wordt en hoe je verantwoord en vooral duurzaam omgaat met de natuurlijke 

omgeving. En dat begint al bij de jeugd. Basisscholen uit de omliggende wijken zijn binnen enkele 

minuten fietsen gearriveerd voor een praktijkles, voor levend onderwijs en echte dieren. Om te leren 

en te kunnen zien wat ze dagelijks aan zuivel eten. Maar ook om een koe te kunnen aaien. Naar 

aanleiding van de inloopavond, zijn er al oriënterende gesprekken gevoerd met diverse 

onderwijsinstellingen.  

Uitdaging 

Om de stadsboerderij op deze locatie te kunnen vestigen hebben er overleggen plaatsgevonden met 

diverse organisaties.  

Het overleg vond plaats met de provincie Drenthe, gemeente Emmen, Staatsbosbeheer, Natuur en 

Milieufederatie Drenthe (NMFD) (mede namens Drents Landschap en Natuurmonumenten) en LTO 

Noord. Gezamenlijk is nagegaan of realisatie van het initiatief onder randvoorwaarden een 

mogelijkheid is. Ook is gekeken naar andere plaatsen voor dit initiatief, maar vooral de aanwezigheid 

van de burger in de nabijheid van de stadsboerderij is nergens zo goed te realiseren als op de locatie 

waar het nu gepland is.  

Het vooroverleg heeft opgeleverd dat alle betrokken organisaties van mening zijn dat dit initiatief 

mogelijk is onder gezamenlijk bepaalde voorwaarden.  

Deze randvoorwaarden lopen uiteen van; Maatschappelijke acceptatie, Landschap en natuur tot aan 

Duurzame huisvesting en ammoniak. 

De stadsboerderij met zijn natuurlijke uitstraling wordt ingepast in de bijzondere omgeving waarin 

het is gesitueerd. De authentieke houtwallen en het Noordbargerbos zijn essentieel voor de 

bedrijfsvoering. Deze waardevolle elementen leveren de koeien schaduw en beschutting en delen 

het gebied op in verschillende weides. Weides ingezaaid met een kruidenrijk grasmengsel wat zorgt 

voor een mooi koeienpanorama aan de rand van het Noordbargerbos.  

 

Met de keuze voor melkkoeien in een zo natuurlijk mogelijke omgeving, met een melkrobot, vrije 

uitloop, een welzijnsvloer en vers grasland, wordt ingespeeld op de behoefte van de koeien.  

Middels de emissiearme welzijnsvloer wordt de urine en mest bij de bron gescheiden wat leidt tot 

een hoge ammoniak reductie waardoor we ruim onder de gestelde norm zitten. Daarnaast biedt 

deze welzijnsvloer een maximaal comfort voor de dieren.  

De koeien delen zelf hun dag in en bepalen zelf wanneer zij worden gemolken en wanneer ze willen 

eten of liggen. De individuele curatieve antibiotica behandelingen worden beperkt tot maximaal drie 

per jaar.  



Het melkvee heeft toegang tot de weide tenzij dit door weers-, bodem-, en 

gezondheidsomstandigheden niet mogelijk blijkt. Het streven is er op gericht om het vee van maart 

tot november te weiden wat neerkomt op minimaal tweehonderd dagen per jaar. Dit versterkt ook 

de belevingswaarde van de stadsboerderij.  

 

Draagvlak directe omgeving 

Voor ons was het van belang om te weten of de directe omgeving positief uitziet naar de komst van 

de stadsboerderij. Zij zullen in de toekomst een deel van de markt moeten vormen waarvoor wij 

onze melk verwerken tot zuivelproducten.  Ook voor de andere betrokken partijen, was het van 

belang om te weten of er voldoende draagvlak was voor de stadsboerderij. Gebrek aan draagvlak bij 

de directe omgeving zou voor de provincie Drenthe betekenen dat er geen proces gestart werd om 

te komen tot aanpassing van de kaart Wet ammoniak en veehouderij. 

Om dit te peilen is op 4 april 2017 een voorlichtingsavond georganiseerd voor burgers die nabij de op 

te richten stadsboerderij wonen. Hiervoor zijn duizend persoonlijke uitnodigingen bezorgd, aan 

direct aanwonenden en beheerders van de aangrenzende percelen. Daarnaast zijn via de Erkende 

Overleg Partners van de omliggende wijken, de bewoners van Noordbarge, De Delftlanden en 

Bargeres middels de nieuwsbrief, email en social media uitgenodigd. Verder zijn ook de raadsleden 

van de gemeente Emmen en de Statenleden van de provincie Drenthe uitgenodigd via een email.  

