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I n verband met uw aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet
milieubeheer t r e f t u h i e r b i j aan:
een exemplaar van de d e f i n i t i e v e vergunning, een exemplaar van de
openbare kennisgeving van de terinzagelegging inzake d i t b e s l u i t
alsmede de aan de gebruikers van gebouwde eigendommen die i n de
d i r e c t e omgeving van de i n r i c h t i n g of het werk liggen gezonden
kennisgeving.
De aan u toegezonden beschikking wordt van kracht zes weken na de i n
de kennisgeving genoemde datum van terinzagelegging, t e n z i j beroep
i s ingesteld en een verzoek i s gedaan t o t het t r e f f e n van een voorlopige voorziening.
Namens Burgemeester en Wethouders van Hardenberg,

<2LL. B r o n d i j k ^ .
Afdelijïg^Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

B i j l a g e n : diversen
Btj beantwoording van deze bnef dient u datum en nummer te vermelden.
Bankrelatie: N.V. Bank Nederlandse Gemeenten te 's-Gravenhage. rekeningnummer 2850.03.305. Gironummer van de bank 1081.
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gemeente
HARDENBERG
Wet milieubeheer
definitieve beschikking

datum beschikking
25 oktober 1999
naam verzoeker

datum verzending

datum terinzagelegging
4 november 1999

Nummer
99-8

VFffZONDEN 2 5 OKT. 1999

Maatschap Back
adres en woonplaats
Eugenboersdijk 9, 7798 CA Collendoorn
adres inrichting anders dan adres en woonplaats verzoeker
kadastraal gemeente

sectie

nummers

Ambt Hardenberg

O

2386 en 2791

heeft verzocht om een nieuwe, de gehele inrichting (pluimveebedrijf) omvattende, vergunning
datum verzoek

ingekomen
25 februari 1999

^A/ij hebben besloten aan verzoeker de bij bovenaangehaald verzoek gevraagde vergunning
•

te verlenen

O te weigeren

•

onder de aangehechte gewaarmerkte voorschriften

O voor de duur van

O onder de volgende voorschriften

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.

O de gevraagde vergunning niet worden verleend, aangezien door het stellen van voorschriften het milieu
niet voldoende beschermd kan worden.

- motivering beschikking z.o.z. -

-2De bestaande situatie
Voor deze inrichting is op 29 oktober 1996 door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Hardenberg een nieuwe, de gehele inrichting (pluimveebedrijf) omvattende, (revisie-)vergunning verleend voor
het houden van 10.440 ouderdieren van vleeskuikens en 2 volwassen paarden.
De inrichting is overeenkomstig de verleende vergunning in werking gebracht.
Beoordeling van de aanvraag
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De inrichting valt na toetsing aan het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer onder categorie 8. Het
betreft een inrichting voor het houden van ouderdieren van vleeskuikens en paarden,, alsmede voor de opslag
van mest en meststoffen en het bezigen van elektra- en verbrandingsmotoren.
Uit de aanvraag blijkt dat de inrichting niet onder de werkingssfeer van enig AMvB ex artikel 8.40 van de Wet
milieubeheer valt.
Maatschap Back wenst thans de inrichting te wijzigen en uit te breiden, zodat in plaats van ouderdieren van
vleeskuikens, zal worden overgegaan tot het houden van ouderdieren van vleeskuikens in opfok en paarden.
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Planologische aspecten

Het ter plaatse vigerende bestemmingsplan Buitengebied is door de Raad vastgesteld op 26 april 1989 en bij
besluit van 12 december 1989, kenmerk RGP 89/994, door Gedeputeerde Staten van Overijssel, gedeeltelijk
goedgekeurd. Het onderhavige perceel heeft in het vigerende bestemmingsplan de bestemming "agrarisch
gebied, bouwperceel" en ligt binnen het goedgekeurde gedeelte van het plan. Toetsing aan het Streekplan en
het vigerende bestemmingsplan Buitengebied laat zien dat het onderhavige bedrijf niet in strijd met beide
plannen ter plaatse in werking is.
Bij raadsbesluit van 29 mei 1996 werd door de gemeente medewerking verleend aan een partiële herziening van
het bouwperceel. Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben bij besluit van 26 juli 1996, nummer RGP 96/116,
goedkeuring aan het plan gegeven. Met de huidige aanvraag om een nieuwe milieuvergunning wordt binnen het
plangebied gebleven, zodat er planologisch geen belemmeringen zijn.
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Toetsing brochure Veehouderij en Hinderwet

