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VERZONDEN -2 «12(116 
Onderwerp Beschikking omgevingsvergunning 

Geachte heer/mevrouw Bouma, 

U hebt op 30 december 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (V2015-1367-01) 
ingediend voor het veranderen van de inrichting aan de Slotweg 25 / Dennenweg la in 
Bergentheim, kadastraal bekend Hardenberg, sectie AC, nummers 1388,1389,1390,1391 en 1047. 

Dit project omvat de volgende activiteiten; 

Werkzaamheid Groep Onderdeel 
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of Werkzaamheden m.b.t. Verandering 
veranderen (Milieu) brandveilig gebruik en milieu 

De aanvraag wordt voorbereid met de uitgebreide procedure uit de Wabo. 

Toetsingsgronden veranderen van inrichting (milieu) 
In artikel 2.14 van de Wabo wordt aangegeven wat in ieder geval door het bevoegd gezag bij de 
besluitvorming moet worden betrokken. 

In verband met de aard van de aangevraagde activiteiten binnen de inrichting moet rekening 
gehouden worden met de op de bedrijfsvoering betrekking hebben milieuaspecten. Dit gebeurt in 
de bijlage "overweging milieurelevante aspecten". De aanvraag omgevingsvergunning wordt ook 
als een melding op grond van het Activiteitenbesluit beschouwd, voor de zaken die daaronder 
vallen. 

De gevolgen van het in werking zijn van de inrichting zullen naar verwachting beperkt blijven tot 
de directe omgeving van de inrichting. 

BAG * RD 
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Aanvullende gegevens 
Op 10 februari 2016 is een gewijzigde tekening en op 7 en 9 maart 2016 is een toelichting omtrent 
de dierbezetting ingediend. Deze aanvullen worden bij de aanvraag gevoegd. 

Toetsingsgronden Natuurbeschermingswet 
Er wordt vergunning aangevraagd voor het houden van dieren. Voor deze activiteit is ook op grond 
van artikel igd van de Natuurbeschermingswet 1998 een vergunning nodig. Dit is een aangewezen 
categorie activiteit als bedoeld in artikel 2.27 Wabo. Gedeputeerde Staten (hierna GS) is het 
bevoegd gezag voor de Natuurbeschermingswet. De Natuurbeschermingswet 1998 is een 
aanhaker van de Wabo. 
Op 18 december 2015 is een aanvraag voor een vergunning op grond van artikel igd van de 
Natuurbeschermingswet 1998 ingediend bij GS. De in deze aanvraag genoemde dierbezetting komt 
overeen met de in deze aanvraag genoemde dierbezetting. 
Omdat de aanvraag voor een vergunning op grond van artikel igd van de Natuurbeschermingswet 
1998 al in procedure is, is de aanvraag voor een omgevingsvergunning niet onlosmakelijk met de 
Natuurbeschermingswet verbonden. Een verklaring van geen bedenkingen, als bedoeld in artikel 
2.27 Wabo, is als gevolg hiervan niet nodig. 

Procedure 
Het ontwerpbesluit is op 22 maart 2016 in huis-aan-huisblad Dedemsvaartse Courant 
gepubliceerd, waarbij bekend werd gemaakt dat het gedurende zes weken ter inzage ligt en 
tijdens deze termijn zienswijzen kunnen worden ingediend. Er zijn geen zienswijzen ingediend. 

Besluit 
Op basis van voornoemde toetsing heb ik besloten u - overeenkomstig de besluitvormings
procedure als bedoeld in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en gelet op 
artikel 2.1 lid 1 sub e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - de omgevings
vergunning voor het veranderen van een inrichting met voorschriften te verlenen op grond van 
de aanvraag zoals aangegeven op de hierbij gevoegde gewaarmerkte bijlagen. 

De voorschriften waaronder deze omgevingsvergunning is verleend kunt u nalezen in de bijlagen 
behorende bij dit besluit. 

Rechtsmiddelen 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen de 
omgevingsvergunning beroep instellen bij de Rechtbank Overijssel, Sector Bestuursrecht, Postbus 
10067, 8000 GB Zwolle. 

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze termijn vangt aan op 
de dag na bekendmaking in huis-aan-huisblad Dedemsvaartse Courant. Het beroepschrift moet 
ondertekend zijn en dient in ieder geval te bevatten: 

de naam en het adres van de indiener; 
de dagtekening; 
een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen beroep wordt ingesteld; 
de gronden van het beroep. 
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Verder kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de 
voorzieningenrechter van de rechtbank te Zwolle verzocht worden een voorlopige voorziening te 
treffen, indien "onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist". Het vragen van een 
voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de rechtbank is mogelijk, indien u binnen de 
genoemde termijn van zes weken ook een beroepschrift indient. Bij het verzoek om voorlopige 
voorziening dient een afschrift van het beroepschrift te worden overlegd. Het verzoek om voorlopige 
voorziening moet gericht worden de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel sector 
Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. 

Voor het indienen van beroep en verzoek om voorlopige voorzieningen is griffierecht verschuldigd. 

Wanneer kunt u gebruik maken van uw vergunning? 
U kunt gebruik maken van de omgevingsvergunning als de termijn voor het indienen van een 
beroepschrift is verstreken. Eerder treedt de vergunning niet in werking. Indien er een verzoek om 
voorlopige voorziening bij de rechtbank is ingediend treedt de vergunning niet eerder in werking 
voordat op dat verzoek is beslist. 

Het is mogelijk dat voor de uitvoering van de plannen nog meer omgevingsvergunningen, 
vergunningen of toestemming nodig zijn. 

Heeft u nog vragen? 
Heeft u over deze brief nog vragen, neem dan gerust contact op met de Publieksdienst van de 
gemeente Hardenberg. U kunt hen bereiken via telefoonnummer 14-0523 of u kunt een e-mail 
sturen naar gemeente(a)ommen-hardenbera.nl. Wilt u schriftelijk reageren op deze brief, vermeld 
dan de datum en het kenmerk van deze brief. 

Met vriendelijke groet. 
Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, 

Arie Schuurman, 
Adviseur milieuzaken 
Cluster Ruimte en Vergunningen 

BijTagen: -overweging mïïieurelevante aspecten 
-voorschriften en nadere Informatie 
-gewaarmerkte bescheiden 
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Bijlage 1 

OVERWEGING MILIEURELEVANTE ASPECTEN 

1. De aanvraag 
Op 30 december 2015 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het milieuverant
woord ondernemen (verandering) binnengekomen voor wijzigen van het staisysteem in de 
bestaande stallen en het uitbreiden van het aantal stuks pluimvee. Het opslaan, bewerken en 
verpakken van land- en tuinbouwproducten blijft ongewijzigd. 

Tabel 1: aangevraagde dieren 
Dier-categorie 

(Rav-code) 
Huisvestings-systeem Aantal 

dieren 
NH3 
(1) 

Odeur 
(2) 

PM.0 

J2L 
NH3/ 
jaar 

Totaal 
odeur 

Totaal 

legkippenen 
(groot) ouder-
dieren van 
legrassen 
(Rav-Ez.11.2.1) 

Volièrehuisvesting, ^,5-55% van 
de leefruimte roosters met 
daaronder een mestband met 
beluchting. Mestbanden 
minimaal tv/eemaal per week 
afdraaien. Roosters minimaal in 
twee etages. 
(BWL 200^.io.V2). 
beluchtingscapaciteit minimaal 
0,2 m^ per dier per uur 

75673 0,055 o,3A 65 4.162 25729 4.918.745 

Totaal 4.162 25729 4.918.74s 
1) emissie in kg NH, per dierplaats per jaar volgens de Regeling ammoniak en veehouderij; 
2) geuremissiefactor in odour units per seconde per dier volgens de Regeling geurhinder en veehouderij; 
3) fijn stofemissie (gr. RMjo/dier/jaar). Volgens emissielijst op rijksoverheid.nl. 

2. Huidige vergunning situatie 

Eerder zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend: 
Datum 
01-08-2011 

Soort vergunning/melding 
Een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een pluimveehou-
derij en het opslaan, bewerken en verpakken van land- en tuinbouwproducten 

Tabel 2: vergunde dieren 
Dier-categorie 

(Rav-code) 
Huisvestings-systeem Aantal 

dieren 
NH3 
(1) 

Odeur 
(2) 

PM„ 

J2L 
NH3/ 
jaar 

Totaal 
odeur 

Totaal 
PM,„ 

legkippen en 
(groot-) ouder-
dieren van 
legrassen 
(Rav-Ez.g.i) 

grondhuisvesting met mestbe-
luchting via buizen onder de 

10.000 0,125 0,34 84 1.250 3.400 840.000 

legkippenen 
(groot-) ouder-
dieren van 
legrassen 
(Rav-E2.ii.i) 

Volièrehuisvesting, minimaal 
50% van de leefruimte is rooster 
met daaronder een mestband. 
Mestbanden minimaal eenmaal 
per week afdraaien. Roosters in 
minimaal twee etages. 

32.800 0,090 0,34 65 2.952 11.152 2.132.000 

Totaal 4.202 ">552 

1) emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens de Regeling ammoniak en veehouderij; 
2) geuremissiefactor in odour units per seconde per dier volgens de Regeling geurhinder en veehouderij; 
3) fijn stofemissie (gr. PMi„/dier/jaar). Volgens emissielijst op rijksoverheid.nl. 
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3. Activiteitenbesluit 
Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (verder genoemd 
het Activiteitenbesluit) in werking getreden. Daarnaast is op 1 Januari 2008 de ministeriële regeling 
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (verder genoemd de Regeling) in werking 
getreden. Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit opnieuw gewijzigd, waardoor een groot 
aantal bedrijven van de vergunningplicht onder de algemene regels zijn komen te vallen. 

Er wordt vergunning aangevraagd voor het houden van totaal 75.673 stuks pluimvee. Volgens 
bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE), onderdeel 6.6 wordt onder een IPPC-installatie 
verstaan een intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee. 

De bedrijfsmatige activiteiten die deze inrichting uitoefent betreft een IPPC-installatie. Het betreft 
een aangewezen inrichting als bedoeld in artikel 1.1 lid 3 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo), juncto artikel 2.1, tweede lid van de Besluit omgevingsrecht. Hierdoor is 
het een type C inrichting als bedoeld in artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit. 

Voor de inrichtingen type C geldt dat voor een deel van hun activiteiten het Activiteitenbesluit van 
toepassing is. De informatie uit de aanvraag wordt aangemerkt als melding op grond van artikel 
1.10 van het Activiteitenbesluit. Uit de op 1 augustus 2011 vergunde activiteiten en de nu 
aangevraagde veranderingen blijkt dat binnen de inrichting de onderstaande activiteiten zoals 
genoemd in het Activiteitenbesluit plaats vinden. Op deze activiteiten zijn de bepalingen en 
voorschriften van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende -regeling rechtstreeks van 
toepassing. 

Afdeling Omschrijving 
2.1 Zorgplicht 
2.2 Lozingen 
2.: Lucht 
2.4 Bodem 
31 Afvalwaterbeheer (huishoudelijk afvalwater en lozen van hemelwater) 
§3-i-3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende 

voorziening 
3-2 Installaties 

§3.2.1 Het in werking hebben van een stookinstailatie 
§3.2.6 in werking hebben van een koelinstallatie 

3-3 Activiteiten met voer- of vaartuigen 

§3-3-i Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen 
voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen 

3-4 Opslaan van stoffen of het vullen van gasflessen 

§3-4-3 Opslaan en overslaan van goederen 

§3A-5 Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen 

§3.4.6 Opstaan van drijfmest (en digestaat) 

§3-4-9 Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank 

3-5 Agrarische activiteiten 

S3-5.8 Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven 
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4. Overige regels 
Eventuele nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken worden voor
komen, of worden tenminste in voldoende mate beperkt, door de naleving van het gestelde in de 
aanvraag, de aan deze vergunning verbonden voorschriften en de voorschriften van het 
Activiteitenbesluit. 
Ten aanzien van de ongewone voorvallen binnen de inrichting en de naar aanleiding daarvan uit te 
voeren maatregelen is hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer van toepassing. 

Het bedrijf ligt niet in een grondwaterbeschermingsgebied of in een waterwingebied of in een 
aangewezen milieubeschermingsgebied (stiltegebied en/of bodembeschermingsgebied). 

De inrichting ligt niet in een gebied waar strengere milieukwaliteitseisen gelden of waar bij 
ministerieel besluit richtwaarden zijn gesteld waarmee bij de vergunningverlening rekening dient 
te worden gehouden. 

5. Besluit Milieueffectrapportage 
In het Besluit milieueffectrapportage 1994 (zoals gewijzigd in 1999, hierna Besluit m.e.r.) is in 
onderdeel C onder categorie 14 opgenomen voor welke situaties er een MER-plicht geldt voor de 
aangevraagde activiteiten. 

De MER-plicht (onderdeel C onder 14) geldt voor de oprichting / uitbreiden / wijzigen van een 
inrichting voor het fokken, mesten of houden van pluimvee of varkens, in gevallen waarin de 
activiteit betrekking heeft op een inrichting met meer dan; 
- 85.000 plaatsen voor mesthoenders; 
- 60.000 plaatsen voor hennen; 

3.000 plaatsen voor mestvarkens; 
900 plaatsen voor zeugen. 

Binnen de bestaande stallen vindt een uitbreiding met 33.873 hennen plaats. Een uitbreiding van 
deze omvang is geen aangewezen activiteit zoals genoemd in kolom 2 van de onderdelen C van 
het Besluit m.e.r.. De uitbreiding blijft hiermee beneden de MER-plicht grens. 

Verder is in het Besluit m.e.r. in de bijlage, onderdeel D onder categorie 14 bepaald voor welke, 
gebleken niet MER-plichtige, situaties er beoordeeld dient te worden of vanwege bijzondere 
omstandigheden waaronder de activiteit wordt ondernomen, alsnog een milieueffectrapport 
noodzakelijk is. Dit geldt voorde oprichting en/of uitbreiding en/of wijziging van een inrichting 
voor het fokken, mesten of houden van onder andere: 

40.000 stuks pluimvee (Rav cat. E, F, G en J) 

In de aanvraag is er sprake van het uitbreiden/wijzigen van een installatie, zoals bedoeld in het 
Besluit m.e.r.. De inrichting wordt uitgebreid met 33.873 stuks pluimvee binnen de bestaande 
pluimveestallen. Een uitbreiding van deze omvang is geen aangewezen activiteit zoals genoemd in 
kolom 2 van de onderdelen C en D van het Besluit m.e.r.. 
Er is hier geen sprake van een MER-beoordelingsplicht. 

De drempelwaarden in kolom 2: 'gevallen' van onderdeel D van het Besluit m.e.r. zijn echter 
indicatief. Dit betekent dat, indien een activiteit die in onderdeel D van het Besluit m.e.r. benoemd 
staat, maar beneden de drempelwaarden van kolom 2 valt, toch moet worden beoordeeld of 
sprake kan zijn van mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen. Deze beoordeling moet 
plaatsvinden op basis van Bijlage III van de EEG-richtlijn milieu-effectbeoordeling. In deze bijlage 
staat dat de beoordeling betrekking moet hebben op; 
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• de kenmerken van de activiteit én de samenhang met de andere activiteiten ter plaatse; 
• de plaats waar de activiteit plaatsvindt; 
• de kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die de activiteit kan 

hebben. 

de kenmerken van de activiteit én de samenhang met de andere activiteiten ter plaatse 
Het houden van pluimvee is een activiteit in Nederland die op veel plaatsen wordt uitgevoerd. De 
schaalgrootte van de activiteit is niet uitzonderlijk. Er is veel bekendheid met deze activiteit. In deze 
situatie is er geen sprake van risico's die uitzonderlijk zijn. 

de plaats waar de activiteit plaatsvindt 
Hierbij gaat het om de kwetsbaarheid van het gebied waarin de activiteiten worden ontplooid. In dit 
geval ligt de inrichting in het buitengebied met in de directe omgeving agrarische bedrijvigheid en 
vrijstaande woonbebouwing. De inrichting ligt op een afstand van ongeveer 1,5 kilometer van een 
aangewezen zeer kwetsbaar natuurgebied (zijarm van de Vecht, ten noord-westen van de inrichting) 
en op ongeveer 3,2 kilometer van een Natura 2000-gebied (Vecht- en Beneden-Reggegebied). 

de kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben 
De milieueffecten hebben onder andere betrekking op de aspecten geluid, geur, ammoniak, fijn stof 
en veiligheid. Door het aanhouden van voldoende afstand en het treffen van de juiste maatregelen en 
voorzieningen kunnen de effecten beperkt blijven. Er is geen sprake van onomkeerbare effecten. 

Het maken van een milieueffectrapport is niet nodig aangezien de aangevraagde activiteiten geen 
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu hebben. Hiervoor zijn onder meer de kenmerken en 
omvang van de activiteit, de plaats van het project, de kenmerken van de potentiële milieueffecten, 
de productieprocessen en de cumulatieve effecten beoordeeld. 

Dit betekent dat geen milieueffectrapport dan wel een m.e.r.-beoordeling nodig is. 

6. Wet ammoniak en veehouderij 
De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) bevat bijzondere regels over de gevolgen van 
ammoniakemissie van veehouderijen bij de verlening van vergunningen. Samen met de emissie-
eisen die op grond van de Wet milieubeheer aan de huisvesting van dieren zijn gesteld (Besluit 
emissiearme huisvesting), vormt de Wav het wettelijke instrumentarium voor het aspect 
ammoniak. De Wav is een op emissie gerichte benadering van de ammoniakproblematiek. 

Het bedrijf ligt niet in een zeer kwetsbaar gebied dan wel in een zone van 250 meter rondom een 
dergelijk gebied. Het meest nabij gelegen zeer kwetsbare gebied ligt op ongeveer 1,5 kilometer 
van de inrichting. Dit betreft een zijarm van de Vecht, ten noordwesten van de inrichting. 
De Wav vormt geen belemmering voor de vergunningverlening. 

Besluit emissiearme huisvesting 
Op 1 augustus 2015 is het Besluit emissiearme huisvesting in werking getreden. 
Dit besluit vervangt het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting). 
Het Besluit emissiearme huisvesting bepaalt dat dierenverblijven emissiearm moeten zijn, als er 
emissiearme huisvestingssystemen beschikbaar zijn. Het besluit bevat maximale emissiewaarden 
voor ammoniak en fijn stof. Alleen huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager is dan of 
gelijk is aan de maximale emissiewaarde, zijn toegestaan. De maximale emissiewaarden voor 
ammoniak/fijn stof gelden voor melk- en kalfkoeien, varkens, kippen, kalkoenen en eenden. 
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Het aangevraagde huisvestingssysteem voldoet aan de maximale emissiewaarde zoals die in 
bijlage i van het Besluit emissiearme huisvesting is opgenomen. 
In bijlage 2 van het Besluit emissiearme huisvesting is een maximale emissiewaarde voor fijn stof 
voor pluimvee vastgesteld. 
De aangevraagde wijziging vindt plaats binnen de bestaande stallen en bovendien voldoet de 
emissiewaarde voor fijn stof van het aangevraagde stalsysteem aan de in bijlage 2 genoemde 
maximale emissiewaarde voor fijn stof. 
Ten aanzien van de totale emissie van fijn stof zie paragraaf 8 van deze considerans 

7. Geur 
Volgens het gestelde in het Besluit Omgevingsrecht betreft het een type C-inrichting. Dit heeft tot 
gevolg dat voor het aspect geur de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) en de daarbij behorende 
Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) van toepassing is. De geuremissiefactoren per dier zijn 
vastgelegd in de Rgv. 
De Wgv schrijft voor op welke wijze geurhinder door dierenverblijven (veehouderijen) in een 
vergunning moet worden beoordeeld. Daartoe moet onder meer de geurbelasting op nabijgelegen 
geurgevoelige objecten (zoals woningen) worden bepaald. In afwijking hiervan moet tot 
geurgevoelige objecten behorend bij een andere veehouderij een vaste afstand worden 
aangehouden. 

Op grond van artikel 6 Wgv is de "Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Hardenberg" 
(hierna: geurverordening) op 17 november 2009 vastgesteld en op 26 november 2009 in werking 
getreden. In de geurverordening zijn de wettelijke geurnormen aangepast. Bij de berekening van 
de geurbelasting is getoetst aan de in deze geurverordening opgenomen geurnormen. 

Het gaat om een aanvraag voor het houden van pluimvee. Hiervoor zijn in de Rgv 
geuremissiefactoren vastgesteld. Er is een berekening van de geurbelasting uitgevoerd. 

Berekening geurbelasting aangevraagde situatie: 
Gegenereerd met V-STACKS Vergunning versi e 2010 (c) KEMA Nederland B.V. 
Berekende ruwheid: 0,22 m 
Meteo station: Eindhoven 
Brongegevens: 
BronlD X-coördinaat Y-coördinaat EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

Stal 2 
stal 5 

237379 
237338 

505 202 
505158 

5,4 
5,6 

4,8 
3,7 

5,50 
3,53 

1,50 
1,50 

18 249 
7480 

Geurgevoelige locaties: 
GGLID X-coördinaat Y-coördinaat Geurnorm Geurbelasting 

Dennenweg 2a 
Dennenweg 4 
Dennenweg 1 
Haarweg 1 
De Savorin Lohm 28 
Parallelweg 26 

237186 
237127 
237115 
237321 
237919 
237857 

505 066 
505 093 
505190 
505 456 
504 962 
504 911 

8,0 
8,0 
8,0 
8.0 
4,0 
4,0 

6,8 
5,0 
4,0 
5,2 
1.4 
1.5 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de berekende geurbelasting op geurgevoelige object minder dan de 
geurnormen, zo die is vastgesteld in de "Verordening geurhinder en veehouderij gemeente 
Hardenberg", bedraagt. 
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Aan de vereiste vaste afstand van 50 meter (buiten de bebouwde kom) tot geurgevoelige objecten 
behorend bij een andere veehouderij wordt voldaan. 
Ook moet een afstand tussen het geurgevoelige object en de gevel van het dierenverblijf worden 
aangehouden; deze afstand bedraagt tenminste 50 meter ten opzichte van geurgevoelige 
objecten in een bebouwde kom en tenminste 25 meter ten opzichte van geurgevoelige objecten 
buiten een bebouwde kom. Ook aan deze afstanden wordt voldaan. 

Op grond van de Wgv en de "Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Hardenberg" kan 
de vergunning worden verleend. 

8. Luchtkwaliteit 
Bij het houden van dieren komt stofvrij. Ondertitel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn 
verschillende grens- en richtwaarden ten aanzien van luchtkwaliteit opgenomen. Het gaat om de 
volgende stoffen: zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxiden, zwevende deeltjes (PMio), lood, 
koolmonoxide, benzeen, ozon, arseen, cadmium, kwik, nikkel en PAK's. 
De grenswaarde voor fijn stof PMjo die zijn opgenomen in bijlage 2 van de Wet milieubeheer is een 
jaargemiddelde concentratie van 40 pg/m^ De dagnorm (24-uursgemiddeld) voor PM^o bedraagt 
50 pg/m^ en mag niet meer dan 35 keer per jaar worden overschreden. 

De toename van de emissie als gevolg van de aangevraagde verandering bedraagt 1.946.745 
gr./jaar (4.918.745-2.972.000). 
Om aan te tonen of aan de gestelde normen uit bijlage 2 van de Wet milieubeheer kan worden 
voldaan is bij de aanvraag een ISL3a gevoegd. Uit deze berekening blijkt dat de aangevraagde 
wijziging van dierbezetting voldoet aan de gestelde eisen genoemd in voorschrift 4.1 van bijlage 2 
van de Wet milieubeheer. 

9.IPPC-(RIE)-instailatie 
Grotere varkens- en pluimveebedrijven hebben te maken met de Richtlijn Industriële Emissies 
(RIE). De RIE is per 1 januari 2013 is geïmplementeerd in de Nederlandse wet- en regelgeving. Dit 
geldt voor het Activiteitenbesluit en het Besluit omgevingsrecht (Bor). De RIE omvat onder andere 
een integratie van de IPPC-richtlijn en verplicht de lidstaten van de EU om grote milieuvervuilende 
bedrijven te reguleren door een integrale vergunning op de basis van de Best Beschikbare 
Technieken (BBT). 

Volgens artikel 1.1 de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is een IPPC-installatie 
een installatie voor industriële activiteiten als bedoeld in bijlage I van de richtlijn inzake industriële 
emissies. 
Volgens bijlage 1 van de RIE, onderdeel 6.6 wordt onder een IPPC-installatie verstaan intensieve 
pluimvee- en varkenshouderijen: 
• met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee, 
• met meer dan 2.000 plaatsen voor mestvarkens (van meer dan 30 kg), of 
• met meer dan 750 plaatsen voor zeugen. 
De totale omvang van het bedrijf bedraagt 75.673 leghennen. Dit betekent dat er sprake is van een 
IPPC-installatie met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee. 
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Best beschikbare technieken. BBT 
Bij het nemen van deze beschikking hebben wij rekening gehouden met de volgende BBT-
conciusies: 

Categorie in bijlage i RIE Primair relevante BBT-
conclusies/BREF 

Tevens van belang zijnde 
BBT-conclusies / BREF's 

Intensieve pluimvee- of 
varkenshouderij met meer 
dan 40.000 plaatsen voor 
pluimvee 

BREF Intensieve 
pluimvee- en 
varkenshouderij (BREF 
IV) 

BREF op-en overslag 
bulkgoederen (BREF ESB) 
BREF Energie-efficiëntie 

Naast de BBT-conclusies is rekening gehouden met de volgende in de bijlage bij de Regeling 
omgevngsrecht (Mor) aangewezen informatiedocumenten over beste beschikbare technieken: 
• Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB), 2012; 
• Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij, juni 2007; 
• Oplegnotitie BREF Intensieve pluimvee- en varkenshouderij, juli 2007; 
• Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, december 

2011. 

Ammoniakemissie 
De stallen moeten voldoen aan de best beschikbare technieken (BBT). De ammoniakemissie van 
de vergunde en aangevraagde dierbezetting staat in de tabellen van paragraaf 1 en 2 uitgewerkt. 
In de bestaande stallen wordt het huisvestingssysteem aangepast. Dit huisvestingssysteem 
voldoet aan maximale emissiewaarde zoals vermeld in het Besluit emissiearme huisvesting geldt 
en wordt derhalve aangemerkt als BBT. 

Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij 
Door de minister van VROM is op 25 juni 2007 de "Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak 
en veehouderij" (hierna: beleidslijn) vastgesteld. Deze beleidslijn is tevens opgenomen in de 
Regeling Omgevingsrecht. 
De beleidslijn is bedoeld als handreiking voor het uitvoeren van de IPPC-omgevingstoetsing, welke 
is opgenomen in de Wav. In de beleidslijn is opgenomen dat indien de jaarlijkse ammoniakemissie 
van de inrichting na uitbreiding meer dan 5.000 kg bedraagt, het bedrijf boven het meerdere een 
extra reductie ten opzichte van BBT moet realiseren. Hierbij mag gebruik worden gemaakt van 
interne saldering. 

De inrichting heeft een vergunde ammoniakemissie van 4.202 kg. Er wordt vergunning gevraagd 
voor een ammoniakemissie van 4.162 kg. Omdat er geen toename van ammoniak is en de 
ammoniakemissie minder dan 5.000 kg. bedraagt, hoeft op basis van de "Beleidslijn IPPC-
omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij" (Beleidslijn) geen extra reductie gerealiseerd te 
worden. 

Waterverbruik 
Volgens de BREF wordt water in de veehouderij gebruikt voor schoonmaakactiviteiten en 
drinkwater voor de dieren. Reductie van het drinkwaterverbruik wordt niet realistisch geacht. Bij 
het schoonmaken van de stallen komt een geringe hoeveelheid afvalwater vrij. De stallen worden 
veegschoon gemaakt en daarna met een hogedrukreiniger gereinigd. Het hierbij vrijkomende 
spoelwater wordt opgeslagen in ondergrondse opslagruimte. In de vergunning worden geen 
verdere voorschriften opgenomen. 
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Energieverbruik 
Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect zuinig 
omgaan met energie. Om vast te stellen of het energieverbruik van de inrichting relevant is, is 
aangesloten bij de in de Circulaire "Energie in de milieuvergunning" (Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Economische 
Zaken, Den Haag, oktober 1999) gehanteerde ondergrens. Deze ondergrens is 25.000 m̂  aardgas 
of 50.000 kWh elektriciteit per jaar. Bedrijven met jaarlijks energieverbruik dat lager ligt dan deze 
waarden, worden als niet energie relevant bestempeld. 

Als gevolg van de aangevraagde wijziging zal het energieverbruik slechts in geringe mate 
toenemen. Het gestelde in de vergunning van 1 augustus 2011 blijft ongewijzigd. 

Opslag mest 
BBT houdt in dat opslagfaciliteiten voor mest voldoende capaciteit hebben om de mest op te slaan 
tot het moment waarop deze verder kan worden verwerkt of op het land kan worden gebracht. In 
de vergunning is een voorschrift opgenomen dat de mest moet worden bewaard binnen de 
gebouwen van de inrichting en na elke ronde direct uit de inrichting moet worden afgevoerd. 
Hiermee wordt voldaan aan BBT. 

10. Opslag van gevaarlijke stoffen in emballage: 
Dit blijft ongewijzigd ten opzichte van het vergunde in de vergunning van 1 augustus 2011. 

11. Bodem 
Dit blijft ongewijzigd ten opzichte van het vergunde in de vergunning van 1 augustus 2011. 

12. Geluid 
Dit blijft ongewijzigd ten opzichte van het vergunde in de vergunning van 1 augustus 2011. 

13. Afvalstoffen 
Dit blijft ongewijzigd ten opzichte van het vergunde in de vergunning van 1 augustus 2011. 

14. Stallucht en plantschade 
Dit blijft ongewijzigd ten opzichte van het vergunde in de vergunning van 1 augustus 2011. 

15. Volksgezondheid, -hygiëne 
Gezondheidseffecten kunnen een gevolg zijn van de werking van een milieu inrichting. Eventuele 
risico's dienen te worden betrokken bij de afweging van de aanvraag. Veelal voorziet sectorale 
wet- en regelgeving over dieren(gezondheid) tevens op deze punten. 

Er zijn op dit moment verschillende publicaties over gezondheidseffecten en veehouderijen maar 
er zijn geen algemeen aanvaarbare wetenschappelijke inzichten voor veehouderijen die moeten 
leiden tot weigering van een aanvraag. Indien er een indicatie aanwezig is dat er mogelijk 
gezondheidseffecten zijn dient, mede op grond van het voorzorgbeginsel, op de grond van de 
omstandigheden van het geval beoordeeld te worden of de vergunning geweigerd moet worden of 
voorschriften moeten worden gesteld. Op grond van huidige rechtspraak kan de omgevings
vergunning echter niet worden geweigerd. 
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Om de risico's voor de gezondheid voor de omwonenden, als gevolg van de veehouderij, te 
beperken zijn onder andere de navolgende punten van belang: 
- Wat betreft geurhinder: wordt er voldaan aan de gestelde eisen in de Wgv en de 

geurverordening; 
- Wat betreft luchtkwaliteit, fijn stof: wordt er voldaan aan de gestelde normen ten aanzien van 

fijn stof; 
- Er wordt voldaan aan de normstelling voor ammoniak en geluid; 
- Er is een hygiënesluis aanwezig om de insleep van dierziekten te voorkomen; 
- Er is een spoelplaats aanwezig om veewagens te reinigen; 
- Er worden maatregelen genomen ten aanzien van ongediertebestrijding; 
- Er moet voldaan worden aan de voorschriften van het Activiteitenbesluit. 

Aan de omgevingsvergunning zullen voorschriften worden gekoppeld, die de verspreiding van 
dierziekten moeten voorkomen. Daarnaast moet het bedrijf voldoen aan de voorschriften van het 
Activiteitenbesluit. 