Op deze avond zijn de bewoners van de omliggende wijken uitgebreid en persoonlijk geïnformeerd 

over de plannen voor het oprichten van de stadsboerderij. Hierop is positief gereageerd op de 

voorgenomen plannen. Er zijn tweehonderd bezoekers geweest die kennis hebben genomen van het 

initiatief en waar nodig vragen hebben gesteld. Er was daarnaast de mogelijkheid om een 

reactieformulier in te vullen met een vraag of suggestie. Zomaar een paar reacties… 

1. Super sfeerimpressie gezien. Zie uit naar “koe-knuffelen” 

Leuke “loop” vanuit de wijk en zie het theehuis helemaal zitten. Wens jullie superveel sterkte 

en genieten van dit prachtige plan! –  

2. Fantastisch initiatief! Denk aan het onderwijs in de buurt! En de zorginstellingen! Succes! – 

 

3. Is er voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving? Het kon nog wel eens druk 

worden! –  

4. Geweldig mooi plan, heel veel succes. Fijn dat we al geïnformeerd worden. –  

5. Is er structureel onderwijs mogelijk? Ik bedoel kunnen klassen op bezoek naar de boerderij? 

–  

6. Ik vind ’t Nije Hoff een grote aanwinst voor de wijde omgeving. Het is een geweldig goed 

doordacht concept. –  

De dag na de voorlichtingsavond is er een informatief artikel gepubliceerd in het Dagblad van het 

Noorden met daarin ook een toelichting op de nog te nemen stappen. Hierop hebben wij enkel 

positieve reacties ontvangen vanuit de buurt.  

Met de ontwikkeling van de stadsboerderij worden natuur en melkvee vervlochten in het 

essenlandschap.  
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Team Milieu, Bodem en Energie 

Postbus 122 

9400 AC ASSEN 

 

drenthe.nl 

 
 

 

 

Van:   

Verzonden: woensdag 1 november 2017 20:50 
Aan: P Zwiers; Riette Wollerich-Veldman; Gea Weerts; Bert Vorenkamp; Ko Vester; Harm Henk Veldsema; Siemen 

Vegter; Nico Uppelschoten; Jordy Tuin; Marianne van der Tol; JL Stel; Louise Smits; Jan Smits; Ton Serlie; Henk 
Reinders; Roy Pruisscher; Henk Pragt; Jan Pottjewijd; Frank van de Pol; Henk Nijmeijer; Klaas Neutel; Paul 

Moltmaker; Wim Moinat; Willemien Meeuwissen-Dekker; Hendrikus Loof; Ralph du Long; Hans Kuipers; Martin 
Kremers; Sonja Kort; Aimee van der Ham; Roelie Goettsch; Frank Duut; Greetje Dikkers; Bart van Dekken; Jurr van 

Dalen; Harry Bronts; Rudolf Bosch; Bernadette van den Berg-Slagter; Michel Berends; J Baltes; Maaike Bakker; 

 
Onderwerp: Statencommissie Omgevingsbeleid (OGB) 22 november 2017 13.00 uur 

 

Betreft: Statencommissie Omgevingsbeleid (OGB) 22 november 2017 13.00 uur 

Agendapunt 6: Aanpassen begrenzing kaart Wet Ammoniak en veehouderij; Statenstuk 2017-811 

Geachte Leden Provinciale Staten Drenthe, 

Op 30 juni 2017 hebben wij bezwaar aangetekend tegen het Ontwerpbesluit wijziging begrenzing kaart 

Wet Ammoniak en Veehouderij Noordbargerbos. (Bijlage 1) 

N.a.v. ons bezwaar heeft de Provincie ons de “Nota van antwoord op ingezonden zienswijzen 

ontwerpbesluit wijziging begrenzing kaart Wet Ammoniak en Veehouderij” toegestuurd. (Bijlage 2) 

D.d. 18 oktober is ons schriftelijk meegedeeld dat de ingebrachte zienswijzen niet leiden tot wijziging van 

het ontwerpbesluit. 

De heren Jumelet en  hebben ons voor een gesprek uitgenodigd op het Provinciehuis op 20 

oktober jl.  

De overwegingen van de Provincie roepen echter bij ons als eigenaar van een perceel binnen de 250 

meter-zone (kadastraal bekend ) veel vragen op, welke ons 

inziens niet of onvoldoende zijn meegenomen bij ons verweer als eigenaar/burger, wonende in de 

gemeente Emmen.  

Wij zouden het op prijs stellen als u bij uw afweging tijdens de bijeenkomst op 22 november 2017 onze 

vragen/opmerkingen wilt meenemen.  

In “Nota van antwoord op ingezonden zienswijzen …..en veehouderij” zijn deze in de laatste kolom cursief 

in het rood geplaatst. (Bijlage 2) 

 

We hopen en verwachten dat ook u van mening bent dat dit kleinschalig gebied met weilanden en 

houtwallen langs de rand van het Noordbargerbos bescherming behoeft.  