Volgens de brochure "Veehouderij en Hinderwet" behoort de inrichting na toetsing tot categorie IV, daar de
inrichting niet in de nabijheid van de bebouwde kom en/of andere gevoelige objecten is gelegen (definitie categorie I), noch is er sprake van lintbebouwing of meerdere verspreid liggende niet-agrarische bebouwing (definitie
categorie li). Tevens is er geen sprake van enkele niet-agrarische bebouwing in de directe omgeving van de
inrichting (definitie categorie III). De berekening is als volgt:
Diersoort

Aantal

Stankfactor

Aantal mve's aangevraagde situatie

ouderdieren van vleeskuikens in opfok

62.931

54

1.165

paarden
Totaal aantal mve's

1.165

De afstand tot woningen van derden behoort in categorie IV bij 1.165 mve's minimaal 93 meter te bedragen. De
werkelijke afstand tot de dichtstnabijgelegen agrarische woning bedraagt ca. 96 meter.
De dichtstnabijgelegen burgerwoning ligt op ca. 200 meter. Vanwege het feit dat de inrichting behoort tot
categorie IV en er binnen een straal van 93 meter geen woningen van derden en andere agrarische bedrijven
voorkomen, wordt aan de afstandsrichtlijn van de brochure "Veehouderij en Hinderwet" voldaan.
Binnen een straal van 750 meter bevinden zich nog zes andere agrarische bedrijven, waarvan de stankbelasting
door omrekening naar mestvarkenseenheden heeft plaatsgevonden.
De berekening van het cumulatieve effect op grond van de Publicatiereeks Lucht 46 is als volgt.
n.
v (_)
N,

+

(..)
N

+

2

n.
"4
"S
(..) (_) (_) (_) (_) > -i 5
N3
N, N
N
N
+

+

+

+

5

=

6

7

ontoelaatbaar

I

390 + 628 +
4 + 174 + 480 + 1165 + _ 4 = > 1,5 H ^ - > ontoelaatbaar
.26075 15052 6554 3847 1059 4041
978

0,01 + 0,04 + 0,0 + 0,04 + 0,45 + 0,28 + 0,0 = 0,82 = < 1,5 dus toelaatbaar.
De bovenstaande berekening van de cumulatie van stankhinder geeft geen aanleiding om de gevraagde
vergunning geheel ot gedeeltelijk te weigeren.
Toetsing Interimwet ammoniak en veehouderij
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De aanvraag is getoetst aan het ammoniakreductieplan (arp) van de gemeente Hardenberg, vastgesteld op 27
maart 1996, nummer 12.103246, nadien bij raadsbesluit van 21 juli 1999 gewijzigd, dat aansluit op het model-arp
van de provincie Overijssel. Het betreft hier een bestaande inrichting waarvoor reeds een milieuvergunning is
verieend op 29 oktober 1996 (revisie) en welke ligt op 540 meter van het voor verzuring gevoelig en te
beschermen Engelandsche Bosch in de gemeente Gramsbergen. De berekening van de ammoniak-emissie en depositie is als volgt:

Aangevraagd

Diersoort

Emissiefactor

ouderdieren van vleeskuikens

Aantal

NH,-emissie

0,58

paarden

Vergunde rechten in 1996.
Aantal

NH,-emissie

10.440

6.055,20

10,00

ouderdieren van vleeskuikens in opfok

0,128

62.931

Totaal NH,-emlssie

10,00

8.055,17
8.065,17

6.065,20

De depositie potentieel zuur is de NHg-emissie per jaar maal de afstandsfactor van het voor verzuring gevoelig
gebied (bos) c.q. element:
Voor verzuring gevoelig
gebied

Afstandsfactor

Depositie waarvoor aanvraag
geldt

Bos

0,0312

251,63 Mol

189,23 Mol

- Mol

- Mol

Element

Depositie vergunde situatie
in 1996.