Geconcludeerd kan worden dat ten aanzien van gezondheid in relatie tot veehouderijen, met de 
kennis van nu, er door de beoogde uitbreiding geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor 
het milieu. 

16. Specifieke regels ten gevolge van de activiteiten 
Dit blijft ongewijzigd ten opzichte van het vergunde in de vergunning van i augustus 2011. 

Andere regels en wetten 
Het verlenen van deze vergunning houdt niet in dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in 
andere wetten en regels (zoals een besluit op basis van de Gezondheids- en Welzijnswet voor 
dieren) zijn gesteld dan wel op grond hiervan worden voorgeschreven. De andere wetten en regels 
hebben een rechtstreekse werking op uw bedrijfsvoering. 
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Bijlage 2 

VOORSCHRIFTEN 
OMGEVINGSVERGUNNING (MILIEU) 
Inhoudsopgave 

1. ALGEMENE MILIEUVOORSCHRIFTEN 14 
2. AFVALSTOFFEN 14 
6. ENERGIE 15 
7. GELUID 15 
10. HET HOUDEN VAN DIEREN 16 
12. HET WASSEN VAN WORTELEN 17 
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VOORSCHRIFTEN MILIEU 
Opmerking: 
In het Activiteitenbesiuit zijn voor verschillende activiteiten die, volgens de aanvraag, binnen 
inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene voorschriften opgenomen. De voorschriften die van 
toepassing zijn op de activiteiten, genoemd in hoofdstuk 3 van de considerans zijn rechtstreeks 
van toepassing op deze inrichting. 
Voor alle duidelijkheid zijn hierna de voorschriften uit de vergunning van 1 augustus 2011 
opgenomen die ongewijzigd van toepassing blijven. De niet genoemde voorschriften zijn 
vervangen door de rechtstreeks geldende voorschriften uit het Activiteitenbesiuit. 
Alleen de voorschriften 1.1,10.a en 10.3 van de op 1 augustus 2011 verleende vergunning worden 
vervangen. 

1 ALGEMENE MILIEUASPECTEN 
1.1 De inrichting is overeenkomstig de bij de aanvraag behorende tekening (nr 3-666, laatst 

gewijzigd 7 maart 2016) in werking. De stallen moeten zijn uitgevoerd volgens 
stalbeschrijvingssysteem BWL 2004.10.V2. 

Milieuregister 
1.7 In de inrichting wordt een milieuregister bijgehouden waarin alle milieurelevante gegevens 

zijn opgenomen. 

1.8 Het milieuregister is altijd beschikbaar voor het bevoegd gezag. De in het milieuregister 
opgenomen gegevens worden ten minste vijfjaar in de inrichting bewaard. 

1.9 Het milieuregister bevat in ieder geval de volgende gegevens: 
het aanvraagformulier en de hierbij behorende bijlagen en tekeningen; 
de milieuvergunning; 
de resultaten van de in de vergunning voorgeschreven keuringen en/of metingen en 
registraties; 
de resultaten van de in de vergunning voorgeschreven onderzoeken; 
de bevindingen van alle inspecties die met betrekking tot de zorg voor het milieu van 
belang zijn; 
de registratie van de aard en samenstelling van vrijgekomen gevaarlijke afvalstoffen over 
een periode van ten minste vijf 
certificaten of bewijzen van het onderhoud, de keuringen of controles van in de inrichting 
aanwezige voorzieningen en installaties. 

2. AFVALSTOFFEN 

Gevaarlijke afvalstoffen 
2.7 Gevaarlijke afvalstoffen die vrijkomen binnen de inrichting worden niet gemengd met andere 

afvalstoffen. 

2.8 Afgewerkte olie wordt niet als brandstof gebruikt. 

2.9 De emballage voor de opslag van gevaarlijke afvalstoffen is dicht en voldoende sterk en 
geschikt voor de betreffende stof. 
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2.10 Nabij de opslag van vloeibaar gevaarlijk afval is een voorraad zand, aarde of een ander 

absorberend materiaal of neutraliserende vloeistof aanwezig om gemorste of gelekte 
afvalvloeistof op te nemen, te absorberen ofte neutraliseren. 

2.11 Het gebruikte absorptiemiddel en de opgenomen gemorste vloeistof worden als gevaarlijk 
afval behandeld en worden opgeslagen in daarvoor bestemde gesloten en vloeistofdichte 
emballage van onbrandbaar materiaal. 

6 ENERGIE 
6.1 Het energieverbruik van de volgende energiedragers wordt per jaar geregistreerd: 

het aardgasverbruik in m3 ; 
het elektriciteitsverbruik in kWh; 
het watergebruik in m^. 

Deze gegevens worden gedurende vijfjaar in de inrichting bewaard in het milieuregister. 

6.2 Om het watergebruik bij schoonmaakwerkzaamheden te beperken wordt, tenzij dit om 
technische of organisatorische redenen niet mogelijk is, gebruikgemaakt van een 
hogedrukreiniger. 

6.3 De ventilatoren (waaiers, naven lagers en assen) moeten zo vaak als nodig, doch minimaal i 
maal per jaar worden schoongemaakt en geïnspecteerd op beschadigingen en slijtage. 
Hiervan moet een aantekening worden gemaakt in het milieulogboek. 

6.4 De ventilatiesystemen dienen te zijn voorzien van een frequentieregeling. 

6.5 De bestaande TL-verlichting dient bij vervanging te worden vervangen door HFTL met 
spiegel-optiekarmatuur. 

6.6 Bij vervanging dient de bestaande CV-installatie te worden vervangen door een HR-CV 
installatie 

6.7 In de inrichting dienen spaarlampen te worden toegepast, tenzij dit om technische of 
bedrijfstechnische redenen niet mogelijk is. 

7 GELUID 
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) 
7.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) in de representatieve bedrijfssituatie, 

veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen, werktuigen en installaties en door 
de in de inrichting verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, is ter plaatse van woningen 
van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen niet meer dan: 
40 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur; 
35 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur; 
30 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur. 
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Maximale geluidniveau (LAmax) 
7.2 Het maximale geluidniveau (LAmax) in de representatieve bedrijfssituatie, veroorzaakt door 

de in de inrichting aanwezige toestellen, werktuigen en installaties en door de in de inrichting 
verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, is ter plaatse van woningen van derden en andere 
geluidgevoelige bestemmingen niet meer dan: 
70 dB(A) tussen 07.00 en 19,00 uur; 
65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur; 
60 B(A) tussen 23.00 en 07.00 uur. 

7.3 De in deze vergunning opgenomen voorschriften die betrekking hebben op de maximale 
geluidniveaus (LAmax) zijn niet van toepassing op transportbewegingen en het laden en 
lossen ten behoeve van de inrichting, voor zover dit plaatsvindt tussen 07.00 en 19.00 uur. 

7.4 Het meten en berekenen van de geluidniveaus en het beoordelen van de meetresultaten vindt 
plaats volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, uitgave 1999 van het 
ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 

7.5 In de inrichting mogen slechts motorvoertuigen en andere apparaten, machines of installaties 
met een (verbrandings)motor in werking zijn, die zijn voorzien van een doelmatige en in goede 
staat verkerende geluiddemper en uitlaatsysteem. 

10 HET HOUDEN VAN DIEREN 
10.1 In de inrichting zijn maximaal de volgende te houden dieren aanwezig: 

• 75-673 legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, volièrehuisvesting, 45-55% van de 
leefruimte roosters met daaronder een mestband met beluchting. Mestbanden 
minimaal tweemaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. (BWL 
200A..10.V2). 45-55% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met 
beluchting. Mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. Roosters 
minimaal in twee etages. (BWL 2004.10.V2) (Rav-E2.11.2.1). 

10.2 De afstand van de vrije uitloop van de legkippen tot aan een geurgevoelig object moet 
minimaal 50 meter zijn. 

OVERIGE ACTIVITEITEN 

Hoofdstuk 3, Activiteitenbesluit 

Extra voorschriften 
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BIJLAGE: BEGRIPPEN 

** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, 
Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-
ISO-, NVN-norm, Al-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum 
waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven 
aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, 
werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het Al-blad van toepassing die bij 
de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, 
tenzij in het voorschrift anders is bepaald. 

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften 
gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval 
en afvalverwijdering. Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, 
termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities. 

Besteladressen 
De PGS-richtlijnen zijn te downloaden via www.pgs-richtlijnen.nl 
NVN-, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-normen zijn te verkrijgen bij het NEN, Vlinderweg 6 te Delft, 
Postbus 5059, 2600 GB te Delft, tel. 015-2690390. (www.nen.nl) 

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving. 
www.infomil.nl 

BEDRIJFSRIOLERING: 
Voorziening voorde afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbare 
riolering of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater. 

BEOORDELINGSPUNT: 
Het punt waar het LAr,LT en het LAmax worden bepaald en getoetst aan de (eventuele) 
grenswaarden. 

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT): 
Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende 
technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan 
veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die -
kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak 
waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting 
drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken 
mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en 
onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten 
gebruik wordt gesteld. 

BODEMRISICO(CATEGORIE): 
Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke 
bedrijfsmatige activiteit. 

BODEMRISICOCATEGORIE A: 
Verwaarloosbaar bodemrisico. 

http://www.nen.nl
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BREF; 
Referentiedocument waarin over een onderwerp o.a. de beste beschikbare technieken zijn 
beschreven. 

GELUIDSNIVEAU IN DB(A): 
Het niveau van better plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door 
de Internationale Elektrotechnische Commissie (lEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd 
in de lEC-publicatie no. 651, uitgave 1989. 

GELUIDGEVOELIGE BESTEMMINGEN 
Woningen, andere geluidgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige ruimten, zoals beschreven in de 
begripsbepalingen van artikel 1 van de Wet Geluidhinder. 

GEURGEVOELIG OBJECT 
Gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor 
menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze 
van gebruik, wordt gebruikt, waarbij onder «gebouw, bestemd voor menselijk wonen of menselijk 
verblijf» wordt verstaan: gebouw dat op grond van het bestemmingsplan, bedoeld in artikel :^.ivan 
de Wet ruimtelijke ordening, een inpassingsplan als bedoeld in artikel ^̂ .26 of ^.28 van die wet 
daaronder mede begrepen, de beheersverordening, bedoeld in artikel 2.28 van die wet, of, indien 
met toepassing van artikel 2.12. eerste lid, van de Wet alaemene bepalingen omgevingsrecht van 
het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning, bedoeld in 
artikel i.i. eerste lid, van laatstgenoemde wet mag worden gebruikt voor menselijk wonen of 
menselijk verblijf; 

GEURHINDER 
gevolgen voor het milieu door de emissie van geur. 

GEVAARLIJKE AFVALSTOF 
afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde 
gevaarlijke eigenschappen bezit 

GEVAARLIJKE STOFFEN 
stoffen en voorwerpen, waarvan het vervoer volgens het ADR is verboden of slechts onder daarin 
opgenomen voorwaarden is toegestaan, dan wel stoffen, materialen en voorwerpen aangeduid 
in de International Maritime Dangerous Goods Code 

HERGEBRUIK: 
Elke handeling waarbij producten of componenten die geen afvalstoffen zijn, opnieuw worden 
gebruikt voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld. 

NeR 
Nederlandse Emissie Richtlijnen lucht 

NRB: 
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten 
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NUTTIGE TOEPASSING: 
Elke handeling met als voornaamste resultaat dat afvalstoffen een nuttig doel dienen door hetzij 
in de betrokken installatie, hetzij in de ruimere economie, andere materialen te vervangen die 
anders vooreen specifieke functie zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof voor die functie 
wordt klaargemaakt, tot welke handelingen in ieder geval behoren de handelingen die zijn 
genoemd in bijlage II bij de kaderrichtlijnafvalstoffen 

PREVENTIE: 
Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is geworden, 
ter vermindering van: 
• de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging 

van de levensduur van producten; 
• de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke 

gezondheid, of 
• het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten. 

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING: 
fysieke barrière die in staat is stoffen tijdelijk te keren 

WONING: 
gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het 
bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke 
ordening, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de 
omgevingsvergunning bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet 
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OVERIGE INFORMATIE 

Ter informatie wijzen wij u op het volgende: 

1. 
Deze vergunning geldt voor een ieder die het bedrijf drijft. Indien een vergunning zal gaan gelden 
voor een ander dan de vergunninghouder, meldt de vergunninghouder dat ten minste een maand 
voordien aan het bevoegd gezag. 

2. 
Bij een ongewoon voorval, zoals bedoeld in artikel 17.1 Wm, dienen onmiddellijk maatregelen te 
worden getroffen om verdere verontreiniging te voorkomen. Tevens dienen de nadelige gevolgen 
voor het milieu op milieuhygiënisch verantwoorde wijze ongedaan gemaakt te worden dan wel te 
worden beperkt. Eventuele leidingen die met verontreinigende stoffen in aanraking zijn geweest, 
moeten worden gecontroleerd op aantasting en, indien nodig, worden hersteld of vervangen (artikel 
17.2 Wm). 

3-
De geldende tekst van wet- en regelgeving is te vinden op www.wetten.nl. 

Voor kennisgeving en nadere informatie; afdeling Ruimtelijk Domein 
Postbus 500 
7770 BA Hardenberg 

http://www.wetten.nl
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M Behoort bij besluit van: 
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rgemeester en Wethouders van Hardenberg 

Aanvraaggegevens 
Ingediende aanvraag/melding 

Aanvraagnummer 

Aanvraagnaam 

Uw referentiecMde 

Ingediend op 

Soort procedure 

Projectomschrijving 

Opmerking 

Gefaseerd 

Blokkerende onderdelen weglaten 

Persoonsgegevens openbaar 
maken 

Kosten openbaar maken 

Bijlagen die later komen 

Bijlagen n.v.t. of al bekend 

Bevoegd gezag 

Naam: 

Bezoekadres: 

Postadres: 

Telefoonnummer: 

Faxnummer: 

E-mailadres algemeen: 

Website: 

Contactpersoon: 

2123313 

Pluimveebedrijf Bouma - Verandering 

30-12-2015 

Uitgebreide procedure 

Stallen 2 en 5 worden gewijzigd uitgevoerd met 
Volièrehuisvesting (BWL 2004.10.V2). Respectievelijk 
worden in deze stallen gewijzigd 53.673 en 22.000 
legkippen gehouden. 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

situatietekening en plattegrond volgen z.s.m. 

geen 

Gemeente Hardenberg 

Stephanuspark 1 
7772 HZ Hardenberg 

Postbus 500 
7770 BA Hardenberg 

140523 

0523260975 

omgevingsvergunning@ommen-hardenberg.nl 

www.hardenberg.nl 

Publieksdienst Hardenberg 
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Overzicht bijgevoegde moduiebladen 

Aanvraaggegevens 

Aanvragergegevens 
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Werkzaamheden en onderdeien 

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) 

• Verandering 
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Kosten 
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rgemeester en Wethouders van Hardenberg 

Aanvrager bedrijf 
1 Bedrijf 

KvK-nummer 

Vestigingsnummer 

Statutaire naam 

Handelsnaam 

2 Contactpersoon 

Geslacht 

Voorletters 

Voorvoegsels 

Achternaam 

Functie 

3 Vestigingsadres bedrijf 

Postcode 

Huisnummer 

Huisletter 

Huisnummertoevoeging 

Straatnaam 

Woonplaats 

4 Correspondentieadres 

Adres 

5 Contactgegevens ® 

Telefoonnummer 

Faxnummer 

E-mailadres 

08198282 

000015602397 

Pluimveebedrijf Bouma 

Pluimveebedrijf Bouma 

Man 
Vrouw 

H.C.Z. 

Bouma 

Eigenaar 

7691PN 

25 

Slotweg 

Bergentheim 

Slotweg 25 

7691 PN Bergentheim 

0523 232 075 

bouma-dijk@planet.nl 
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Formulierversie 
2015.03 

1 Bedrijf 

KvK-nummer 

Vestigingsnummer 

Statutaire naam 

Handelsnaam 

2 Contactpersoon 

Geslacht 

Voorletters 

Voon/oegsels 

Achternaam 

Functie 

3 Vestigingsadres bedrijf 

Postcode 

Huisnummer 

Huisletter 

Huisnummertoevoeging 

Straatnaam 

Woonplaats 

4 Correspondentieadres 

Adres 

5 Contactgegevens 

Telefoonnummer 

Faxnummer 

E-mailadres 

Gemachtigde bedrijf 
58274537 

000013635220 

Jan Immink agrarisch bouw- en milieuadvies B.V. 

Jan Immink agrarisch bouw- en milieuadvies 

[71 Man 
• Vrouw 

J.H. 

Immink 

algemeen directeur 

7688 RJ 

36 

Broekweg 

Daarie 

Broekweg 36 

7688 RJ Daarie 

0546-697322 

0546-698281 

info@janimmink.nl 

-'.m'S 
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1 m Formulierversie ^ 
2015.03 Locatie 

1 Adres 

Postcode 

Huisnummer 

Hulsletter 

Huisnummertoevoeging 

Straatnaam 

Plaatsnaam 

tn ••• 

Behoort bij besluit vaft:^ 

- 2 JUN 2016 
Burgemeester en Wethouders van Hardenberg 

7691PN 

25 

Slotweg 

Bergentheim 

Gelden de werkzaamheden in deze |~ Ja 
aanvraag/melding voor meerdere ^ (Mee 
adressen of percelen? 

2 Eigendomssituatie 

Eigendomssituatie van het perceel (• U bent eigenaar van het perceel 
U bent erfpachter van het perceel 

• U bent huurder van het perceel 
1^ Anders 
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Behoort bij besluit van: ' a 
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Burgemeester en Wethouders van Hardenberg 

Formuliei^ersie 
2015.03 Verandering 

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) 
1 Gegevens inrichting 

Wat is de naam van de inrichting? Pluimveebedrijf Bouma 

Wat is de aard van de inrichting? Agrarische inrichting voor het houden van legicippen 
alsmede het opslaan, bewerken en verpakken van land- en 
tuinbouwproducten. 

Onbepaalde tijd 
• Bepaalde tijd 

Zie huidige vergunning d.d. 1 augustus 2011 

Zie huidige vergunning d.d. 1 augustus 2011 

Zie huidige vergunning d.d. 1 augustus 2011 

Vraagt u de vergunning aan voor 
onbepaalde of bepaalde tijd? 

Welke voornaamste grond- en 
hulpstoffen gebruikt u? 

Welke voornaamste tussen-, 
neven- en eindproducten 
produceert u? 

Geef de totale maximale capaciteit 
van de inrichting en het maximale 
motorische of thermische 
vermogen van de bij de inrichting 
behorende installaties. 

Maken proefnemingen deel uit van 
de aanvraag? 

Is voor de inrichting eerder een 
vergunning verleend? 

Worden extra maatregelen 
getroffen om de belasting van 
het milieu te voorkomen of te 
beperken tijdens proefdraaien, 
schoonmaak-, onderhouds -en 
herstelwerkzaamheden? 

Beschrijf welke extra maatregelen 
worden genomen om de 
milieubelasting te voorkomen of te 
beperken. 

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van 
deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'. 

2 Gegevens verandering 

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking 
van de inrichting. 

Wat is de aard van de Stallen 2 en 5 worden gewijzigd uitgevoerd met 
verandering? volièrehuisvesting (BWL 2004.10V2) - RAV E2.11.2.1. 

Binnen deze stallen worden respectievelijk 53.673 en 
22.000 Legkippen gehouden. 

r Ja 
F Nee 

F Ja 
• Nee 

F Ja 
r Nee 

Zie huidige vergunning d.d. 1 augustus 2011 
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Is de verandering van invloed op 
gegevens en documenten van 
eerder verleende vergunningen? 

Op welke gegevens en 
documenten is de verandering van 
invloed? 

P Ja 
r Nee 

Enkel op documentatie t.a.v.: 
- Geur 
- Fijnstof 
- Ammoniak 

\7 Ja 
• Nee 

Zie toelichting en bijbehorende documentatie. 

3 Bestemming 

Zijn de (wijzigingen van de) 
activiteiten in overeenstemming 
met het bestemmingsplan? 

4 Wijze vaststellen milieubelasting 

Beschrijf de aard en omvang 
van de belasting van het milieu 
die de inrichting tijdens normaal 
bedrijf kan veroorzaken, daaronder 
begrepen een overzicht van de 
belangrijkste nadelige gevolgen 
voor het milieu die daardoor 
kunnen worden veroorzaakt. 

Beschrijf de wijze waarop 
gedurende het in werking zijn 
van de inrichting de belasting 
van het milieu, die de inrichting 
veroorzaakt, wordt vastgesteld en 
geregistreerd. 

5 MER-(beoordellngs)plicht 

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om 
een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van 
(water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, 
papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt 
gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit 
milieueffectrapportage. 

Zie toelichting en bijbehorende documentatie. 

Geldt voor uw activiteit de plicht 
om een milieueffectrapport op te 
stellen (m.e.r.-plicht)? 

Staat de activiteit vermeld 
in kolom 1 van onderdeel D 
van de bijlage bij het Besluit 
milieueffectrapportage? 

Worden de drempelwaarden 
in kolom 2 van onderdeel 
D van de bijlage bij het 
Besluit milieueffectrapportage 
overschreden? 

Onder welke categorie van 
onderdeel D van de bijlage bij het 
Besluit milieueffectrapportage valt 
de aangevraagde activiteit? 

Geef de omvang van de door u 
aangevraagde activiteit in dezelfde 
eenheid als de waarde/capaciteit 
zoals genoemd in kolom 2 van 
onderdeel D van de bijlage bij het 
Besluit milieueffectrapportage. 

r Ja 
P Nee 

Ja 
C Nee 

r Ja 
[7 Nee 

D 14 

Ie-32.873 stuks 
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6 Toekomstige Ontwikkelingen 

Verwacht u ontwikkelingen binnen Ja 
uw inrichting die voor de beslissing ^ Nee 
op de aanvraag van belang kunnen 
zijn? 

Venvacht u ontwikkelingen in de • Ja 
omgeving van uw inrichting die ^ Nee 
van belang kunnen zijn voor de 
bescherming van het milieu? 

7 Lucht 

Worden er stoffen naar de lucht p" Ja 
uitgestoten? p Nee 

Wordt er stikstofoxiden, p Ja 
koolmonoxide, fijn stof, arseen, p Nee 
cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, 
benzeen, zwaveldioxide en/of lood 
naar de lucht uitgestoten? 

Is er een rapport met betrekking tot p Ja 
de luchtkwaliteit opgesteld? p Nee 

Worden er nog andere stoffen p Ja 
uitgestoten? p Nee 

Zijn er binnen het bedrijf installaties p Ja 
aanwezig die warme lucht p Nee 
uitstoten? 

Is de warmte-emissie bekend? r Ja 
P Nee 

Hebt u een meet- en • Ja 
registratiesysteem? p Nee 

Is het Oplosmiddelenbesluit van p Ja 
toepassing? p Nee 

Is er sprake van diffuse emissies p Ja 
van Vluchtige Organische Stoffen p Nee 
(VOS)? 

Zijn er andere diffuse emissies p Ja 
anders dan de diffuse emissies p Nee 
van Vluchtige Organische Stoffen 
aanwezig? 

Is een bijzondere regeling van p Ja 
de Nederlandse emissierichtlijn p Nee 
(NeR) op de luchtemissie van 
toepassing? 

Neemt u deel aan de NOx- P Ja 
emissiehandel? p Nee 

Is op één of meerdere installaties p Ja 
het Bees A van toepassing? p Nee 

Is op één of meerdere installaties P Ja 
het Bems van toepassing? p Nee 

Is op één of meerdere installaties P Ja 
het BVA van toepassing? p Nee 

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van 
deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'. 
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8 Geur 

Is er sprake van geuremissie? [v Ja 
n Nee 

Kan de geuremissie leiden tot p Ja 
geurhinder? p Nee 

Is een bijzondere regeling van Q Ja 
de Nederlandse emissierichtlijn p Nee 
lucht (NeR) op de geuremissie van 
toepassing? 

Hebt u een geuronderzoek p Ja 
uitgevoerd? p Nee 

9 Het houden van dieren (intensieve veehoudertj) 

Per huisvestingssysteem moet u in een bijlage onderstaande gegevens specificeren: 
- Hoofd- en diercategorie van de te houden landbouwhuisdieren volgens de Regeling ammoniak 
en veehouderij (Rav) inclusief de bijbehorende Rav-code- BWL- of BB-nummer van het 
huisvestingssysteem 
- Aantal landbouwhuisdieren per diercategorie, per dierenverblijf en per huisvestingssysteem 
- Stalnummer van het betreffende huisvestingssysteem 
- Eventuele combinatie met een ander huisvestingssysteem of aanvullende technieken inclusief de 
bijbehorende Rav-code en BWL- of BB-nummer 
- Totale ammoniakemissie in kg per jaar (NH3/kg^aar) 
- Totale geuremissie in odour units per seconde (ouE/sec) 
- Totale fijnstofemissie in gram per jaar (g/jaar) 
- Beschrijving van het ventilatiesysteem per huisvestingssysteem 
- Diameter van de ventilatoren 

Hebt u voor deze inrichting p Ja 
vergunde rechten voor het houden p Nee 
van dieren? 

Is er een luchtwasser aanwezig? • Ja 
P Nee 

V\fat is de kortste afstand in m 150 
vanaf een emissiepunt van de stal 
tot het dichtstbijzijnde geurgevoelig 
object, zoals een woning of 
verblijfplaats voor mensen? 

Wat is het adres van het Denneweg 2a, Bergentheim 
geurgevoelig object? 

Is het geurgevoelig object gelegen p Ja 
in de bebouwde kom? p Nee 

Wat is de afstand in m vanaf de 3000 
grens van de inrichting tot het 
dichtstbijzijnde kwetsbaar gebied, 
zoals een voor verzuring gevoelig 
natuurgebied? 

Is de afstand in m tussen de gevel p Ja 
van de stal en de dichtstbijzijnde p Nee 
tuinbouwgewassen van derden 
minder dan 25 meter? 

Is de afstand in m tussen de gevel p Ja 
van de stal en de dichtstbijzijnde p Nee 
coniferenteelt van derden minder 
dan 50 meter? 

Wordt er voer in silo's opgeslagen? p Ja 
P Nee 

Is er kuilvoer aanwezig? p Ja 
P Nee 
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Wordt er gebruik gemaakt van 
brijvoer? 

Welke soorten mest worden 
opgeslagen? 

Hoe wordt de vaste mest 
opgeslagen? 

Wat Is de maximale 
opslaghoeveelheld In m3 van de 
vaste mest? 

Is er een melkinstallatle aanwezig? 

Is er een hyglënesluls aanwezig? 

Hoe wordt het afvalwater 
afkomstig van de kadaverplaats of 
kadaverton geloosd? 

• Ja 
[7 Nee 

\7 Vast 
• Vloeibaar 

Mestplaat 
[7 In de stal 
• Anders 

30 

C Ja 
\7 Nee 

r Ja 
[7 Nee 

zie vergunning d.d. 1 augustus 2011 
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2010-342 
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Tabellen 
Verandering 
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) 
7 Overzicht warmte-emissie 

Uittreedsnelheid afgas {mis) Afgastemperatuur ("C) Diameter schoorsteen (cm) 
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Projectkosten 
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voor het totale project in euro's 
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1 Toelichting op WABO Aanvraag 
Voorliggende aanvraag betreft een verandering van de inrichting van Pluimveebedrijf Bouma, 
Siotweg 25 te Bergentheim. 

1.1 Vigerende vergunning 
De inrichting is in werking onder een revisievergunning d.d. 01-08-2011 met kenmerk 2010-
342. (zie separate bijlage in het omgevingsloket). De vergunning omvat het in werking hebben 
van een piuimveehouderij en het opslaan, bewerken en verpakken van land- en 
tuinbouwproducten. Op basis van de vergunning mogen binnen de inrichting de volgende 
piuimveeaantaiien worden gehouden: 

• 10.000 legkippen en (groot)ouderdieren van legrassen in een stalsysteem met 
grondhuisvesting met mestbeiuchting via buizen onder de beun; 

• 32.800 legkippen en (groot)ouderdieren van legrassen in voiièrehuisvesting, minimaal 
50% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband. 

1.2 Verandering 
De verandering betreft een interne wijziging van de betreffende stalsystemen van de 
bestaande stallen alsmede het houden van meer legkippen in de bestaande stallen. 

In onderstaande tabel is de beoogde situatie ten aanzien van dieraantailen opgenomen. Voor 
het overzicht is daaronder ook de reeds vergunde situatie weergegeven. 

Tabel 1: Beoogde situatie 
Stal 
nr. 

Diersoort Aantal RAV-code Ammoniak Geur 

Factor kg 
NH3/jaar 

Emissie totaal 
/jaar 

Factor 
Odour  
units/sec 

Emissie 
totaal 

Legkippen 53.673 E2.11.2.1 0,055 2.952,0 0,34 18.249 
Legkippen 22.000 E2.11.2.1 0,055 1.210,0 0,34 7.480 

Totaal: 4.162,0 25.729 

Tabel 2: Vergunde situatie 
Stal 
nr. 

Diersoort Aantal RAV-code Ammoniak Geur 

Factor kg 
NH3/jaar 

Emissie totaal 
/jaar 

Factor 
Odour  
units/sec 

Emissie 
totaal 

Legkippen 32.800 E2.11.1 0,09 2.952,0 0,34 11.152 
Legkippen 10.000 E2.9.1 0,125 1.250,0 0,34 3.400 

Totaal: 4.202,0 14.552 

Stalsysteem 
De stallen 2 en 5 worden beide uitgevoerd met het ammoniakemissie reducerend stalsysteem 
BWL 2004.10.V2 (Rav- E2.11.2.1), een volièrehuisvesting waarvan 45 - 55% van de 
leefruimte bestaat uit roosters met daaronder een mestband met 0,2 m3/dier/uur beluchting. 
De meetbanden worden tweemaal per week afgedraaid. 

De ammoniakemissie reductie vindt plaats doordat de mest op de mestbanden onder de 
roosters snel worden gedroogd en doordat deze mest frequent wordt afgevoerd. De overige 
45 - 55% van het ieefopperviak in de stallen is uitgevoerd met een strooiselvloer. Voor een 
nadere beschrijving zie het als separate bijlage aan deze aanvraag ingediende leaflet  
BWL.2004.10.V2 in het omgevingsloket. 
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2 Milieueffecten 
2.1 Ammoniak 
De veranderingen leveren een totale emissiereductie op van ca. 40 kg NH3 per jaar ten 
opzichte van de reeds vergunde situatie. 

Een belangrijk onderdeel voor de beoordeling van emissie reducerende stalsystemen betreft 
het Besluit ammonlakemissie hulsvesting veehouderij (Besluit hulsvesting). Het Besluit 
hulsvesting geeft Invulling aan het algemene emissiebeleld. In dit besluit wordt bepaald dat 
dierenverblijven waar emisslearme stalsystemen voor beschikbaar zijn, ook daadwerkelijk 
worden toegepast en zodoende wordt voldaan aan het principe van Best Beschikbare 
Techniek (BBT). Vanuit dat kader is in deze toelichting getoetst of de aangevraagde 
stalsystemen op grond van het Besluit hulsvesting voldoen aan BBT. 

Tabel 3: Ammonlakemissie t.o.v. Besluit Huisvestinc 

Diercategorie 
(Rav-code) 

Aantal 
beoogd 

norm 
BBT 

factor 
voornemen 

emissie 
voornemen 

kg NHa 

emissie 
BBT kg 

NHa 
E2.11.2.1 75.673 0,068 0,055 4.162,0 5.145,8 

verschil 983,8 

Op basis van bovenstaande kan gesteld worden dat het toegepaste huisvestingssysteem kan 
worden beschouwd als BBT. 

