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Assen, 15 mei 2017 

Ons kenmerk 201700157-00695066 

 

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INZAKE VERGUNNING OP BASIS 

VAN ARTIKEL 2.7 VAN DE WET NATUURBESCHERMING (WNB) 

 

Vergunninghouder : Z.M. Jansen namens Jansen PVA B.V. 

Bedrijfslocatie  : Weerdingermarke 24, 7831 VH Nieuw-Weerdinge 

Activiteit : het in werking hebben en wijzigen van een pluimveehouderij 

 

Aangevraagde situatie (tabel 1):  

Stal Soort Aantal RAV-code Emissiefactor Totale emissie 

(kg NH3/jaar) 

Stal 2 
Vleeskuikens (BWL 

2009.14) 
50.500 E5.10 0,035 1.767,5 

Stal 3 
Vleeskuikens (BWL 

2009.14) 
28.800 E5.10 0,035 1.008,0 

Stal 4 
Vleeskuikens (BWL 

2005.01) 
45.700 E5.13 0,024 1.096,8 

Stal 5 
Zoogkoeien ouder dan 2 

jaar 
200 A2.100 4,1 820,0 

Totaal 4.692,3 

 

Besluit 

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben besloten op basis van bijgevoegde motivering (bijlage 1) 

een Wnb-vergunning voor het onderdeel Natura 2000 te verlenen aan Jansen PVA B.V. onder de 

volgende voorschriften: 

 

A. Op de hierboven vermelde bedrijfslocatie dient het voornemen te worden uitgevoerd zoals in 

deze beschikking en de bijbehorende stukken staat aangegeven.  

 

B. Het aantal aanwezige dieren per diersoort wordt ten minste een keer per maand 

geregistreerd, waarbij de perioden tussen de registraties van een vergelijkbare tijdsduur zijn. 

De registraties zijn binnen de inrichting aanwezig en worden gedurende tien jaren bewaard. 

Daarmee dient aangetoond te worden dat de in de vorenstaande voorwaarde genoemde 

emissies niet worden overschreden als gevolg van de dieraantallen. 

 

Met het onherroepelijk worden van dit besluit vervalt de eerder verleende toestemming voor 

genoemde locatie, te weten de Nb-wetvergunning d.d. 15 april 2013 met kenmerk 

15/VTH/2013002948.  

 

Beroep 

Dit besluit wordt voorbereid met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, als bedoeld in 

afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Van 25 oktober 2016 tot en met 7 december 2016 

heeft het ontwerpbesluit bij de provincie Groningen ter inzage gelegen.  
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Op 12 november 2016 is een zienswijze binnengekomen. De zienswijze heeft niet geleid tot 

aanpassingen van dit besluit. Zie paragraaf 8 van bijlage 1 voor inhoud en beantwoording van de 

zienswijze.  

 

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen binnen zes weken na publicatie van 

deze beschikking beroep indienen bij Rechtbank Noord-Nederland. Voor meer informatie over de 

beroepsprocedure zie http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften/. 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd, 

namens dezen,  

 . 
mevrouw M. Volkers-Bredewold,  

 

Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 

 

 

Afschrift aan: 

- het College van Burgemeester en Wethouders van Emmen (digitaal) 

-      het College van Gedeputeerde Staten van Groningen (digitaal) 

- Wösten Juridisch Advies, Postbus 11721 2502 AS ‘s-Gravenhage 

 