^Uit de tabel blijkt dat in de aangevraagde situatie de verzuringswaarde (NHj-depositie) ten opzichte van de reeds
vergunde situatie c.q. rechten toeneemt.
Vanwege de verhoging van de emissie en depositie zal gebruik moeten worden gemaakt van de saldomethode
op grond van het arp van de gemeente Hardenberg, dat aansluit op het model-arp van de provincie Overijssel.
Voor de in de berekening aangegeven verhoging zijn ammoniakproductierechten overgenomen van de heer
A.R.H. Kort, Oud Avereest 26, 7707 PN Balkbrug. Aan de heer Kort werd op 31 juli 1984 door het College van
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Avereest een geldige vergunning op grond van de Hinderwet,
thans Wet milieubeheer, verleend. Een ontwerp-intrekkingsbesluit d.d. 31 mei 1999 tot het gedeeltelijk intrekken
van deze door voornoemd gemeentebestuur verleende vergunning is bij de ontwerp-beschikking gevoegd. De
overname aan ammoniakproductierechten betreft 1138 kg NH . De afstand van het bedrijf van de heer Kort tot
het dichtstnabijgelegen voor verzuring gevoelig gebied bedraagt ca. 115 meter. Het ontwerp-intrekkingsbesluit
heeft van 1 juni tot en met 15 juni 1999 ter inzage gelegen. Tegen de ontwerp-beschikking zijn geen schriftelijke
bedenkingen ingediend. Bij besluit van 12 juli 1999 heeft het gemeentebestuur van Avereest een definitief besluit
tot het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning van de heer Kort genomen. Van dit besluit is een afschrift
bij deze beschikking gevoegd.
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Om de uitbreidings- c.q. wijzigingsplannen te kunnen realiseren, zijn door Maatschap Back eveneens ammoniakproductierechten overgenomen van de heer M. Marsman, Ten Cateweg 2 te Wierden. Aan de heer Marsman
werd op 28 februari 1983 door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wierden een
geldige vergunning op grond van de Hinderwet, thans Wet milieubeheer, verleend. Een ontwerp-intrekkingsbesluit d.d. 27 augustus 1999 en een definitief besluit d.d. 5 oktober 1999 tot het gedeeltelijk intrekken van deze

door voornoemd gemeentebestuur verleende vergunning is bij deze beschikking gevoegd. De overname aan
ammoniakproductierechten betreft 1449,6 kg NH . De afstand van het bedrijf van de heer Marsman tot het
dichtst nabijgelegen voor verzuring gevoelig gebied bedraagt ca. 620 meter.
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De gemeenten Avereest en Wierden vallen in het plangebied van het arp van de provincie Overijssel Ten
aanzien van de overnames dient, gelet op de reeds bestaande depositie, gebruik te worden gemaakt van de
saldomethode, door 10% reductie toe te passen. In het geval van de gemeente Avereest kan op grond van het
arp worden volstaan met 10% reductie op de ammoniakemissie. aangezien in de nieuwe situatie de afstand tot
het voor verzuring gevoelig en te beschermen bosgebied groter (van 115 naar 540 meter)wordt. In het geval van
de gemeente Wierden dient op grond van het arp een reductie van 10% te worden toegepast op de ammoniakdepositie, aangezien in de nieuwe situatie de afstand tot het voor verzuring gevoelig en te beschermen
bosgebied kleiner (van 620 naar 540 meter) wordt. De berekening op grond van het ARP luidt dan als volgt.
Bestaande situatie:

emissie (kg)

depositie (mol)

