
Afzenders:	
Heren	R.	van	Oosten	en	S.	Verdonkschot	

Aan:	
de	voorzitter	en	leden	van	
Provinciale	Staten	van	Drenthe	

Per	email	naar:		statengriffie@drentsparlement.nl	

Betreft:		Geen	milieuvergunning	voor	nieuw	melkveebedrijf,	maar	wel	begonnen	met	de	bouw	

Emmen,	4	oktober	2019	

Geachte	voorzitter/leden,	

In	2017	en	in	2019	heeft	u	ingestemd	met	een	voorstel	van	GS	om	de	WAV-kaart	te	wijzigen	om	zo	de	weg	
vrij	te	maken	voor	het	oprichten	van	een	melkveebedrijf	met	70	melkkoeien/kalveren	en	60	stuks	jongvee	
aan	de	Nieuw-Amsterdamsestraat	te	Emmen.	

De	gemeenteraad	van	Emmen	heeft	begin	2019	hiervoor	een	nieuw	bestemmingsplan	vastgesteld.	In	mei	
2019	is	een	omgevingsvergunning	voor	de	bouw	van	de	stal,	de	kaasmakerij	en	de	horecagelegenheid	
aangevraagd.	Deze	vergunning	is	op	12	september	jl.	verleend.	

Op	2	september	jl.	zijn	de	initiatiefnemers	begonnen	met	de	bouw,	op	eigen	risico,	gezien	de	door	ons	
aangespannen	bodemprocedure	tegen	het	bestemmingsplan	die	nog	loopt	bij	Raad	van	State	(zie	bijlage	1).	

U	heeft	de	initiatiefnemers	een	aantal	randvoorwaarden	meegegeven.	Hiertoe	is	een	privaatrechtelijke	
overeenkomst	tussen	hen	en	de	provincie	afgesloten	(bijlage	2).	
In	deze	overeenkomst	is	opgenomen	dat	GS	op	11	juli	2015	een	vergunning	op	grond	van	de	Wet	
Natuurbescherming	heeft	verleend	op	basis	waarvan	het	op	te	richten	melkveebedrijf	stikstof/ammoniak-
depositie-ruimte	voor	de	130	koeien	verkreeg.	Uit	navraag	bij	de	provincie	blijkt	echter	dat	er	geen	
vergunning	is	c.q.	hoefde	te	worden	afgegeven,	maar	dat	kon	worden	volstaan	met	een	AERIUS-berekening	
(bijlage	3).	

Met	de	PAS-uitspraak	van	de	Raad	van	State	van	29	mei	jl.	is	duidelijk	geworden	dat	deze	AERIUS-
berekening	geen	waarde	meer	heeft.	Dit	wordt	bevestigd	door	een	ambtenaar	van	de	gemeente	Emmen	
(bijlage	4).	
Deze	ambtenaar	heeft	ons	telefonisch	te	kennen	gegeven	dat,	voordat	de	bouwvergunning	is	verleend,	er	
op	verzoek	van	GS	ambtelijk	overleg	heeft	plaatsgevonden	tussen	met	B&W	Emmen.	GS	is	van	mening	dat	
de	bouwvergunning	niet	kan	worden	verstrekt	vanwege	het	ontbreken	van	een	(milieu)vergunning	voor	het	
stallen	van	de	koeien.	B&W	ziet	echter	geen	gronden	om	de	vergunning	te	weigeren.	

Wij	vragen	u	om	GS	te	verzoeken	gebruik	te	maken	van	haar	bevoegdheid	om	de	gemeente	te	instrueren.	

Als	de	bouw	niet	wordt	stilgelegd,	bestaat	het	risico	dat	er	straks	een	stal	is	opgericht	(in	kwetsbaar	gebied	
vlakbij	twee	woonwijken)	waarin	geen	landbouwdieren	mogen	worden	gehouden.	Iets	dat	logischerwijs	
moet	worden	voorkomen.	