Aanpassing van de 250 meter zone is voor ons onaanvaardbaar.  

Er is o.i geen algemeen belang gediend om deze aanpassing door te voeren.  

Wij worden gedupeerd door de wijziging van beschermende 250 meter zone in het kader van de Wet 

ammoniak en veehouderij, als gevolg van een mogelijke aantasting van milieuomstandigheden m.b.t. ons 

weiland en zijn omgeving. 

Het perceel is door ons aangekocht vanwege cultuurhistorische, landschappelijke en recreatieve waarden 

en herstel van de ecologische waarden in de houtwallen en weide (o.a. middels verschralingsbeheer), 

mede dankzij de beschermende 250m. zone.  

Mochten Provinciale Staten van Drenthe akkoord gaan met de vestiging van ’t Nije Hof, dan verzoeken 

ondergetekenden de locatie van ’t Nije Hof zodanig te wijzigen, dat  binnen 

de beschermende zone van 250 blijft liggen. 
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Aan: '  info@hetnijehoff.nl 

Onderwerp: FW: Statencommissie Omgevingsbeleid (OGB) 22 november 2017 13.00 uur  

 

Heren, 

 

Hierbij de stukken die door  aan de staten zijn gezonden ter informatie. Nogmaals het advies om je 

in de presentatie aan de staten hier niet (teveel) op te richten, maar je eigen positieve verhaal te vertellen. Maak 

duidelijk waarom het juist een kans is voor Drenthe om hier medewerking aan te verlenen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
Beleidscoördinator bodemontwikkeling & duurzame landbouw 

 

 
 

Team Milieu, Bodem en Energie 

Postbus 122 

9400 AC ASSEN 

 

drenthe.nl 

 
 

 

 

Van:   

Verzonden: woensdag 1 november 2017 20:50 

Aan: P Zwiers; Riette Wollerich-Veldman; Gea Weerts; Bert Vorenkamp; Ko Vester; Harm Henk Veldsema; Siemen 
Vegter; Nico Uppelschoten; Jordy Tuin; Marianne van der Tol; JL Stel; Louise Smits; Jan Smits; Ton Serlie; Henk 

Reinders; Roy Pruisscher; Henk Pragt; Jan Pottjewijd; Frank van de Pol; Henk Nijmeijer; Klaas Neutel; Paul 
Moltmaker; Wim Moinat; Willemien Meeuwissen-Dekker; Hendrikus Loof; Ralph du Long; Hans Kuipers; Martin 

Kremers; Sonja Kort; Aimee van der Ham; Roelie Goettsch; Frank Duut; Greetje Dikkers; Bart van Dekken; Jurr van 
Dalen; Harry Bronts; Rudolf Bosch; Bernadette van den Berg-Slagter; Michel Berends; J Baltes; Maaike Bakker; 

 

Onderwerp: Statencommissie Omgevingsbeleid (OGB) 22 november 2017 13.00 uur 

 

Betreft: Statencommissie Omgevingsbeleid (OGB) 22 november 2017 13.00 uur 

Agendapunt 6: Aanpassen begrenzing kaart Wet Ammoniak en veehouderij; Statenstuk 2017-811 

Geachte Leden Provinciale Staten Drenthe, 

Op 30 juni 2017 hebben wij bezwaar aangetekend tegen het Ontwerpbesluit wijziging begrenzing kaart 

Wet Ammoniak en Veehouderij Noordbargerbos. (Bijlage 1) 

N.a.v. ons bezwaar heeft de Provincie ons de “Nota van antwoord op ingezonden zienswijzen 

ontwerpbesluit wijziging begrenzing kaart Wet Ammoniak en Veehouderij” toegestuurd. (Bijlage 2) 

D.d. 18 oktober is ons schriftelijk meegedeeld dat de ingebrachte zienswijzen niet leiden tot wijziging van 

het ontwerpbesluit. 

De heren Jumelet en  hebben ons voor een gesprek uitgenodigd op het Provinciehuis op 20 

oktober jl.  

De overwegingen van de Provincie roepen echter bij ons als eigenaar van een perceel binnen de 250 

meter-zone (kadastraal bekend ) veel vragen op, welke ons 

inziens niet of onvoldoende zijn meegenomen bij ons verweer als eigenaar/burger, wonende in de 

gemeente Emmen.  





Algemeen  

Hierbij geven wij graag een toelichting op het plan om een stadsboerderij in Emmen op te richten.  