Natuurbeschermingswet 1998 
Vanuit de Natuurbeschermingswet dient beoordeeld te worden wat de mogelijke effecten van 
ammonlakemissie vanuit de Inrichting op de Natura 2000-gebleden zijn. In dat kader is reeds 
vergunning gevraagd op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 bij de provincie 
Overijssel. Een afschrift van de Ingediende aanvraag Is als separate bijlage In het 
omgevingsloket toegevoegd. 

2.2 Geur 
Zoals vermeld is in 2011 vergunning verleend voor het houden van 42.800 stuks legkippen 
volgens de reeds beschreven stalsystemen. De uitkomsten van de daarvoor aan te leveren V-
stacks berekeningen zijn opgenomen In de bijbehorende beschikking. Hieruit volgt dat wordt 
voldaan aan de wettelijke toegestane geurbelasting op de geurgevoellge objecten in de 
omgeving van de inrichting. In de beoogde situatie vindt een toename In het aantal legkippen 
plaats alsmede in het totaal aan Odour units. Derhalve wordt het aspect geur nader 
beschouwd In deze toelichting. 

De belasting van de beoogde situatie Is inzichtelijk gemaakt en berekend met het programma 
V-Stacks (2010). In onderstaande tabel Is de belasting vanuit de Inrichting op de 
geurgevoellge objecten In de omgeving weergegeven. Hieruit volgt dat wordt voldaan aan de 
wettelijk toegestane geurbelasting op geurgevoelige objecten en vormt het aspect geur geen 
belemmering de in de verdere besluitvorming. De berekening (V-Stacks) Is al separate bijlage 
aan het omgevingsloket toegevoegd. 

Tabel 4: Geurbelasting beoogde situatie 
Volgnummer GGLID X-coördInaat Y-coördInaat Geurnorm Geurbelasting 

Dennenweg 2a 
Dennenweg 4 
Dennenweg 1 
Haarweg 1 
De savorin lohm 28 
Parallelweg 26 

237 186 
237 127 
237 115 
237 321 
237 919 
237 857 

505 066 
505 093 
505 190 
505 456 
504 962 
504 911 

8,0 
8,0 
8,0 
8,0 
4,0 
4,0 

6,8 
5.0 
4.0 
5.2 
1.4 
1.5 
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2.3 Fiinstof 
In de Wet Milieubeheer is een hoofdstuk opgenomen over luchtkwaliteit. Hoofdstuk 5 van de 
Wet milieubeheer gaat over luchtkwaliteitseisen. De aanvraag is getoetst aan hoofdstuk 5 van 
de Wet milieubeheer. 

De grenswaarden voor fijn stof zijn: 
40 pg/m3 (=microgram / m3) als jaargemiddelde concentratie; 
50 pg/m3 als vierentwintig-uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze 
maximaal 35 keer per kalenderjaar mag worden overschreden. 

Sinds 15 november 2007 zijn de belangrijkste bepalingen over luchtkwaliteitseisen 
opgenomen in de Wet milieubeheer (hoofdstuk 5, titel 5.2, Wm). Hiermee is het Besluit 
luchtkwaliteit 2005 vervallen. Artikel 5.16 Wm (eerste lid) geeft aan hoe en onder welke 
voonwaarden bestuursorganen bepaalde bevoegdheden(opgesomd in het tweede lid) kunnen 
uitoefenen in relatie tot luchtkwaliteitseisen. Voor de inrichting moet aannemelijk worden 
gemaakt dat aan één of aan een combinatie van de volgende voorwaarden wordt voldaan: 
a. Er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde; 
b. Een project leidt - al dan niet per saldo - niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit; 
c. Een project draagt 'niet in betekenende mate' bij aan de concentratie van een stof. 

Binnen de inrichting vinden een aantal activiteiten plaats waarbij verontreinigingen aan PMio 
en NO2 naar de lucht kunnen ontstaan. De belangrijkste activiteit betreft hierbij het houden 
van pluimvee. 

Met behulp van een uitgevoerde ISL3a-berekening blijkt dat de emissie aan fijn stof in de 
aangevraagde situatie voldoet aan de grenswaarden voor fijn stof. De maximale 
emissiewaarde voor de jaargemiddelde concentratie bedraagt 22.55 pg/m3 en het maximale 
aantal overschrijdingsdagen betreft 11 keer per kalenderjaar. Bij de berekening is geen 
zeezoutcorrectie toegepast. De berekening is als separate bijlage aan het omgevingsloket 
toegevoegd. 

2.4 Overige milieuaspecten 
De voorgenomen veranderingen leiden niet tot een wijziging c.q. verandering van de effecten 
op bodem, water, afvalwater, energie en overige aspecten zoals reeds vergund. 
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Gegenereerd op: 15-10-2015 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V. 

Naam van de berekening: Aanvraag 

Gemaakt op: 15-10-2015 9:25:44 

Rekentijd: 0:00:04 

Naam van het bedrijf: Pluimveebedrijf Bouma 

Berekende ruwheid: 0,22 m 

Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 

Volgnr. BronlD X-coord. Y-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aan vraag 

Stal 2 

Stal 5 

237 379 

237 338 

505 202 

505 158 

5,4 

5,6 

4,8 

3,7 

5,50 

3,53 

1,50 

1,50 

18 249 

7 480 

Geur gevoelige locaties: 

Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

Dennenweg 2a 

Dennenweg 4 

Dennenweg 1 

Haarweg 1 

De savorin lohm 28 

Parallelweg 26 

237 186 

237 127 

237 115 

237 321 

237 919 

237 857 

505 066 

505 093 

505 190 

505 456 

504 962 

504 911 

8,0 

8,0 

8,0 

8,0 

4,0 

4,0 

6,8 

5,0 

4,0 

5,2 

1.4 

1.5 

V2015 -1 367-0 1 

Behoort bij besluit van: 

- 2 JUN 2016 
Burgemeester en Wethouders van Hardenberg 

Gmtente 
Hardenberg 
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Gegenereerd op: 15-10-2015 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V. 

505900 T 
Bouma stal 2 en 5 variant 7 

505700 -

505500 -

505300-

505100 

504900 
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237000 237200 
-+-
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X 
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Gebiedsgegevens 

Naam van deze berekening; Aanvraag veranderingsvergunning 

Project: Bouma, Bergenthelm 

RD X coördinaat: 236 544 Lengte X: 1500 
RD Y coördinaat: 504 269 Breedte Y: 1500 

Berekende ruwheid: 0.12 Eigen ruwheid I I 
Type Berekening: PM10 Reken]aar:2015 
Soort Berekening: Contour Toets afstand: n.v.t. 
Uitvoer directory: 

Berekend op: 2015/12/29 11:14:13 

Aantal Gridpunten X: 5 
Aantal Gridpunten Y: 5 

Eigen ruwheid: 0.00 

Onderlinge afstand: n.v.t. 

Te beschermen object 
Naam: 

RD X Coord,  

[m] 

RD Y Coord,  

[m] 

Concentratie 

[mlcrogram/m3] 

Overschrijding 

[dagen] 

Dennenweg 1 237 115 505 190 22.06 11.0 
Dennenweg la 237 412 505 024 22.31 9.8 
Dennenweg 2a 237 186 505 066 22.42 10.9 
Dennenweg 4 237 127 505 093 22.25 10.4 
Slotweg 10a 237 446 504 821 20.52 8.1 
Slotweg 27 237 332 504 840 20.55 8.3 
Slotweg 29 237 031 504 933 20.61 8.1 
Slotweg 31 236 967 504 971 22.17 10.3 
Fllersdijk 8 237 982 505 503 21.51 9.0 
Haarweg 1 237 321 505 456 22.55 10.8 
De savorin lohm 28 237 919 504 962 20.46 8.1 
Parallelweg 26 237 857 504 911 20.46 8.1 

Brongegevens 

Naam: Stal 2 

RD X Coord.: 237 379 

hoogte van emisslepunt: 

verticale ulttreesnelheld: 

diameter van emisslepunt: 

temperatuur van emisstroom: 

RD Y Coord.: 505 202 

5.40 
1.50 
5.50 

285.00 

Type: AB 

Emissie: 0.11063 

hoogte van getx>uw: 5.4 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 237 390 

Y-coord. zwaartepunt van get>ouw: 505 146 

lengte van gebouw: 105.00 

breedte van gebouw: 30.40 
oriëntatie van gebouw: 102.00 

Naam: Stal 5 

RD X Coord.: 237 338 

hoogte van emisslepunt: 

verticale ulttreesnelheld: 

diameter van emisslepunt: 

temperatuur van emisstroom: 

RD Y Coord.: 505 158 

Type: AB 

Emissie: 0.04535 

5.60 
1.50 
3.53 

285.00 

hoogte van gebouw: 5.6 
X-coord. zwaartepunt van gebouw: 237 346 

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 505 119 

lengte van gebouw: 81.60 

breedte van gebouw: 15.50 
oriëntatie van gebouw: 102.00 

V2015 -1 367-0 1 

Behoort bij besluit van: 

-2 JUN 2016 
Burgemeester en Wethouders van Hardenberg 

Gemeente 
Hardenberg 

INGEKOMEN 

3 O DEC. 2 015 

Date: 29-12-2015 Time: 11:14:52 Page 1 
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505394 -

505019 -

504644 -

504269 ^ 
Date; 29-l!2-2015 

Project: Boruua, Bergentheim - Berekening: Aai 
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Nummer systeem BWL 2004.10.V2 

Naam systeem Volièrehuisvesting, 45 - 55 % van de leefruimte is rooster met 
daaronder een mestband met 0,2 of 0,5 mVdierluur beluchting, 
meetbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. 

Diercategorie Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen (E 2) 

Systeembeschrijving van Juli 2010 

Vervangt Beschrijving BWL 2004.10.V1 van juni 2010 

Werkingsprincipe Ammoniakemissiebeperking is gebaseerd op het snel drogen van de mest 
op de meetbanden onder de rooster en het frequent afvoeren van de mest 
uit de stal. 

—Hardcnbcrg 
INGEKOMCN 

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM; BOUWKUNDIG 

Onderdeel Uitvoeringseis 

Geen bijzonderheden. 3 O DEC. 2 015 

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM; TECHNISCHE VOORZIENINGEN 

Onderdeel Uitvoeringseis 

Huisvestingsvorm alternatieve huisvesting (dieren kunnen zich vrij in de stal bewegen) 

2a Vloeruitvoering 45 - 55 % van het leefoppervlak is uitgevoerd als etages met roostervloer 

2b 

3 

45 - 55 % van het leefoppervlak is uitgevoerd als strooiselvloer 

Voer en drinkwater voorzieningen aangebracht boven de roostervloer 

4 

5a 

Mestopvang-
voorziening 

mastbanden onder de roosters 

V 2Qi5 -1 J Beluchting mestbandbeluchting aanwezig 

5b aanvoer lucht naar de mastbanden via buizen onder / naast de roosters, de 
situering van de uitblaasopeningen van de buizen zorgt voor een gelijkmatige 
droging van de mest op de mastbanden 

Registratie-
apparatuur 

de volgende registratieapparatuur dient aanwezig te zijn: 
- temperatuurmeter voor het meten van de temperatuur van de beluchtingslucht, 

meten in het hoofdtoevoerkanaal van de beluchting; 
- apparatuur voor het registreren van het aanstaan van de beluchting (urenteller, 

kWh-meter, toerenteller of meetventilator); 
- apparatuur voor het registreren van de afdraaifrequentie van de meetbanden 
- apparatuur voor het meten van de capaciteit van de beluchting, meten aan het 

begin van de beluchtingsbuizen boven de meetbanden 

Mestopslag kortdurend of eventueel nadroging in een nageschakelde techniek of langdurige 
mestopslag^ 

^ Dit systeem stelt geen eisen aan de wijze van mestopslag of verdere bewerking (extra droging) van de mest. 
De vorm van opslag of bewerking is echter wel bepalend voor de hoogte van de ammoniakemissie van het 
bedrijf. De voor dit stalsysteem vastgestelde emissiefactor van 0,042 of 0,055 kg ammoniak per dierplaats per 
jaar is van toepassing voor de situatie in combinatie met een kortdurende opslag op het bedrijf (afvoer van de 
mest van de banden direct van het bedrijf of opslag in een afgedekte container voor maximaal 14 dagen). Bij 
langdurige mestopslag of nadroging in een nageschakelde techniek komt bovenop deze eiwssiefactar Rog,.,.. 
een toeslag (Rav-categorie E6). BerïöOTTüi] öesiuit van. 
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HET GEBRUIK VAN HET SYSTEEM 

Onderdeel Gebruikseis 

minimaal 1.111 cm^ per dier bij opzet (9 dieren per m^) Leefoppervlak 

minimaal 0,2 of 0,5 m® per dier per uur Beluchtings
capaciteit 

Temperatuur 
drooglucht 

minimaal 18 °C 

Afdraaifrequentie 
meetbanden 

minimaal tweemaal per week afdraaien van de mest naar een afgedekte 
container voor kortdurende opslag, nageschakelde techniek of andere vorm van 
opslag 

Registratie ten behoeve van een controle op de werking van het afdraaien van de 
meetbanden en het droogsysteem moeten de volgende gegevens automatisch 
worden geregistreerd: 
- de temperatuur van beluchtingslucht; 
- het aan staan van de beluchting; 
- de afdraaifrequentie van de meetbanden 
- de capaciteit van de beluchting 
van de geregistreerde waarden moet tijdens de controle een uitdraai van de 
huidige en vorige productieperiode opvraagbaar zijn 

Emissiefactor 0,055 kg NH3 perdierplaats per jaar bij beluchtingcapaciteit van minimaal 
0,2 m® per dier per uur 
0,042 kg NH3 per dierplaats per jaar bij beluchtingcapaciteit van minimaal 
0,5 m' per dier per uur 

Verwijzing meetrapport Rapport 2002-16 van IMAG {www.stalemissies.nl) 

http://www.stalemissies.nl


Een niveau 

A: enkele rij legnesten 

B: dubbele rij legnesten 

Meerdere niveau's 

C: Etages met aan weerszijden legnesten D: Etages met geïntegreerde legnesten 

E: Etages op roostervloer F; Portaalsysteem 

G: Hangende etages met geïntegreerde legnesten H: combinatie met beun met mestbanden 

I; dubbele rij legnesten 

Legwda 
0 Legnest 0 Roosters met mestbanden 

en eventueel beluctiting © Strooiselrumte 

NAAM: 
Volièrehuisvesting, 45 - 55 % van de 
leefruimte is rooster met daaronder 
een mestband met 0,2 of 0,5 
m'/dier/uur beluchting, mestbanden 
minimaal tweemaal per week afdraaien 

NUMMER: 
BWL 2004.10.V2 
Systeembeschrijving 
Juli 2010 



Ingediend 28-12-2015 Provincie Overijssel, Formulier Aanvraagformulier 
Natuurbeschermingswet 1998 Eigen kopie, niet 

insturen! 

Aanvraagformulier 
Natuurbeschermingswet 1998 

Ik vraag aan: 

Situaties V2015 -1 367-0 1 
• Vergunning stikstofdepositie, met ontwikkelruimte 
B Vergunning stikstofdepositie, zonder ontwikkelruimte 
• Vergunning werkzaamheden, activiteiten of project; situatie 1 
• Vergunning werkzaamheden, activiteiten of project; situatie 2 
• Vergunning werkzaamheden, activiteiten of project; situatie 3 

Inieiding 
Ik log in met • DigiD 

Ik vul dit formulier in 

BI Eherkenning 
• geen van beide (u kunt nu niet tussentijds opslaan) 

Aanvrager of gemachtigde 
• voor mijn eigen organisatie 
B als gemachtigde voor een andere organisatie 
• voor mijzelf als particulier 
• als gemachtigde voor een particulier 

Behoort bij besluit van: 

-2 JUN 2016 
Burgemeester en Wethouders van Hardenberg 

Gegevens aanvrager 

Organisatlegegevens 

Naam Pluimveebedrijf Bouma 

KvK-nummer 08198282 

Vestigingsnummer 000015602397 

Algemeen telefoonnummer 0523 232 075 

Postadres 

Adres Straatnaam/PosNummer 
tbus 
Slotweg 25 

Postcode en plaats Postcode 
7691PN 

Contactpersoon 

Toevoeging Letter 

Plaats 
Bergentheim 

Naam Aanhef 
Dhr. 

Voorletters 
H.C.Z 

GcfT?«nre 
Hardenberg 

INGEKOMEN 

^ O DEC. 2 015 

Tussenvoegsel Naam 
Bouma 

Telefoon en e-mail Telefoonnummer 
0523 232 075 

E-malladres 
bouma-dijk@planet.nl 

Berichtenbox voor bedrijven 
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Ingediend 28-12-2015 Provincie Overijssel, Formulier Aanvraagformulier 
Natuurbeschermingswet 1998 

De naam van de berlchtenbox Pluimveebedrijf Bouma 
(aanvrager) 

Gaat u akkoord met het 
digitaal toezenden van het 

besluit? 

Digitale verwerking 

B ja 
• nee 

Gegevens gemachtigde 

Bedrijfsgegevens 

Naam Jan Immink agrarisch bouw- en milieuadvies 

KvK-nummer 58274537 

Vestigingsnummer 000013635220 

Algemeen telefoonnummer 0546 697322 

Adres 

Postcode en plaats 

Naam 

Telefoon en e-mail 

De naam van de berlchtenbox 
(gemachtigde) 

Postadres 

Straatnaam/PosNummer 
tbus 
Broekweg 36 

Toevoeging Letter 

Postcode 
7688RJ 

Plaats 
Daarie 

Contactpersoon 

Aanhef 
Dhr. 

Voorletters 
J. 

Tussenvoegsel Naam 
Immink 

Telefoonnummer 
06 51357793 

E-maiiadres 
info@janimmink.nl 

Berlchtenbox voor bedrijven 

Gegevens aanvraag 

Betreffende locatie 

Adres 

Postcode en plaats 

Straatnaam 
Slotweg 

Nummer 
25 

Toevoeging Letter 

Postcode 
7691PN 

Plaats 
Bergentheim 

Periode waarvoor vergunning nodig is 

Duur van de vergunning? B vergunning voor onbepaalde tijd 
• tijdelijke vergunning 

Periode tijdelijke vergunning van tot 
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Ingediend 28-12-2015 Provincie Overijssel, Formulier Aanvraagformulier 
Natuurbeschermingswet 1998 

Soort vergunning 

Omschrijf kort het project 
waarvoor vergunning wordt 

aangevraagd. 

Gaat het om een nieuwe 
activiteit, waarvoor niet eerder 

een Nb-wetvergunning of 
Omgevingsvergunning is 

verleend? 

Als gevolg van wijzigingen in de bedrijfsvoering dient de vigerende 
Nbwetvergunning d.d. 13 maart 2015 te aangepast. In de nieuwe situatie 
wordt bij de bestaande stallen 2 en 5 het huisvestingssysteem alsmede 
de dieraantallen gewijzigd. De vergunde stal 6 zal niet worden 
gerealiseerd. De totale ammoniakemissie van de beoogde situatie neemt 
met 855 kg af t.o.v. de vergunde situatie. Derhalve wordt een wijziging 
van de vigerende vergunning gevraagd. 

• Ja, het gaat om een nieuwe activiteit 
B Nee, het is een bestaande activiteit 

Datum waarop de eerdere 
vergunning is verleend 

Verleend door 

Omschrijf de verandering t.o.v. 
de eerder vergunde situatie 

Gegevens bestaande activiteit 
13-03-2015 

Gedeputeerde Staten van Overijssel 

Kenmerk 2015/0069128 

Zie eerder 

Leidt de activiteit of wijziging 
van de activiteit tot een 

toename van depositie op 
beschermde gebieden? 

Treft u maatregelen om de 
depositie van stikstof op het 
beschermde gebied terug te 

dringen? 

Beschrijf kort waarom u wel of 
niet maatregelen treft, en zo ja 

welke. 

Specifieke vragen ten aanzien van stikstofdepositie 
• ja 
B nee (bijlagen wel aanleveren) 

• ja 
B nee 

Er worden emissie reducerende stalsystemen toegepast. 

Ecologische effectbeoordeling agrarische activiteiten 

Ligt uw bedrijf op minder dan • ja 
500 m van de grens van een B nee 

Natura 2000-gebied? 

Bijiagen 

Bijlagen digitaal 

Bestanden toevoegen AERIUS_Beoogd_20151228125822_RUxCjcMn4dRl.pdf 

AERIUS_Verschil_20151228125429_RdrBtQr4HXjt.pdf 

20151228 machtiging J Immink door bouma.pdf 

Stuurt u bijlagen per post na? 

Bijlagen per post 

• ja 
B nee 
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Ingediend 28-12-2015 Provincie Overijssel, Formulier Aanvraagformulier 
Natuurbeschermingswet 1998 

Zo ja, welke? 
Stuur uw bijlagen naar Provincie Overijssel, Vergunningverlening, Pb 10078, 8000 GB Zwolle 

onder vermelding van titel formulier 
Aanvraagformulier Natuurbeschermingswet 1998 

Locatie Slotweg 

en 

Eventuele opmerkingen en/of 
aanvullende informatie 

25 

naam aanvrager 
Pluimveebedrijf Bouma 

Opmerkingen 

Verklaring en ondertekening 

De aanvrager verklaart 

(waarheidsverklaring) E alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt; 

bekend te zijn me t het feit H 

bekend te zijn B 

E-mailadres voor een digitale 
bevestiging dat uw formulier 

verzonden is 

dat bij wijziging in de omstandigheden die van belang zijn voor de 
beoordeling van de vergunningaanvraag, dit zo spoedig mogelijk 
doorgegeven moet worden aan provincie Overijssel onder vermelding 
van het nummer waaronder de aanvraag in behandeling is. 

dat de vergunning kan worden ingetrokken indien verplichtingen niet 
worden nagekomen of de omstandigheden zodanig wijzigen dat de 
vergunning niet verleend zou zijn. 

info@janimmink.nl 
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Gemeente 

Hardenberg 

Wet milieubeheer 

Pefinitieve be?gh|kkinfl 

datum beschikking 
1 augustus 2011 

datum verzending 
1 augustus 2011 

datum terinzageiegging 
3 augustus 2011 

nummer 
2010-342 

Naam verzoeker: 

Maatschap S. Bouma en H. Bouma-Dijk 

Adres en woonplaats: 

Slotweg 25, 7691 PN Bergentheim 

Adres inrichting anders dan adres en woonplaats verzoeker 

Kadastraal gemeente: 

Hardenberg 

Sectie: 

AC 

nummer(s): 

1388,1389 

heeft verzocht om 

een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een pluimveehouderij en het opslaan, bewerken 
en verpakken van land- en tuinbouwproducten. 

Datum verzoek 

29 september 2010 

ingekomen 

30 september 2010 

Ik heb besloten de gevraagde vergunning 
• te verlenen onder de bijgevoegde voorschriften 
O te weigeren 

motivering van de beschikking 

Gezien de toestand van het bestaande milieu en de effecten van de inrichting op het omliggende leefmilieu kan: 

• de gevraagde vergunning worden verleend onder het verbinden van voorschriften. 

V2015 -1 367-0 1 
Behoort bij besluit van: 

-2 JUN 2016 
Burgemeester en Wethouders van Hardenljerg 

Gemeente 

Hardenberg 
INGEKOMEN 

3 O DEC. 2 015 
- vervolg motivering beschikking z.o.z. -



1. D? 
Voor deze inrichting is op 30 juni 2004 een revisievergunning verleend voor een worteiwasplaats en een opzakmachine 
voor wortels en het houden van 50.000 legkippen. Voor de uitbreiding met legkippen zou een nieuwe schuur worden 
gebouwd. Deze stai is echter nooit gereaiiseerd. Op 24 juii 2007 is een veranderingsvergunning verleend voor het 
houden van 70.000 legkippen, waarbij opnieuw een nieuwe stal zou worden opgericht. Deze stai is ook niet 
gerealiseerd en derhalve van rechtswege vervallen. Het vergunde recht is daarom het houden van; 
-10.000 legkippen en (groot)ouderdieren van legrassen; grondhuisvesting van legrassen (circa 1/3 strooiseMoer + 2/3 

roostervloer) 
- 30.000 legkippen en (groot)ouderdieren van legrassen; voiièresysteem, minimaal 50% van de leefruimte is rooster 

met daaronder een mestband. Mastbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee 
etages. 

2. D? aapvrggq 
Op 30 september 2010 is een aanvraag binnengekomen voor een revisievergunning. 
Er wordt vergunning gevraagd voor het opslaan, bewerken en verpakken van land- en tuinbouwproducten 
(wortelen) en het houden van de volgende aantallen dieren: 
-10.000 legkippen en (groot)ouderdieren van legrassen in een stalsysteem met grondhuisvesting met 

mestbeluchting via buizen onder de beun; 
- 32.800 legkippen en (groot)ouderdieren van legrassen in voiièrehuisvesting, minimaal 50% van de leefruimte 

is rooster met daaronder een mestband. Mastbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters 
minimaal in twee etages. 

De legkippen worden gehuisvest in de bestaande stallen. Het stalsysteem van stai 5 zal worden aangepast. In stal 
2 worden meer kippen gehouden. De kippen hebben vrije uitloop. 
De mest wordt direct (uiterlijk binnen twee weken) afgevoerd uit de inrichting. 

3. Wgt ptfinqgn (Wgt??) 
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) in werking getreden. Bij de 
invoering van deze wet is een aantal andere wetten gewijzigd. Uit het overgangsrecht, zoals dat is opgenomen in 
artikel 1.2, tweede lid, van de Invoeringswet Wabo moet een aanvraag om vergunning die voor de inwerkingtreding 
van de Wabo is ingediend worden getoetst aan de wetten, zoals zij luidden voordat zij bij invoering van de Wabo 
werden gewijzigd. 

4. Activiteitenbeslult 
Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer in werking getreden. Dit Besluit is ook 
wel bekend als "Activiteitenbeslult". in het Activiteitenbeslult zijn voor verschillende activiteiten die binnen inrichtin
gen plaats kunnen vinden algemene voorschriften opgenomen. Met het Activiteitenbeslult wordt de vergunning
plicht op grond van de Wet milieubeheer voor de meeste inrichtingen opgeheven. Alleen zogenaamde gpbv-
inrichtingen, genoemd in bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging 
(iPPC-richtlijn) en inrichtingen die vallen onder een categorie genoemd in bijlage 1 van het Besluit omgevingsver
gunning, onderdeel B, blijven vergunningpiichtig. 

Binnen de inrichting vindt een activiteit plaats die genoemd is in bijlage 1 van de genoemde EG-richtiijn "geïnte
greerde preventie en bestrijding van verontreiniging". Het betreft dus een iPPC-inrichting. Het Activiteitenbeslult is 
daarom niet van toepassing. 

5. Beoordeling van de aanvraag 
De inrichting valt na toetsing aan het inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer onder categorie 8 en 9. Het 
gaat om een inrichting voor het houden van dieren en het behandelen van landbouwproducten. 

Uit de aanvraag blijkt dat de Inrichting niet onder de werkingssfeer van enig AMvB ex artikel 8.40 van de Wet milieu
beheer valt. 



6. Aanvull9n<l? q^qgvgng 
In overleg met de adviseur van de aanvrager wordt er geen veranderingsvergunning aangevraagd maar een nieuwe, 
de gehele inrichting omvattende vergunning (revisievergunning) 

Als aanvulling op de ingediende aanvraag zijn naderhand nog enkele gegevens opgevraagd en na ontvangst alsnog 
aan de aanvraag toegevoegd. Het betreft hier de gegevens die nodig zijn om de V-stacks berekening uit te kunnen 
voeren: 

Stal 5: 
in de nok: 4 ventilatoren van diameter 50 
in de eindgevel: 1 keer ventilator diameter 130 

1 keer ventilator diameter 100 

Stal 2: 
in de nok: 3 ventilatoren diameter 70 cm. en 5 ventilatoren met diameter van 60 cm. 
in de eindgevel: 3 keer ventilator 130 cm. 

2 keer ventilator 100 cm. 

De gegevens over de ventilatoren zoals die op de tekening staan zijn vervallen. 

Op de tekening staan de dwarsdoorsnedes van stal 2 (B-B) en stal 5 (C-C) weergegeven. Abusievelijk is niet 
aangegeven dat de stallen nokventilatie en eindgevelventilatie hebben. 

7. Overtq l?gleld 
Het bedrijf ligt niet in een grondwaterbeschermingsgebied of in een waterwingebied of in een aangewezen 
milieubeschermingsgebied (stiltegebied en/of bodembeschermingsgebied). Bij het beoordelen van de aanvraag en 
bij het opstellen van de voorschriften is rekening gehouden met het gestelde in hoofdstuk 5 van de Wm inzake 
milieukwaliteitseisen. 

De inrichting ligt niet in een gebied waar strengere milieukwaliteitseisen gelden of waar bij ministerieel besluit 
richtwaarden zijn gesteld waarmee bij de vergunningverlening rekening dient te worden gehouden. 

8. Wet rulmtelllke ordening 
In het kader van de Wet ruimtelijke ordening is getoetst aan het ter plaatse geldende bestemmingsplangemeente 
Hardenberg, bestemmingsplan buitengebied. Het perceel heeft de bestemming "agrarische doeleinden, 
bouwperceel". 
De wijzigingen vinden plaats binnen de bestaande gebouwen. 

I 

9. Toetsing Wet aeurhinder en veehouderil/aemeentelUke verordening 
Als toetsingskader voor het aspect stankhinder gelden de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) en de daarbij be
horende Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv). De geuremissiefactoren per dier zijn vastgelegd in de Rgv. 
De Wgv schrijft voor op welke wijze geurhinder door dierenverblijven (veehouderijen) in een milieuvergunning moet 
worden beoordeeld. Daartoe moet onder meer de geurbelasting op nabijgelegen geurgevoelige objecten (zoals 
woningen) worden bepaald. 

Op grond van artikel 6 Wgv is de "Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Hardenberg" (geurverorde-
ning) op 17 november 2009 vastgesteld en op 26 november 2009 in werking getreden. In deze geurverordening 
zijn de wettelijke geurnormen aangepast. Bij de berekening van de geurbelasting is getoetst aan de in deze geur
verordening opgenomen geurnormen 

Het gaat om een aanvraag voor het houden van pluimvee. 

Voor het houden van pluimvee zijn geuremissiefactoren vastgesteld. Er is een berekening van de geurbelasting uit
gevoerd. Op grond van de geurverordening gelden voor de geurgevoelige objecten een norm van 4 OUE per m^ lucht 
of 8 OUE per m® lucht. 



Berekening aeurbelastino aangevraagde situatie: ^ ,.o , v, , . r •, • • -i 
Gegenereerd met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V. ; V;: • !,, , :,, J V; 

Berekende ruwheid: 0,22 m 
Meteo statiën: Eindheven 

Brongegevans: 
Vcrignr. BroniD 

Stal 2 
Stal 5 

X-coórd. 
237 385 
237 342 

Y-<»orcl. 
505 177 
505 138 

EP Hoogte 
4,6 
_3^ 

Gem.geb. hoogte 
4,8 
AL 

EPDiann. 
0,88 
0,78 

EPUiBr.sfle». 
0,40 
0,40 

E-Aanyraag 
11 152 
3 400 

Geur gevoelige locaties; 
Vdgnummer GGLID 

dennenweg la 
dennenweg 2a 
dennenweg 4 
dennenweg 1 
haarweg 1 
de savorin lehm 28 
parallelweg 26 

Xcoordinaat 
237 415 
237 186 
237 127 
237 115 
237 321 
237 919 
237 857 

Ycoordinaat 
505 023 
505 066 
505 093 
505 190 
505 456 
504 962 
504 911 

Geumorm 
8,0 
8,0 
8,0 
8,0 
8,0 
4,0 
4,0 

Geuttelasting 
5,9 
4.0 
2,6 
2.1 
2,6 
0,8 
0,9 

Uit bevenstaande berekening blijkt dat de geurbelasting gp de geurgeveelige ebjecten minder is dan de geurnerm, 
zo die is vastgesteld in de geurverordening. 
Op grond van de Wgv en de geurverordening kan de vergunning worden verleend. 