Met	vriendelijke	groet,	

Rein	van	Oosten	&	Stephen	Verdonkschot	
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(bron: Dagblad van het Noorden, 18 september 2019) 

Emmen krijgt stadsboerderij: Schop de grond in voor 'koe, kaas en thee' 

De bouw van stadsboerderij ‘t Nije Hoff aan de Nieuw-Amsterdamsestraat in 
Emmen is begonnen. Het bedrijf begint met zo’n dertig volwassen melkkoeien. 
Belangstellenden kunnen straks spontaan binnenlopen om een kijkje in de 
agrarische keuken te nemen. 

De komst van de stadsboerderij aan de rand van het Noordbargerbos in Emmen had 
nogal wat voeten in de aarde. Ruim twee jaar geleden presenteerden de boers Gert-Jan 
(30) en Rick Nijhoff (27) hun plannen aan de buurt, maar zo’n drie weken geleden ging de
eerste schop pas de grond in. ,,Voor ons gevoel duurde het lang, want we moesten nog 
allerlei procedures volgen. Ondertussen spraken we wekelijks wel mensen die ons 
vroegen wanneer we nou van start zouden gaan. We zijn heel blij dat het nu zo ver is”, 
vertelt Rick Nijhoff. 

De eerste weken zijn grondwerkzaamheden verricht op het terrein. De afgelopen dagen is 
volgens de broers zo’n 100 kuub beton gestort voor de vloer van de mest- en kaaskelder. 
,,We hopen dat we over twee maanden aan de gang kunnen met de begane grond en dat 
voor het einde van het jaar het dak erop zit”, vertelt Gert-Jan Nijhoff. 

Kaasmakerij en theeschenkerij 

De broers komen uit een familie die al verscheidene generaties lang boert in Emmen. 
Maar wat dit duo voor ogen heeft, is anders dan de agrarische bedrijven van hun 
voorouders. De twee willen een melkveebedrijf beginnen met daarbij een kaasmakerij en 
een theeschenkerij. ,,Ons concept heeft drie pijlers: koe, kaas en thee”, lacht de oudste 
van het tweetal. ,,Het idee is dat we straks zo’n vijf dagen per week open zijn voor 
publiek, zodat mensen ook een kijkje in het bedrijf kunnen nemen.” 

Door hun bezoekers voor te lichten en ze een kijkje te geven in de agrarische keuken, 
willen de twee het publiek wat kennis meegeven over de bedrijfstak. ,,We willen laten zien 
hoe het eraan toegaat. Van het melken van de koe met een melkrobot tot het maken van 
kaas. Er zijn steeds minder boeren en wij vinden het belangrijk dat mensen weten waar 
hun voedsel vandaan komt en hoe het wordt gemaakt. Daarom wilden we ook per se ons 
bedrijf op deze plek vestigen. Als we 5 kilometer buiten Emmen gaan zitten, dan komen 
de mensen niet meer.” 
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Op eigen risico gestart 

Hoewel beide broers naar eigen zeggen veel enthousiaste reacties krijgen uit de buurt, 
staat niet iedereen te springen om hun plannen en hebben een paar bezwaarmakers 
geprobeerd de bouw te blokkeren. Zo stapten twee Emmenaren naar de Raad van State 
om een blokkade van het bestemmingsplan af te dwingen. Zij vinden dat de boerderij te 
dicht bij een natuurgebied en woningen is gepland en gaven aan onder meer stank-, 
herrie-, vliegen- en (fijn)stofoverlast te vrezen door de komst van de veehouderij. Met een 
spoeduitspraak maakte de hoogste bestuursrechter in april de weg vrij voor de bouw van 
de boerderij. Naar verwachting volgt later dit jaar nog de verdere inhoudelijke behandeling 
bij de Raad van State en daarna wordt een definitieve uitspraak gedaan. 