Dit willen we realiseren aan de rand van het Noordbargerbos en op loopafstand van de woonwijken 

Bargeres en de Delftlanden. Met de oprichting van onze moderne stadsboerderij willen wij ons 

nadrukkelijk verbinden met de lokale samenleving. Niet alleen door het leveren van verse producten 

aan de omwonenden, maar ook door open en gastvrij te zijn. 

 De stal wordt zo ontworpen dat zowel omwonenden als dagjesmens op een ongedwongen manier 

kennis kunnen maken met de dagelijkse gang van zaken op een modern groen melkveebedrijf.  

Educatie, vinden wij als initiatiefnemers erg belangrijk. Mensen bewust maken van wat ze eten, hoe 

het geproduceerd wordt en hoe je verantwoord en vooral duurzaam omgaat met de natuurlijke 

omgeving. En dat begint al bij de jeugd. Basisscholen uit de omliggende wijken zijn binnen enkele 

minuten fietsen gearriveerd voor een praktijkles, voor levend onderwijs en echte dieren. Om te leren 

en te kunnen zien wat ze dagelijks aan zuivel eten. Maar ook om een koe te kunnen aaien. Naar 

aanleiding van de inloopavond, zijn er al oriënterende gesprekken gevoerd met diverse 

onderwijsinstellingen.  

Uitdaging 

Om de stadsboerderij op deze locatie te kunnen vestigen hebben er overleggen plaatsgevonden met 

diverse organisaties.  

Het overleg vond plaats met de provincie Drenthe, gemeente Emmen, Staatsbosbeheer, Natuur en 

Milieufederatie Drenthe (NMFD) (mede namens Drents Landschap en Natuurmonumenten) en LTO 

Noord. Gezamenlijk is nagegaan of realisatie van het initiatief onder randvoorwaarden een 

mogelijkheid is. Ook is gekeken naar andere plaatsen voor dit initiatief, maar vooral de aanwezigheid 

van de burger in de nabijheid van de stadsboerderij is nergens zo goed te realiseren als op de locatie 

waar het nu gepland is.  

Het vooroverleg heeft opgeleverd dat alle betrokken organisaties van mening zijn dat dit initiatief 

mogelijk is onder gezamenlijk bepaalde voorwaarden.  

Deze randvoorwaarden lopen uiteen van; Maatschappelijke acceptatie, Landschap en natuur tot aan 

Duurzame huisvesting en ammoniak. 

De stadsboerderij met zijn natuurlijke uitstraling wordt ingepast in de bijzondere omgeving waarin 

het is gesitueerd. De authentieke houtwallen en het Noordbargerbos zijn essentieel voor de 

bedrijfsvoering. Deze waardevolle elementen leveren de koeien schaduw en beschutting en delen 

het gebied op in verschillende weides. Weides ingezaaid met een kruidenrijk grasmengsel wat zorgt 

voor een mooi koeienpanorama aan de rand van het Noordbargerbos.  

 

Met de keuze voor melkkoeien in een zo natuurlijk mogelijke omgeving, met een melkrobot, vrije 

uitloop, een welzijnsvloer en vers grasland, wordt ingespeeld op de behoefte van de koeien.  

Middels de emissiearme welzijnsvloer wordt de urine en mest bij de bron gescheiden wat leidt tot 

een hoge ammoniak reductie waardoor we ruim onder de gestelde norm zitten. Daarnaast biedt 

deze welzijnsvloer een maximaal comfort voor de dieren.  

De koeien delen zelf hun dag in en bepalen zelf wanneer zij worden gemolken en wanneer ze willen 

eten of liggen. De individuele curatieve antibiotica behandelingen worden beperkt tot maximaal drie 

per jaar.  



Het melkvee heeft toegang tot de weide tenzij dit door weers-, bodem-, en 

gezondheidsomstandigheden niet mogelijk blijkt. Het streven is er op gericht om het vee van maart 

tot november te weiden wat neerkomt op minimaal tweehonderd dagen per jaar. Dit versterkt ook 

de belevingswaarde van de stadsboerderij.  

 

Draagvlak directe omgeving 

Voor ons was het van belang om te weten of de directe omgeving positief uitziet naar de komst van 

de stadsboerderij. Zij zullen in de toekomst een deel van de markt moeten vormen waarvoor wij 

onze melk verwerken tot zuivelproducten.  Ook voor de andere betrokken partijen, was het van 

belang om te weten of er voldoende draagvlak was voor de stadsboerderij. Gebrek aan draagvlak bij 

de directe omgeving zou voor de provincie Drenthe betekenen dat er geen proces gestart werd om 

te komen tot aanpassing van de kaart Wet ammoniak en veehouderij. 