Beoordeling uitloop kippen 
Voor de kippen wordt een uitloop aangevraagd. Hiervoor zijn geen afstandsvereisten vastgesteld. In de praktijk 
loopt maar een gedeelte van de kippen buiten. Van de dieren die buiten lopen, loopt vervolgens maar een klein 
deel op de grens van de uitloop. Daarnaast lopen de kippen maar een gedeelte van de tijd buiten. Daarom wordt 
een afstand van 50 meter van geurgevoelige objecten tot aan de uitloop voldoende geacht om geurhinder te be
perken. De afstand van de gevraagde uitloop tot aan voor geurgevoelige objecten moet in alle gevallen ten minste 
50 meter bedragen. 
Dit is als voorschrift in de vergunning opgenomen. 

10. Ammoniak 
Wet ammoniak en veehouderii 
De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) bevat bijzondere regels over de gevolgen van ammoniakemissie van vee
houderijen bij de verlening van milieuvergunningen. Samen met de emissie-eisen die op grond van de Wet milieu
beheer aan de huisvesting van dieren zijn gesteld (AMvB Huisvesting), vormt de Wav het wettelijke instrumentari
um voor het aspect ammoniak. De Wav is een op emissie gerichte benadering van de eimmoniakproblematiek. 

Op 1 mei 2007 is de Wet van 17 februari 2007, houdende wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij in wer
king getreden. Een van de wijzigingen van de Wav is dat het begrip 'kwetsbaar gebied' is komen te vervallen en is 
vervangen door 'zeer kwetsbaar gebied'. Provinciale Staten hebben op 14 november 2007 een besluit genomen 
ten aanzien van het aanwijzen van gebieden die aangemerkt worden als zeer kwetsbaar gebied. 

De inrichting ligt op circa 1,5 kilometer van een te beschermen zeer kwetsbaar gebied. Dit is een zijarm van de 
Vecht, ten noord-westen van de inrichting. Het bedrijf ligt niet in een zeer kwetsbaar gebied dan wel in een zone 
van 250 meter rondom een dergelijk gebied. 
De Wav vormt geen belemmering voor de vergunningverlening. 
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Regeling ammoniak en veehoudëm • 
In de aan de Wav gekoppelde Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) staan de emissiefactoren voorde emissie 
vanuit de stallen genoemd. 

3e berekening van de ammoniakemissie in de vergunde situatie is als volgt: 
Diersoort Emissiefactor Vergund 

Orasdirijvlng Aarital NHróiMie 
Leghennen, grondhuisvesting van legrassen,(circa 1/3 
strooiseMoer + circa 2/3 roostervtoeó 0,315 10.000 3150,0 

Leghennen, volièrehuisvesting, minimaal 50% van de 
leefruimte is rooster met daaronder een mestbarKl. Meet
banden minimaal eenmaal per we^ afdraaien, roosters 
minimaal in twee etages. 

0,090 30.000 2700,0 

Totaal aantal kilogram NH3 5850,0 

De berekening van de ammoniakemissie /n de aanfjevmagde situatie is als volgt: 
Diersoort Emissiefactor Aangevraagd 

Omschrijving Aantal NHremIssIe 
Leghennen, grondhuisvesting met mestbeluchting via 
buizen onder de beun.(BWL 2001.1G.V1) 0,125 10.000 1250,0 
Leghennen, volièrehuisvesting, minimaal 50% van de 
leefruimte is rooster met daaronder een meetband. Meet
banden minimaal eenmaal per week afdraaien, roosters 
minimaal in tweeietages (BWL 2004.09.VI) 

0,090 32.800 2952,0 

Totaal aantal kilogram NH3 4202,0 

De emissiefactor die bij het betreffende hmsvestingssysteem staat vermeld, geldt ook bij aanwezigheid van een 
vrije, niet overdekte uitloop evenals bij de aanwezigheid van een overdekte uitloop, voor zover deze niet als perma
nente huisvesting wordt gebruikt. 

Natuurbeschermingswet, e.g. Vogelrichtliin- of habitatoebieden 
De Vogel- en Habitatrichtlijn zijn in Nederland geïmplementeerd in de Natuurbeschermingswet 1998. Op 21 april 
2005 is deze gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2005,195). Deze wet is op 1 oktober 2005 in werking getreden. 
Op 1 februari 2009 is een wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden. Eén van de 
wijzigingen is dat de toetsing van de Habitatgebieden niet meer plaatsvindt in de vergunning Wet milieubeheer. De 
Habitatgebieden vallen vanaf 1 februari 2009 ook onder de Natuurbeschermingswet. 

Met de inwerkingtreding van de wet en de wijziging vindt de toets, die uit de Vogel- en Habitatrichtlijn volgt, plaats 
door de vergunningverlener van de Natuurbeschermingswet. Dit betekent dat voor de vergunningverlening op 
grond van de Wet milieubeheer er geen apart toets meer nodig is. 

^^teDuj^f^B'^tetê'nTarrüvSissefErhMMvtffiaH'aezaa'^^^FBeT^luiüSi^^ 
eventuele t>enodtgde vergunning staat los van de beslissing op de miiieuvergunningaanvraag. Wel zat een^ mm 

Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (AMvB Huisvesting) 
Het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderijen bevat voor een aantal diercategorieën maximale 
emissiewaarden, waaraan de huisvesting van de dieren zal moeten voldoen. 

De maximale emissiewaarde voor legkippen van legrassen, niet-batterijhuisvesting, is gesteld op 0,125 kg NH3 per 
dierplaats per jaar. De aanvraag voldoet aan deze norm 
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Realisatie aanpassing stallen 
Het stalsysteem van stal 2 voldoet al dan de maximale amissiewaarde. Hét stalsysteem van stal 5 zal ZO èpöedig 
mogelijk, doch uiterlijk voor 1 juli 2012 worden aangepast naar een emissieann stalsysteem. Dit omdat de AMvB ; > 
Huisvesting een rechtstreekse werking heeft op het t)edrljf. 

MER en IPPC 
MER: 
Een inrichting valt onder het bereik van de MER-richtlijn als het een nieuwe inrichting betreft voor intensieve 
veehouderij met meer dan 85.000 plaatsen voor mesthoenders, 60.000 plaatsen voor hennen, 3.000 plaatsen voor 
mestvarkens (van meer dan 30 kg) of 900 plaatsen voor zeugen. Een MER-beoordeling is verplicht bij de oprichting 
of uitbreiding van een pluimvee- of varkenshouderij die betrekking heeft op meer dan 60.000 plaatsen voor 
mesthoenders, 45.000 plaatsen voor hennen, 2.200 plaatsen voor mestvarkens of 350 plaatsen voor zeugen. 

Daar met de aanvraag vergunning wordt gevraagd voor het uitbreiden van de inrichting met 2800 plaatsen voor 
hennen is de omvang hiervan geen aangewezen activiteit zoals genoemd in de MER. 

Het maken van een milieueffectrapport is niet nodig omdat de aangevraagde activiteiten geen belangrijke nade lige 
gevolgen voor het milieu hebben. Hiervoor zijn onder meer de kenmerken en omvang van de activiteit, de plaats 
van het project, de kenmerken van de potentiële milieueffecten, de productieprocessen en de cumulatieve effecten 
beoordeeld 
(Cumulatieve effecten: de "verordening geurhinder en veehouderij gemeente Hardenberg" is o pgesteld via het programma 'V-
stacks gebied, verspreidingsmodel bij de Wet geurhinder en veehouderij". Dit programma berekent de verspreiding van geur 
vanuit meerdere veehouderijbedrijven in een gebied. Het rekenresultaat is de achtergrondbelasting aan geur op de in de nabije 
omgeving gelegen geurgevoelige objecten. Het model houdt rekening met de meteorologische gegevens van een heel jaar en 
met de ruwheid van de omgeving.) 

IPPC 
De Europese Richtlijn 96/61/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (hierna: IPPC-
richtiijn) is van toepassing op een inrichting voor intensieve veehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor 
pluimvee, 2.000 plaatsen voor mestvarkens (van meer dan 30 kg) of 750 plaatsen voor zeugen. Het bedrijf beschikt 
over meer dan 40.000 dierplaatsen voor pluimvee. Dit betekent dat de iPPC-richtlijn van toepassing is op het 
bedrijf. 

Ammoniakemissie 
De stallen moeten voldoen aan de best beschikbare technieken (BBT), zoals bedoeld in artikel 2, lid 11 van de 
IPPC-richtlijn. Stalsystemen die voldoen aan de maximale emissiewaarde genoemd in de AMvB-Huisvesting 
kunnen als best beschikbare techniek (BBT) worden aangemerkt. De maximale emissiewaarde voor legkippen, niet 
batterijhuisvesting, is gesteld op 0,125 kg NHs/dierpiaats/jaar 

De stalsystemen binnen de inrichting hebben een ammoniakemissiewaarde van 0,125 respectievelijk 0,090 kg 
NHs/dierpiaats/jaar en voldoet daarmee aan de AMvB Huisvesting. 

Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij 
De inrichting heeft een vergunde ammoniakemissie van 5850,0 kg. Er wordt vergunning gevraagd voor een 
ammoniakemissie van 4.202,0 kg NH3. Omdat er geen toename van ammoniak is en de ammoniakemissie minder dan 
5.000 kg. bedraagt, is de "Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij" (Beleidslijn) niet van 
toepassing. 

Waterverbruik 
Volgens de BREF wordt water in de pluimveehouderij gebruikt voor schoonmaakactiviteiten en drinkwater voor de 
dieren. Reductie van het drinkwaterverbruik wordt niet realistisch geacht. Bij het schoonmaken van de stallen komt 
geen afvalwater vrij. De stallen worden veegschoon gemaakt. In de vergunning worden voorschriften opgenomen 
voor waterbesparing. 

Energieverbruik 
Voor wat betreft BBT bij het energieverbruik moeten de stallen goed geïsoleerd zijn, de aanwezige ventilatiesyste
men moeten optimaal zijn afgesteld en moet energiezuinige verlichting worden toegepast. In de vergunning worden 
voorschriften opgenomen voor energiebesparing. 
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Opslag mest - •-ij . 
BBT houdt in dat opslagfaciliteiten voor pluimveemest vokföëhde capaciteit hebben om de mest op te slaan tot tiet 
moment waarop deze verder kan worden verwerkt of op het land kan worden gebracht. In de vergunning is een 
voorschrift opgenomen dat de pluimveemest van stal 5 moet worden bewaard binnen de gebouwen van de 
inrichting en na elke legronde direct uit de inrichting moet worden afgevoerd. Voor stal 2 wordt een voorschrift 
opgenomen dat de afgedraaide mest moet worden opgeslagen In een afgedekte container dlie hoogstens twee 
weken op het terrein van de inrichting aanwezig mag zjjn. Hiermee wordt voldaan aan BBT. 

Uit bovenstaande blijkt dat kan worden voldaan aan het gestelde In de IPPC-richtlijn. De IPPC-richtlijn vormt geen 
belemmering voor het verlenen van de vergunning. 

11. StaHucht en Diantschade 
Artikel 3 lid 2 van de Wet ammoniak en veehouderijen geeft aan dat er bl] dè beslissing inzake'het veranderen van 
een veehouderij rekening dient te worden gehouden met de directe ammoniakschade bij teeltbedrijven. 
Directe ammoniakschade kan optreden bij planten die zijn gelegen in de nabijheid van veehouderijen. Een aantal 
plantensoorten is hier speciaal gevoelig voor, zoals coniferen en fruitbomen. Uit het rapport 'Stallucht en Planten 
1981', opgesteld door het Instituut Plantenziektenkundig Onderzoek (IPG), blijkt dat deze directe schade zich in de 
praktijk vooral kan voordoen bij Intensieve kippen- en varkenshouderijen. In dat rapport wordt dan ook een afstand 
aanbevolen van 50 meter tot gevoekge planten en bomen zoals coniferen en een afstand van minimaal 25 meter 
tot minder gevoelige planten en bomen. Binnen deze afstanden zijn geen teeltbedrijven aanwezig. 

12. InhpMdplime py^rw^qlnqen en v 

Afvalstoffen: 
overeenkomstig artikel 10.14 van de Wet milieubeheer dient er rekening gehouden te worden met het Landelijk 
Afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP) bij het beschikken op deze aanvraag. Het LAP is het toetsingskader voor de 
verwijdering van zowel bedrijfsafvalstoffen als gevaarlijke afvalstoffen. In hoofdstuk 14 van het LAP is het beleid 
uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4 specifiek ingaat op de afvalscheiding door bedrijven. 
Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te 
geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd. 

Uit de aanvraag is gebleken, dat slechts kleine hoeveelheden gevaarlijke afvalstoffen vrijkomen In de vorm van 
afgewerkte olie en tl-buizen. Als het gaat om de afgifte van gevaarlijk afval zijn bedrijven zelf verantwoordelijk voor een 
correcte afgifte van het gevaarlijk afval aan een inzamelaar of venwerker, die daartoe bevoegd is. Kleine hoeveelheden 
gevaarlijk afval (KGA) tot 50 kg kunnen bij het regionale afvaldepot Bovenveld worden afgegeven en niet bij de 
chemokar. Van de gevaarlijke afvalstoffen en de overige bedrijfsafvalstoffen moet een registratie worden bijgehouden. 
De geregistreerde gegevens dienen tenminste vijf jaar te worden bewaard in het milieulogboek en gedurende die 
periode ter beschikking te worden gehouden aan degenen die zijn belast met het toezicht op de naleving van deze ( 
vergunning. Daarnaast dient u de afgiftebonnen die betrekking hebben op het afvoeren van gevaarlijke afvalstoffen te 
bewaren in het milieulogboek. 
Afvalwater: 
In de vergunning worden ten aanzien van het lozen van afvalwater voorschriften opgenomen. 
Bodem: 
In de vergunning worden in het kader van de bodembescherming voorschriften opgenomen. 

Opmerking: een bovengrondse tank voor de opslag van brandbare vloeistoffen met een vlampunt tussen 55°C en 
two (o.a. diesetolie) moet voldoen aan richtlijn PGS 30. De voorschriften 4.1.2., 4.1.5, 4.2.6,4.2.10 en 4.3.1 gelden 
niet voor een bovengrondse tank die is opgericht voor 1 juni 1996. In afwijking van de voorschriften 4.5.2 en 4.5.12 van 
richtlijn PGS 30 moeten deze tanks, indien het bevoegd gezag hiertoe aanleiding ziet, voor juni 2011 buiten werking 
worden gesteld. 
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(Brand)gevaar: 
in de aanvraag is aangegeven dat binnen de inrichting brandblusmiddelen aanwezig zuiien zijn. De brandveiligheid en 
de brandbestrijdingsvoorzieningen zullen in het kader van de vergunning op grond van de Woningwet worden 
beoordeeld. 
Met betrekking tot overige brandveiligheidsaspecten is het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken rechtstreeks 
van toepassing op de bedrijfsactiviteiten. 
Geluid: 
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr.LT) 
de omgeving van de inrichting en daaraan gerelateerd de te beschermen woonomgeving sluit het meest aan bij de 
typering 'landelijke omgeving' uit de Handreiking indusfrielawaai en vergunningverlening. Dit betekent een richtwaarde 
van 40 dB(A) etmaalwaarde. Uit de aanvraag en de daarbij behorende stukken volgt dat er redelijkenwijs vanuit kan 
worden gegaan dat de inrichting aan de genoemde richtwaarde kan voldoen. Ter bescherming van de omgeving is 
deze richtwaarde in de geluidsvoorschriften opgenomen. 

Maximale geluidniveaus (LA,max): 
de maximale geluidniveaus dienen getoetst te worden aan hoofdstuk 4 van de Handreiking industrieiawaai en 
vergunningverlening. Hierin is als richtwaarde 50,45 en 40 dB(A) gesteld voor respectievelijk de dag-, avond- en 
nachtperiode. De niveaus moeten in principe beperkt blijven tot 70,65 en 60 dB(A) zijnde de grenswaarden voor de 
dag-, avond- en nachtperiode. 

Uit de aanvraag en de daarbij behorende stukken volgt dat er redelijkerwijs vanuit kan worden gegaan dat de door de 
inrichting veroorzaakte piekniveaus beneden de grenswaarden blijven. 
Gezien de afstand van de inrichting tot aan omliggende geiuidsgevoeNge objecten zuiien de grenswaarden in de 
voorschriften worden opgenomen. 
Luchtkwaliteit: 
bij het houden van dieren komt stof vrij. Onder titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn verschillende 
grens- en richtwaarden ten aanzien van luchtkwaliteit opgenomen. Het gaat om de volgende stoffen: zwaveldioxi
de, stikstofdioxide, stikstofoxiden, zwevende deeltjes (PM10), lood, koolmonoxide, benzeen, ozon, arseen, cadmi
um, kwik, nikkel en PAK's. Het wettelijk stelsel, zoals dat nu in de Wet milieubeheer is opgenomen, kent belangrijke 
veranderingen ten opzichte van de regels die golden ten tijde van het Besluit luchtkwaliteit 2005. Die veranderingen 
hebben te maken met de manier waarop aan de grenswaarden moeten worden getoetst. Van belang voor de vee
houderij is de introductie van het begrip "Niet In Betekenende Mate bijdragen" (NIBM). 
De grenswaarde voor fijn stof PMio die zijn opgenomen in bijlage 2 van de Wet milieubeheer is een jaargemiddelde 
concentratie van 40 pg/m®. De dagnorm (24-uursgemiddeld) voor PMio bedraagt 50 pg/m® en mag niet meer dan 
35 keer per jaar worden overschreden. 

Bij de uitvoering van hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer horen de navolgende uitvoeringregels: 
• Besluit Niet In Betekenende Mate bijdragen (Besluit NIBM); 
• Regeling Niet In Betekenende Mate bijdragen (Regeling NIBM); 
• Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007; 
• Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007; 
• Het Besluit gevoelige bestemming (luchtkwaliteitseisen). 

Als er sprake is van een beperkte toename van de luchtverontreiniging die niet in betekenende mate bijdraagt aan 
de concentratie PMio in de buitenlucht, hoeft een project niet langer meer getoetst te worden. Dit volgt uit artikel 
5.16, lid 1, sub c van de Wet milieubeheer. Het Besluit NIBM legt vast wat geldt als niet in betekenende mate bij
dragen. Na inwerkingtreding van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) op 1 augustus 
2009 bedraagt de definitie van NIBM 3% van de grenswaarde, dat is 1,2 pg/m® (artikel 2, lid 1, Besluit NIBM in sa
menhang met bijlage IA van de Regeling NIBM). 
Veehouderijen zijn niet opgenomen in de Regeling NIBM, dit kan dus inhouden dat een verandering van een inrich
ting In Betekenende Mate (IBM) is. Toch is het niet altijd noodzakelijk om met behulp van een berekening, (bijv. 
ISL3a) vast te stellen of er voldaan wordt aan de grenswaarden. Om dit aan te tonen wordt gebruik gemaakt van de 
navolgende rekenmethode (vuistregel): 
Indien bij een bepaalde afstand niet meer wordt geëmitteerd dan is opgenomen in de tabel, dan is de uitbreiding 
zeker NIBM. Indien de toename in emissie in grammen hoger is dan in de tabel is opgenomen, is de uitbreiding 
mogelijk IBM. Dan zal er een berekening met ISL3a uitgevoerd moeten worden om aan te tonen dat geen grens
waarden worden overschreden. 



In onderstaande tabel de berekening van de fijn stof emissie van de vergunde en aangevraagde dierbezetting: 
diersoort Emissiefactor 

fijn stof 
(gr./dier/jaar) 

Aantal 
dieren 

vergund 

emissie fijn stof 
vergund 
gr./jaar 

Aantal 
dieren 

aanvraag 

emissie fijn stof 
eianvraag 
gr./iaar 

Leghennen, grondhuisvesting van 
legrassen (circa 1/3 strooiselvloer 
+ circa 2/3 roostenrloer) 

84 10.000 840.000 

Leghennen, grondhuisvesting met 
mestbeluchting via buizen onder 
de beun (BWL 2001.10.V1) 

84 O 10.000 840.000 

Leghennen, volièrehuisvesting, 
minimaal 50% van de leefruimte 
is rooster met daaronder een 
mestband, mastbanden minimaal 
eenmaal per week afdraaien. 
Roosters in minimaal twee etages 
(BWL2004.09.V1) 

65 30.000 1.950.000 32.800 2.132.000 

Totaaf fijn stof (gr.jaar) 2.790.000 2.972.000 

Onderstaande tabel is gebaseerd op de 3% NIBM-grens. In deze tabel kan worden afgelezen waarmee de vee-
houderij nog kan uitbreiden om Niet In Betekenende Mate bij te dragen 
Afstand in meters tot te toet-
sen plaats 

70 80 90 100 120 140 160 

Totale emissie in gr./jaar van 
de uitbreiding 

324.000 387.000 473.000 581.000 817.000 1.075.000 1.376.000 

De toename van de emissie als gevolg van de aangevraagde verandering bedraagt 182.000 gr./jaar (2.972.000.-
2.790.000.). 
De afstand van het meest nabij gelegen emissiepunt tot een gevoelige bestemming als bedoeld in het Besluit ge
voelige bestemmingen bedraagt ongeveer 135 meter (Dennenweg la). 
Gelet op het gestelde onder titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer kan de vergunning worden verleend. 
Hinder: 
van de inrichting gaat in geringe mate een verkeersaantrekkende werking uit. De verkeersbewegingen zijn een gevolg 
van aan- en afvoer van goederen en vee en vinden voornamelijk in de dagperiode plaats. 

Koelinstallaties: 
koelinstallaties moeten voor wat betreft het gebruik van koelmiddelen alsmede ten aanzien van de lekdichtheid voldoen 
aan het gestelde in het "Besluit ozonlaagafbrekende stoffen Wms 2003" dan wel het "Besluit broeikasgassen Wms 
2003" en de Regeling lekdichtheid koelinstallaties in de gebruiksfase 2006. 
Ter bescherming van het milieu zijn verder op de Inrichting van toepassing zijnde voorschriften opgenomen. 

13. Coördinatie 

Waterwet 
Coördinatie met de Waterwet conform het gestelde in hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer is niet nodig omdat er 
geen lozingen op het oppervlaktewater plaatsvinden. 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
Uit de aanvraag blijkt dat de stallen intern aangepast gaan worden. Voor deze aanpassingen is geen 
omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen noodzakelijk. Deze vergunning treedt in werking na afloop van de 
beroepstermijn. 
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14. Deprocedure 
De procedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer en met in acht 
name van het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 

Bovendien is de gelegenheid gegeven aan belanghebbenden om mondelinge of schriftelijke zienswijzen in te brengen 
c.q. toe te lichten. Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

De ontwerpbeschikking heeft van 1 juni 2011 tot en met 13 juli 2011 voor een ieder ter inzage gelegen. Er zijn geen 
zienswijzen ingediend. 

15. De definitieve beschikking 

Gelet op het vorenstaande en op de bepalingen van de Wet milieubeheer, de Wet ammoniak en veehouderij, de Wet 
geurhinder en veehouderij, de verordening geurhinder en veehouderij gemeente Hardenberg, het Besluit 
ammoniakemissie huisvesting veehouderijen en ook afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, ben ik van 
mening dat de vergunning kan worden verleend. 

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, 

A. van der Zwan-Wenneker, b/a L Hillebrand 
vergunningverleenster 
afdeling Bouwen en Milieu 

BEROEP: Zie voor beroepsmogelijkheden de tekst van de brief aan aanvrager. 
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Behoort bij besluit van: 

-1 AUG 2011 
^"fsemeester en Welhouctere van Hardenberg 
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1 ALGEMENE MILIEUASPECTEN 
1.1 De inrichting is in overeenstemming met de aanvraag om een vergunning en de hierbij 

behorende tekening (nr 3-666, d.d 21-09-2010) en bijlagen. 
De volgende bijlagen maken onderdeel uit van de aanvraag: 
- dierbezettingslijst 
- stalbeschrijvingssysteem BWL 2004.09.V1: volièrehuisvesting, minimaal 50% van de 
leefruimte is rooster met daaronder een meetband, meetbanden minimaal eenmaal per 
week afdraaien. Roosters minimaai in twee etages. 

- stalbeschrijvingssysteem BWL 2001.10.V1: grondhuisvesting met mestbeluchting via 
buizen onder de béun 

1.2 In de inrichting worden geen afvalstoffen verbrand, permanent opgeslagen of in de bodem 
(grond en grondwater) gebracht. 

Onderhoud van de Inrichting 
1.3 De inrichting, met inbegrip van de hierin aanwezige apparatuur, wordt regelmatig 

schoongemaakt en verkeert in goede staat van onderhoud. Bedrijfsstoringen worden zo snel 
mogelijk opgeheven. 

1.4 Het buitenterrein wordt regelmatig schoongemaakt zodat geen verspreiding van zand, stof, 
(zwerf)vuii of stank plaatsvindt. 

Bulten get)rulk stellen van Installaties 
1.5 Installaties of onderdelen van installaties die buiten bedrijf zijn gesteld worden verwijderd, 

tenzij deze in een goede staat van onderhoud verkeren. 

Ongedierte 
1.6 Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander hinder veroorzakend gedierte wordt 

voorkomen. Bij gebleken aanwezigheid worden zij verwijderd en/of bestreden. Wanneer 
hiervoor bestrijdingsmiddelen worden toegepast, gebeurt dit zodanig dat geen gevaar voor 
de omgeving ontstaat. 

Milieuregister 
1.7 In de inrichting wordt een milieuregister bijgehouden waarin alle milieurelevante gegevens 

zijn opgenomen. 

1.8 Het milieuregister is altijd beschikbaar voor het bevoegd gezag. De in het milieuregister 
opgenomen gegevens worden ten minste vijf jaar in de inrichting bewaard. 

1.9 Het milieuregister bevat in ieder geval de volgende gegevens: 
- het aanvraagformulier en de hierbij behorende bijlagen en tekeningen; 
- de milieuvergunning; 
- de resultaten van de in de vergunning voorgeschreven keuringen en/of metingen en 

registraties; 
- de resultaten van de in de vergunning voorgeschreven onderzoeken; 
- de bevindingen van alle inspecties die met betrekking tot de zorg voor het milieu van 

belang zijn; 
- de registratie van de aard en samenstelling van vrijgekomen gevaarlijke afvalstoffen over 

een periode van ten minste vijf 
- certificaten of bewijzen van het onderhoud, de keuringen of controles van in de inrichting 

aanwezige voorzieningen en instailaties. 
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2 AFVALSTOFFEN 
2.1 De vrijgekomen (gevaarlijke) afvalstoffen worden zo vaak als nodig is maar ten minste 1 

maal per jaar uit de inrichting afgevoerd naar een erkende verwerker. 

Schelden van afvalstoffen 
2.2 De afvalstromen van de inrichting worden naar soort gescheiden opgeslagen in daarvoor 

bestemde voorzieningen en vervolgens afgegeven aan, tot acceptatie van deze stoffen, 
bevoegde inrichtingen. De afvalscheiding geldt in ieder geval voor de volgende stoffen: 
- (klein) gevaarlijk afval; 
- afgewerkte olie; 
- asbest; 
- karton en papier; 
- metalen; 
- vloeibaar afval; 
- overig bedrijfsafval. 

Afvalstoffen algemeen 
2.3 Zwerfvuil dat buiten de inrichting is geraakt wordt meteen opgeruimd. 

2.4 Afvalstoffen worden zodanig opgeslagen, bewerkt en venwerkt dat geen geur- en 
stofemissies naar de omgeving ontstaan. 

2.5 Afvalstoffen, inclusief gevaarlijke afvalstoffen, die de bodem kunnen verontreinigen worden 
opgeslagen in goed gesloten en voor die stoffen geschikte verpakkingen. 

2.6 Afvalstoffen of met afvalstoffen verontreinigd water worden niet in de bodem gebracht. 
Tijdens het bewaren of gebruiken van afvalstoffen op de bodem treedt geen verontreiniging 
op. 

Gevaarlijke afvalstoffen 
2.7 Gevaarlijke afvalstoffen die vrijkomen binnen de inrichting worden niet gemengd met andere 

afvalstoffen. 

2.8 Afgewerkte olie wordt niet als brandstof gebruikt. 

2.9 De emballage voor de opslag van gevaarlijke afvalstoffen is dicht en voldoende sterk en 
geschikt voor de betreffende stof. 

2.10 Nabij de opslag van vloeibaar gevaarlijk afval is een voorraad zand, aarde of een ander 
absorberend materiaal of neutraliserende vloeistof aanwezig om gemorste of gelekte 
afvalvloeistof op te nemen, te absorberen of te neutraliseren. 

2.11 Het gebruikte absorptiemiddel en de opgenomen gemorste vloeistof worden als gevaarlijk 
afval behandeld en worden opgeslagen in daarvoor tjestemde gesloten en vloeistofdichte 
emballage van onbrandt)aar materiaal. 

Kadavers 
2.12 Kadavers worden onder een deugdelijke afdekking aangeboden aan de destructor. 
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2.13 Kadavers tot 25 kg. worden onmiddellijk geborgen en bewaard In een gekoelde 
kadaverbewaarplaats. Indien de kadavers In alleen daarvoor bestemde metalen of kunststof 
vaten aan het destructiebedrijf wordt aangeboden, moeten de vaten na ieder lediging 
worden gereinigd. Bij het reinigen en ontsmetten worden de bodem en het oppervlaktewater 
niet verontreinigd. 

2.14 Een mobiel kadavervat Is vloeistofdicht en bestand tegen de Inwerking van het toe te passen 
relnigings- of ontsmettingsmiddel. 

3 AFVALWATER 
3.1 Het terrein van de Inrichting wordt schoon gehouden, zodat hemelwater niet wordt 

verontreinigd. 
3.2 Afvalvyrater afkomstig van de Inrichting mag slechts In een openbaar riool worden 

gebracht. Indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan: 
a. de doelmatige werking van een openbaar riool; een door een bestuursorgaan 

- ^ beheerd zulveringstechnisch werk; of de bij een zodanig openbaar rioo l of 
C. ) zulveringstechnisch werk behorende apparatuur niet wordt belemmerd; 

b. de verwerking van slib dat verwijderd wordt uit een openbaar riool of een door een 
bestuursorgaan beheerd zulveringstechnisch werk niet wordt belemmerd; 

c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk 
worden beperkt. 

3.3 Het Is In het bijzonder verboden op de riolering afvalwater of afvalstoffen te lozen: 
a. met een temperatuur van meer dan 30"C; 
b. met een zuurgraad, uitgedrukt In waterstofionen-exponent (pH) lager dan 6 ,5 of 

hoger dan 10 bij een zogenaamd etmaalmonster, alsmede zuren en basen die niet I n 
water zijn opgelost; 

c. met een sulfaatgehalte van meer dan 300 mg per l iter; 
d. dat (die) brand- of explosiegevaar kan (kunnen) veroorzaken; 
e. die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden of vermalen of 

waarvan kan worden voorkomen dat ze In het bedrijfsafvalwater terechtkomen; 
f. dat (die) stankoverlast bulten de Inrichting kan (kunnen) veroorzaken. 

3.4 Bedrijfsafvalwater dat wordt aangemerkt als een gevaarlijke afvalstof, mag niet In een 
/ riolering gebracht, behoudens voor zover anders bepaald In deze vergunn ing. 

3.5 Het lozen van afvalwater of afvalstoffen die ten gevolge van aanhechting zeer vaste 
afzettingen kan/kunnen vormen In een openbaar riool is niet toegestaan. 

Schrobwater van de stallen 
3.6 Voordat de stallen met water worden schoongespoten, worden deze eerst veegschoon 

gemaakt, zodat de hoeveelheid mest In het spoelwater wordt geminimaliseerd. 