Daar hebben de broers niet op gewacht. Op eigen risico zijn ze begonnen met bouwen. 
,,We hebben na de vorige zitting en de spoeduitspraak voldoende vertrouwen dat ons 
plan doorgang kan vinden”, vertelt Rick Nijhoff. ,,Daarom zijn we nu al van start gegaan. 
Bovendien lopen de bouwkosten ook alleen maar op als je langer wacht.” 

‘Nieuwsgierig aangelegde koetjes’ 

Volgens Gert-Jan Nijhoff kan de boerderij plek bieden aan in totaal zestig volwassen 
koeien, maar hebben ze de fosfaatrechten om met dertig volgroeide dieren te beginnen. 
Daarnaast is er ruimte voor nog eens dertig stuks jongvee. De koeien zijn van het ras 
Jersey. Een bewuste keuze volgens Gert-Jan Nijhoff. ,,Dit zijn nieuwsgierig aangelegde 
koetjes, die ook naar het hek en de bezoekers toekomen. Dat past bij natuurlijk bij onze 
filosofie. Daarnaast geven ze een iets vollere melk, waar je mooie zuivelproducten mee 
kunt maken.” 

Als alles volgens plan verloopt, verwachten beide broers dat de stadsboerderij volgend 
jaar wordt opgeleverd. ,,We hopen dat we volgende zomer open kunnen.” 

https://www.dvhn.nl/drenthe/Emmen-krijgt-stadsboerderij-Schop-de-grond-in-voor-koe-
kaas-en-thee-24830248.html	
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PRIVAATRECHTELIJKE OVEREENKOMST
lnzake aanpassing bufferzone Wet Ammoniak en Veehouderij

Ondergetekenden,

Provincie Drenthe handelend ter uitvoering van het besluit van gedeputeerde staten van Drenthe d.d. 23
mei 2017 ten dezen vertegenwoordigd door de heer H.G. Jumelet,

en

Gert-Jan en Rick Nijhoff wonende Huizingsbrinkweg 41 , 7812 BK te Emmen,
hierna te noemen'de initiatiefnemers',

tezamen te noemen'partijen';

komen het volgende overeen:

De initiatiefnemers zijn voornemens om een stadsboerderij, genaamd 't Nije Hoff, te vestigen binnen de
bufferzone van de Wet ammoniak en veehouderij. Het oprichten van een veehouderijbedrijf is niet
toegestaan binnen de huidige zonering van zeer kwetsbare gebieden zoals bedoeld in artikel 2 van de
Wet Ammoniak en Veehouderij.
De bij het vooroverleg betrokken partijen: provincie Drenthe, gemeente Emmen, LTO Noord,
Staatbosbeheer Drenthe en de Natuur en Milieu Federatie Drenthe zijn mondeling overeengekomen dat
de zonering rondom het kwetsbare gebied ter aanpassing wordt voorgelegd aan Provinciale Staten van
Drenthe. De overeengekomen afspraken worden middels deze overeenkomst privaatrechtelijk vastgelegd
tussen de initiatiefnemers en de provincie Drenthe (als bevoegd hebbende instantie om de kaart Wet
ammoniak en veehouderij aan te kunnen passen). Deze overeenkomst biedt partijen de zekerheid dat
invulling en uitvoering wordt gegeven aan datgene wat is besproken in het proces van vooroverleg met
alle betrokken partijen.

Maatschappelijke acceptatie
Middels het openstellen van het bedrijf wordt getracht de kloof tussen 'stad' en 'platteland' te verkleinen.
Voor consumenten is het mogelijk om te zien waar de producten vandaan komen en op welke wijze deze
worden geproduceerd. De bezoekers hebben de gelegenheid om de dagelijkse werkzaamheden op het
melkveebedrijf met bijbehorende technieken te aanschouwen. ln de horecagelegenheid kan worden
gerecreëerd en kunnen verse zuivelproducten worden gekocht.

