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Inleiding 

a. Algemeen 

Twee initiatiefnemers hebben het plan opgevat om een zogenaamde stadsboerderij op te  

richten. Deze initiatiefnemers (de gebroeders Nijhoff) 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. 

 



 aan Provinciale Staten van Drenthe 2017-811-5 

 

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 

 

 

Op grond van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) moeten Provinciale Staten van iedere provincie gebieden aanwijzen, die aan te merken zijn als zeer 

kwetsbare gebieden. Aan Gedeputeerde Staten is bij wet de opdracht verleend om het besluit voor te bereiden. Dit geldt ook ten aanzien van wijzigingen die 

aangebracht worden op het eerder genomen besluiten tot aanwijzing van de zeer kwetsbare gebieden. De voorbereiding van de wijziging van de begrenzing 

van het gebied Noordbargerbos, heeft plaatsgevonden samen met een aantal regionale belangenorganisaties die rechtstreeks belanghebbend zijn bij het te 

nemen besluit. Ook de initiatiefnemers zijn betrokken geweest bij de overleggen met de verschillende partijen. De gezamenlijke uitgangspunten om de 

realisatie van de stadsboerderij van de initiatiefnemers mogelijk te maken zijn opgenomen in een overeenkomst die uiteindelijk is ondertekend door de 

initiatiefnemers en een vertegenwoordigend lid van het college van Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten heeft een ontwerpbesluit genomen inzake de 

wijziging van de begrenzing van het gebied Noordbargerbos. Dit ontwerpbesluit is vervolgens ter inzage gelegd voor belanghebbenden van 1 juni 2017 tot en 

met 12 juli 2017. In totaal zijn 3 zienswijzen bij de provincie ingediend tegen het ontwerpbesluit. In deze nota worden de zienswijzen inhoudelijk beantwoord. 

In deze nota zal tevens worden aangegeven of (onderdelen van) ingebrachte zienswijzen een aanpassing van de ontwerpkaart Wav tot gevolg hebben.  

 

 

 

2. Overzicht van indieners van zienswijzen 

 

 

Nr. zienswijze Naam Adres Postcode Woonplaats 

1 Dhr. E. Koopman Dommerskanaal ZZ 65 7833 KB Nieuw-Amsterdam 

2 Mevr. G. Koopman - Hoving Dommerskanaal ZZ 65 7833 KB Nieuw-Amsterdam 

3 Dhr. R. van Oosten Sleedoorn 13 7822 AM Emmen 

 

 

 

3. Leeswijzer 

In de eerste kolom worden de nummers van de vragen weergegeven. In de tweede kolom is het nummer van de indiener van de zienswijze weergegeven. 

Iedere zienswijze heeft een eigen nummer. Het nummer dat bij de zienswijze hoort is te vinden in de overzichtstabel van de ingediende zienswijzen. In de 

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. 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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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.



ArtikelS
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Opgemaakt in meervoud,

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

plaats A >t-.,"-
datum Z Li r\4€'1 2o
handtekening

(^_ <..
F

de initiatiefnemers,

plaats

datum

handtekening

door Gert-Jan Nijhoff en Rick Nijhoff

E^rnen
3t mzt zotl



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