3.7 Bij de reiniging van de stallen worden biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen gebruikt. 

3.8 Afvalwater afkomstig van het schoonmaken van stallen wordt niet In het gemeentelijk riool 
gebracht. 

3.9 Schrobwater afkomstig van het schoonspuiten van stallen wordt afgevoerd naar de 
mestdichte put. 
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4 BODEMBESCHERMING 
4.1 Indien In enig voorschrift is bepaald dat een vloer vloeistofkerend is uitgevoerd of dat een 

vloeistofdichte lekbak wordt toegepast, wordt de vloer of de iekbak periodiek, doch 
minimaal 1 maal per jaar, visueel geïnspecteerd. Van deze inspectie dient een 
aantekening in het milieuregister aanwezig te zijn. Voorkomen wordt dat vloeistoffen of 
vaste stoffen in de bodem terechtkomen. Daartoe zijn voldoende hulpmiddelen, zoals 
absorptiemiddelen, aanwezig. 

4.2 Het is verboden vloeistoffen definitief in de bodem te brengen, met uitzondering van 
oppervlaktewater, hemelwater of drinkwater, indien daaraan geen verontreinigende 
stoffen zijn toegevoegd, de concentratie verontreinigende stoffen niet door een bewerking 
van het water is toegenomen en daaraan geen warmte is toegevoegd. 

4.3 Stoffen moeten zodanig worden bewaard en worden gebezigd dat geen verontreiniging 
van de bodem optreedt. 

4.4 Indien door wat voor oorzaak, anders dan in een ongewoon voorval als bedoeld in artike. 
22 Wet bodembescherming, dan ook verontreinigende stoffen op of in de bodem dreigen 
te geraken of zijn geraakt, zowei binnen als buiten de inrichting, moet(en): 
a.) dit terstond worden gemeld aan het bevoegd gezag; 
b.) al het nodige te worden ondernomen om verdere verontreiniging te voorkomen; 
c.) de aard, de mate en de omvang van de verontreiniging op een door het bevoegd 

gezag goed te vinden wijze worden bepaald; 
d.) de opgetreden verontreiniging binnen een door het bevoegd gezag te bepalen 

termijn, ongedaan worden gemaakt; 
e.) eventuele objecten zoals bijvoorbeeld leidingen, buizen en kabels, die met de 

verontreinigde stoffen in aanraking zijn geweest, worden gecontroleerd op 
aantasting en, indien nodig, worden hersteld of vervangen. 

5 BRANDVEIUGHEID 
5.1 Ruimtevenvarmingstoestellen, geisers en verbrandingsgas-afvoersystemen zijn zodanig 

geplaatst, uitgevoerd of beschermd dat voor brandgevaar niet behoeft te worden gevreesd. 
De vloer rondom een ruimteverwarmingstoestel wordt tot ten minste 2 m vanuit het toestel 
gemeten, vrijgehouden van brandbare stoffen. 

5.2 De elektrische installatie is uitgevoerd volgens MEN 1010. 

5.3 Machines, voertuigen en toestellen verkeren in een zodanige staat dat brand- en 
explosiegevaar wordt voorkomen. Dit wordt gerealiseerd door regelmatig onderhoud en 
controle volgens de voorschriften van de leveranciers. 

5.4 Het bedrijf met bijbehorend open terrein moet zodanig worden onderhouden, dat elk gebouw 
en het opslagterrein bij eventuele onregelmatigheden en bij calamiteiten onder alle 
omstandigheden bereikbaar is voor blusvoertuigen, alsmede voor voertuigen van 
huipdiensten 

5.6 Alle machines en toestellen moeten in zodanige staat verkeren, dat hierdoor brand- en/of 
explosiegevaar wordt vermeden. 
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6 ENERGIE 
6.1 Het energieverbruik van de volgende energiedragers wordt per jaar geregistreerd; 

- het aardgasverbruik in m3 ; 
- het elektriciteitsverbruik in kWh; 
- het watergebruik in m®. 
Deze gegevens worden gedurende vijf jaar in de inrichting bewaard in het milieuregister. 

6.2 Om het watergebruik bij schoonmaakwerkzaamheden te beperken wordt, tenzij dit om 
technische of organisatorische redenen niet mogelijk is, gebruikgemaakt van een 
hogedrukreiniger. 

6.3 De ventilatoren (waaiers, naven lagers en assen) moeten zo vaak als 
nodig, doch minimaal 1 maal per jaar worden schoongemaakt en geïnspecteerd op 
beschadigingen en slijtage. Hiervan moet een aantekening worden gemaakt in het 
milieulogboek 

; 6.4 De ventilatiesystemen dienen te zijn voorzien van een frequentieregeling. 

6.5 De bestaande TL-verlichting dient bij vervanging te worden vervangen door HF-TL met 
spiegel-optiekarmatuur 

6.6 Bij vervanging dient de bestaande CV-installatie te worden vervangen door een HR-CV 
installatie 

6.7 In de inrichting dienen spaarlampen te worden toegepast, tenzij dit om technische of 
bedrijfstechnische redenen niet mogelijk is. 

7 GELUID 
LangtIJdgemIddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) 
7.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) in de representatieve bedrijfssituatie, 

veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen, werktuigen en installaties en door 
de in de inrichting verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, is ter plaatse van woningen 
van derden en andere geluidgevoelige toestemmingen niet meer dan: 
40 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur; 
35 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur; 
30 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur. 

Maximale geluidniveau (LAmax) 
7.2 Het maximale geluidniveau (LAmax) in de representatieve bedrijfssituatie, veroorzaakt door 

de in de inrichting aanwezige toestellen, werktuigen en installaties en door de in de inrichting 
verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, is ter plaatse van woningen van derden en 
andere geluidgevoelige bestemmingen niet meer dan: 
70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur; 
65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur; 
60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur. 

7.3 De in deze vergunning opgenomen voorschriften die betrekking hebben op de maximale 
geluidniveaus (LAmax) zijn niet van toepassing op transportbewegingen en het laden en 
lossen ten behoeve van de inrichting, voor zover dit plaatsvindt tussen 07.00 en 19.00 uur. 
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7.4 Het meten en berekenen van de geluidniveaus en het beoordelen van de meetresultaten 
vindt plaats volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, uitgave 1999 van het 
ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 

7.5 In de inrichting mogen slechts motorvoertuigen en andere apparaten, machines of 
installaties met een (verbrandings)motor in werking zijn, die zijn voorzien van een 
doelmatige en in goede staat verkerende geluiddemper en uitlaatsysteem. 

8 LICHTHINDER 
8.1 De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting en de te verrichten werkzaamheden 

zijn zodanig afgeschermd dat buiten de inrichting geen hinderlijke licfrtstraling en/of 
lichtflitsen worden veroorzaakt. 

8.2 De verlichting van gebouwen en het open terrein van de inrichting is zodanig uitgevoerd dat 
directe lichtinstraling op lichtdooriatende openingen van woon- of slaapvertrekken, in gevels 
of daken van woningen wordt voorkomen. 

9 VERWARMINGSINSTALLATIES 
9.1 De verbrandingsproducten worden afgevoerd door een uitsluitend voor dit doel bestemde 

leiding van onbrandbaar materiaal. 

9.2 Afvoerkanalen zijn stevig en duurzaam bevestigd. Hiervoor worden de kanalen vooral bij de 
bochten ondersteund. De afstand tussen de ondersteuningen bedraagt niet meer dan 2 m. 

9.3 Doorvoeringen van rookgaskanalen door een wand, gevel, vloer of dak zijn zo 
geconstrueerd dat warmte-isolatie en brandwerendheid zijn verzekerd. 

9.4 Uitmondingen van rookgaskanalen in de buitenlucht veroorzaken geen hinder. Voor 
verwarmingsinstallaties met aardgas als brandstof en met een vermogen kleiner dan 130 kW 
mag de uitmonding onder bepaalde voorwaarden in de gevel worden aangebracht. Voor 
andere installaties is de uitmonding bovendeks. 

9.5 Een verbrandingsgasafvoersysteem is vervaardigd van onbrandbaar materiaal volgens de 
norm NEN 6064 dat mechanisch voldoende stevig is en bestand is tegen de te verwachten 
temperatuur. 

9.6 Een verbrandingsgasafvoersysteem wordt zo vaak als nodig is, maar ten minste een maal 
per jaar gereinigd en zo vaak als nodig is afgesteld en onderhouden zonder dat roet of ander 
vuil zich daarbij buiten de inrichting kan verspreiden. 

10 HET HOUDEN VAN DIEREN 
10.1 In de inrichting zijn maximaal de volgende te houden dieren/dierplaatsen aanwezig: 

- 32.800 legkippen en (groot)ouderdieren van legrassen in volièrehuisvesting, minimaal 50% 
van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband. Mastbanden minimaal 
eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages (BWL 2004.09.V1)  

-10.000 legkippen en (groot)ouderdieren van legrassen in een stalsysteem met 
grondhuisvesting met mestbeluchting via buizen onder de beun (BWL 2001.10.V1) 

Het stalsysteem BWL 2001.10.VI in stal 5 moet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor 
1 juli 2012 zijn gerealiseerd. 
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Gemeente 

Hardenberg 

Wet milieubeheer 

Definitieve beschikking 

datum beschikking datum verzending datum terinzageiegging nummer 
1 augustus 2011 1 augustus 2011 3 augustus 2011 2010-342 

Naam verzoeker: 

Maatschap S. Bouma en H. Bouma-Dijk 

Adres en woonplaats: 

Slotweg 25,7691 PN Bergentheim 

Adres inrichting anders dan adres en woonplaats verzoeker 

Kadastraal gemeente: 

Hardenberg 

Sectie: 

AC 

nummer(s): 

1388,1389 

heeft verzocht om 

een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een pluimveehouderij en het opslaan, bewerken 
en verpakken van land- en tuinbouwproducten. 

Datum verzoek 

29 september 2010 

ingekomen 

30 september 2010 

Ik heb besloten de gevraagde vergunning 
• te verlenen onder de bijgevoegde voorschriften 
O te weigeren 

motivering van de beschikking 

Gezien de toestand van het bestaande milieu en de effecten van de inrichting op het omliggende leefmilieu kan: 

• de gevraagde vergunning worden verleend onder het verbinden van voorschriften. 

- vervolg motivering beschikking z.o.z. -



1. De bestaande situatie 
Voor deze inrichting is op 30 juni 2004 een revisievergunning verleend voor een wortelwasplaats en een opzakmachine 
voor wortels en het houden van 50.000 legkippen. Voor de uitbreiding met legkippen zou een nieuwe schuur worden 
gebouwd. Deze stal is echter nooit gerealiseerd. Op 24 juli 2007 is een veranderingsvergunning verleend voor het 
houden van 70.000 legkippen, waarbij opnieuw een nieuwe stal zou worden opgericht. Deze stal is ook niet 
gerealiseerd en derhalve van rechtswege vervallen. Het vergunde recht is daarom het houden van: 
-10.000 legkippen en (grootjouderdieren van legrassen; grondhuisvesting van legrassen (circa 1/3 strooiseMoer + 2/3 

roostervloer) 
- 30.000 legkippen en (groot)ouderdieren van legrassen; volièresysteem, minimaal 50% van de leefruimte is rooster 

met daaronder een mestband. MestbEinden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee 
etages. 

2. De aanvraag 
Op 30 september 2010 is een aanvraag binnengekomen voor een revisievergunning. 
Er wordt vergunning gevraagd voor het opslaan, bewerken en verpakken van land- en tuinbouwproducten 
(wortelen) en het houden van de volgende aantallen dieren: 
-10.000 legkippen en (groot)ouderdieren van legrassen in een stalsysteem met grondhuisvesting met 

mestbeluchting via buizen onder de beun; 
- 32.800 legkippen en (groot)ouderdieren van legrassen in volièrehuisvesting, minimaal 50% van de leefruimte 

is rooster met daaronder een mestband. Mastbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters 
minimaal in twee etages. 

De legkippen worden gehuisvest in de bestaande stallen. Het stalsysteem van stal 5 zal worden aangepast. In stal 
2 worden meer kippen gehouden. De kippen hebben vrije uitloop. 
De mest wordt direct (uiterlijk binnen twee weken) afgevoerd uit de inrichting. 

3. Wet algemene beoallnaen omaevinasrecht fWabol 
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) in werking getreden. Bij de 
invoering van deze wet is een aantal andere wetten gewijzigd. Uit het overgangsrecht, zoals dat is opgenomen in 
artikel 1.2, tweede lid, van de Invoeringswet Wabo moet een aanvraag om vergunning die voor de inwerkingtreding 
van de Wabo is ingediend worden getoetst aan de wetten, zoals zij luidden voordat zij bij invoering van de Wabo 
werden gewijzigd. 

4. AptivUgftentyeèm» 
Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer in werking getreden. Dit Besluit is ook 
wel bekend als "Activiteitenbesluif. In het Activiteitenbesluit zijn voor verschillende activiteiten die binnen inrichtin
gen plaats kunnen vinden algemene voorschriften opgenomen. Met het Activiteitenbesluit wordt de vergunning
plicht op grond van de Wet milieubeheer voor de meeste inrichtingen opgeheven. Alleen zogenaamde gpbv-
inrichtingen, genoemd in bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging 
(IPPC-richtlijn) en inrichtingen die vallen onder een categorie genoemd in bijlage 1 van het Besluit omgevingsver
gunning, onderdeel B, blijven vergunningplichtig. 

Binnen de inrichting vindt een activiteit plaats die genoemd is in bijlage 1 van de genoemde EG-richtlijn "geïnte
greerde preventie en bestrijding van verontreiniging". Het betreft dus een IPPC-inrichting. Het Activiteitenbesluit is 
daarom niet van toepassing. 

5. Beoordeling van de aanvraag 
De inrichting valt na toetsing aan het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer onder categorie 8 en 9. Het 
gaat om een inrichting voor het houden van dieren en het behandelen van landbouwproducten. 

Uit de aanvraag blijkt dat de inrichting niet onder de werkingssfeer van enig /^MvB ex artikel 8.40 van de Wet milieu
beheer valt. 



6. Aanvullende oeaevens 
In overleg met de adviseur van de aanvrager wordt er geen veranderingsvergunning aangevraagd maar een nieuwe, 
de getiele inrichting omvattende vergunning (revisievergunning) 

Ais aanvulling op de ingediende aanvraag zijn naderhand nog enkele gegevens opgevraagd en na ontvangst alsnog 
aan de aanvraag toegevoegd. Het betreft hier de gegevens die nodig zijn om de V-stacks berekening uit te kunnen 
voeren: 

Stal 5: 
in de nok: 4 ventilatoren van diameter 50 
in de eindgevel: 1 keer ventilator diameter 130 

1 keer ventilator diameter 100 

Stal 2: 
In de nok: 3 ventilatoren diameter 70 cm. en 5 ventilatoren met diameter van 60 cm. 
in de eindgevel: 3 keer ventilator 130 cm. 

2 keer ventilator 100 cm. 

De gegevens over de ventilatoren zoals die op de tekening staan zijn vervallen. 

Op de tekening staan de dwarsdoorsnedes van stal 2 (B-B) en stal 5 (C-C) weergegeven. Abusievelijk is niet 
aangegeven dat de stallen nokventiiatie en eindgevelventilatie hebben. / 

7. Qveriq beleid 
Het bedrijf ligt niet in een grondwaterbeschermingsgebied of in een waterwingebied of in een aangewezen 
miiieubeschermingsgebied (stiltegebied en/of bodembeschermingsgebied). Bij het beoordelen van de aanvraag en 
bij het opstellen van de voorschriften is rekening gehouden met het gestelde in hoofdstuk 5 van de Wm inzake 
miiieukwaiiteitseisen. 

De inrichting ligt niet in een gebied waar strengere miiieukwaiiteitseisen gelden of waar bij ministerieel besluit 
richtwaarden zijn gesteld waarmee bij de vergunningverlening rekening dient te worden gehouden. 

8. Wet ruimtelijke ordening 
In het kader van de Wet ruimtelijke ordening is getoetst aan het ter plaatse geldende bestemmingsplangemeente 
Hardenberg, bestemmingsplan buitengebied. Het perceel heeft de bestemming "agrarische doeleinden, 
bouwperceel". 
De wijzigingen vinden plaats binnen de bestaande gebouwen. 

9. Toetsing Wet oeurhinder en veehouderii/Qemeentelllke verordening 
Als toetsingskader voor het aspect stankhinder gelden de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) en de daarbij be
horende Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv). De geuremissiefactoren per dier zijn vastgelegd in de Rgv. 
De Wgv schrijft voor op welke wijze geurhinder door dierenverblijven (veehouderijen) in een milieuvergunning moet 
worden beoordeeld. Daartoe moet onder meer de geurbelasting op nabijgelegen geurgevoelige objecten (zoals 
woningen) worden bepaald. 

Op grond van artikel 6 Wgv is de "Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Hardenberg" (geurverorde-
ning) op 17 november 2009 vastgesteld en op 26 november 2009 in werking getreden, in deze geurverordening 
zijn de wettelijke geurnormen aangepast. Bij de berekening van de geurbelasting is getoetst aan de in deze geur
verordening opgenomen geurnormen 

Het gaat om een aanvraag voor het houden van pluimvee. 

Voor het houden van pluimvee zijn geuremissiefactoren vastgesteld. Er is een berekening van de geurbelasting uit
gevoerd. Op grond van de geurverordening geiden voor de geurgevoelige objecten een norm van 4 OUE per m® lucht 
of 8 Oug per m^ lucht. 



Berekening geurbelasting aangevraagde situatie: 
Gegenereerd met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V. 

Berekende ruwheid: 0,22 m 
Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 
Volgnr. BraniD 

Stal 2 
stal 5 

X-<x>Ofd. 
237 385 
237 342 

Y-cowtl. 
505 177 
505 138 

EP Hoogte 
4,6 

_3^ 

Gem.geb. hoogte 
4,8 

EPDiam. 
0,88 
0,78 

EP Uittr. sneih. 
0,40 
0,40 

E-Aanvniag 
11 152 
3 400 

Geur gevoelige locaties; 
Volgnummer GGLID 

dennenweg la 
dennenweg 2a 
dennenweg 4 
dennenweg 1 
haarweg 1 
de savorin lohm 28 
parallelweg 26 

Xcoordinaat 
237 415 
237 186 
237 127 
237 115 
237 321 
237 919 
237 857 

Ycoordinaat 
505 023 
505 066 
505 093 
505 190 
505 456 
504 962 
504 911 

Geumorm 
8,0 
8,0 
8,0 
8,0 
8,0 
4,0 
4,0 

Geurbelasting 
5,9 
4.0 
2,6 
2.1 
2,6 
0,8 
0^9 

Uit bovenstaande berekening blijkt dat de geurbelasting op de geurgevoelige objecten minder is dan de geurnorm, 
zo die is vastgesteld in de geurverordening. 
Op grond van de Wgv en de geurverordening kan de vergunning worden verleend. 

Beoordeling uitloop kippen 
Voor de kippen wordt een uitloop aangevraagd. Hiervoor zijn geen afstandsvereisten vastgesteld. In de praktijk 
loopt maar een gedeelte van de kippen buiten. Van de dieren die buiten lopen, loopt vervolgens maar een klein 
deel op de grens van de uitloop. Daamaast lopen de kippen maar een gedeelte van de tijd buiten. Daarom wordt 
een afstand van 50 meter van geurgevoelige objecten tot aan de uitloop voldoende geacht om geurhinder te be
perken. De afstand van de gevraagde uitloop tot aan voor geurgevoelige objecten moet in alle gevallen ten minste 
50 meter bedragen. 
Dit is ais voorschrift in de vergunning opgenomen. 

10. Amrripnlgk 
Wet ammpniak en veghQuderjj 
De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) bevat bijzondere regels over de gevolgen van ammoniakemissie van vee
houderijen bij de verlening van milieuvergunningen. Samen met de emissie-eisen die op grond van de Wet milieu
beheer aan de huisvesting van dieren zijn gesteld (AMvB Huisvesting), vormt de Wav het wettelijke instrumentari
um voor het aspect ammoniak. De Wav is een op emissie gerichte benadering van de ammoniakproblematiek. 

Op 1 mei 2007 is de Wet van 17 februari 2007, houdende wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij in wer
king getreden. Een van de wijzigingen van de Wav is dat het begrip 'kwetsbaar gebied' is komen te vervallen en is 
venrangen door 'zeer kwetsbaar gebied'. Provinciale Staten hebben op 14 november 2007 een besluit genomen 
ten aanzien van het aanwijzen van gebieden die aangemerkt worden als zeer kwetsbaar gebied. 

De inrichting ligt op circa 1,5 kilometer van een te beschermen zeer kwetsbaar gebied. Dit is een zijarm van de 
Vecht, ten noord-westen van de inrichting. Het bedrijf ligt niet in een zeer kwetsbaar gebied dan wel in een zone 
van 250 meter rondom een dergelijk gebied. 
De Wav vormt geen belemmering voor de vergunningverlening. 



Rggglinq |irtin^Qrtl9k ?n '-t , / /''V i?" '^ 
In de aan de Wav gekoppelde Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) staan de emissiefat^oreh voor de eiinis^H^ 
vanuit de stallen genoemd. , 

De berekening van de ammoniakemissie in de vergunde situatie is als volgt: 
Diersoort 

OtffiK^iVkig 
Leghennen, grondhuisvesting \«n legrassen,(circa 1/3 
strooiselvloer + circa 2/3 roostervloer) 
Leghennen, volièrehuisvesting, minimaal 50% van de 
leefruimte is rooster met daaronder een mestteind. Meet
banden minimaal eenmaal per week afdraaien, roosters 
minimaal in twee etages. 

Emissiefactor 

0,315 

0,090 

Vergund 
Aatilai 

10.000 

30.000 

Totaal aantal kilogram NH3 

NHs-mMe 

3150,0 

2700,0 

5850,0 

3e berekening van de ammoniakemissie iin de amg&maijde situatie is als volgt: 
Diersoort 

Omschrijving 
Leghennen, grondhuisvesting met mestbeluchting via 
buizen onder de beun.(BWL2(K)1.1Q.V1,) 
Leghennen, volièrehuisvesting, minimaal 50% van de 
leefruimte is rooster met daaronder een mestband. Mast
banden minimaal eenmaal per week afdraaien, roosters 
minimaal in twee etag^ (BWL 2004.09.V1) 

Emissiefactor 

0,125 

0,090 

Aangevraagd 
Aantal 

10.000 

32.800 

Totaal aantal kilogram NHa 

1250,0 

2952,0 

4202,0 

•{ 

NHremissie 

De emissi^actor die bij het betreffende huisvestingssysteem staat vermeld, geldt ook bij aanwezigheid van een 
vrije, niet overdekte uitloop evenals bij de aanwezigheid van een overdekte uitloop, voor zover deze niet als perma
nente huisvesting wordt gebruikt. 

Natuurbescherminoswet. e.g. Vooelrichtliin- of habitatoebieden 
De Vogel- en Habitatrichtlijn zijn in Nederland geïmplementeerd in de Natuurbeschermingswet 1998. Op 21 april 
2005 is deze gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2005,195). Deze wet is op 1 oktober 2005 in werking getreden. 
Op 1 februari 2009 is een wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden. Eén van de 
wijzigingen is dat de toetsing van de Habitatgebieden niet meer plaatsvindt in de vergunning Wet milieubeheer. De 
Habitatgebieden vallen vanaf 1 februari 2009 ook onder de Natuurbeschermingswet. 

Met de inwerkingtreding van de wet en de wijziging vindt de toets, die uit de Vogel- en Habitatrichtlijn volgt, plaats 
door de vergunningverlener van de Natuurbeschermingswet. Dit betekent dat voor de vergunningverlening op ; 
grond van de Wet milieubeheer er geen apart toets meer nodig is. 

(Se^puteerHe'^SIén vanl3wfp^F1iiirBev^g5^ezag v^^'lel^luiulBescR^mtnaswerTTirn 
g staat los van de beslissing op de milieuvergunningaanvraag. Wel zal een 

.... ... u. zgjtanword 

Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderii fAMvB Huisvestinoï 
Het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderijen bevat voor een aantal diercategorieën maximale 
emissiewaarden, waaraan de huisvesting van de dieren zal moeten voldoen. 

De maximale emissiewaarde voor legkippen van legrassen, niet-batterijhuisvesting, is gesteld op 0,125 kg NH3 per 
dierplaats per jaar. De aanvraag voldoet aan deze norm 



,6 T; 
Realisatie aanpassing stallen 
Het stalsysteem van stal 2 voldoet al aan de maximale emissiewaarde. Het staisysteem van stal 5 zal zo spoedig 
mogelijk, doch uiterlijk voor 1 juli 2012 worden aangepast naar een emissiearm staisysteem. Dtt omdat de , 
Hulsvesting een rechtstreekse werking heeft op het bedrijf. , • 

M^R en IPPC 
MER: 
Een Inrichting valt onder het bereik van de MER-rlchtlIjn als het een nieuwe inrichting betreft voor Intensieve 
veehouderij met meer dan 85.000 plaatsen voor mesthoenders, 60.000 plaatsen voor hennen, 3.000 plaatsen voor 
mestvarkens (van meer dan 30 kg) of 900 plaatsen voor zeugen. Een MER-beoordeling Is verplicht bij de oprichting 
of uitbreiding van een pluimvee- of varkenshouderij die betrekking heeft op meer dan 60.000 plaatsen voor 
mesthoenders, 45.000 plaatsen voor hennen, 2.200 plaatsen voor mestvarkens of 350 plaatsen voor zeugen. 

Daar met de aanvraag vergunning wordt gevraagd voor het uitbreiden van de inrichting met 2800 plaatsen voor 
hennen Is de omvang hiervan geen aangewezen activiteit zoals genoemd in de MER. 

Het maken van een mllleueffectrapport Is niet nodig omdat de aangevraagde activiteiten geen belangrijke nade lige 
gevolgen voor het milieu hebben. Hiervoor zijn onder meer de kenmerken en omvang van de actlvntelt, de plaats 
van het project, de kenmerken van de potentiële milieueffecten, de productieprocessen en de cumulatieve effecten 
beoordeeld 
iCumulatleve effecten: de "Verordening geurftinder en veehouderij gemeente Hardenberg" is o pgesteld via het programma "V-
stacks gebied, verspreidingsmodel bij de Wet geurhinder en veehouderij'. Dit programma t)erekent de verspreiding van geur 
vanuit meerdere veehouderijbedrijven in een gebied. Het rekenresultaat is de achtergrondbeiasting aan geur op de in de nabije 
omgeving gelegen geurgevoeiige objecten. Het model houdt rekening met de meteorologische gegevens van een heel jaar en 
met de niwheid van de omgeving.) 

IPPC 
De Europese Richtlijn 96/61/EG Inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (hierna: IPPC-
rlchtlljn) Is van toepassing op een Inrichting voor Intensieve veehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor 
pluimvee, 2.000 plaatsen voor mestvarkens (van meer dan 30 kg) of 750 plaatsen voor zeugen. Het bedrijf beschikt 
over meer dan 40.000 dierplaatsen voor pluimvee. Dit betekent dat de IPPG-rlchtlIjn van toepassing Is op het 
bedrijf. 

Ammoniakemissie 
De stallen moeten voldoen aan de best beschikbare technieken (BBT), zoals bedoeld In artikel 2, lid 11 van de 
IPPC-rlchtlijn. Stalsystemen die voldoen aan de maximale emissiewaarde genoemd In de AMvB-Hulsvesting 
kunnen als best beschikbare techniek (BBT) worden aangemerkt. De maximale emissiewaarde voor legkippen, niet 
batterijhuisvesting, Is gesteld op 0,125 kg NHs/dierplaats/jaar 

De stalsystemen binnen de Inrichting hebben een ammonlakemisslewaarde van 0,125 respectievelijk 0,090 kg 
NHs/dierplaats/jaar en voldoet daarmee aan de AMvB Huisvesting. 

Beleidsliln IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij 
De Inrichting heeft een vergunde ammoniakemissie van 5850,0 kg. Er wordt vergunning gevraagd voor een 
ammoniakemissie van 4.202,0 kg NH3. Omdat er geen toename van ammoniak Is en de ammoniakemissie minder dan 
5.000 kg. bedraagt, Is de "Beleidslijn IPPC-omgevIngstoetsIng ammoniak en veehouderij" (Beleidslijn) niet van 
toepassing. 

Waterverbruik 
Volgens de BREF wordt water In de pluimveehouderij gebruikt voor schoonmaakactlvltelten en drinkwater voor de 
dieren. Reductie van het drinkwaterverbruik wordt niet realistisch geacht. Bij het schoonmaken van de stallen komt 
geen afvalwater vrij. De stallen worden veegschoon gemaakt. In de vergunning worden voorschriften opgenomen 
voor waterbesparing. 

Energieverbruik 
Voor wat betreft BBT bij het energieverbruik moeten de stallen goed geïsoleerd zijn, de aanwezige ventilatiesyste
men moeten optimaal zijn afgesteld en moet energiezuinige verlichting worden toegepast. In de vergunning worden 
voorschriften opgenomen voor energiebesparing. 



Opslag mest ' < ''\ • .' :' . v. 
BBT houdt in dat opslagfacniteiten voor pluimveemest voldoehde capacitéit héiafeen om de mest op te slaan tót het 
moment waarop deze verder kan worden verwerkt of op het tand kan worden gebracht. In de vergunning is een 
voorschrift opgenomen dat de pluimveemest van stal 5 moet worden bewaard binnen de gebouwen van de 
inrichting en na elke legronde direct uit de inrichting moet worden afgevoerd. Voor stal 2 wordt een voorschrift 
opgenomen dat de afgedraaide mest moet worden opgeslagen in een afgedekte container die hoogstens twee-
weken op het terrein van de inrichting aanwezig mag zijn. Hiermee wordt voldaan aan BBT. 

Uit bovenstaande blijkt dat kan worden voldaan aan het gestelde in de IPPC-richtiijn. De IPPG-richtlijn vormt geen 
belemmering voor het verlenen van de vergunning. 

11. Stalfajcht en plantscfiadc 
Artikel 3 lid 2 van de Wet ammoniak en veehouderijen geeft aan dat er bij dé bestissing inzake het veranderen van 
een veehouderij rekening dient te worden gehouden met de directe ammoniakschade bij teeitbedrijven. 
Directe ammoniakschade kan optreden bij planten die zijn gelegen in de nabijheid van veehouderijen. Een aantal 
plantensoorten is hier speciaal gevoelig voor, zoals coniferen en fruittïomen. Uit het rapport 'Stallucht en Planten 
1981', opgesteld door het Instituut Ptantenziektenkundig Onderzoek (IPO), blijkt dat deze directe schade zich in de 
praktijk vooral kan voordoen bij intensieve kippen- en varkenshouderijen. In dat rapport wordt dan ook een afstand 
aanbevolen van 50 meter lot gevoelige planten en bomen zoals coniferen en een afstand van minimaal 25 meter .; 
tot minder gevoelige planten en bomen. Binnen deze afstanden zijn geen teeitbedrijven aanwezig. 

12. Inhoudetllke overwegingen en voorschriften 

Afvalstoffen: 
overeenkomstig artikel 10.14 van de Wet milieubeheer dient er rekening gehouden te worden met het Landelijk 
Afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP) bij het beschikken op deze aanvraag. Het LAP is het toetsingskader voor de 
verwijdering vgn zowel bedrijfsafvalstoffen als gevaarlijke afvalstoffen. In hoofdstuk 14 van het LAP is het beleid 
uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4 specifiek ingaat op de afvalscheiding door bedrijven. 
Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te 
geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd. 

