
MEMO 

 
Aan : Provinciale Staten 
Van : Rein Munniksma 
Datum : 3 juni 2014 
Onderwerp : Toezegging herijking EHS afspraken met insprekers 

 
 
 
12 juni 2013 is de herijking van de EHS in de Statencommissie behandeld. Tijdens deze vergadering 
heeft een aantal partijen hun zienswijze toegelicht. Op 26 juni 2013 is de herijkte EHS door u 
vastgesteld en heb ik de toezegging gedaan met een drietal partijen individueel in gesprek te gaan. 
Inmiddels hebben de gesprekken plaatsgevonden. De gesprekken hebben in een open en 
opbouwende sfeer plaatsgevonden, waarin de standpunten nog eens verduidelijkt zijn, zonder dat er 
nieuwe feiten boven tafel gekomen zijn. Wel zijn de gevoeligheden duidelijk benoemd en is meer 
begrip ontstaan over en weer voor de situatie en standpunten.  
 
Gesprek met de heer Bosma 
Tijdens het gesprek hebben we geconstateerd dat de oude WAV-kaart (2003) uitgangspunt is 
geweest bij de locatie voor de vestiging van het bedrijf. De WAV-kaart is herzien in 2010. Hierdoor is 
de afstand van het bedrijf tot het zeer kwetsbare gebied en de 250 meter zone hier omheen op grotere 
afstand (ongeveer 680 meter) van het bedrijf komen te liggen. De zeer kwetsbare gebieden met de 
250 meter zone leveren in het geval van de heer Bosma dus geen enkele beperking op voor de 
agrarische bedrijfsvoering. 
EHS buiten de zeer kwetsbare gebieden met de 250 meter zone levert geen beperkingen op de 
bedrijfsvoering van agrarische bedrijven.  
De voormalige waterwinning is te kwalificeren als natuur van na 1 mei 1988. Dit betekent dat deze 
plas niet aangemerkt kan worden als zeer kwetsbaar gerekend in het kader van het de Wet ammoniak 
en veehouderij en daarmee ook geen belemmering op de bedrijfsvoering vormt. Het is eveneens niet 
voorzien om het waterpeil in deze plas aan te passen.  
De uitkomsten van het gesprek zijn schriftelijk vastgelegd en toegezonden aan de heer Bosma. 
 
Gesprek met de heer Nieuwenhuis 
Wij zijn bij de heer Nieuwenhuis op het bedrijf geweest om te praten over zijn huidige bedrijfssituatie 
en zijn ontwikkelingsmogelijkheden. Tijdens het gesprek heeft de heer Nieuwenhuis een toelichting 
gegeven op zijn bedrijfssituatie en hoe hij tegen de begrenzing van Natura2000 en EHS aankijkt. Het 
bedrijf staat op het punt om te investeren en door te groeien, hetgeen met de huidige vergunningen 
ook mogelijk lijkt. Het bedrijf heeft in 2008 door melding in het kader van de Wet Milieubeheer 
vergunning gekregen om door te groeien naar een bedrijfsomvang van 200 melkkoeien en 140 stuks 
jongvee. Dit is een verdubbeling van de veebezetting. Het bedrijf gaat over op zomerstalling en wil 
luchtwassers aanbrengen in de stallen om op deze wijze de uitstoot te verminderen. 
Tijdens het gesprek zijn de volgende conclusies getrokken: 

 De N2000 grenzen zullen niet ingrijpend gewijzigd worden en de provincie is hiervoor niet 
het bevoegde gezag. Dat is het rijk. Als gevolg hiervan kan de provincie de grens van de 
WAV-gebieden ter plaatse niet verleggen (als dat mogelijk zou zijn). 

 De melding Wet Milieubeheer (vergunning) uit 2008 valt onder de categorie interimmers. 
Een oplossing voor de interimmers is in de maak. 

 In de toekomst zal gekeken worden naar de effecten die het bedrijf heeft op de N2000 
doelen. Mogelijk heeft dit een positief effect op de ontwikkelingsmogelijkheden voor het 
bedrijf. 
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 Met de vergunning uit 2008 heeft het bedrijf de ontwikkelingsruimte die nu gewenst is. 
 
Gesprek met Tonckens: 
Wij zijn bij de heer Tonckens op het bedrijf geweest en hebben zijn situatie besproken. Tijdens het 
gesprek zijn vervolgafspraken gemaakt en op wederzijds verzoek is afgesproken om geen 
ruchtbaarheid te geven aan wat besproken is.  