Landschap en natuur
Het te vestigen bedrijf wordt op natuurlijke wijze ingepast binnen het landschap. De natuurwaarden
blijven behouden en het landschap wordt verfraaid. De bedrijfsgebouwen worden niet verborgen maar
juist geaccentueerd. 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 zoveel als mogelijk in de directe omgeving afgezet. Vanaf de promenade
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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 I 1 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. lndien 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 I juli 2015 en gebaseerd op de Groene Vlag welzijnsvloer, welke aangemerktwordt 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. lndien 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. ln
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
drieëntwintigdu izend kilowattuur.

Binnen de melkveehouderij is elektriciteit de voornaamste energiedrager, hierdoor is de directe bijdrage
aan CO2laag. 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 om gevi ng
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.



Partiien komen. naast het voorqaand qestelde. het volqende overeen:

Artikel 1

De initiatiefnemers verplichten zich gelijktijdig met de nieuwvestiging van het bedrijf, doch uiterlijk binnen
3 iaar 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;

Artikel2
De overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd, dit wil zeggen zolang als de instandhouding van de
tegenprestatie in alle redelijkheid kan worden geëist;

Artikel3
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;

Artikel4
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;

ArtikelS
lndien op enig onderdeel van deze overeenkomst knelpunten optreden zullen partijen onderling in overleg
treden. lndien het overleg niet tot voor partijen bevredigend resultaat leidt, zal de meest gerede partij het
geschil voorleggen aan de rechter;

Artikel6
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 rechtsopvolge(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
lndien de uitvoering van deze overeenkomst geen doorgang kan vinden; wordt de Provincie Drenthe
gevrijwaard van elke financiële aansprakelijkheid.



Artikel 8 

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 

Opgemaakt in meervoud, 

de provincie Drenthe, vertegenwoordigd door de heer H.G. Jumelet 

plaats 

datum 

handtekening 

d door Gert-Jan Nijhoff en Rick Nijhoff 

plaats 

datum 

handtekening 

\ 



RANDVOORWAARDEN'T NIJE HOFF
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Huisvestingseisen Leefruimte, ligplaats en loopruimte

Toeqang tot voer en water.

Soort ligbed Kunststof vrijloopvloer / em issiearme

welzijnsvloer

Ammoniakemissie De urine en mest worden bij de bron

gescheiden middels een innovatief

vrijloopvloersysteem. lndíen de vloer niet de

verwachte reducering van zestig procent

behaald wordt er gekozen voor een ander

huisvestingssysteem voor het vee welke een

maximale emissiewaarde heeft van zes kilo
per dierplaats per iaar.

Minimaal oppervlakte melkkoe Melkkoe beschikt over 15 m2 aan
vloeroppervlak in geval van een

vrijloopvloersysteem. ln geval van een

emissiearme welzijnsvloer beschikt de
melkkoe over 9 m2

Eisen voor de binnenruimte Vlakke vloer, natuurlijke ventilatie, dieren
worden niet vastgezet en ligplaatsen voor al

het vee

Diervoeding Vrij bewegen en toegang tot voer en water
Diervoeders GMO vrij, bevat geen

antibiotica, medicinale stoffen en
groeibevorderaars
Minimaal 6O%van het voer afkomstig uit de

regio

Kalvermelk BiesUmoedermelk en daaropvolgend
melkpoeder

Weidegang / uitloop Weidemelk criteria

Tenminste 120 dagen, 6 uur weidegang

Streefwaarde 200 dagen

Stallen, weides en uitlopen worden zo

ingericht dat de dieren zich op een zo
natuurlijk mogelijke manier kunnen
gedraqen.