Uit de aanvraag is gebleken, dat slechts kleine hoeveelheden gevaarlijke afvalstoffen vrijkomen in de vorm van 
afgewerkte olie en tl-buizen. Als het gaat om de afgifte van gevaarlijk afval zijn bedrijven zelf verantwoordelijk voor een 
correcte afgifte van het gevaarlijk afval aan een inzamelaar of verwerker, die daartoe bevoegd is. Kleine hoeveelheden 
gevaarlijk afval (KGA) tot 50 kg kunnen bij het regionale afvaidepot Bovenveld worden afgegeven en niet bij de 
chemokar. Van de gevaarlijke afvalstoffen en de overige bedrijfsafvalstoffen moet een registratie worden bijgehouden. 
De geregistreerde gegevens dienen tenminste vijf jaar te worden bewaard in het milieulogboek en gedurende die 
periode ter beschikking te worden gehouden aan degenen die zijn belast met het toezicht op de naleving van deze ( 
vergunning. Daarnaast dient u de afgiftebonnen die betrekking hebben op het afvoeren van gevaarlijke afvalstoffen te 
bewaren in het milieulogboek. 
Afvalwater: 
In de vergunning worden ten aanzien van het lozen van afvalwater voorschriften opgenomen. 
Bodem: 
In de vergunning worden in het kader van de bodembescherming voorschriften opgenomen. 

Opmerking: een bovengrondse tank voor de opslag van brandbare vloeistoffen met een viampunt tussen 55'C en 
100°C (o .a. dieselolie) moet voldoen aan rictitlijn PGS 30. De voorschriften 4.1.2., 4.1.5, 4.2.6, 4.2.10 en 4.3.1 gelden 
niet voor een bovengrondse tank die Is opgericht voor 1 juni 1996. In afwijking van de voorschriften 4.5.2 en 4.5.12 van 
richtlijn PGS 30 moeten deze tanks, indien het bevoegd gezag hiertoe aanleiding ziet, voor juni 2011 buiten werking 
worden gesteld. 



8 

(Brand)gevaar: 
in de aanvraag Is aangegeven dat binnen de inrichting brandblusmiddelen aanwezig zuJien zijn. De brandveiligheid en 
de brandbestrijdingsvoorzieningen zuilen in het kader van de vergunning op grond van de Woningwet worden 
beoordeeld. 
Met betrekking tot overige brandveiligheidsaspecten is het Besluit brandveilig gebruik Ixïuwwerken rechtstreeks 
van toepassing op de bedrijfsactiviteiten. 
Geluid: 
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr.LT) 
de omgeving van de inrichting en daaraan gerelateerd de te beschermen woonomgeving sluit het meest dan bij de 
typering 'landelijke omgeving' uit de Handreiking industrieiawaai en vergunningverlening. Dit betekent een richtwaarde 
van 40 dB{A) etmaalwaarde. Uit de aanvraag en de daarbij behorende stukken volgt dat er redelijkerwijs vanuit kan 
worden gegaan dat de inrichting aan de genoemde richtwaarde kan voldoen. Ter bescherming van de omgeving is 
deze richtwaarde in de geluidsvoorschriften opgenomen. 

Maximale geluidniveaus (LA,mwè-
de maximale geluidniveaus dienen getoetst te worden aan hoofdstuk 4 van de Handreiking industrieiawEiai en 
vergunningverlening. Hierin is ais richtwaarde 50, 45 en 40 dB(A) gesteld voor respectievelijk de dag-, avond- en 
nachtperiode. De niveaus moeten in principe beperkt blijven tot 70,65 en 60 dB(A) zijnde de grenswaarden voor de 
dag-, avond- en nachtperiode. 

Uit de aanvraag en de daarbij behorende stukken volgt dat er redelijkerwijs vanuit kan worden gegaan dat de door de 
inrichting veroorzaakte piekniveaus beneden de grenswaarden blijven. 
Gezien de afstand van de inrichting tot aan omliggende geluidsgevoelige objecten zullen de grenswaarden in de 
voorschriften worden opgenomen. 
Luchtkwaliteit: 
bij het houden van dieren komt stof vrij. Onder titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn verschillende 
grens- en richtwaarden ten aanzien van luchtkwaliteit opgenomen. Het gaat om de volgende stoffen: zwaveldioxi
de, stikstofdioxide, stikstofoxiden, zwevende deeltjes (PM10), lood, koolmonoxide, benzeen, ozon, arseen, cadmi
um, kwik, nikkel en PAK's. Het wettelijk stelsel, zoals dat nu in de Wet milieubeheer is opgenomen, kent belangrijke 
veranderingen ten opzichte van de regels die golden ten tijde van het Besluit luchtkwaliteit 2005. Die veranderingen 
hebben te maken met de manier waarop aan de grenswaarden moeten worden getoetst. Van belang voor de vee
houderij is de introductie van het begrip "Niet In Betekenende Mate bijdragen" (NIBM). 
De grenswaarde voor fijn stof PMio die zijn opgenomen in bijlage 2 van de Wet milieubeheer is een jaargemiddelde 
concentratie van 40 pg/m®. De dagnorm {24-uursgemiddeld) voor PMio bedraagt 50 Mg/fn® en mag niet meer dan 
35 keer per jaar worden overschreden. 

Bij de uitvoering van hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer horen de navolgende uitvoeringregeis: 
• Besluit Niet In Betekenende Mate bijdragen (Besluit NIBM); 
• Regeling Niet In Betekenende Mate bijdragen (Regeling NIBM); 
• Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007; 
• Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007; 
• Het Besluit gevoelige bestemming (luchtkwaiiteitseisen). 

Als er sprake is van een beperkte toename van de luchtverontreiniging die niet in betekenende mate bijdraagt aan 
de concentratie PMio in de buitenlucht, hoeft een project niet langer meer getoetst te worden. Dit volgt uit artikel 
5.16, lid 1, sub c van de Wet milieubeheer. Het Besluit NIBM legt vast wat geldt ais niet in betekenende mate bij
dragen. Na inwerkingtreding van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) op 1 augustus 
2009 bedraagt de definitie van NIBM 3% van de grenswaarde, dat is 1,2 pg/m® (artikel 2, lid 1, Besluit NIBM in sa
menhang met bijlage IA van de Regeling NIBM). 
Veehouderijen zijn niet opgenomen in de Regeling NIBM, dit kan dus inhouden dat een verandering van een inrich
ting In Betekenende Mate (IBM) is. Toch is het niet altijd noodzakelijk om met behulp van een berekening, (bijv. 
ISL3a) vast te stellen of er voldaan wordt aan de grenswaarden. Om dit aan te tonen wordt gebruik gemaald van de 
navolgende rekenmethode (vuistregel): 
Indien bij een bepaalde afstand niet meer wordt geëmitteerd dan is opgenomen in de tabel, dan is de uitbreiding 
zeker NIBM. indien de toename in emissie in grammen hoger is dan in de tabel is opgenomen, is de uitbreiding 
mogelijk IBM. Dan zal er een berekening met iSL3a uitgevoerd moeten worden om aan te tonen dat geen grens
waarden worden overschreden. 
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In onderstaande tabel de berekening van dé fijn stof emissie van de vergunde en aangevraagde dierbezetting: 
diersoort Emissiefactor 

fijn stof 
(gr./dier/jaar) 

Aantal 
dieren 

vergund 

emissie fijn stof 
vergund 
gr./jaar 

Aantal 
dieren 

aanvraag 

emissie fijn stof 
aanvraag 
gr./|aar 

Leghennen, grondhuisvesting van 
legrassen (circa 1/3 strooiselvioer 
+ circa 2/3 roostervloer) ^ 

84 10.000 840.000 

Leghennen, grondhuisvesting met 
mestbeluchting via buizen onder 
de beun (BWL 2001.10.V1) 

84 10.000 840.000 

Leghennen, volièrehuisvesting, 
minimaal 50% van de leefruimte 
is rooster met daaronder een 
meetband, meetbanden minimaal 
eenmaal per week afdraaien. 
Roosters in minimaal twee etages 
(BWL2004.09.V1) 

65 30.000 1.950.000 32.800 2.132.000 

Totaal fHn «tol iaLiESH 2.790.000 2.972.000 

Onderstaande tabel is gebaseerd op de 3% NIBM-grens. In deze tabel kan worden afgelezen waarmee de vee-
louderij nog kan uitbreiden om Niet In Betekenende Mate bij te dragen 
Afstand in meters tot te toet-
sen plaats 

70 80 90 100 120 140 160 

Totale emissie in qx.f\aax van 
de uitbreiding 

324.000 387.000 473.000 581.000 817.000 1.075.000 1.376.000 

De toename van de emissie als gevolg van de aangevraagde verandering bedraagt 182.000 gr./]aar (2.972.000.-
2.790.000.). 
De afstand van het meest nabij gelegen emissiepunt tot een gevoelige bestemming als bedoeld In het Besluit ge
voelige bestemmingen bedraad ongeveer 135 meter (Dennenweg la). 
Gelet op het gestelde onder titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer kan de vergunning worden verleend. 
Hinder: 
van de inrichting gaat in geringe mate een verkeersaantrekkende werking uit. De verkeersbewegingen zijn een gevolg 
van aan- en afvoer van goederen en vee en vinden voornamelijk in de dagperiode plaats. 
Koeiinstaiiatles: 
koelinstallaties moeten voor wat betreft het gebruik van koelmiddelen alsmede ten aanzien van de lekdichtheid voldoen 
aan het gestelde in het "Besluit ozonlaagafbrekende stoffen Wms 2003" dan wel het "Besluit broeikasgassen Wms 
2003" en de Regeling lekdichtheid koelinstallaties in de gebruiksfase 2006. 
Ter bescherming van het milieu zijn verder op de inrichting van toepassing zijnde voorschriften opgenomen. 

13. Coördinatie 

Waterwet 
Coördinatie met de Waterwet conform het gestelde in hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer is niet nodig omdat er 
geen lozingen op het oppervlaktewater plaatsvinden. 
Wet algemene Isepaiingen omgevingsrecht 
Uit de aanvraag blijkt dat de stallen intern aangepast gaan worden. Voor deze aanpassingen is geen 
omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen noodzakelijk. Deze vergunning treedt in werking na afloop van de 
beroepstermijn. 
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14. De proc?^ur? 
De procedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaaide in hoofdstuk 13 van de Wet miiieubeheer en met in acht 
name van het bepaaide in afdeiing 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 

Bovendien is de gelegenheid gegeven aan belanghebbenden om mondelinge of schriftelijke zienswijzen in te brengen 
c.q. toe te lichten. Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

De ontwerpbeschikking heeft van 1 juni 2011 tot en met 13 juli 2011 voor een ieder ter inzage gelegen. Er zijn geen 
zienswijzen ingediend. 

15. De deflnttleve beschikking 

Gelet op het vorenstaande en op de bepalingen van de Wet miiieubeheer, de Wet ammoniak en veehouderij, de Wet 
geurhinder en veehouderij, de verordening geurhinder en veehouderij gemeente Hardenberg, het Besluit 
ammoniakemissie huisvesting veehouderijen en ook afdeiing 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, ben ik van 
mening dat de vergunning kan worden verleend. 

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, 

A. van der Zwan-Wenneker, b/a L Hillebrand 
vergunningverleenster 
afdeling Bouwen en Milieu 

BEROEP: Zie voor beroepsmogelijkheden de tekst van de brief aan aanvrager. 



Behoort bij besluit van; 

-1 AUe 2011 
Burgemeester en Wethouders van Hardenbeig 
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1 ALGEMENE MILIEUASPECTEN 
1.1 De inrichting is in overeenstemming met de aanvraag om een vergunning en de hierbij 

behorende tekening (nr 3-666, d.d 21-09-2010) en bijlagen. 
De volgende bijlagen maken onderdeel uit van de aanvraag: 
- dierbezettingslijst 
- stalbeschrijvingssysteem BWL 2004.09.V1: volièrehuisvesting, minimaal 50% van de 
leefruimte is rooster met daaronder een meetband, meetbanden minimaal eenmaal per 
week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. 

- stalbeschrijvingssysteem BWL 2001.10.V1: grondhuisvesting met mestbeluchting via 
buizen onder de beun 

1.2 In de inrichting worden geen afvalstoffen verbrand, permanent opgeslagen of in de bodem 
(grond en grondwater) gebracht. 

Onderhoud van de inrichting 
1.3 De inrichting, met inbegrip van de hierin aanwezige apparatuur, wordt regelmatig 

schoongemaakt en verkeert in goede staat van onderhoud. Bedrijfsstoringen worden zo snel 
mogelijk opgeheven. 

1.4 Het buitenterrein wordt regelmatig schoongemaakt zodat geen verspreiding van zand, stof, 
(zwerf)vuil of stank plaatsvindt. 

Buiten gebruik stellen van Installaties 
1.5 Installaties of onderdelen van installaties die buiten bedrijf zijn gesteld worden verwijderd, 

tenzij deze in een goede staat van onderhoud verkeren. 

Ongedierte 
1.6 Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander hinder veroorzakend gedierte wordt 

voorkomen. Bij gebleken aanwezigheid worden zij verwijderd en/of bestreden. Wanneer 
hiervoor bestrijdingsmiddelen worden toegepast, gebeurt dit zodanig dat geen gevaar voor 
de omgeving ontstaat. 

Milieuregister 
1.7 In de inrichting wordt een milieuregister bijgehouden waarin alle milieurelevante gegevens 

zijn opgenomen. 

1.8 Het milieuregister is altijd beschikbaar voor het bevoegd gezag. De in het milieuregister 
opgenomen gegevens worden ten minste vijf jaar in de inrichting bewaard. 

1.9 Het milieuregister bevat in ieder geval de volgende gegevens; 
- het aanvraagformulier en de hierbij behorende bijlagen en tekeningen; 
- de milieuvergunning; 
- de resultaten van de in de vergunning voorgeschreven keuringen en/of metingen en 

registraties; 
- de resultaten van de in de vergunning voorgeschreven onderzoeken; 
- de bevindingen van alle inspecties die met betrekking tot de zorg voor het milieu van 

belang zijn; 
- de registratie van de aard en samenstelling van vrijgekomen gevaarlijke afvalstoffen over 

een periode van ten minste vijf 
- certificaten of bewijzen van het onderhoud, de keuringen of controles van in de inrichting 

aanwezige voorzieningen en installaties. 
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2 AFVALSTOFFEN 
2.1 De vrijgekomen (gevaarlijke) afvalstoffen worden zo vaak als nodig is maar ten minste 1 

maal per jaar uit de inrichting afgevoerd naar een erkende verwerker. 

Schelden van afvalstoffen 
2.2 De afvalstromen van de inrichting worden naar soort gescheiden opgeslagen in daarvoor 

bestemde voorzieningen en vervolgens afgegeven aan, tot acceptatie van deze stoffen, 
bevoegde inrichtingen. De afvalscheiding geldt in ieder geval voor de volgende stoffen: 
- (klein) gevaarlijk afval; 
- afgewerkte olie; 
- asbest; 
- karton en papier; 
- metalen; 
- vloeibaar afval; 
- overig bedrijfsafval. 

Afvalstoffen algemeen 
2.3 Zwerfvuil dat buiten de inrichting is geraakt wordt meteen opgeruimd. 

2.4 Afvalstoffen worden zodanig opgeslagen, bewerkt en venwerkt dat geen geur- en 
stofemissies naar de omgeving ontstaan. 

2.5 Afvalstoffen, inclusief gevaarlijke afvalstoffen, die de bodem kunnen verontreinigen worden 
opgeslagen in goed gesloten en voor die stoffen geschikte verpakkingen. 

2.6 Afvalstoffen of met afvalstoffen verontreinigd water worden niet in de bodem gebracht. 
Tijdens het bewaren of gebruiken van afvalstoffen op de bodem treedt geen verontreiniging 
op. 

Gevaarlijke afvalstoffen 
2.7 Gevaarlijke afvalstoffen die vrijkomen binnen de inrichting worden niet gemengd met andere 

afvalstoffen. 

2.8 Afgewerkte olie wordt niet als brandstof gebruikt. 

2.9 De emballage voor de opslag van gevaarlijke afvalstoffen is dicht en voldoende sterk en 
geschikt voor de betreffende stof. 

2.10 Nabij de opslag van vloeibaar gevaarlijk afval is een voorraad zand, aarde of een ander 
absorberend materiaal of neutraliserende vloeistof aanwezig om gemorste of gelekte 
afvaMoeistof op te nemen, te absorberen of te neutraliseren. 

2.11 Het gebruikte absorptiemiddel en de opgenomen gemorste vloeistof worden als gevaarlijk 
afval behandeld en worden opgeslagen in daarvoor bestemde gesloten en vloeistofdichte 
emballage van onbrandbaar materiaal. 

Kadavers 
2.12 Kadavers worden onder een deugdelijke afdekking aangeboden aan de destructor. 
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2.13 Kadavers tot 25 kg. worden onmiddellijk geborgen en bewaard in een gekoelde 
kadaverfc>ewaarplaats. Indien de kadavers in aileen daarvoor bestemde metalen of kunststof 
vaten aan het destructiebedrijf wordt aangeboden, moeten de vaten na ieder lediging 
worden gereinigd. Bij het reinigen en ontsmetten worden de bodem en het oppervlaktewater 
niet verontreinigd. 

2.14 Een mobiel kadavervat is vloeistofdicht en bestand tegen de inwerking van het toe te passen 
reinigings- of ontsmettingsmiddel. 

3 AFVALWATER 
3.1 Het terrein van de inrichting wordt schoon gehouden, zodat hemelwater niet wordt 

verontreinigd. 

3.2 Afvalwater afkomstig van de inrichting mag slechts in een openbaar riool worden 
gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan: 
a. de doelmatige werking van een openbaar riool; een door een bestuursorgaan 

^ beheerd zuiveringstechnisch werk; of de bij een zodanig openbaar riool of 
\ J zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur niet wordt belemmerd; 

b. de verwerking van slib dat verwijderd wordt uit een openbaar riool of een door een 
bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk niet wordt belemmerd; 

c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk 
worden beperkt. 

3.3 Het is in het bijzonder verboden op de riolering afvalwater of afvalstoffen te lozen: 
a. met een temperatuur van meer dan 30 "C; 
b. met een zuurgraad, uitgedrukt in waterstofionen-exponent (pH) lager dan 6 ,5 of 

hoger dan 10 bij een zogenaamd etm aalmonster, alsmede zuren en basen die niet in 
water zijn opgelost; 

c. met een sulfaatgehalte van meer dan 300 mg per liter; 
d. dat (die) brand- of explosiegevaar kan (kunnen) veroorzaken; 
e. die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden of vermalen of 

waarvan kan worden voorkomen dat ze in het bedrijfsafvalwater terechtkomen; 
f. dat (die) stankoverlast buiten de inrichting kan (kunnen) veroorzaken. 

3.4 Bedrijfsafvalwater dat wordt aangemerkt ais een gevaarlijke afvalstof, mag niet in een 
riolering gebracht, behoudens voor zover anders bepaald in deze vergunning. 

3.5 Het lozen van afvalwater of afvalstoffen die ten gevolge van aanhechting zeer vaste 
afzettingen kan/kunnen vormen in een openbaar riool is niet toegestaan. 

Schrobwater van de stallen 
3.6 Voordat de stallen met water worden schoongespoten, worden deze eerst veegschoon 

gemaakt, zodat de hoeveelheid mest in het spoelwater wordt geminimaliseerd. 

3.7 Bij de reiniging van de stallen worden biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen gebruikt. 

3.8 Afvalwater afkomstig van het schoonmaken van stallen wordt niet in het gemeentelijk riool 
gebracht. 

3.9 Schrobwater afkomstig van het schoonspuiten van stallen wordt afgevoerd naar de 
mestdichte put. 
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4 BODEMBESCHERMING 
4.1 Indien In enig voorschrift is bepaald dat een vloer vloeistofkerend is uitgevoerd of dat een 

vloeistofdichte lekbak wordt toegepast, wordt de vloer of de lekbak periodiek, doch 
minimaal 1 maal per jaar, visueel geïnspecteerd. Van deze inspectie dient een 
aantekening in het milieuregister aanwezig te zijn. Voorkomen wordt dat vloeistoffen of 
vaste stoffen in de bodem terechtkomen. Daartoe zijn voldoende hulpmiddelen, zoals 
absorptiemiddelen, aanwezig. 

4.2 Het is verboden vloeistoffen definitief in de bodem te brengen, met uitzondering van 
oppervlaktewater, hemelwater of drinkwater, indien daaraan geen verontreinigende 
stoffen zijn toegevoegd, de concentratie verontreinigende stoffen niet door een bewerking 
van het water is toegenomen en daaraan geen warmte is toegevoegd. 

4.3 Stoffen moeten zodanig worden bewaard en worden gebezigd dat geen verontreiniging 
van de bodem optreedt. 

4.4 Indien door wat voor oorzaak, anders dan in een ongewoon voorval als bedoeld in artikè. 
22 Wet bodembescherming, dan ook verontreinigende stoffen op of in de bodem dreigen 
te geraken of zijn geraakt, zowel binnen als buiten de inrichting, moet(en): 
a.) dit terstond worden gemeld aan het bevoegd gezag; 
b.) al het nodige te worden ondernomen om verdere verontreiniging te voorkomen; 
c.) de aard, de mate en de omvang van de verontreiniging op een door het bevoegd 

gezag goed te vinden wijze worden bepaald; 
d.) de opgetreden verontreiniging binnen een door het bevoegd gezag te bepalen 

termijn, ongedaan worden gemaakt; 
e.) eventuele objecten zoals bijvoorbeeld leidingen, buizen en kabels, die met de 

verontreinigde stoffen in aanraking zijn geweest, worden gecontroleerd op 
aantasting en, indien nodig, worden hersteld of vervangen. 

5 BRANDVEILIGHEID 
5.1 Ruimteverwarmingstoestellen, geisers en verbrandingsgas-afvoersystemen zijn zodanig 

geplaatst, uitgevoerd of beschermd dat voor brandgevaar niet behoeft te worden gevreesd. 
De vloer rondom een ruimteverwarmingstoestel wordt tot ten minste 2 m vanuit het toestel 
gemeten, vrijgehouden van brandbare stoffen. 

5.2 De elektrische installatie is uitgevoerd volgens NEN 1010. 

5.3 Machines, voertuigen en toestellen verkeren In een zodanige staat dat brand- en 
explosiegevaar wordt voorkomen. Dit wordt gerealiseerd door regelmatig onderhoud en 
controle volgens de voorschriften van de leveranciers. 

5.4 Het bedrijf met bijbehorend open terrein moet zodanig worden onderhouden, dat elk gebouw 
en het opslagterrein bij eventuele onregelmatigheden en bij calamiteiten onder alle 
omstandigheden bereikbaar is voor blusvoertuigen, alsmede voor voertuigen van 
hulpdiensten 

5.6 Alle machines en toestellen moeten in zodanige staat verkeren, dat hierdoor brand- en/of 
explosiegevaar wordt vermeden. 
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6 ENERGIE 
6.1 Het energieverbruik van de voigende energiedragers wordt per jaar geregistreerd: 

- het aardgasverbruik in m3 ; 
- het elektriciteitsverbruik in kWh; 
- het watergebruik in m®. 
Deze gegevens worden gedurende vijf jaar in de inrichting bewaard in het miiieuregister. 

6.2 Om het watergebruik bij schoonmaakwerkzaamheden te beperken wordt, tenzij dit om 
technische of organisatorische redenen niet mogeiijk is, gebruikgemaakt van een 
hogedrukreiniger. 

6.3 De ventilatoren (waaiers, naven lagers en assen) moeten zo vaak als 
nodig, doch minimaal 1 maal per jaar worden schoongemaakt en geïnspecteerd op 
beschadigingen en slijtage. Hiervan moet een aantekening worden gemaakt in het 
milieulogboek 

^ 6.4 De ventilatiesystemen dienen te zijn voorzien van een frequentieregeling. 

6.5 De bestaande TL-verlichting dient bij vervanging te worden vervangen door HF-TL met 
spiegel-optiekarmatuur 

6.6 Bij vervanging dient de bestaande CV-installatie te worden vervangen door een HR-CV 
installatie 

6.7 in de inrichting dienen spaarlampen te worden toegepast, tenzij dit om technische of 
bedrijfstechnische redenen niet mogelijk is. 

7 GELUID 
LangtIJdgemIddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) 
7.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) in de representatieve bedrijfssituatie, 

veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen, werktuigen en installaties en door 
de in de inrichting verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, is ter plaatse van woningen 
van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen niet meer dan: 
40 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur; 
35 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur; 
30 dB{A) tussen 23.00 en 07.00 uur. 

Maximale geluidniveau (LAmax) 
7.2 Het maximale geluidniveau (LAmax) in de representatieve bedrijfssituatie, veroorzaakt door 

de in de inrichting aanwezige toestellen, werktuigen en installaties en door de in de inrichting 
verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, is ter plaatse van woningen van derden en 
andere geluidgevoelige bestemmingen niet meer dan: 
70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur; 
65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur; 
60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur. 

7.3 De in deze vergunning opgenomen voorschriften die betrekking hebben op de maximale 
geluidniveaus (LAmax) zijn niet van toepassing op transportbewegingen en het laden en 
lossen ten behoeve van de inrichting, voor zover dit plaatsvindt tussen 07.00 en 19.00 uur. 
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7.4 Het meten en berekenen van de geluidniveaus en het t)eoordeien van de meetresultaten 
vindt plaats volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, uitgave 1999 van het 
ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 

7.5 In de inrichting mogen slechts motonroertuigen en andere apparaten, machines of 
installaties met een (verbrandings)motor in werking zijn, die zijn voorzien van een 
doelmatige en in goede staat verkerende geluiddemper en uitlaatsysteem. 

8 UCHTHINDER 
8.1 De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting en de te verrichten werkzaamheden 

zijn zodanig afgeschermd dat buiten de inrichting geen hinderlijke lichtstraling en/of 
lichtflitsen worden veroorzaakt. 

8.2 De verlichting van gebouwen en het open terrein van de inrichting is zodanig uitgevoerd dat 
directe lichtinstraling op lichtdoorlatende openingen van woon- of slaapvertrekken, in gevels 
of daken van woningen wordt voorkomen. 

9 VERWARMINGSINSTALLATIES 
9.1 De verbrandingsproducten worden afgevoerd door een uitsluitend voor dit doel t)estemde 

leiding van onbrandbaar materiaal. 

9.2 Afvoerkanalen zijn stevig en duurzaam bevestigd. Hiervoor worden de kanalen vooral bij de 
bochten ondersteund. De afstand tussen de ondersteuningen bedraagt niet meer dan 2 m. 

9.3 Doorvoeringen van rookgaskanalen door een wand, gevel, vloer of dak zijn zo 
geconstrueerd dat warmte-isolatie en brandwerendheid zijn verzekerd. 

9.4 Uitmondingen van rookgaskanalen in de buitenlucht veroorzaken geen hinder. Voor 
verwarmingsinstallaties met aardgas als brandstof en met een vermogen kleiner dan 130 kW 
mag de uitmonding onder bepaalde voorwaarden in de gevel worden aangebracht. Voor 
andere installaties is de uitmonding bovendeks. 

9.5 Een verbrandingsgasafvoersysteem is vervaardigd van onbrandbaar materiaal volgens de 
norm NEN 6064 dat mechanisch voldoende stevig is en bestand is tegen de te venwachten 
temperatuur. 

9.6 Een verbrandingsgasafvoersysteem wordt zo vaak als nodig is, maar ten minste een maal 
per jaar gereinigd en zo vaak als nodig is afgesteld en onderhouden zonder dat roet of ander 
vuil zich daarbij buiten de inrichting kan verspreiden. 

10 HET HOUDEN VAN DIEREN 
10.1 In de inrichting zijn maximaal de volgende te houden dieren/dierplaatsen aanwezig; 

- 32.800 legkippen en (groot)ouderdieren van legrassen in volièrehuisvesting, minimaal 50% 
van de leefruimte is rooster met daaronder een meetband. Meetbanden minimaal 
eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages (BWL 2004.09.V1)  

-10.000 legkippen en (groot)ouderdieren van legrassen in een stalsysteem met 
grondhuisvesting met mestbeluchting via buizen onder de beun (BWL 2001.10.VI) 

Het stalsysteem BWL 2001.10.V1 in stal 5 moet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor 
1 juli 2012 zijn gerealiseerd. 

8 van de 14 



10.2 De afstand van de vrije uitloop van de legkippen tot aan een geurgevoelig object moet 
minimaal 50 meter zijn. 

Stalsystemen 
10.3 De in voorschrift 10.1 genoemde stalsystemen BWL2001.10.V1 en BWL 2004.09.V1 zijn 

uitgevoerd, worden gebruikt, onderhouden en gecontroleerd in overeenstemming met de bij 
de vergunning behorende tekening en bijlagen. 

10.4 Het stalsysteem en de daarbij behorende onderdelen en leidingen zijn zodanig 
gedimensioneerd, geïnstalleerd en onderhouden dat de goede werking altijd is gewaarborgd. 

Luchtverontreiniging en stankhinder 
10.5 Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, 

iuchtbehandeiings-instaiiaties of afzuigsystemen moeten zodanig zijn gesitueerd en 
gedimensioneerd (diameter) als op de tekening en bijlagen behorende bij de aanvraag 
zijn aangegeven. 

/ 10.6 Ramen en deuren van de stallen moeten, voor zover zij geen f unctie hebben voor de 
luchtverversing in de stal, behoudens gedurende het doorlaten van personen, dieren of 
goederen gesloten worden gehouden. 

Opslag van veevoer in een slio 
10.7 iedere silo en zijn ondersteunende constructie is zodanig geconstrueerd dat alle bij normaal 

gebruik optredende krachten veilig en zonder blijvende of ontoelaatbare vervorming worden 
opgenomen. De silo staat stabiel opgesteld op een voldoende draagkrachtige fundering. 

10.8 Bij het vullen van veevoersiio's wordt hinderlijke stofverspreiding voorkomen door het via de 
ontluchting ontwijkende stof afdoende op te vangen, bijvoorbeeld met behulp van een 
doekfilter. 

10 OPSLAG VAN MEST 
Algemeen 
10.9 Op het terrein van de inrichting wordt geen mest gedroogd of verbrand. 

Opvang mest (pluimvee) 
10.10 De piuimveestallen zijn voorzien van mestdichte vloeren. 

10.11 Na elke legronde wordt de in stal 5 aanwezige droge mest direct, doch uiterlijk binnen 
twee weken afgevoerd uit de inrichting (korte mestopslag). 

10.12 De in stal 2 aanwezige meetbanden moeten minimaal eenmaal per week worden 
afgedraaid in mestcontainers die binnen twee weken worden afgevoerd buiten de inrichting 
(korte mestopslag). 

Droge pluimveemest In containers 
10.13 Containers voor de opslag van droge pluimveemest zijn voorzien van een mestdichte 

bodem en wanden, tsehaive ais deze in een loods zijn geplaatst met een mestdichte vloer. 

10.14 Containers die in de buitenlucht staan worden afgedekt, behalve tijdens het bijstorten, 
zodat geen hemelwater in de mest komt. Ais zij binnen 12 uur worden gevuld en afgevoerd 
hoeven zij niet op een mestdichte vloer te worden geplaatst. 
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Calamiteitenvoorschrift tijdelijke opslag vaste mest 
10.15 Indien vaste mest in verband met een calamiteit langer dan twee weken, maar korter dan 

een half jaar op een locatie wordt opgeslagen, vindt de opslag in elk geval plaats: 
- boven een absorberende laag met een dikte van ten minste 0,15 m en een organische 

stofgehalte van ten minste 25%; en 
- onder een permanente bovenafdekking, zodanig dat contact met hemelwater zoveel 

mogelijk wordt voorkomen. 
Als de opgeslagen vaste mest wordt verwijderd, wordt de absorberende laag eveneens 
ven^rijderd. 

10.16 De vergunninghouder moet de tijdelijke opslag van pluimveemest als bedoeld in het vorige 
voorschrift uiterlijk 24 uur voor aanvang van de opslag schriftelijk melden bij het bevoegd 
gezag. De reden van tijdelijke opslag moet hierin duidelijk omschreven zijn. 