Om dit te peilen is op 4 april 2017 een voorlichtingsavond georganiseerd voor burgers die nabij de op 

te richten stadsboerderij wonen. Hiervoor zijn duizend persoonlijke uitnodigingen bezorgd, aan 

direct aanwonenden en beheerders van de aangrenzende percelen. Daarnaast zijn via de Erkende 

Overleg Partners van de omliggende wijken, de bewoners van Noordbarge, De Delftlanden en 

Bargeres middels de nieuwsbrief, email en social media uitgenodigd. Verder zijn ook de raadsleden 

van de gemeente Emmen en de Statenleden van de provincie Drenthe uitgenodigd via een email.  

Op deze avond zijn de bewoners van de omliggende wijken uitgebreid en persoonlijk geïnformeerd 

over de plannen voor het oprichten van de stadsboerderij. Hierop is positief gereageerd op de 

voorgenomen plannen. Er zijn tweehonderd bezoekers geweest die kennis hebben genomen van het 

initiatief en waar nodig vragen hebben gesteld. Er was daarnaast de mogelijkheid om een 

reactieformulier in te vullen met een vraag of suggestie. Zomaar een paar reacties… 

1. Super sfeerimpressie gezien. Zie uit naar “koe-knuffelen” 

Leuke “loop” vanuit de wijk en zie het theehuis helemaal zitten. Wens jullie superveel sterkte 

en genieten van dit prachtige plan! –  

2. Fantastisch initiatief! Denk aan het onderwijs in de buurt! En de zorginstellingen! Succes! – 

 

3. Is er voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving? Het kon nog wel eens druk 

worden! –  

4. Geweldig mooi plan, heel veel succes. Fijn dat we al geïnformeerd worden. –  

5. Is er structureel onderwijs mogelijk? Ik bedoel kunnen klassen op bezoek naar de boerderij? 

–  

6. Ik vind ’t Nije Hoff een grote aanwinst voor de wijde omgeving. Het is een geweldig goed 

doordacht concept. –  

De dag na de voorlichtingsavond is er een informatief artikel gepubliceerd in het Dagblad van het 

Noorden met daarin ook een toelichting op de nog te nemen stappen. Hierop hebben wij enkel 

positieve reacties ontvangen vanuit de buurt.  

Met de ontwikkeling van de stadsboerderij worden natuur en melkvee vervlochten in het 

essenlandschap.  
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Hoi  

Even via de mail omdat ikje telefonisch niet heb kunnen bereiken. 

Het is je vast niet ontgaan dat de Statencommissie van PS het dossier van t Nije Hoff heeft behandeld. IN hun 

vergadering is unaniem positief gereageerd en besloten op het voorliggende plan en de vraag om de kaart Wav aan 

te passen. Dat is dus goed nieuws. Op 13 december zal PS het besluit definitief nemen en na publicatie in het 

Provinciaal Blad zal de nieuwe begrenzing dan ook geldend zijn. 

Voor jou is het van belang om te eten dat we nog overleg hebben gevoerd met de . Ik samen met 

de gedeputeerde. Zij gaven aan hun bezwaren te houden en ook beroep aan te willen tekenen tegen het besluit. 

Echter, we hebben in het gesprek ook de verkenning gedaan hoe zij er in zouden staan als we de locatie van de 

boerderij wel buiten de zonering brengen, maar hun perceel er binnen houden. Dat is wat hen betreft een goed 

voorstel waar ze mee kunnen leven en waardoor ze de zaak willen laten rusten. Daarbij aangevend dat ze ook de 

gemeentelijke procedures laten voor wat ze zijn (valt uiteraard nader te bezien).  

Gedeputeerde en ik hebben besloten de kaart dan ook iets anders aan te passen dan zoals onze eerste optie was. Ik 

heb het kaartbeeld nog even weer voor je bijgevoegd. Normaal gesproken begrenzen we op de topografische 

grenzen, maar we hebben in eerdere gevallen ook de cirkelmethode toegepast. Die methode zullen we in dit geval 

ook gaan toepassen. Met als gevolg dat de dierenverblijven van t Nije Hoff buiten de zonering blijven of komen te 

liggen, maar dat het grasland perceel dat in eigendom is van  binnen de zone van 250 meter blijft. Heeft 

voor jullie besluit verder geen enkel effect en ook niet voor het gebruik van het perceel door   

Hoop dat hiermee alles helder is. Zo niet, dan moet je mij maar even bellen. 

