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Memo stikstofverantwoording 
Meeuwensesteeg 1 te Meeuwen 
 
 
Ulicoten,  12 november 2019   Ons kenmerk:  EW/09019.016 
 
 

Op de locatie aan de Meeuwensesteeg 1 te Meeuwen wordt een veehouderijbedrijf met akkerbouwtak 

geëxploiteerd. Daarnaast vinden als nevenactiviteiten werkzaamheden plaats in de vorm van reparatie 
van agrarische machines/werktuigen.  

 

Conform de vigerende vergunning van 27 april 1993 mogen er ter plaatse 10 koeien >2 jaar, 4 stuks 
vrouwelijk jongvee, 10 vleesstieren 8-24 maanden en 50 schapen incl. lammeren gehouden worden. 

Initiatiefnemer is voornemens een agrarisch technisch handels- en mechanisatiebedrijf als hoofdactiviteit 
voort te zetten.  

 

Het bedrijf beschikt over een onherroepelijke Hinderwetvergunning en valt thans onder de werkingssfeer 
van het Activiteitenbesluit. De ammoniakemissie van het vergunde aantal dieren bedraagt 235,6 kg NH3 

per jaar. Door het staken van de veehouderij is er dus sprake van een forse afname in ammoniakemissie. 
Tevens nemen ook de verkeersbewegingen af, vanwege het feit dat er geen vervoersbewegingen meer 

noodzakelijk zijn voor bijv. de aanvoer van voer en de afvoer van dieren.  
 

Het agrarisch technisch handels- en mechanisatiebedrijf wordt reeds geëxploiteerd. Initiatiefnemer heeft 

niet de intentie om dit bedrijf sterk te laten groeien. De agrarische bedrijfsactiviteiten komen te vervallen, 
wat een afname in verkeersbewegingen van en naar de inrichting tot gevolg heeft. Door de forse afname 

in ammoniakemissie en verkeersbewegingen zijn er dus geen negatieve effecten te verwachten als 
gevolg van verzuring en vermesting door stikstof in de lucht.  

 

Er zal voorlopig geen sprake zijn van bouwactiviteiten op het perceel. De bestaande stookinstallaties op 
het bedrijf blijven behouden er zal geen sprake zijn van een uitbreiding hiervan. 

 
Het dichtstbij gelegen Natura 2000-gebied betreft ‘Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem’ wat is 

gelegen op een afstand van circa 3 kilometer van het plangebied. Gezien deze grote afstand zijn er geen 
of andere voorkomende factoren te verwachten zoals oppervlakteverlies, versnippering, verontreiniging, 

verdroging, verstoring door geluid, optische verstoring, verstoring door mechanische effecten en bewuste 

verandering soortensamenstelling. 
 

Er kan dus geconcludeerd worden dat de beoogde ontwikkeling niet leidt tot negatieve effecten ten 
gevolge van het aspect stikstof.  


