Lijst vergunningplichtige inrichtingen voor het houden van landbouwhuisdieren als
bedoeld in bijlage I, onderdeel B, onderdeel 2, van het Besluit omgevingsrecht

Adres

Postcode Plaats

Gemeente

Bleekerweg 4

5725BE
5725TT

Heusden
Heusden

Asten
Asten

5725BG
3772TM

Heusden
Barneveld

Asten
Barneveld

3794MS
3772MC

De Glind
Barneveld

Barneveld

3771PA
3774PE

Barneveld
Barneveld
Barneveld
Kootwijkerbroek Barneveld

3771LM
5388VT

Barneveld
Nistelrode

Barneveld
Bernheze

5443NL
5754PT

Haps
Deurne

Cuijk
Deurne

6741GC
6741HN

Lunteren
Lunteren

Ede
Ede

6741MN
5741MB

Lunteren
Lunteren

Ede
Ede

5124RB
6031NB

Molenschot
Nederweert

Gilze en Rijen
Nederweert

6031PM
6035AW

Nederweert
Ospel

Nederweert
Nederweert

6035PC
6031NN

Ospel
Nederweert

Nederweert
Nederweert

6031NB
6031NE

Nederweert
Nederweert

Nederweert
Nederweert

6035PH
6035PB

Ospel
Ospel

Nederweert
Nederweert

6035PB
5688LK

Ospel
Oirschot

Nederweert
Oirschot

5986PA
5712PN

Beringe
Someren

Peel en Maas
Someren

5813BD
3931MZ

Ysselsteyn
Woudenberg

Venray
Woudenberg

4286EM

Almkerk

Woudrichem

Kruisbaan 1
Spechtstraat 5
Briellaerdseweg 25
Burgstederweg 3 en 5
Renswoudsestraatweg 16
Wesselseweg 35
Horselerweg 6
Van Amerongenweg 3
Grote Heide 11
Beerseweg 27b
Ommezwanksedijk 18
Lage Valkseweg 175
Meulunterseweg 14-18
Postweg 144-146
Nederwoudseweg 14
Rimpelaar 65
Eindhovensebaan 4
Hardsteeg 3
Kuilstraat 23
Ommelpad 8
Peelsteeg 2
Eindhovensebaan 2A
Geheugden 3A
Horick 1b
Nieuwstraat 19
Nieuwstraat 21
Nieuwedijk 19
Rozenobel 33
Smulderslaan 45
Puttenweg 70
Voskuilerdijk 26
Uppelsehoek 28

Toelichting
Op de lijst zijn inrichtingen voor het houden van landbouwhuisdieren (veehouderijbedrijven)
opgenomen, waarvan bij de jaarlijkse monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit (NSL) is gebleken dat ze een overschrijding veroorzaken of dreigen te veroorzaken
van één of meer van de grenswaarden voor fijn stof (PM10). De maatgevende grenswaarde voor
PM10 is de 24-uurgemiddelde grenswaarde van 50 μg/m3, die maximaal 35 dagen per kalenderjaar
mag worden overschreden.
In bijlage I, onderdeel B, onderdeel 2, van het Besluit omgevingsrecht zijn deze inrichtingen
aangewezen als vergunningplichtige inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, van dat
besluit. De lijst is opgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en gepubliceerd
op:

December 2017

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/vergunningen/2015/12/16/lijst-vergunningplichtigeinrichtingen-voor-het-houden-van-landbouwhuisdieren-december-2015.
Deze lijst met inrichtingen komt in de plaats van de lijst waarvan is kennisgegeven in de
Staatscourant van 20 december 2016, nummer 69517.
Bij het opstellen van de lijst is uitgegaan van de resultaten van de berekeningen die het RIVM heeft
uitgevoerd ten behoeve van de NSL Monitoring 2017. De NSL Monitoring vindt jaarlijks plaats
onder verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Waterstaat op basis van de door
de gemeente- en provinciebesturen verstrekte, zo recent mogelijke gegevens. Voor de NSL
monitoring 2017 is gebruikt gemaakt van de invoergegevens voor veehouderijen uit het
monitoringsjaar 2016. Tijdens monitoringsronde 2018 krijgen de bevoegd gezagen de mogelijkheid
om de detailinvoer opnieuw te actualiseren.
De resultaten van de NSL Monitoring zijn te vinden op: www.nsl-monitoring.nl.
Bij het opstellen van de lijst zijn, bij de beoordeling of een veehouderijbedrijf bijdraagt aan een
overschrijding van de grenswaarden voor fijn stof - anders dan bij de monitoring door het RIVM de omliggende veehouderijbedrijven niet als afzonderlijke bronnen betrokken. Daarbij is als
uitgangspunt gehanteerd dat de bijdragen van deze omliggende veehouderijbedrijven in de
grootschalige concentratiegegevens zijn verdisconteerd. Deze aanpak komt overeen met de wijze
waarop de toetsing in het kader van de vergunningverlening plaatsvindt. Op de lijst komen dus
alleen bedrijven voor die zelfstandig een overschrijding van de grenswaarden veroorzaken of
dreigen te veroorzaken.
Ten opzichte van de lijst van december 2016 zijn 9 veehouderijbedrijven van de lijst afgevoerd en
geen nieuwe veehouderijbedrijven toegevoegd.
 Een veehouderijbedrijf is toegevoegd aan de lijst wanneer het aantal dagen met overschrijding
van de 24-uurgemiddelde grenswaarde voor PM10 (50 μg/m3) op tenminste één toetspunt groter
is dan 35 dagen.
 Een veehouderijbedrijf is afgevoerd van de lijst wanneer het aantal overschrijdingsdagen op alle
toetspunten kleiner is dan 30 dagen. De grenswaarde is 35 dagen. Voor veehouderijbedrijven
die op de lijst van december 2016 staan en een waarde hebben tussen 30 en 35 dagen volgens
de NSL monitoring 2017, blijft sprake van een ‘dreigende overschrijding’. Daarom zijn deze
veehouderijbedrijven op de lijst gehandhaafd.
Zodra de bedrijven op de lijst door het nemen van maatregelen of op andere wijze niet langer een
overschrijding van de grenswaarden veroorzaken of dreigen te veroorzaken, bestaat er geen
aanleiding meer om deze bedrijven voor dit aspect vergunningplichtig te laten. Of een bestaande
overschrijdingssituatie ongedaan is gemaakt of een nieuw overschrijdingsituatie is ontstaan, zal
jaarlijks wordt vastgesteld aan de hand van de resultaten van de NSL monitoring. Deze lijst
vergunningplichtige inrichtingen zal elk jaar worden geactualiseerd.
Overigens valt een deel van de bedrijven op de lijst onder de werkingssfeer van de IPPC-richtlijn en
is ook om die reden vergunningplichtig.
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