Met vriendelijke groet, 

 
Beleidscoördinator bodemontwikkeling & duurzame landbouw 

 
Team Milieu, Bodem en Energie 

Postbus 122 

9400 AC ASSEN 

 

drenthe.nl 

 
De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik 

door anderen is niet toegestaan. Als u niet de bedoelde ontvanger bent, wilt u dan dit bericht en ieder aangehecht 

databestand verwijderen en de gemeente Emmen hiervan via e-mail op de hoogte stellen.  
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Beleidsmedewerker Ruimte 

 

Gemeente Emmen 

Team Ruimte 

T  

M  

E emmen.nl 

 

 

Vreding 5 

Postbus 30.001 

7800 RA, Emmen 

______________________________________________ 

www.emmen.nl 

Van:  [mailto: drenthe.nl]  

Verzonden: donderdag 30 november 2017 10:28 

Aan:  

Onderwerp: Begrenzing Wav kaart 

Hoi  

Even via de mail omdat ikje telefonisch niet heb kunnen bereiken. 

Het is je vast niet ontgaan dat de Statencommissie van PS het dossier van t Nije Hoff heeft behandeld. IN hun 

vergadering is unaniem positief gereageerd en besloten op het voorliggende plan en de vraag om de kaart Wav aan 

te passen. Dat is dus goed nieuws. Op 13 december zal PS het besluit definitief nemen en na publicatie in het 

Provinciaal Blad zal de nieuwe begrenzing dan ook geldend zijn. 

Voor jou is het van belang om te eten dat we nog overleg hebben gevoerd met de . Ik samen met 

de gedeputeerde. Zij gaven aan hun bezwaren te houden en ook beroep aan te willen tekenen tegen het besluit. 

Echter, we hebben in het gesprek ook de verkenning gedaan hoe zij er in zouden staan als we de locatie van de 

boerderij wel buiten de zonering brengen, maar hun perceel er binnen houden. Dat is wat hen betreft een goed 

voorstel waar ze mee kunnen leven en waardoor ze de zaak willen laten rusten. Daarbij aangevend dat ze ook de 

gemeentelijke procedures laten voor wat ze zijn (valt uiteraard nader te bezien).  

Gedeputeerde en ik hebben besloten de kaart dan ook iets anders aan te passen dan zoals onze eerste optie was. Ik 

heb het kaartbeeld nog even weer voor je bijgevoegd. Normaal gesproken begrenzen we op de topografische 

grenzen, maar we hebben in eerdere gevallen ook de cirkelmethode toegepast. Die methode zullen we in dit geval 

ook gaan toepassen. Met als gevolg dat de dierenverblijven van t Nije Hoff buiten de zonering blijven of komen te 

liggen, maar dat het grasland perceel dat in eigendom is van  binnen de zone van 250 meter blijft. Heeft 

voor jullie besluit verder geen enkel effect en ook niet voor het gebruik van het perceel door   

Hoop dat hiermee alles helder is. Zo niet, dan moet je mij maar even bellen. 

Met vriendelijke groet, 

 
Beleidscoördinator bodemontwikkeling & duurzame landbouw 

 
Team Milieu, Bodem en Energie 

Postbus 122 

9400 AC ASSEN 

 

drenthe.nl 

 
De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik 

door anderen is niet toegestaan. Als u niet de bedoelde ontvanger bent, wilt u dan dit bericht en ieder aangehecht 

databestand verwijderen en de gemeente Emmen hiervan via e-mail op de hoogte stellen.  

De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik 

door anderen is niet toegestaan. Als u niet de bedoelde ontvanger bent, wilt u dan dit bericht en ieder aangehecht 

databestand verwijderen en de gemeente Emmen hiervan via e-mail op de hoogte stellen.  
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liggen, maar dat het grasland perceel dat in eigendom is van  binnen de zone van 250 meter blijft. Heeft 

voor jullie besluit verder geen enkel effect en ook niet voor het gebruik van het perceel door   

Hoop dat hiermee alles helder is. Zo niet, dan moet je mij maar even bellen. 

Met vriendelijke groet, 

 
Beleidscoördinator bodemontwikkeling & duurzame landbouw 

 
Team Milieu, Bodem en Energie 

Postbus 122 

9400 AC ASSEN 

 

drenthe.nl 

 
De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik 

door anderen is niet toegestaan. Als u niet de bedoelde ontvanger bent, wilt u dan dit bericht en ieder aangehecht 

databestand verwijderen en de gemeente Emmen hiervan via e-mail op de hoogte stellen.  







[Paginanummer]

 

Alvast bedankt voor de moeite. 

 

Groet  







[Paginanummer]

 

Alvast bedankt voor de moeite. 

 

Groet  







[Paginanummer]

 

Alvast bedankt voor de moeite. 

 

Groet  
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Alvast bedankt voor de moeite. 

Groet  





[Paginanummer]

Aan:  < drenthe.nl>  
Onderwerp: Kaart Wet ammoniak en veehouderij  

Dag  

 

Ik ben bezig het PB op te stellen voor jouw Statenstuk dat vandaag door PS behandeld is, je heb alleen de kaart in 

pdf-vorm aangeleverd. Kan je misschien de kaart in jpeg vorm of in word bij mij aanleveren? 