Bedrijf Maatschap Back
Bedrijf Marsman (Wierden)
Bedrijf Kort (Avereest)

6.065,20
1.449,60
1.138,00

189,23
33,92
751,08

8.652,80 kg NH3

974,23 mol

|

De reductie bedraagt 10 % van 33,92 = 3,39 en 10 % van 1.138 kg NH3 = 113,80 kg NH3.
Nieuwe situatie:

emissie (kg)

depositie (mol)

Bedrijf Maatschap Back
Overname Marsman (Wierden)
Overname Kort (Avereest)

6.065,20
978,53
1.024,20

189,23
30,53
31,96

8.067,93 kg NH

3

251,72 mol

Om aan de uitbreidings- c.q. wijzigingsplannen van Maatschap Back medewerking te kunnen verlenen dienen
2.199,97 kg NH3 (8.065,17 - 6.065,20 + 10%) te worden aangekocht. Door Maatschap Back zijn 2.587,60 kg NH3
aan ammoniakproductierechten aangekocht. Uit bovenstaande berekening blijkt dat door Maatschap Back
voldoende ammoniakproductierechten zijn overgenomen, zodat op grond van het arp van de gemeente Hardenberg, dat aansluit op het model-arp van de provincie Overijssel, medewerking kan worden verleend aan de
uitbreidings- c.q. wijzigingsplannen van Maatschap Back.
J f e n afschrift van deze beschikking is gezonden aan de gemeenten Avereest en Wierden. Aangezien het te
beschermen bosgebied in de gemeente Gramsbergen ligt is eveneens een afschrift van de beschikking
verzonden aan de gemeente Gramsbergen.
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Inhoudelijke overwegingen en voorschriften

Bij de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende aspecten betrokken die nadelige gevolgen kunnen hebben
voor het milieu, in relatie tot de bestaande toestand van het milieu:
Bodem:
Gelet op het gebruik van de inrichting in het verleden, voor zover bekend, valt niet te verwachten, dat de bodem
ter plaatse is verontreinigd. Bodemverontreinigingen kunnen ontstaan ten gevolge van het opslaan verwerken of
morsen van milieugevaarlijke stoffen of het lekken van machines. In de inrichting worden geen motorbrandstoffen
opgeslagen, zodat in de vergunning slechts enkele standaard voorschriften zijn opgenomen die de bescherming
van de bodem moeten waarborgen.
Geluid:
Vanwege de veranderingen in de inrichting is geen verhoging van de door de inrichting veroorzaakte geluidniveaus te verwachten. De maximaal toegestane geluidniveaus van de vergunning d.d. 29 oktober 1996 zijn
daarom in de voorschriften van de nieuwe, de gehele inrichting omvattende, (revisie-)vergunning gehandhaafd.
(Brand)gevaar:
Door voorschriften op te nemen voor blusmiddelen zal het brandgevaar tot een minimum worden beperkt.

-5Afvalstoffen:
In de inrichting komen in zeer geringe mate bedrijfsafvalstoffen vrij. In de vergunning zijn voorschriften
opgenomen voor de opslag en verwerking van deze afvalstoffen.
Hinder:
Van de inrichting gaat in zeer geringe mate een verkeersaantrekkende werking uit. De verkeersbewegingen zijn
een gevolg van aan- en afvoer van goederen en vee en vinden in de dagperiode plaats.
Ter bescherming van het milieu zijn verder onder meer voorschriften opgenomen voor:
-

het houden van vee in traditionele stallen;
het opslaan van mest;
het opslaan van veevoeder in silo's;
afvalwater en verder op de inrichting van toepassing zijnde voorschriften.
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Aanvullende gegevens

Als aanvulling op de ingediende aanvraag zijn naderhand nog enkele gegevens opgevraagd en na ontvangst
alsnog aan de aanvraag toegevoegd en bij deze beschikking gevoegd. Het betreft in dezen de overnames van
p i e ammoniakproductierechten van agrarische bedrijven in de gemeenten Avereest en Wierden.
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De procedure

De procedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer en met
inachtname van het bepaalde in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
De aanvraag is toegezonden aan de Inspectie Milieuhygiëne Oost, Postbus 60083, 6800 JB Arnhem
De Inspecteur heeft van de gelegenheid tot het uitbrengen van advies geen gebruik gemaakt.
De ontwerp-beschikking heeft van 9 september tot en met 6 oktober 1999 voor een ieder ter inzage gelegen
Gedurende deze periode zijn er noch mondelinge, noch schriftelijke bedenkingen naar voren gebracht.
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De definitieve beschikking

Gelet op het vorenstaande en op de bepalingen van de Wet milieubeheer, alsmede afdeling 3.5 van de
Algemene wet bestuursrecht, zijn wij van mening dat de vergunning kan worden verleend.

PDe vergunning geldt zowel voor de verzoeker als voor zijn rechtverkrijgenden (artikel 8.20 Wet
milieubeheer).
Wanneer ingeval van uitbreiding of wijziging van de inrichting een nieuwe de gehele inrichting
omvattende vergunning is verleend, komen aile voorafgaande vergunningen, de inrichting betreffende, te
vervallen, zodra de nieuwe vergunning onherroepelijk is geworden (artikel 8.4, lid 4 Wet milieubeheer).
De inrichting dient op straffe van verval van de verleende vergunning binnen 3 jaar na het onherroepelijk
worden daarvan te zijn voltooid en in werking te zijn gebracht, tenzij in de beschikking een langere
termijn is gesteld (artikel 8.18, lid 2 Wet milieubeheer).

BEROEP: Zie voor beroepsmogelijkheden de hier bijgaande openbare kennisgeving van deze vergunning.
Gemeente Hardenberg, 25 oktober 1999.
Namens Burgemeester en Wethouders van Hardenberg,

L. Brondijk,
afdeling Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

VOORSCHRIFTEN
behorende bij de definitieve beschikking
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van
Maatschap Back
Eugenboersdijk 9
7798 CA COLLENDOORN
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Elektrische installatie
Groenstrook
Ongewone voorvallen
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BRANDPREVENTIE EN BRANDBESTRIJDING
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AFVALSTOFFEN
Gevaarlijk afval
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AFVALWATER