10.17 De tijdelijke opslag van vaste mest in verband met een calamiteit vindt plaats: 
- op ten minste 100 m van een geurgevoelig object binnen de bebouwde kom 
- op ten minste 50 m van een geurgevoelig object buiten de bebouwde kom. 

10.18 Uitrijden van mest en spoeiwater (bij piuimveebedrijven) 
Bij het verwijderen van mest of spoelwater wordt de omgeving niet verontreinigd. Transport 
van spoelwater vindt plaats in gesloten tanks. Vaste mest wordt getransporteerd met 
behulp van daartoe geschikte transportmiddelen die op correcte wijze zijn beladen. 

11 BOVENGRONDSE TANKS (tot 150 
11.1 Voor het in bovengrondse tanks opslaan van gasolie, lichte stookolie, dieselolie en 

afgewerkte olie is de richtlijn PGS 30, getiteld "Vloeibare aardolieproducten - Buitenopslag 
In kleine installaties", publicatiedatum 10 juni 2005, van toepassing. De bovengrondse tank 
moet voldoen aan het gestelde in de paragrafen 4.1 t/m 4.5 en paragraaf 4.8 van hoofdstuk 
4 "De opslaginstallatie" van de PGS 30. Deze paragrafen zijn bij de beschikking gevoegd. 

12 HET WASSEN VAN WORTELEN 
12.1 Het wassen van wortelen mag alleen plaatsvinden op de daarvoor bestemde wasplaats en 

moet op zodanige wijze geschieden dat zich geen nevel ten gevolge van het reinigen 
buiten de inrichting kan verspreiden. 

12.2 De vloer van de wasplaats moet van zodanige omvang zijn dat al het gebruikte water en G_* 
grondresten worden opgevangen op de vloer. 

12.3 De vloer van de wasplaats moet vloeistofkerend zijn en afwaterend zijn gelegd naar een of 
meer schrobputten of afvoergoten, die vloeistofdicht zijn aaneengesloten op de vloer en op 
de t)edrijfsriolering. 

12.4 Afvalwater en grondresten mogen niet over de rand van de vloer anders dan In een 
schrobput worden geveegd of geschrobd. 

12.5 Afvalwater en grondresten afkomstig van het wassen van wortelen mogen niet worden 
geloosd op een openbaar riool. 

12.6 Afvalwater en grondresten afkomstig van het wassen van wortelen moeten worden 
afgevoerd naar een vloeistofdichte opslagmimte. 

12.7 Afvalwater en grondresten mogen niet via een overloop in een greppel, gegraven put of 
ander open bassin kunnen geraken of daar op een andere wijze in worden gedeponeerd. 
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12.8 Na ieder speelseizoen, doch ten minste één maal per jaar, moeten het afvalwater en de 
grondresten uit de Inrichting worden verwijderd. 

12.9 Het afvalwater en de grondresten moeten gelijkmatig worden verspreid over gronden met 
agrarische gebrulksvormen en de verspreide hoeveelheid afvalwater mag niet meer dan 
750 m^ per hectare per jaar bedragen. 

12.10 Voordat verspreiding over gronden met agrarische gebrulksvormen plaats kan vinden, 
moeten de grondresten worden onderzocht conform NVN 5740. 

12.11 Het Is verboden de grondresten op gronden met agrarische gebrulksvormen te gebruiken 
Indien uit analyse blijkt dat de grondresten de geldende toetsingswaarden overschrijden. 

12.13 Een afschrift van de analyse moet worden bewaard In het milieuregister. 
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Begrippenlijst 

AFGEDRAGEN GEWAS 
gedeelte van het gewas dat resteert aan het einde van de teelt, nadat de voor consumptie 
bedoelde delen van het gewas zijn verwijderd. 

AFVALWATER 
Alle water waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, 
voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen. 

BEDRIJFSAFVALSTOFFEN 
Afvalstoffen niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen of gèvaartijke afvalstoffen. 

BEORIJFSAFVALWATER 
Afvalwater dat niet afkomstig is uit huishoudens. 

BEDRIJFSRIOLERING 
Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbaar riool of 
naar een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater. 

CONTAINER 
Een hulpmiddel bij het vervoer dat: - van permanente aard is en daarom sterk genoeg is voor 
herhaald gebruik; - speciaal ontworpen is om het vervoer van goederen door een of meer middelen 
van vervoer zonder tussentijds opnieuw laden te vergemakkelijken. 

DRAAGBAAR BLUSTOESTEL 
Een toestel dat voldoet aan het 'Besluit Draagbare Blustoestellen 1997' (Staatsblad 1998, 46). 

EMBALLAGE 
Glazen flessen tot 5 liter, kunststof flessen of vaten tot 60 liter, metalen bussen tot 25 liter, stalen 
vaten of fiberdrums tot 300 liter, papieren of kunststof zakken, laadketels. 

GELUIDGEVOELIGE BESTEMMINGEN 
Gebouwen of objecten, als aangewezen bij Algemene Maatregel van Bestuur krachtens de 
artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465). 

GEURGEVOELIG OBJECT 
gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor 
menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare 
wijze van gebruik, wordt gebruikt. 

GEURHINDER 
gevolgen voor het milieu door de emissie van geur. 

GEUREMISSIE 
Product van geurconcentratie en afgasdebiet+B80 

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN 
Afvalstoffen die als zodanig zijn aangewezen in de Europese Afvalstoffenlijst. 
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GEVAARLIJKE STOFFEN 
stoffen die op basis van het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen van de Wet 
milieugevaadijke stoffen (WMS) als zodanig worden aangemerkt. 

HERGEBRUIK 
Het als product of als ma teriaal opnieuw gebruiken of het nuttig toepassen van een afvalstof. 

INSTALLATIES 
Het samenstel van met elkaar verbonden of te verbinden 'objecten', die zijn bestemd voor of zijn 
aangebracht ten behoeve van het transporteren, afwegen, doseren, verwerken (waar onder 
verbranden) of opslaan e.d. van stoffen. 

ISO 
Een door de International Organization for Standardization opgestelde en uitgegeven norm. 

KORTE MESTOPSLAG 
Vaste mest wordt direct, doch uiterlijk binnen twee weken afgevoerd uit de inrichting 

LANGDURIGE MESTOPSLAG 
Vaste mest wordt gedurende een langere periode dan twee weken opgeslagen op de inrichting. 

MILIEUREGISTER 
Registratieboek (iogboek) waarin alie resultaten van de in de vergunning voorgeschreven 
keuringen, controles en onderzoeken worden bewaard. 

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (LAMAX) 
Het maximaal gemeten A-gewogen geluidniveau, meterstand fast' gecorrigeerd met de 
meteocorrectieterm Cm. 

MILIEUGEVAARLIJKE STOFFEN 
Stoffen die acute of chronische effecten in ecosystemen kunnen veroorzaken; classificatie van 
miiieugevaarlijke stoffen vindt plaats volgens de afspraken in de richtlijn 67/548/EEC. 

NEN 
Een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm. 

ONBRANDBAAR 
Het onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaald e in NEN 6064, uitgave 1991 

OPENBAAR RIOOL 
Voorziening voor de inzameiing en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.15, eerste lid 
van de Wet miiieubeheer. 

OPSLAG 
goederen die, al dan niet in containers, in afwachting van verder transport, gedurende enige tijd in 
een ruimte of naar een bepaalde plaats zijn gebracht, anders dan ten behoeve van het onmiddellijk 
overiaden van deze goederen in een ander transportmiddel 

OVERSLAG 
handelingen zoals (be)laden, lossen, overladen, hevelen e.d. al dan niet op pneumatische of 
mechanische wijze, bijvoorbeeld door middel van kranen, transportbanden of leidingen. 
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PGS 
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 

RIOLERING 
Bedrijfsriolering, openbaar riool of een andere, niet gemeentelijke voorziening voor de inzameling 
en het transport van afvalwater (bedrijfsriolering van derden). 

SCHADELIJKE STOFFEN 
stoffen die door inademing of door binnendringing via de mond of door de huid gevaren van 
beperkte aard kunnen opleveren. 

SPOELWATER 
Afvalwater dat vrijkomt bij het schoonmak en van stallen 

STEK 
Stichting Erkenningsregeling voor de uitoefening van het Koeltechnisch Installatiebedrijf. 

VASTE MEST 
mest die geheel of gedeeltelijk bestaat uit faeses of urine van landbouwhuisdieren en die niet 
verpompbaar is. 

VLG 
Reglement betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen. 

VLOEISTOFDICHTE VLOER OF VOORZIENING 
effectgerichte voorziening die waarborgt dat - onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en 
adequate inspectie en/of bewaking - geen vloeistof aan de niet met vloeistofbelaste zijde van die 
voorziening kan komen. 

VLOEISTOFKERENDE VLOER OF VOORZIENING 
een aaneengesloten verharding die bestand is tegen de betreffende stof. 

WONING 
Een gebouw dat voor bewoning gebruikt wordt of daartoe bestemd is. 

Besteladressen 

De PGS-richtlijnen zijn te downloaden via www.pgs-richtlijnen.nl 
NVN-, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-normen zijn te verkrijgen bij het NEN, Vlinderweg 6 te Delft, 
Postbus 5059, 2600 GB te Delft, tel. 015-2690390. (www.nen.nl) 
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ONIVANÜEN -9 MP 2016 

Mest beluchtingsbuis 

Kunststof roosters = leef oppervlak 
Leefoppervlak boven roosters 

Zitstokken boven voergoten 

Kunststof roosters = leef oppervlak 
Leefoppervlak boven roosters 

Kunststof roosters = leef oppervlak 
Leefoppervlak boven roosters 

Zitstokken afhankelijk van dieraantallen 

-^Voergoten aantal afhankelijk van dieraantallen 
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•Voergoten aantal afhankelijk van dieraantallen 
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ippelijn aantal nippels afhankelijk van dieraantallen 
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Voergoten aantal afhankelijk van dieraantallen 
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Leefoppervlak op de vloer 
Dus niet boven roosters 
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Leefoppervlak in het systeem met een mestband 
Hierdoor komt de mest niet op de etage er onder 

X u> 



V2015 -1 367-01 ' Hardenbcrg 
INGEKOMEN 

Stal 2 -7 HAART 2016 

Vloeroppervlak stal 104,60 x 24 m. 

Spijlenbaan op de voorgevel Behoort bij besluit van; 
Voorste ruimte is voor de eierverzameling, voerinstallatle e.d. 
De dieren lopen achter de eerste gaaswand op 4 m. vanaf de kopgevel 

Achter In de stal zit de aandrijving van de ontmest-Installatie en de mest transportbanden ^ JUN 2016 
De dieren lopen tot op 2 m. vanaf de achtermuur. 

Burgemeester en Wethouders van Hardenberg 

Totale lengte dierenruimte: 
104,60-4-2 = 98.60 m. 
Vloeroppervlak = 98,60 x 24 = 2366,4 m2 leefoppervlak 

Er worden 5 rijen systeem geplaatst. 
De buitenste rijen met 2 mestbanden en de middelste 3 rijen met 3 mestbanden 
Totaal dus 2 X 2 + 3 X 3 = 13 mestbanden van 2,44 m. breed. 
Mestband oppervlak = 3.127,6 m2 leefoppervlak 

Wintergarten links 105 x 3 m. = 315 m2 
\A/intergarten rechts 95 x 3 m. = 285 m2. 

Totaal oppervlak 6094 m2 leefoppervlak 
Dit is geschikt voor 6094 x 9 = 54.846 dieren -> 53.673 dieren in aanvraag 

Volgens BWL 2004.10.V2 moet 45 tot 55 % van het leefoppervlak rooster met mestband zijn 
In bovenstaande berekening is dit 6094/3127.6 = 51.32% en dit volstaat. 

Stal 5 

Vloeroppervlak stal 81,20 x 15,1 m. 

Spijlenbaan op de voorgevel 
Voorste ruimte is voor de eierverzameling, voerinstallatie e.d. 
De dieren lopen achter de eerste gaaswand op 3,35 m. vanaf de kopgevel 

Achter in de stal zit de aandrijving van de ontmest-installatie en de mest transportbanden 
De dieren lopen tot op 1,85 m. vanaf de achtermuur. 

Totale lengte dierenruimte 
81,2-3,35-1.85= 76 m. 
Vloeroppervlak = 76 x 15,1 = 1.147,6 m2 leefoppervlak 

Er worden 3 rijen systeem geplaatst. 
De buitenste rijen met 2 mestbanden en de middelste rijen met 3 mestbanden 
Totaal dus 2x2 + 1x3 = 7 mestbanden van 2,44 m. breed. 
Mestband oppervlak = 1298,08m2 leefoppervlak 

Totaal oppervlak 2445,68 m2 leefoppervlak 
Dit is geschikt voor 2445 x 9 = 22005 dieren 22.000 dieren in aanvraag 

Volgens BWL 2004.10.V2 moet 45 tot 55 % van het leefoppervlak rooster met mestband zijn 
In bovenstaande berekening is dit 2445,68/1298,08 = 53,1% en dit volstaat. 



Nummer systeem BWL 2004.10.V2 

Naam systeem Volièrehuisvesting, 45 - 55 % van de leefruimte is rooster met 
daaronder een mestband met 0,2 of 0,5 mVdier/uur beluchting, 
meetbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. 

Diercategorie Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen (E 2) 
Systeembeschrijving van Juli 2010 

Vervangt Beschrijving BWL 2004.10.V1 van juni 2010 

Werkingsprincipe Ammoniakemissiebeperking is gebaseerd op het snel drogen van de mest 
op de meetbanden onder de rooster en het frequent afvoeren van de mest 
uit de stal. 

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM; BOUWKUNDIG 

Onderdeel Uitvoeringsels 

Geen bijzonderheden. 

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM; TECHNISCHE VOORZIENINGEN 

Onderdeel Uitvoeringseis 

1 
2a 

Huisvestingsvorm alternatieve huisvesting (dieren kunnen zich vrij in de stal bewegen) 

Vloeruitvoering 45 - 55 % van het leefoppervlak is uitgevoerd als etages met roostervloer 

2b 45 - 55 % van het leefoppervlak is uitgevoerd als strooiselvloer 

Voer en drinkwater voorzieningen aangebracht boven de roostervloer 

Mestopvang-
voorziening 

mastbanden onder de roosters 

5a 

5b 

Beluchting mestbandbeluchting aanwezig 

aanvoer lucht naar de mastbanden via buizen onder / naast de roosters, de 
situering van de uitblaasopeningen van de buizen zorgt voor een gelijkmatige 
droging van de mest op de mastbanden 

Registratie-
apparatuur 

de volgende registratieapparatuur dient aanwezig te zijn; 
- temperatuurmeter voor het meten van de temperatuur van de beluchtingslucht, 

meten in het hoofdtoevoerkanaal van de beluchting; 
- apparatuur voor het registreren van het aanstaan van de beluchting (urenteller, 

kWh-meter, toerenteller of meetventilator); 
- apparatuur voor het registreren van de afdraaifrequentie van de meetbanden 
- apparatuur voor het meten van de capaciteit van de beluchting, meten aan het 

begin van de beluchtingsbuizen boven de meetbanden 

Mestopslag kortdurend of eventueel nadroging in een nageschakelde techniek of langdurige 
mestopslag^ 

Dit systeem stelt geen eisen aan de wijze van mestopslag of verdere bewerking (extra droging) van de mest. 
De vorm van opslag of bewerking Is echter wel bepalend voor de hoogte van de ammonlakemissie van het 
bedrijf. De voor dit stalsysteem vastgestelde emissiefactor van 0,042 of 0,055 kg ammoniak per dierplaats per 
jaar is van toepassing voor de situatie in combinatie met een kortdurende opslag op het bedrijf (afvoer van de 
mest van de banden direct van het bedrijf of opslag in een afgedekte container voor maximaal 14 dagen). Bij 
langdurige mestopslag of nadroging in een nageschakelde techniek komt bovenop deze emissiefactor nog 
een toeslag (Rav-categorie E6). 



HET GEBRUIK VAN HET SYSTEEM 

Onderdeel Gebruikseis 

Leefoppervlak minimaal 1.111 cm^ per dier bij opzet (9 dieren per m®) 

Beluchtings
capaciteit 

minimaal 0,2 of 0,5 m® per dier per uur 

Temperatuur 
droog lucht 

minimaal 18 °C 

Afdraaifrequentie 
meetbanden 

minimaal tweemaal per week afdraaien van de mest naar een afgedekte 
container voor kortdurende opslag, nageschakelde techniek of andere vorm van 
opslag 

Registratie ten behoeve van een controle op de werking van het afdraaien van de 
meetbanden en het droogsysteem moeten de volgende gegevens automatisch 
worden geregistreerd: 
- de temperatuur van beluchtingslucht; 
- het aan staan van de beluchting; 
- de afdraaifrequentie van de mestbanden 
- de capaciteit van de beluchting 
van de geregistreerde waarden moet tijdens de controle een uitdraai van de 
huidige en vorige productieperiode opvraagbaar zijn 

Emissiefactor 0,055 kg NH3 per dierplaats per jaar bij beluchtingcapaciteit van minimaal 
0,2 m^ per dier per uur 
0,042 kg NH3 per dierplaats per jaar bij beluchtingcapaciteit van minimaal 
0,5 m' per dier per uur 

Verwijzing meetrapport Rapport 2002-16 van IMAG (www.stalemissies.nl) 

http://www.stalemissies.nl


Een niveau 

A: enkele rij legnesten 

B: dubbele rij legnesten 

Meerdere niveau's 

C: Etages met aan weerszijden legnesten D: Etages met geïntegieeide legnesten 

E; Etages op roostervioer F: Portaalsysteem 

G: Hangende etages met geïntegreerde legnesten H: combinatie met beun met meetbanden 

I: dubbele rij legnesten 

Q^nest 0 Roosters met meetbanden 
en eventueel beluchting © Strooiselruimte 

NAAM; 
Volièrehuisvesting, 45 - 55 % van de 
leefruimte is rooster met daaronder 
een mestband met 0,2 of 0,5 
m'/dier/uur beluchting, meetbanden 
minimaal tweemaal per week afdraaien 

NUMMER: 
BWL 2004.10.V2 
Systeembeschrijving 
Juli 2010 



Afdeling Ruimtelijk Domein 
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Behandelaar Arie Schuurman 
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VERZONDEN 17IM«I2I)1{ 

Uw kenmerk 2123313 

Uw brief van 30 december 2015 

Zaaknummer V2015-1367-01 

Onderwerp Ontwerp omgevingsvergunning 

Geachte heer/mevrouw Bouma, 

U hebt op 30 december 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (V2015-1367-01) 
ingediend voor het veranderen van de inrichting aan de Slotweg 25 / Dennenweg la in 
Bergentheim, kadastraal bekend Hardenberg, sectie AC, nummers 1388,1389,1390,1391 en 1047. 

Dit project omvat de volgende activiteiten: 

Werkzaamheid Groep Onderdeel 
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of Werkzaamheden m.b.t. Verandering 
veranderen (Milieu) brandveilig gebruik en milieu 

De aanvraag wordt voorbereid met de uitgebreide procedure uit de Wabo. Dit betekent dat er, 
onder andere, een ontwerpbesluit moet worden genomen en voor een ieder ter inzage moet 
worden gelegd op het gemeentehuis. 

Toetsingsgronden veranderen van inrichting (milieu) 
In artikel 2.14 van de Wabo wordt aangegeven wat in ieder geval door het bevoegd gezag bij de 
besluitvorming moet worden betrokken. 

In verband met de aard van de aangevraagde activiteiten binnen de inrichting moet rekening 
gehouden worden met de op de bedrijfsvoering betrekking hebben milieuaspecten. Dit gebeurt in 
de bijlage "overweging milieurelevante aspecten". De aanvraag omgevingsvergunning wordt ook 
als een melding op grond van het Activiteitenbesluit beschouwd, voor de zaken die daaronder 
vallen. 

BAG * RD 
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De gevolgen van het In werking zijn van de inrichting zullen naar verwachting beperkt blijven tot 
de directe omgeving van de inrichting. 

Aanvullende gegevens 
Op 10 februari 2016 is een gewijzigde tekening en op 7 en 9 maart 2016 is een toelichting omtrent 
de dierbezetting ingediend. Deze aanvullen worden bij de aanvraag gevoegd. 

Toetsingsgronden Natuurbeschermingswet 
Er wordt vergunning aangevraagd voor het houden van dieren. Voor deze activiteit is ook op grond 
van artikel igd van de Natuurbeschermingswet 1998 een vergunning nodig. Dit is een aangewezen 
categorie activiteit als bedoeld in artikel 2.27 Wabo. Gedeputeerde Staten (hierna GS) is het 
bevoegd gezag voor de Natuurbeschermingswet. De Natuurbeschermingswet 1998 is een 
aanhaker van de Wabo. 
Op 18 december 2015 is een aanvraag voor een vergunning op grond van artikel igd van de 
Natuurbeschermingswet 1998 ingediend bij GS. De in deze aanvraag genoemde dierbezetting komt 
overeen met de in deze aanvraag genoemde dierbezetting. 
Omdat de aanvraag voor een vergunning op grond van artikel igd van de Natuurbeschermingswet 
1998 al in procedure is, is de aanvraag voor een omgevingsvergunning niet onlosmakelijk met de 
Natuurbeschermingswet verbonden. Een verklaring van geen bedenkingen, als bedoeld in artikel 
2.27 Wabo, is als gevolg hiervan niet nodig. 

Ontwerpbesluit 
Op basis van voornoemde toetsing ben ik van plan u - overeenkomstig de besluitvormings
procedure als bedoeld in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en gelet op 
artikel 2.1 lid 1 sub e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - de omgevings
vergunning voor het veranderen van een inrichting met voorschriften te verlenen op grond van 
de aanvraag zoals aangegeven op de hierbij gevoegde gewaarmerkte bijlagen (deze bijlagen 
worden toegevoegd aan de definitieve beschikking). 

De voorschriften waaronder ik voornemens ben deze omgevingsvergunning te verlenen kunt u 
nalezen in de bijlage(n) behorende bij dit besluit. 

Procedure 
De kennisgeving van het ontwerpbesluit wordt op 22 maart 2016 in huis-aan-huisblad 
Dedemsvaartse Courant gepubliceerd, waarbij bekend wordt gemaakt dat vanaf 23 maart 2016 
gedurende zes weken het ontwerpbesluit, met bijbehorende stukken, ter inzage ligt en tijdens 
deze termijn zienswijzen kunnen worden ingediend. 

Door het nemen en ter inzage leggen van een ontwerpbesluit betekent niet dat u al over een 
omgevingsvergunning beschikt. Na de ter inzage termijn van het ontwerpbesluit wordt een 
uiteindelijke besluit over uw aanvraag omgevingsvergunning genomen. U krijgt bericht over het 
uiteindelijke besluit en zal worden gepubliceerd. Leges worden in rekening gebracht bij het nemen 
van het uiteindelijke besluit. Rechtsmiddelen staan open na het nemen van het uiteindelijke 
besluit. 

Het is mogelijk dat voor de uitvoering van de plannen nog meer omgevingsvergunningen, 
vergunningen of toestemming nodig zijn. 
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Heeft u nog vragen? 
Heeft u over deze brief nog vragen, neem dan gerust contact op met de Publieksdienst van de 
gemeente Hardenberg. U kunt hen bereiken via telefoonnummer 14-0523 of u kunt een e-mail 
sturen naar gemeente^ommen-hardenbera.nl. Wilt u schriftelijk reageren op deze brief, vermeld 
dan de datum en het kenmerk van deze brief. 

Met vriendelijke groet. 
Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, 

Arie Schuurman' 
Adviseur milieuzaken 
Cluster Ruimte en Vergunningen 

Bijlagen: -overweging milieurelevante aspecten 
-voorschriften en nadere informatie 
-gewaarmerkte bescheiden (wordt alleen bij definitief besluit toegevoegd, is de aanvraag met bijlagen) 
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Bijlage i 

VOORSCHRIFTEN 
OMGEVINGSVERGUNNING 

BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN: 
(n.v.t.) 

VOORSCHRIFTEN MILIEU: 
De voorschriften milieu zijn opgenomen in de bijlage 'Voorschriften omgevingsvergunning milieu'. 
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Bijlage 2 

OVERWEGING MILIEURELEVANTE ASPECTEN 

1. De aanvraag 
Op 30 december 2015 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het milieuverant
woord ondernemen (verandering) binnengekomen voor wijzigen van het stalsysteem in de 
bestaande stallen en het uitbreiden van het aantal stuks pluimvee. Het opslaan, bewerken en 
verpakken van land- en tuinbouwproducten blijft ongewijzigd. 

Tabel 1: aangevraagde dieren 
Dier-categorie 

(Rav-code) 
Huisvestings-systeem Aantal 

dieren 
NHj 
(1) 

Odeur 
(2) 

PM.0 

_i2L 
NHj/ 
jaar 

Totaal 
odeur 

Totaal 
PM,„ 

legkippen en 
(groot-) ouder-
dieren van 
legrassen 
(Rav-Ei.11.2.1) 

Volièrehuisvesting, ^,5-55% van 
de leefruimte roosters met 
daaronder een mestband met 
beluchting. Mestbanden 
minimaal tweemaal per week 
afdraaien. Roosters minimaal in 
twee etages. 
(BWL 20o^.io.V2). 
beluchtingscapaciteit minimaal 
0,2 m^ per dier per uur 

75673 0,055 0,34 65 4.162 25729 4.918.745 

Totaal _4^I62_ 4-918745 
1) emissie in kg NH, per dierplaats per jaar volgens de Regeling ammoniak en veehouderij; 
2) geuremissiefactor in odour units per seconde per dier volgens de Regeling geurhinder en veehouderij; 
3) fijn stofemissie (gr. PM,„/dier/Jaar). Volgens emissielijst op rijksoverheid.nl. 

2. Huidige vergunning situatie 

Eerder zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend: 
Datum Soort vergunning/melding 
01-08-2011 Een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een pluimveehou-

derij en het opslaan, bewerken en verpakken van land- en tuinbouwproducten 

Tabel 2: vergunde dieren 
Dier-categorie 

(Rav-code) 
Huisvestings-systeem Aantal 

dieren 
NHj 
(1) 

Odeur 
(2) 

PM„ 

_(2L 
NH,/ 

_jaai^ 
Totaal 
odeur 

Totaal 
PM„ 

legkippen en 
(groot-) ouder-
dieren van 
legrassen 
(Rav-E2.9.i) 

grondhuisvesting met mestbe-
luchting via buizen onder de 
beun (BWL 2001.10.V2). 

0,125 0,34 84 1.250 3.400 840.000 

legkippenen 
(groot-) ouder-
dieren van 
legrassen 
(Rav-Ez.ii.i) 

Totaal 

Volièrehuisvesting, minimaal 
50% van de leefruimte is rooster 
met daaronder een mestband. 
Mestbanden minimaal eenmaal 
per week afdraaien. Roosters in 
minimaal twee etages. 
(BWL 200/:.0Q.Vi) 

32.800 0,090 0,34 65 2.952 11.152 2.132.000 

4.202 14552 i-972.< 
1) emissie in kg NH, per dierplaats per jaar volgens de Regeling ammoniak en veehouderij; 
2) geuremissiefactor in odour units per seconde per dier volgens de Regeling geurhinder en veehouderij; 
3) fijn stofemissie (gr. PM,o/dier/jaar). Volgens emissielijst op rijksoverheid.nl. 
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3. Activiteitenbesluit 
Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (verder genoemd 
het Activiteitenbesluit) in werking getreden. Daarnaast is op 1 Januari 2008 de ministeriële regeling 
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (verder genoemd de Regeling) in werking 
getreden. Op 1 Januari 2013 is het Activiteitenbesluit opnieuw gewijzigd, waardoor een groot 
aantal bedrijven van de vergunningplicht onder de algemene regels zijn komen te vallen. 

Er wordt vergunning aangevraagd voor het houden van totaal 75.673 stuks pluimvee. Volgens 
bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE), onderdeel 6.6 wordt ondereen IPPC-installatie 
verstaan een intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee. 

De bedrijfsmatige activiteiten die deze inrichting uitoefent betreft een IPPC-installatie. Het betreft 
een aangewezen inrichting als bedoeld in artikel 1.1 lid 3 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo), Juncto artikel 2.1, tweede lid van de Besluit omgevingsrecht. Hierdoor is 
het een type C inrichting als bedoeld in artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit. 

Voor de inrichtingen type C geldt dat voor een deel van hun activiteiten het Activiteitenbesluit van 
toepassing is. De informatie uit de aanvraag wordt aangemerkt als melding op grond van artikel 
1.10 van het Activiteitenbesluit. Uit de op 1 augustus 2011 vergunde activiteiten en de nu 
aangevraagde veranderingen blijkt dat binnen de inrichting de onderstaande activiteiten zoals 
genoemd in het Activiteitenbesluit plaats vinden. Op deze activiteiten zijn de bepalingen en 
voorschriften van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende -regeling rechtstreeks van 
toepassing. 

Afdeling Omschrijving 
2.1 Zorgplicht 
2.2 Lozingen 
2-3 Lucht 
2A Bodem 
3-1 Afvalwaterbeheer (huishoudelijk afvalwater en lozen van hemelwater) 
§3i-3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende 

voorziening 
3-2 Installaties 

§3.2.1 Het in werking hebben van een stookinstallatie 
§3.2.6 In werking hebben van een koelinstallatie 

3-3 Activiteiten met voer- of vaartuigen 

Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen 
voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen 

3-4 Opslaan van stoffen of het vullen van gasflessen 

§3 4-3 Opslaan en overslaan van goederen 

§3-4-5 Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen 

§3.4.6 Opslaan van drijfmest (en digestaat) 

§3.4.9 Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank 

3-5 Agrarische activiteiten 

§3.5.8 Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven 
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If Overige regels 
Eventuele nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken worden voor
komen, of worden tenminste in voldoende mate beperkt, door de naleving van het gestelde in de 
aanvraag, de aan deze vergunning verbonden voorschriften en de voorschriften van het 
Activiteitenbesluit. 
Ten aanzien van de ongewone voorvallen binnen de inrichting en de naar aanleiding daarvan uit te 
voeren maatregelen is hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer van toepassing. 

Het bedrijf ligt niet in een grondwaterbeschermingsgebied of in een waterwingebied of in een 
aangewezen milieubeschermingsgebied (stiltegebied en/of bodembeschermingsgebied). 

De inrichting ligt niet in een gebied waar strengere milieukwaliteitseisen gelden of waar bij 
ministerieel besluit richtwaarden zijn gesteld waarmee bij de vergunningverlening rekening dient 
te worden gehouden. 

5. Besluit Milieueffectrapportage 
In het Besluit milieueffectrapportage 1994 (zoals gewijzigd in 1999, hierna Besluit m.e.r.) is in 
onderdeel C onder categorie 14 opgenomen voor welke situaties er een MER-plicht geldt voor de 
aangevraagde activiteiten. 

De MER-plicht (onderdeel C onder 14) geldt voor de oprichting / uitbreiden / wijzigen van een 
inrichting voor het fokken, mesten of houden van pluimvee of varkens, in gevallen waarin de 
activiteit betrekking heeft op een inrichting met meer dan: 
- 85.000 plaatsen voor mesthoenders; 
- 60.000 plaatsen voor hennen; 

3.000 plaatsen voor mestvarkens; 
900 plaatsen voor zeugen. 

Binnen de bestaande stallen vindt een uitbreiding met 33.873 hennen plaats. Een uitbreiding van 
deze omvang is geen aangewezen activiteit zoals genoemd in kolom 2 van de onderdelen C van 
het Besluit m.e.r.. De uitbreiding blijft hiermee beneden de MER-plicht grens. 