Herkomst van dieren lnsleep van dierziekten voorkomen, gelijke
gezond heidsstatus veestapel

Randvoorwaarden
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Gezondheidszorg Sterke rassen, goede voeding, verzorging

en leefomstandigheden

Aparte leefruimten voor afkalvende en

zieke koeien

Gemiddelde levensduur melkkoe 7 iaar in qeval van vriiloopvloersvsteem

Antibiotica Drie antibiotica behandelingen per

individueeldier
Kunstmatige inseminatie Kunstmatiqe inseminatie is toeqestaan
Teelt van gras en

veevoedergewassen

Er wordt gebruik gemaakt van gangbaar

uitgangsmateriaal wat voldoet aan de GLB

eisen

Mestgebruik Geldende gebruiksnormen, bemesting met
kunstmest, dierlijke mest en compost op

basis van grond- / gewasanalyses,

instandhouding bodemvruchtbaarheid,

voorkomen verliezen

Volgens derogatie:
170 kg N aan vaste / gescheiden mest
60 kg N aan dunne fractie
(kunstmestverva nger)

Vruchtwisseling Aandeel blijvend grasland blijft gelijk,

stim uleren biod iversiteit, nestgelegenheid,

bloeiende akkerrand
Teelt bescherm ings-maatregelen Biologische en mechanische

teeltmaatregelen, per gewas geld een lijst
met toegestane chemische
gewasbescherm ingsm iddelen, strenge

controle op toegepaste
qewasbescherm ingsm iddelen

Krachtvoer verstrekking Maximaal 40 o/o van het rantsoen bestaat uit
krachtvoer

Verwerking van producten tot
levensmiddelen

Voldoen aan de wet algemene
levensm iddelen verorden ing

Etikettering / aanduidingen Keurmerk Echte Boerderijzuivel

Erkend streekproduct
Weidemelk

Energie o Energiebesparing

o Gebruik qroene enerqie

Benodigd areaal 60 koeien bij (N)

mestnorm
29,85 Hectare

Benodigd areaal ruwvoer 29,85 Hectare



24-9-2019 Gmail - Wet Nb - vergunning 't Nije Hoff
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Stephen Verdonkschot <stephen.verdonkschot@gmail.com>

Wet Nb - vergunning 't Nije Hoff

                             @drenthe.nl> 19 september 2019 om 09:27
Aan: Stephen Verdonkschot <stephen.verdonkschot@gmail.com>
Cc:                     @drenthe.nl>,               @drenthe.nl>, "bkloostra@prakkendoliveira.nl" 
<bkloostra@prakkendoliveira.nl>

Geachte heer Verdonkschot,

In de privaatrechtelijk overeenkomst wordt gesproken over een vergunning. Daar wordt echter bedoeld “melding van 
11 juni 2015”. Wij hebben in die periode en nadien geen natuurvergunning verleend voor dit bedrijf.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Jurist

Team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

T  (0592) 36 5

Bezoekadres: provinciehuis, Westerbrink 1, 9405 BJ  Assen 

Postadres: provinciehuis, Postbus 122, 9400 AC  Assen

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

https://www.google.com/maps/search/Westerbrink+1,+9405+BJ+Assen?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Westerbrink+1,+9405+BJ+Assen?entry=gmail&source=g
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https://mail.google.com/mail/u/0?ik=fe3d2b5544&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1646443412026113406&simpl=msg-f%3A1646443412026113… 1/1

Stephen Verdonkschot <stephen.verdonkschot@gmail.com>

Publicatie omgevingsvergunning

André Broekmann <A.Broekmann@emmen.nl> 4 oktober 2019 om 08:33
Aan: Stephen Verdonkschot <stephen.verdonkschot@gmail.com>

Stephen,

Overigens zijn de milieustukken (die ter info zijn toegevoegd aan de aanvraag) niet relevant voor de aanvraag,
aangezien deze na 29 mei geen enkele status meer hebben. Dat zijn de documenten en Aerius-berekening waaruit
bleek dat ze voor 29 mei niet NB-wetvergunningplich�g waren.  Ze maken daarom ook geen onderdeel van de
vergunning uit.

Met vriendelijke groet,

André Broekmann

Van: Stephen Verdonkschot [mailto:stephen.verdonkschot@gmail.com] 
Verzonden: donderdag 3 oktober 2019 22:12
Aan: André Broekmann
Onderwerp: Re: Publicatie omgevingsvergunning

Beste André,

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
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.

mailto:stephen.verdonkschot@gmail.com
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