- 6-

6

BODEM- EN GRONDWATERBESCHERMING
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CENTRALE VERWARMING MET EEN NOMINALE BELASTING
TOT 130 KW
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HET HOUDEN VAN DIEREN EN DE OPSLAG VAN MEST
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Opslag van voer
Luchtverontreiniging en stankhinder
Mest, algemeen
Pluimveemest
Opslag van vaste mest op een mestplaat
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MILIEUZORG
Besparing van grondstoffen en afvalstoffen
Waterbesparing
Energiebesparing
Milieulogboek
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BEGRIPPENLIJST
In de bij deze vergunning behorende voorschriften wordt verstaan onder:
AFGEWERKTE OUE
Smeer- en systeemolie die hetzij door vermenging met andere stoffen, hetzij op andere wijze onbruikbaar is
geworden voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk was bestemd. Afgewerkte olie moet worden beschouwd als
een gevaarlijke afvalstof (afgewerkte boor-, snij-, slijp- en walsolie of emulsies daan/an worden niet beschouwd
als afgewerkte olie, wel als gevaarlijke afvalstof).
AFVALWATER
h
Alle water waarvan de houder zich -met het oog op de verwijdering daarvan ontdoet, voornemens is zich te
ontdoen of zich moet ontdoen.
BEVOEGD GEZAG
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg.
DIN
Een door het Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN) uitgegeven publicatie.
DUNNE MEST
Dierlijke mest die verpompbaar is en bestaat uit feces en urine of uitsluitend urine, al dan niet vermengd met
mors-, spoel-, reinigings- of regenwater.
FOLIE
Folie dat is vervaardigd van al dan niet versterkte kunststof, rubber of versterkte bitumen.
GELUIDSNIVEAU IN dB(A)
Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de NEN 10651 en de
door de Internationale Electrotechnische Commissie (IEC) ter zake opgestelde regels, zoals neergelegd in de
IEC-publicatie no. 651, uitgave 1979.
GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN
In het "Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen" (Staatsblad 1993, nr 617) als zodanig aangewezen
afvalstoffen (de categorie gevaarlijke afvalstoffen omvat onder meer de afvalstoffen die voor 1 januari 1994 als
chemische afvalstoffen werden aangeduid).
GEVOELIG OBJECT (BIJ DE TOEPASSING VAN VEEHOUDERIJRICHTLIJNEN)
woning van derden;
ziekenhuis;
sanatorium;
internaat;
bungalowpark;
camping;
zwembaden, etc.
INRICHTING (INGEVAL VAN UITBREIDING, WIJZIGINGA/ERANDERING VAN HET BEDRIJF)
Het uitgebreide (gewijzigde of veranderde) gedeelte van de bedrijfsactiviteiten waarop deze beschikking
betrekking heeft.
MESTKELDER
Een beneden het maaiveld gelegen reservoir van beton of metselwerk bestemd voor de opslag van dunne
mest.
MESTPLAAT
Opslagplaats van vaste mest buiten de stal.
NEN
Een door het Nederlandse Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm.
Naam inrichting: Maatschap Back
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NEN 1010
De Nederlandse norm NEN 1010, getiteld: "Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties".
NEN 1078
De Nederlandse norm NEN 1078, getiteld: "Voorschriften voor aardgasinstallaties: Deel 1: Algemeen" (GAVO
1987).
NEN 2559
De Nederlandse norm NEN 2559, getiteld: "Controle en onderhoud van draagbare blustoestellen".
RIOLERING
Bedrijfsriolering of voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

,

u

VASTE MEST
Dierlijke mest die niet verpompbaar is.
WONING
Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruikt wordt of daartoe is bestemd.
Voor zover een DIN-, NEN-, NEN-EN- of NEN-ISO-norm, een NVN,
waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en
apparaten, wordt bedoeld de voor de datum, waarop deze vergunning van kracht is geworden, laatst
uitgegeven norm met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel - voor zover
het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen en apparaten betreft - de norm die bij de
aanleg en/of installatie van die constructies, toestellen en apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift
anders is bepaald.
Besteladressen
CPR-bladen zijn te verkrijgen bij: SDU Uitgeverij, Plantijnstraat, Afdeling Verkoop Arbeidsinspectie, K 2301,
Postbus 20014, 2500 EA te Den Haag, tel. 070-3789880.
NVN-, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-normen zijn te verkrijgen bij het Nederlands Normalisatie-instituut, Postbus
5959, 2600 GB te Delft, tel. 015-2690390.
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1

ALGEMEEN

1.1

Het aanvraagformulier voor deze vergunning en de daarbij behorende
tekeningen en overige bijlagen maken deel uit van de vergunning.

1.2

Productieprocessen, het gebruik van machines en/of het bezigen van een
werkwijze welke niet zijn genoemd in de vergunningaanvraag zijn niet
toegestaan.

1.3

Degene die de inrichting drijft is gehouden te doen en na te laten hetgeen
redelijkerwijs gevergd kan worden om nadelige gevolgen voor het milieu als
gevolg van de inrichting te voorkomen of te beperken.

1.4

De gehele inrichting, inclusief het buitenterrein, moet schoon worden gehouden
en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.5

Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet worden
voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet
doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte
plaatsvinden.

1 -6

In de inrichting moet tijdens de werktijden altijd ten minste één verantwoordelijk
persoon aanwezig zijn, die ter zake kundig is en bekend is met de bestaande
veiligheidsmaatregelen en bekend is met de voorschriften van de
milieuvergunning, om in geval van een onveilige situatie direct de vereiste
maatregelen te treffen.
Elektrische installatie

1.7

De elektrische installatie moet voldoen aan de voorschriften, zoals aangegeven
in dÖ norm NEN 1010.