Verder is in het Besluit m.e.r. in de bijlage, onderdeel D onder categorie 14 bepaald voor welke, 
gebleken niet MER-plichtige, situaties er beoordeeld dient te worden of vanwege bijzondere 
omstandigheden waaronder de activiteit wordt ondernomen, alsnog een milieueffectrapport 
noodzakelijk is. Dit geldt voor de oprichting en/of uitbreiding en/of wijziging van een inrichting 
voor het fokken, mesten of houden van onder andere: 

40.000 stuks pluimvee (Rav cat. E, F, G en J) 

In de aanvraag is er sprake van het uitbreiden/wijzigen van een installatie, zoals bedoeld in het 
Besluit m.e.r.. De inrichting wordt uitgebreid met 33.873 stuks pluimvee binnen de bestaande 
pluimveestallen. Een uitbreiding van deze omvang is geen aangewezen activiteit zoals genoemd in 
kolom 2 van de onderdelen C en D van het Besluit m.e.r.. 
Er is hier geen sprake van een MER-beoordelingsplicht. 

De drempelwaarden in kolom 2: 'gevallen' van onderdeel D van het Besluit m.e.r. zijn echter 
indicatief. Dit betekent dat, indien een activiteit die in onderdeel D van het Besluit m.e.r. benoemd 
staat, maar beneden de drempelwaarden van kolom 2 valt, toch moet worden beoordeeld of 
sprake kan zijn van mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen. Deze beoordeling moet 
plaatsvinden op basis van Bijlage III van de EEG-richtlijn milieu-effectbeoordeling. In deze bijlage 
staat dat de beoordeling betrekking moet hebben op: 
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• de kenmerken van de activiteit én de samenhang met de andere activiteiten ter plaatse; 
• de plaats waar de activiteit plaatsvindt; 
• de kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die de activiteit kan 

hebben. 

de kenmerken van de activiteit én de samenhang met de andere activiteiten ter plaatse 
Het houden van pluimvee is een activiteit in Nederland die op veel plaatsen wordt uitgevoerd. De 
schaalgrootte van de activiteit is niet uitzonderlijk. Er is veel bekendheid met deze activiteit. In deze 
situatie is er geen sprake van risico's die uitzonderlijk zijn. 

de plaats waar de activiteit plaatsvindt 
Hierbij gaat het om de kwetsbaarheid van het gebied waarin de activiteiten worden ontplooid. In dit 
geval ligt de inrichting in het buitengebied met in de directe omgeving agrarische bedrijvigheid en 
vrijstaande woonbebouwing. De inrichting ligt op een afstand van ongeveer 1,5 kilometer van een 
aangewezen zeer kwetsbaar natuurgebied (zijarm van de Vecht, ten noord-westen van de inrichting) 
en op ongeveer 3,2 kilometer van een Natura 2000-gebied (Vecht- en Beneden-Reggegebied). 

de kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben 
De milieueffecten hebben onder andere betrekking op de aspecten geluid, geur, ammoniak, fijn stof 
en veiligheid. Door het aanhouden van voldoende afstand en het treffen van de Juiste maatregelen en 
voorzieningen kunnen de effecten beperkt blijven. Er is geen sprake van onomkeerbare effecten. 

Het maken van een milieueffectrapport is niet nodig aangezien de aangevraagde activiteiten geen 
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu hebben. Hiervoor zijn onder meer de kenmerken en 
omvang van de activiteit, de plaats van het project, de kenmerken van de potentiële milieueffecten, 
de productieprocessen en de cumulatieve effecten beoordeeld. 

Dit betekent dat geen milieueffectrapport dan wel een m.e.r.-beoordeling nodig is. 

6. Wet ammoniak en veehouderij 
De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) bevat bijzondere regels over de gevolgen van 
ammoniakemissie van veehouderijen bij de verlening van vergunningen. Samen met de emissie-
eisen die op grond van de Wet milieubeheer aan de huisvesting van dieren zijn gesteld (Besluit 
emissiearme huisvesting), vormt de Wav het wettelijke instrumentarium voor het aspect 
ammoniak. De Wav is een op emissie gerichte benadering van de ammoniakproblematiek. 

Het bedrijf ligt niet in een zeer kwetsbaar gebied dan wel in een zone van 250 meter rondom een 
dergelijk gebied. Het meest nabij gelegen zeer kwetsbare gebied ligt op ongeveer 1,5 kilometer 
van de inrichting. Dit betreft een zijarm van de Vecht, ten noordwesten van de inrichting. 
De Wav vormt geen belemmering voor de vergunningverlening. 

Besluit emissiearme huisvesting 
Op 1 augustus 2015 is het Besluit emissiearme huisvesting in werking getreden. 
Dit besluit vervangt het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting). 
Het Besluit emissiearme huisvesting bepaalt dat dierenverblijven emissiearm moeten zijn, als er 
emissiearme huisvestingssystemen beschikbaar zijn. Het besluit bevat maximale emissiewaarden 
voor ammoniak en fijn stof. Alleen huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager is dan of 
gelijk is aan de maximale emissiewaarde, zijn toegestaan. De maximale emissiewaarden voor 
ammoniak/fijn stof gelden voor melk- en kalfkoeien, varkens, kippen, kalkoenen en eenden. 
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Het aangevraagde huisvestingssysteem voldoet aan de maximale emissiewaarde zoals die in 
bijlage i van het Besluit emissiearme huisvesting is opgenomen. 
In bijlage 2 van het Besluit emissiearme huisvesting is een maximale emissiewaarde voor fijn stof 
voor pluimvee vastgesteld. 
De aangevraagde wijziging vindt plaats binnen de bestaande stallen en bovendien voldoet de 
emissiewaarde voor fijn stof van het aangevraagde stalsysteem aan de in bijlage 2 genoemde 
maximale emissiewaarde voor fijn stof. 
Ten aanzien van de totale emissie van fijn stof zie paragraaf 8 van deze considerans 

7. Geur 
Volgens het gestelde in het Besluit Omgevingsrecht betreft het een type C-inrichting. Dit heeft tot 
gevolg dat voor het aspect geur de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) en de daarbij behorende 
Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) van toepassing is. De geuremissiefactoren per dier zijn 
vastgelegd in de Rgv. 
De Wgv schrijft voor op welke wijze geurhinder door dierenverblijven (veehouderijen) in een 
vergunning moet worden beoordeeld. Daartoe moet onder meer de geurbelasting op nabijgelegen 
geurgevoelige objecten (zoals woningen) worden bepaald. In afwijking hiervan moet tot 
geurgevoelige objecten behorend bij een andere veehouderij een vaste afstand worden 
aangehouden. 

Op grond van artikel 6 Wgv is de "Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Hardenberg" 
(hierna: geurverordening) op 17 november 2009 vastgesteld en op 26 november 2009 in werking 
getreden. In de geurverordening zijn de wettelijke geurnormen aangepast. Bij de berekening van 
de geurbelasting is getoetst aan de in deze geurverordening opgenomen geurnormen. 

Het gaat om een aanvraag voor het houden van pluimvee. Hiervoor zijn in de Rgv 
geuremissiefactoren vastgesteld. Er is een berekening van de geurbelasting uitgevoerd. 

Berekening geurbelasting aangevraagde situatie: 
Gegenereerd met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V. 
Berekende ruwheid: 0,22 m 
Meteo station: Eindhoven 
Brongegevens: 
BronlD X-coördinaat Y-coördinaat EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

Stal 2 
stal 5 

237379 
237338 

505 202 
505158 

5,4 
5,6 

4,8 
3,7 

5,50 
3,53 

1,50 
1,50 

18 249 
7480 

Geurgevoelige locaties: 
GGLID X-coördInaat Y-coördinaat Geurnorm Geurbelasting 

Dennenweg 2a 
Dennenweg 4 
Dennenweg 1 
Haarweg 1 
De Savorin Lohm 28 
Parallelweg 26 

237186 

237127 
237115 

237321 

237919 
237 857 

505 066 

505093 

505190 

505 456 
504 962 

504 911 

8,0 
8,0 
8,0 
8,0 
4,0 
4,0 

6,8 
5,0 
4,0 
5,2 
1.4 
1.5 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de berekende geurbelasting op geurgevoelige object minder dan de 
geurnormen, zo die is vastgesteld in de "Verordening geurhinder en veehouderij gemeente 
Hardenberg", bedraagt. 
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Aan de vereiste vaste afstand van 50 meter (buiten de bebouwde kom) tot geurgevoelige objecten 
behorend bij een andere veehouderij wordt voldaan. 
Ook moet een afstand tussen het geurgevoelige object en de gevel van het dierenverblijf worden 
aangehouden; deze afstand bedraagt tenminste 50 meter ten opzichte van geurgevoelige 
objecten in een bebouwde kom en tenminste 25 meter ten opzichte van geurgevoelige objecten 
buiten een bebouwde kom. Ook aan deze afstanden wordt voldaan. 

Op grond van de Wgv en de "Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Hardenberg" kan 
de vergunning worden verleend. 

8. Luchtkwaliteit 
Bij het houden van dieren komt stofvrij. Ondertitel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn 
verschillende grens- en richtwaarden ten aanzien van luchtkwaliteit opgenomen. Het gaat om de 
volgende stoffen: zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxiden, zwevende deeltjes (PMio), lood, 
koolmonoxide, benzeen, ozon, arseen, cadmium, kwik, nikkel en PAK's. 
De grenswaarde voor fijn stof PM^o die zijn opgenomen in bijlage 2 van de Wet milieubeheer is een 
jaargemiddelde concentratie van 40 pg/m^ De dagnorm (24-uursgemiddeld) voor PMio bedraagt 
50 pg/m^ en mag niet meer dan 35 keer per jaar worden overschreden. 

De toename van de emissie als gevolg van de aangevraagde verandering bedraagt 1.946.745 
gr./jaar (4.918.745-2.972.000). 
Om aan te tonen of aan de gestelde normen uit bijlage 2 van de Wet milieubeheer kan worden 
voldaan is bij de aanvraag een ISLsa gevoegd. Uit deze berekening blijkt dat de aangevraagde 
wijziging van dierbezetting voldoet aan de gestelde eisen genoemd in voorschrift 4.1 van bijlage 2 
van de Wet milieubeheer. 

9.IPPC-(RIE)-installatie 
Grotere varkens- en pluimveebedrijven hebben te maken met de Richtlijn Industriële Emissies 
(RIE). De RIE is per 1 januari 2013 is geïmplementeerd in de Nederlandse wet- en regelgeving. Dit 
geldt voor het Activiteitenbesluit en het Besluit omgevingsrecht (Bor). De RIE omvat onder andere 
een integratie van de IPPC-richtlijn en verplicht de lidstaten van de EU om grote milieuvervuilende 
bedrijven te reguleren door een integrale vergunning op de basis van de Best Beschikbare 
Technieken (BBT). 

Volgens artikel 1.1 de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is een IPPC-installatie 
een installatie voor industriële activiteiten als bedoeld in bijlage I van de richtlijn inzake industriële 
emissies. 
Volgens bijlage 1 van de RIE, onderdeel 6.6 wordt onder een IPPC-installatie verstaan intensieve 
pluimvee- en varkenshouderijen: 
• met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee, 
• met meer dan 2.000 plaatsen voor mestvarkens (van meer dan 30 kg), of 
• met meer dan 750 plaatsen voor zeugen. 
De totale omvang van het bedrijf bedraagt 75.673 leghennen. Dit betekent dat er sprake is van een 
IPPC-installatie met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee. 
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Best beschikbare technieken. BBT 
Bij het nemen van deze beschikking hebben wij rekening gehouden met de volgende BBT-
conclusies: 

Categorie In bijlage i RIE Primair relevante BBT-
conclusles/ BREF 

Tevens van belang zijnde 
BBT-conclusles / BREF's 

Intensieve pluimvee- of 
varkenshouderij met meer 
dan 40.000 plaatsen voor 
pluimvee 

BREF Intensieve 
pluimvee- en 
varkenshouderij (BREF 
IV) 

BREF op-en overslag 
bulkgoederen (BREF ESB) 
BREF Energie-efficiëntie 

Naast de BBT-conclusies is rekening gehouden met de volgende in de bijlage bij de Regeling 
omgevngsrecht (Mor) aangewezen informatiedocumenten over beste beschikbare technieken: 
• Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB), 2012; 
• Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij, juni 2007; 
• Oplegnotitie BREF Intensieve pluimvee- en varkenshouderij, juli 2007; 
• Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, december 

2011. 

Ammoniakemissie 
De stallen moeten voldoen aan de best beschikbare technieken (BBT). De ammoniakemissie van 
de vergunde en aangevraagde dierbezetting staat in de tabellen van paragraaf 1 en 2 uitgewerkt. 
In de bestaande stallen wordt het huisvestingssysteem aangepast. Dit huisvestingssysteem 
voldoet aan maximale emissiewaarde zoals vermeld in het Besluit emissiearme huisvesting geldt 
en wordt derhalve aangemerkt als BBT. 

Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij 
Door de minister van VROM is op 25 juni 2007 de "Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak 
en veehouderij" (hierna: beleidslijn) vastgesteld. Deze beleidslijn is tevens opgenomen in de 
Regeling Omgevingsrecht. 
De beleidslijn is bedoeld als handreiking voor het uitvoeren van de IPPC-omgevingstoetsing, welke 
is opgenomen in de Wav. In de beleidslijn is opgenomen dat indien de jaarlijkse ammoniakemissie 
van de inrichting na uitbreiding meer dan 5.000 kg bedraagt, het bedrijf boven het meerdere een 
extra reductie ten opzichte van BBT moet realiseren. Hierbij mag gebruik worden gemaakt van 
interne saldering. 

De inrichting heeft een vergunde ammoniakemissie van 4.202 kg. Er wordt vergunning gevraagd 
voor een ammoniakemissie van 4.162 kg. Omdat er geen toename van ammoniak is en de 
ammoniakemissie minder dan 5.000 kg. bedraagt, hoeft op basis van de "Beleidslijn IPPC-
omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij" (Beleidslijn) geen extra reductie gerealiseerd te 
worden. 

Waterverbruik 
Volgens de BREF wordt water in de veehouderij gebruikt voor schoonmaakactiviteiten en 
drinkwater voor de dieren. Reductie van het drinkwaterverbruik wordt niet realistisch geacht. Bij 
het schoonmaken van de stallen komt een geringe hoeveelheid afvalwater vrij. De stallen worden 
veegschoon gemaakt en daarna met een hogedrukreiniger gereinigd. Het hierbij vrijkomende 
spoelwater wordt opgeslagen in ondergrondse opslagruimte. In de vergunning worden geen 
verdere voorschriften opgenomen. 
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Energieverbruik 
Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect zuinig 
omgaan met energie. Om vast te stellen of het energieverbruik van de inrichting relevant is, is 
aangesloten bij de in de Circulaire "Energie in de milieuvergunning" (Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Economische 
Zaken, Den Haag, oktober 1999) gehanteerde ondergrens. Deze ondergrens is 25.000 m^ aardgas 
of 50.000 kWh elektriciteit per jaar. Bedrijven met jaarlijks energieverbruik dat lager ligt dan deze 
waarden, worden als niet energie relevant bestempeld. 

Als gevolg van de aangevraagde wijziging zal het energieverbruik slechts in geringe mate 
toenemen. Het gestelde in de vergunning van 1 augustus 2011 blijft ongewijzigd. 

Opslag mest 
BBT houdt in dat opslagfaciliteiten voor mest voldoende capaciteit hebben om de mest op te slaan 
tot het moment waarop deze verder kan worden verwerkt of op het land kan worden gebracht. In 
de vergunning is een voorschrift opgenomen dat de mest moet worden bewaard binnen de 
gebouwen van de inrichting en na elke ronde direct uit de inrichting moet worden afgevoerd. 
Hiermee wordt voldaan aan BBT. 

10. Opslag van gevaarlijke stoffen in emballage: 
Dit blijft ongewijzigd ten opzichte van het vergunde in de vergunning van 1 augustus 2011. 

11. Bodem 
Dit blijft ongewijzigd ten opzichte van het vergunde in de vergunning van 1 augustus 2011. 

12. Geluid 
Dit blijft ongewijzigd ten opzichte van het vergunde in de vergunning van 1 augustus 2011. 

13. Afvalstoffen 
Dit blijft ongewijzigd ten opzichte van het vergunde in de vergunning van 1 augustus 2011. 

1/^. Stallucht en plantschade 
Dit blijft ongewijzigd ten opzichte van het vergunde in de vergunning van 1 augustus 2011. 

15. Volksgezondheid, -hygiëne 
Gezondheidseffecten kunnen een gevolg zijn van de werking van een milieu inrichting. Eventuele 
risico's dienen te worden betrokken bij de afweging van de aanvraag. Veelal voorziet sectorale 
wet- en regelgeving over dieren(gezondheid) tevens op deze punten. 

Er zijn op dit moment verschillende publicaties over gezondheidseffecten en veehouderijen maar 
er zijn geen algemeen aanvaarbare wetenschappelijke inzichten voor veehouderijen die moeten 
leiden tot weigering van een aanvraag. Indien er een indicatie aanwezig is dat er mogelijk 
gezondheidseffecten zijn dient, mede op grond van het voorzorgbeginsel, op de grond van de 
omstandigheden van het geval beoordeeld te worden of de vergunning geweigerd moet worden of 
voorschriften moeten worden gesteld. Op grond van huidige rechtspraak kan de omgevings
vergunning echter niet worden geweigerd. 
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Om de risico's voor de gezondheid voor de omwonenden, ais gevolg van de veehouderij, te 
beperken zijn onder andere de navolgende punten van belang: 
- Wat betreft geurhinder: wordt er voldaan aan de gestelde eisen in de Wgv en de 

geurverordening; 
- Wat betreft luchtkwaliteit, fijn stof: wordt er voldaan aan de gestelde normen ten aanzien van 

fijn stof; 
- Er wordt voldaan aan de normstelling voor ammoniak en geluid; 
- Er is een hygiënesluis aanwezig om de insleep van dierziekten te voorkomen; 
- Er is een spoelplaats aanwezig om veewagens te reinigen; 
- Er worden maatregelen genomen ten aanzien van ongediertebestrijding; 
- Er moet voldaan worden aan de voorschriften van het Activiteitenbesluit. 

Aan de omgevingsvergunning zullen voorschriften worden gekoppeld, die de verspreiding van 
dierziekten moeten voorkomen. Daarnaast moet het bedrijf voldoen aan de voorschriften van het 
Activiteitenbesluit. 

Geconcludeerd kan worden dat ten aanzien van gezondheid in relatie tot veehouderijen, met de 
kennis van nu, er door de beoogde uitbreiding geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor 
het milieu. 

16. Specifieke regels ten gevolge van de activiteiten 
Dit blijft ongewijzigd ten opzichte van het vergunde in de vergunning van i augustus 2011. 

Andere regels en wetten 
Het verlenen van deze vergunning houdt niet in dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in 
andere wetten en regels (zoals een besluit op basis van de Gezondheids- en Welzijnswet voor 
dieren) zijn gesteld dan wel op grond hiervan worden voorgeschreven. De andere wetten en regels 
hebben een rechtstreekse werking op uw bedrijfsvoering. 
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Bijlage 3 

VOORSCHRIFTEN 
OMGEVINGSVERGUNNING (MILIEU) 
Inhoudsopgave 

1. ALGEMENE MILIEUVOORSCHRIFTEN 15 
2. AFVALSTOFFEN 15 
6. ENERGIE 16 
7. GELUID 16 
10. HET HOUDEN VAN DIEREN 17 
12. HET WASSEN VAN WORTELEN 18 
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VOORSCHRIFTEN MILIEU 

Opmerking: 
In het Activiteitenbesluit zijn voor verschillende activiteiten die, volgens de aanvraag, binnen 
inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene voorschriften opgenomen. De voorschriften die van 
toepassing zijn op de activiteiten, genoemd in hoofdstuk 3 van de considerans zijn rechtstreeks 
van toepassing op deze inrichting. 
Voor alle duidelijkheid zijn hierna de voorschriften uit de vergunning van 1 augustus 2011 
opgenomen die ongewijzigd van toepassing blijven. De niet genoemde voorschriften zijn 
vervangen door de rechtstreeks geldende voorschriften uit het Activiteitenbesluit. 
Alleen de voorschriften 1.1,10.1 en 10.3 van de op 1 augustus 2011 verleende vergunning worden 
vervangen. 

1 ALGEMENE MILIEUASPECTEN 
1.1 De inrichting is overeenkomstig de bij de aanvraag behorende tekening (nr 3-666, laatst 

gewijzigd 7 maart 2016) in werking. De stallen moeten zijn uitgevoerd volgens 
stalbeschrijvingssysteem BWL 2004.10.V2. 

Milieuregister 
1.7 In de inrichting wordt een milieuregister bijgehouden waarin alle milieurelevante gegevens 

zijn opgenomen. 

1.8 Het milieuregister is altijd beschikbaar voor het bevoegd gezag. De in het milieuregister 
opgenomen gegevens worden ten minste vijfjaar in de inrichting bewaard. 

1.9 Het milieuregister bevat in ieder geval de volgende gegevens: 
het aanvraagformulier en de hierbij behorende bijlagen en tekeningen; 
de milieuvergunning; 
de resultaten van de in de vergunning voorgeschreven keuringen en/of metingen en 
registraties; 
de resultaten van de in de vergunning voorgeschreven onderzoeken; 
de bevindingen van alle inspecties die met betrekking tot de zorg voor het milieu van 
belang zijn; 
de registratie van de aard en samenstelling van vrijgekomen gevaarlijke afvalstoffen over 
een periode van ten minste vijf 
certificaten of bewijzen van het onderhoud, de keuringen of controles van in de inrichting 
aanwezige voorzieningen en installaties. 

2. AFVALSTOFFEN 

Gevaarlijke afvalstoffen 
2.7 Gevaarlijke afvalstoffen die vrijkomen binnen de inrichting worden niet gemengd met andere 

afvalstoffen. 

2.8 Afgewerkte olie wordt niet als brandstof gebruikt. 

2.9 De emballage voor de opslag van gevaarlijke afvalstoffen is dicht en voldoende sterk en 
geschikt voor de betreffende stof. 
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2.10 Nabij de opslag van vloeibaar gevaarlijk afval is een voorraad zand, aarde of een ander 
absorberend materiaal of neutraliserende vloeistof aanwezig om gemorste of gelekte 
afvalvloeistof op te nemen, te absorberen ofte neutraliseren. 

2.11 Het gebruikte absorptiemiddel en de opgenomen gemorste vloeistof worden als gevaarlijk 
afval behandeld en worden opgeslagen in daarvoor bestemde gesloten en vloeistofdichte 
emballage van onbrandbaar materiaal. 

6 ENERGIE 
6.1 Het energieverbruik van de volgende energiedragers wordt per Jaar geregistreerd: 

het aardgasverbruik in m3; 
het elektriciteitsverbruik in kWh; 
het watergebruik in m^. 

Deze gegevens worden gedurende vijfjaar in de inrichting bewaard in het milieuregister. 

6.2 Om het watergebruik bij schoonmaakwerkzaamheden te beperken wordt, tenzij dit om 
technische of organisatorische redenen niet mogelijk is, gebruikgemaakt van een 
hogedrukreiniger. 

6.3 De ventilatoren (waaiers, naven lagers en assen) moeten zo vaak als nodig, doch minimaal i 
maal per Jaar worden schoongemaakt en geïnspecteerd op beschadigingen en slijtage. 
Hiervan moet een aantekening worden gemaakt in het milieulogboek. 

6.4 De ventilatiesystemen dienen te zijn voorzien van een frequentieregeling. 

6.5 De bestaande TL-verlichting dient bij vervanging te worden vervangen door HFTL met 
spiegel-optiekarmatuur. 

6.6 Bij vervanging dient de bestaande CV-installatie te worden vervangen door een HR-CV 
installatie 

6.7 In de inrichting dienen spaarlampen te worden toegepast, tenzij dit om technische of 
bedrijfstechnische redenen niet mogelijk is. 

7 GELUID 
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) 
7.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) in de representatieve bedrijfssituatie, 

veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen, werktuigen en installaties en door 
de in de inrichting verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, is ter plaatse van woningen 
van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen niet meer dan: 
40 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur; 
35 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur; 
30 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur. 



Nummer: V2015-1367-01 17 
Datum : 

Maximale geluidniveau (LAmax) 
7.2 Het maximale geluidniveau (LAmax) in de representatieve bedrijfssituatie, veroorzaakt door 

de in de inrichting aanwezige toestellen, werktuigen en installaties en door de in de inrichting 
verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, is ter plaatse van woningen van derden en andere 
geluidgevoelige bestemmingen niet meer dan: 
70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur; 
65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur; 
60 B(A) tussen 23.00 en 07.00 uur. 

7.3 De in deze vergunning opgenomen voorschriften die betrekking hebben op de maximale 
geluidniveaus (LAmax) zijn niet van toepassing op transportbewegingen en het laden en 
lossen ten behoeve van de inrichting, voor zover dit plaatsvindt tussen 07.00 en 19.00 uur. 

7.4 Het meten en berekenen van de geluidniveaus en het beoordelen van de meetresultaten vindt 
plaats volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, uitgave 1999 van het 
ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 

7.5 In de inrichting mogen slechts motorvoertuigen en andere apparaten, machines of installaties 
met een (verbrandings)motor in werking zijn, die zijn voorzien van een doelmatige en in goede 
staat verkerende geluiddemper en uitlaatsysteem. 

10 HET HOUDEN VAN DIEREN 
10.1 In de inrichting zijn maximaal de volgende te houden dieren aanwezig: 

- 75 673 legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, volièrehuisvesting, 45-55% van de 
leefruimte roosters met daaronder een mestband met beluchting. Mestbanden 
minimaal tweemaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. (BWL 
2004.10.V2). 45-55% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met 
beluchting. Mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. Roosters 
minimaal in twee etages. (BWL 2004.10.V2) (Rav-E2.11.2.1). 

10.2 De afstand van de vrije uitloop van de legkippen tot aan een geurgevoelig object moet 
minimaal 50 meter zijn. 

OVERIGE ACTIVITEITEN 

Hoofdstuk 3, Activiteitenbesluit 

Extra voorschriften 



Nummer: V2015-1367-01 18 
Datum : 

BIJLAGE: BEGRIPPEN 

** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, 
Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-
ISO-, NVN-norm, Al-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum 
waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven 
aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, 
werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het Al-blad van toepassing die bij 
de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, 
tenzij in het voorschrift anders is bepaald. 

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften 
gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval 
en afvalverwijdering. Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, 
termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities. 

Besteladressen 
De PGS-richtlijnen zijn te downloaden via www.pgs-richtlijnen.nl 
NVN-, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-normen zijn te verkrijgen bij het NEN, Vlinderweg 6 te Delft, 
Postbus 5059, 2600 GB te Delft, tel. 015-2690390. (www.nen.nl) 

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving. 
www.infomil.nl 

BEDRIJFSRIOLERING: 
Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbare 
riolering of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater. 

BEOORDELINGSPUNT: 
Het punt waar het LAr,LT en het LAmax worden bepaald en getoetst aan de (eventuele) 
grenswaarden. 

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT): 
Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende 
technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan 
veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die -
kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak 
waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting 
drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken 
mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en 
onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten 
gebruik wordt gesteld. 

BODEMRISICO(CATEGORIE): 
Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke 
bedrijfsmatige activiteit. 

BODEMRISICOCATEGORIE A: 
Verwaarloosbaar bodemrisico. 

http://www.nen.nl
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BREF: 
Referentiedocument waarin over een onderwerp o.a. de beste beschikbare technieken zijn 
beschreven. 

GELUIDSNIVEAU IN DB(A): 
Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door 
de Internationale Elektrotechnische Commissie (lEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd 
in de lEC-publicatie no. 651, uitgave 1989. 

GELUIDGEVOELIGE BESTEMMINGEN 
Woningen, andere geluidgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige ruimten, zoals beschreven in de 
begripsbepalingen van artikel 1 van de Wet Geluidhinder. 

GEURGEVOELIG OBJECT 
Gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor 
menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze 
van gebruik, wordt gebruikt, waarbij onder «gebouw, bestemd voor menselijk wonen of menselijk 
verblijf» wordt verstaan; gebouw dat op grond van het bestemmingsplan, bedoeld in artikel ;;.ivan 
de Wet ruimtelijke ordening, een inpassingsplan als bedoeld in artikel ^.26 of 28 van die wet 
daaronder mede begrepen, de beheersverordening, bedoeld in artikel 2.28 van die wet, of, indien 
met toepassing van artikel 2.12. eerste lid, van de Wet alaemene bepalingen omgevingsrecht van 
het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning, bedoeld in 
artikel 1.1. eerste lid, van laatstgenoemde wet mag worden gebruikt voor menselijk wonen of 
menselijk verblijf; 

GEURHINDER 
gevolgen voor het milieu door de emissie van geur. 

GEVAARLIJKE AFVALSTOF 
afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde 
gevaarlijke eigenschappen bezit 

GEVAARLIJKE STOFFEN 
stoffen en voorwerpen, waarvan het vervoer volgens het ADR is verboden of slechts onder daarin 
opgenomen voorwaarden is toegestaan, dan wel stoffen, materialen en voorwerpen aangeduid 
in de International Maritime Dangerous Goods Code 

HERGEBRUIK: 
Elke handeling waarbij producten of componenten die geen afvalstoffen zijn, opnieuw worden 
gebruikt voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld. 

NeR 
Nederlandse Emissie Richtlijnen lucht 

NRB: 
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten 
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NUTTIGE TOEPASSING: 
Elke handeling met als voornaamste resultaat dat afvalstoffen een nuttig doel dienen door hetzij 
in de betrokken installatie, hetzij in de ruimere economie, andere materialen te vervangen die 
anders vooreen specifieke functie zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof voor die functie 
wordt klaargemaakt, tot welke handelingen in ieder geval behoren de handelingen die zijn 
genoemd in bijlage II bij de kaderrichtlijnafvalstoffen 

PREVENTIE: 
Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is geworden, 
ter vermindering van: 
• de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging 

van de levensduur van producten; 
• de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke 

gezondheid, of 
• het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten. 

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING: 
fysieke barrière die in staat is stoffen tijdelijk te keren 

WONING: 
gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het 
bestemmingsplan, de be heersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke 
ordening, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de 
omgevingsvergunning bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet 
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OVERIGE INFORMATIE 

Ter informatie wijzen wij u op het volgende: 

1. 

Deze vergunning geldt voor een ieder die het bedrijf drijft. Indien een vergunning zal gaan gelden 
voor een ander dan de vergunninghouder, meldt de vergunninghouder dat ten minste een maand 
voordien aan het bevoegd gezag. 

2. 

Bij een ongewoon voorval, zoals bedoeld in artikel 17.1 Wm, dienen onmiddellijk maatregelen te 
worden getroffen om verdere verontreiniging te voorkomen. Tevens dienen de nadelige gevolgen 
voor het milieu op milieuhygiënisch verantwoorde wijze ongedaan gemaakt te worden dan wel te 
worden beperkt. Eventuele leidingen die met verontreinigende stoffen in aanraking zijn geweest, 
moeten worden gecontroleerd op aantasting en, indien nodig, worden hersteld of vervangen (artikel 
17.2 Wm). 

3-
De geldende tekst van wet- en regelgeving is te vinden op www.wetten.nl. 

Voor kennisgeving en nadere informatie: afdeling Ruimtelijk Domein 
Postbus 500 
7770 BA Hardenberg 

http://www.wetten.nl


Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning 

Betreft aanvraag van: Pluimveebedr. Bouma, Slotweg 25 in Bergentheim 

Ter inzage van: 22 maart 2016 tot en met: 3 mei 2016 

Aanvraag ingezien door: 

Naam Datum Informatief Mondelinge 
zienswijze 

Paraaf medewerker 
gemeente en van burger 

Ja/nee Ja/nee 

Ja/nee Ja/nee 

Ja/nee Ja/nee 

Ja/nee Ja/nee 

Opsteller: Arie Schuurman 

Na terinzage legging retour RD/RV -> Alma Zwiers 
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