 

Groet,  







[Paginanummer]

 
 
 
Verzonden vanaf Samsung-tablet. 
 
 
-------- Oorspronkelijk bericht -------- 
Van:  @drenthe.nl>  
Datum: 14-12-17 15:27 (GMT+01:00)  
Aan: @drenthe.nl>  
Cc:  < drenthe.nl>  
Onderwerp: RE: Kaart Wet ammoniak en veehouderij  

Hoi  
Voor zover ik weet is de tekening die jij meestuurde een oude versie, maar dat kan  wel aangeven. 
@  de bijgevoegde jpg is toch de versie die bij het stuk gevoegd moet worden? 

 

Ik heb de titel aangepast; dat was nog niet gebeurd. 
 

Grt., 
 

 

Van:   

Verzonden: donderdag 14 december 2017 11:27 

Aan:  
Onderwerp: RE: Kaart Wet ammoniak en veehouderij 

 

Dag , 

 

De kaart die je mij gestuurd hebt is anders dan de kaart die bij het stuk zit. Ik stuur hem even mee. 

Ook staat er in de afbeelding aangegeven dat het een voorgenomen wijziging betreft, het lijkt me dat als PS erover 

besloten heeft dit niet meer een voor genomen wijziging is maar gewoon de definitieve wijziging is. Klopt dit? 

 

Ik hoor het graag! 

 

Groet,  

 

Van:   

Verzonden: donderdag 14 december 2017 7:52 
Aan:  

CC:  
Onderwerp: RE: Kaart Wet ammoniak en veehouderij 

 

Beste , 

Hierbij de kaart in jgp-format. 

Grt., 

 

 

 

 
-------- Oorspronkelijk bericht -------- 



[Paginanummer]

Van:  @drenthe.nl>  
Datum: 13-12-17 17:45 (GMT+01:00)  
Aan:  < drenthe.nl>  
Onderwerp: Kaart Wet ammoniak en veehouderij  

Dag  

 

Ik ben bezig het PB op te stellen voor jouw Statenstuk dat vandaag door PS behandeld is, je heb alleen de kaart in 

pdf-vorm aangeleverd. Kan je misschien de kaart in jpeg vorm of in word bij mij aanleveren? 

 

Groet,  



Aanpassing begrenzing kaart Wet 

ammoniak en veehouderij 
 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 14 december 2017, kenmerk MBE/2017003554, team 

Milieu, Bodem en Energie, tot bekendmaking van het besluit van Provinciale Staten inzake de aanpassing 

van de begrenzing van de kaart Wet ammoniak en veehouderij 

 

 

Gedeputeerde Staten maken bekend dat door Provinciale Staten in hun vergadering van 13 december 2017 

is vastgesteld hetgeen volgt. 

 

 

Besluit G-1 

 

 

Provinciale Staten van Drenthe; 

 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 18 oktober 2017, kenmerk 

42/3.1/2017002804; 

 

overwegende, dat de Wet ammoniak en veehouderij regels stelt ter bescherming van natuurgebieden tegen 

de effecten van ammoniakemissie door veehouderijen; 

 

dat Provinciale Staten op 12 november 2010 op basis van artikel 2, eerste lid, van de Wet ammoniak en 

veehouderij de Drentse kaart Wet ammoniak en veehouderij hebben vastgesteld; 

 

dat de Wet ammoniak en veehouderij randvoorwaarden en criteria bevat op basis waarvan Provinciale 

Staten de zeer kwetsbare gebieden op kaart aanwijzen; 

 

dat kennis is genomen van het initiatief om te komen tot het oprichten van een stadsboerderij in de 

nabijheid van het zuidelijke deel van het Noordbargerbos, nabij de woonwijk Bargeres te Emmen; 

 

dat het oprichten van het melkveebedrijf niet mogelijk is als gevolg van de huidige begrenzing van een 

naastgelegen en als zeer kwetsbaar aangemerkt gebied; 

 

dat Provinciale Staten de bevoegdheid hebben om de grenzen van zeer kwetsbare gebieden aan te wijzen 

en daarmee ook te wijzigen; 

 

dat de Wet ammoniak en veehouderij bepaalt dat afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van 

toepassing is op de voorbereiding van een besluit tot wijziging van deze gebieden; 

 



dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 2a, tweede lid, van de Wet ammoniak en veehouderij 

vooroverleg heeft plaatsgevonden met betrokken instanties; 

 

dat uit het gehouden vooroverleg is gebleken dat aanpassen van de begrenzing van de kaart Wet 

ammoniak en veehouderij ten behoeve van dit specifieke initiatief niet stuit op bezwaren indien door 

initiatiefnemers tegemoet wordt gekomen aan de in het vooroverleg overeengekomen randvoorwaarden; 

