
 

 
 
Naam aanvrager:    Maatschap Visscher 
Adres :     Hessenweg 91, 7722 SX  Dalfsen 
Olo-nummer:  2558143 
 
 

1. Aanvraag. 
Op 21 september 2016 heeft Van Westreenen namens Maatschap Visscher een 
aanvraag om omgevingsvergunning voor de inrichting gelegen aan de Hessenweg 91 in 
Dalfsen (7722 SX) ingediend, betreffende het veranderen van de inrichting die niet leidt 
tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende 
omgevingsvergunning is toegestaan ingevolge artikel 2.1 lid 1 onder e onder 2 en 3 en 
artikel 3.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).  
De verandering betreft het gewijzigd uitvoeren van het bouwplan (nieuwbouw 
pluimveestal) ten opzichte van de eerder verleende omgevingsvergunning.  
 
2. Ontvankelijkheid. 
Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de 
indieningvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een 
omgevingsvergunning moeten worden overlegd om tot een ontvankelijke aanvraag te 
komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor), 
met een nadere uitwerking in hoofdstuk 4 paragraaf 4.3 van de Ministeriële regeling 
omgevingsrecht (Mor). 
De aanvraag hebben wij aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn 
van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling 
van de gevolgen van de activiteit op het milieu. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in 
behandeling genomen. 
 

3. Eerder verleende vergunningen. 
Bij beschikking d.d. 5 juli 2016 is er een omgevingsvergunning (revisie) verleend voor 
een pluimveehouderij (legkippen).  
 

4. Verandering(en). 
De verandering betreft het wijzigen van de voorruimte en de gevel. Er wordt een berging 
toegevoegd en de geplande skybox komt te vervallen. 

 
5. Toetsingen en overwegingen 
De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een 
inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de 
Wabo. De activiteiten van de inrichting zijn vergund door middel van de onder punt 3 
genoemde milieuvergunning. De aangevraagde veranderingen passen binnen de 
gestelde normen en randvoorwaarden van die vergunning. 
Deze veranderingen leiden niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu, 
omdat het stalsysteem, de dieraantallen , de geur en fijnstofbelasting en 
ammoniakemissie/-depositie niet wijzigen. 
 
De Wabo bepaalt in artikel 2.14 lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een 
milieuvriendelijke of milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt 
aan de criteria uit artikel 3.10 lid 3 van de Wabo. 
 
 
 
 
 



 

 
Eén en ander houdt in dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de 
aangevraagde verandering(en): 
- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens 

de geldende vergunning zijn toegestaan; 
- niet leidt tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is 

verleend;  
- niet mer-plichtig is. 

 
Op basis van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen 
wij dat de aangevraagde veranderingen voldoen aan de hierboven genoemde criteria. 
Hieronder wordt één en ander nader gemotiveerd.  
  
Gevolgen voor het milieu  
De activiteiten van de inrichting blijven ongewijzigd. Met betrekking tot de aspecten 
luchtemissie van stoffen, geur, bodem, afvalstoffen, externe veiligheid, verbruik van 
grondstoffen en energie zijn er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu 
dan volgens de geldende vergunning is toegestaan. 
Ook zijn er geen grotere nadelige effecten met betrekking tot het aspect geluid.  
 
Overige criteria  

       De wijzigingen hebben niet tot gevolg dat er een andere inrichting ontstaat dan vergund.  
       Verder is de mer-plicht niet van toepassing. 
 

6. Procedure. 
Deze beschikking is voorbereid met de reguliere procedure van de Wabo. 
 

Besluit. 
Gelet op het bovenstaande verklaren wij dat de aangevraagde veranderingen van de 
inrichting: 
- niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting 

ingevolge de onder 3 genoemde (milieu)vergunningen mag veroorzaken; 
- niet zal leiden tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; 
- niet leidt tot een plicht om een milieueffectrapport op te stellen als bedoeld in 

hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer; 
 
Dit betekent dat wij de omgevingsvergunning voor voornoemde milieuneutrale 
veranderingen van de inrichting verlenen en dat de verleende vergunningen en de 
daarbij behorende voorschriften blijven gelden voor zover deze niet zijn gewijzigd 
middels deze vergunning. 
 

 
 