 

dat deze randvoorwaarden zijn vastgelegd in een privaatrechtelijke overeenkomst tussen de provincie 

Drenthe en de initiatiefnemers; 

 

dat tegen het ontwerpbesluit drie zienswijzen zijn ingebracht en dat ter beoordeling van deze zienswijzen 

een antwoordnota is opgesteld waarin de zienswijzen inhoudelijk zijn beantwoord; 

 

dat op basis van de ingebrachte zienswijzen het ontwerpbesluit niet inhoudelijk is aangepast; 

 

gelet op artikelen 2 en 2a, van de Wet ammoniak en veehouderij; 

 

 

BESLUITEN: 

 

 

in te stemmen met de voorgestelde grensaanpassing van het Noordbargerbos op de kaart Wet ammoniak 

en veehouderij. 

 

Assen, 13 december 2017 

 

Provinciale Staten voornoemd, 

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter 

mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier 

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd, 

namens dezen, 

 

R. de Wilde, 

teamleider Milieu, Bodem en Energie 

 

 

 

Uitgegeven 21 december 2017 

 

Link naar de gewijzigde versie van de WAV kaart: 

https://geo.drenthe.nl/geoportaal/src/?lang=nl&topic=portaal&bgLayer=openbasiskaart.nl&layers=GBI.FO

_MASK_DR_NL,GBI.MILIEU_BOBES_WAV_V 
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Assen, 13 december 2017

 

Provinciale Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

namens dezen,

 

R. de Wilde,

teamleider Milieu, Bodem en Energie

 

 

 

Uitgegeven 22 december 2017
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[Paginanummer]

Ik ben op dit moment thuis en ben morgen nauwelijks op kantoor. Mogelijk 
zend ik u morgen de definitieve begrenzen en anders woensdag. Ik hoop dat u 
daar nog even o kunt en wilt wachten.  
Uiteraard heb ik de laatste wijziging ook nog besproken met de gemeente 
Emmen zodat zij ook geheel op de hoogte zijn. 
U verneemt snel weer van mij en bij vragen of onduidelijkheden weet u mij te 
vinden. 
Met vriendelijke groet,  

  
Verzonden vanaf mijn Samsung-apparaat 
 
 
-------- Oorspronkelijk bericht -------- 
Van:   
Datum: 08-01-18 17:32 (GMT+01:00)  
Aan:  @drenthe.nl>  
Onderwerp: Wijziging Noordbargerbos m.b.t. Wet ammoniak en Veehouderij  

Goedemiddag, 
 
Tijdens ons laatste telefonisch contact d.d. 21 december 2017 hebt u mij  
meegedeeld dat ons perceel binnen de beschermde 250m. zone zou vallen. 
We hebben ook via Mijn overheid gelezen dat de aanpassing heeft plaats  
gevonden. 
Ik had begrepen dat dit schriftelijk aan ons bevestigd zou worden. 
 
We hebben nu geen inzicht in hoe de begrenzing loopt. 
Is het mogelijk om hierin inzage te krijgen, zodat we zekerheid hebben  
dat de begrenzing m.b.t. ons perceel aangepast is? 
Graag horen we op korte termijn. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
--- 
Dit e-mailbericht is gecontroleerd op virussen met Avast antivirussoftware. 
https://www.avast.com/antivirus 





[Paginanummer]

 

 

 

De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik 

door anderen is niet toegestaan. Als u niet de bedoelde ontvanger bent, wilt u dan dit bericht en ieder aangehecht 

databestand verwijderen en de gemeente Emmen hiervan via e-mail op de hoogte stellen. 

 









[Paginanummer]

Team Ontwikkeling, 

tel. . 

 

 

 

 

De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en 
gebruik door anderen is niet toegestaan. Als u niet de bedoelde ontvanger bent, wilt u dan dit bericht en 
ieder aangehecht databestand verwijderen en de gemeente Emmen hiervan via e-mail op de hoogte stellen.  





[Paginanummer]

- bedrijf kan denk ik geen rechten ontlenen zoals die van een deelnemende proefstalstatushouder. Kan hij het 

toch aanvragen en bouwen met als risico dat de emissiefactor hoger wordt bij definitieve vaststelling en voor 

hetzelfde project opnieuw een Wnb-vergunning moet worden aangevraagd met als risico niet-vergunbaar? (als er 

geen ontwikkelruimte meer zou zijn). Als de VEF is erkend, en op basis daarvan is verleend en vergund en 

vervolgens is de definitieve factor hoger, dan mag een veehouder de VEF blijven hanteren. 

 

 

 

 

 

 