1.8

De elektrische installatie mag geen storing in de radio-, televisieontvangst en/of
telecommunicatieapparatuur veroorzaken.
Groenstrook

1.9

De bestaande groenstrook met beplanting moet voortdurend in een goede staat
van onderhoud verkeren.

1.10

De beplanting moet in de gelegenheid zijn om zodanig uit te groeien dat binnen
enkele jaren de bedrijfsgebouwen vanaf de openbare weg aan het oog onttrokken zijn.

1.11

Jaarlijks moet het afgestorven plantgoed door levend plantgoed worden
vervangen, totdat naar oordeel van het bevoegd gezag een aanvaardbare
begroeiing is ontstaan.

1.12

Bij de keuze voor nieuw plantmateriaal moet het karakter van het omliggende
landschap worden betrokken.
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Ongewone voorvallen
1.13

Indien zich in de inrichting een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, waardoor nadelige gevolgen voor het milieu zijn ontstaan of dreigen te
ontstaan, moet degene die de inrichting drijft onmiddellijk die maatregelen
treffen die redelijkerwijs van hem kunnen worden verlangd om de gevolgen van
die gebeurtenis te voorkomen of, voor zover de gevolgen van die gebeurtenis
niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken en ongedaan'te
maken.
vv

1.14

Indien zich een ongewoon voorval zoals bedoeld in het vorige voorschrift
voordoet of heeft voorgedaan, moet dit zo spoedig mogelijk worden gemeld
aan het bevoegd gezag. Bij deze melding moeten tevens gegevens worden
verstrekt die betrekking hebben op:
a.
b.
c.
d.
e.

de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het
voorval zich heeft voorgedaan;
de ten gevolge van het voorval vrijgekomen stoffen en hun eigenschappen;
andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de
gevolgen voor het milieu van het voorval te kunnen beoordelen;
de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen
van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken;
de maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een
zodanig voorval zich nogmaals kan voor doen.

2

GELUID

2.1

Het equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door de in de inrichting
aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte
werRzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten mag ter plaatse van
woningen van derden, alsmede op enig punt 50 meter vanaf de erfgrens van
de inrichting, niet meer bedragen 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.

2.2

Onverminderd het gestelde in voorschrift 2.1 mogen de maximale
geluidsniveaus (Lmax), voor zover deze een gevolg zijn van de in de inrichting
aanwezige toe-stellen en installaties, alsmede van de in de inrichting verrichte
werkzaam-heden en de daarin plaatsvindende activiteiten, gemeten in de
meterstand "fast", ter plaatse van de in voorschrift 2.1 genoemde
immissiepunten, niet groter zijn dan:
- 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.

2.3

Op zondagen en algemeen erkende feestdagen gelden voor de uren gelegen
tussen 07.00 en 19.00 uur de geluidsniveaus die zijn gesteld voor de uren
gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur.
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2.4

De controle op, of berekening van de in de voorschriften 2.1 en 2.2 vastgelegde geluidsniveaus, moet geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten
en rekenen industrielawaai", 1999. Ook de beoordeling van de meetresultaten
moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden.

2.5

Onverminderd het gestelde in de voorschriften 2.1 en 2.2 mogen radio's en
andere geluids- of omroepinstallaties, inclusief die van auto's van bezoekers of
bevoorradingsauto's, buiten de inrichting niet hoorbaar zijn.

2.6

Voorschrift 2.2 is niet van toepassing op het laden en lossen van goederen en
het ten behoeve hiervan manoeuvreren van motorvoertuigen, voor zover dit
plaatsvindt tussen 07.00 en 19.00 uur, niet zijnde zondagen en algemeen
erkende feestdagen.

2.7

Gedurende het laden en lossen mogen de motoren van de voertuigen waarin
wordt geladen of waaruit wordt gelost niet in werking zijn, tenzij dit noodzakelijk
is ten behoeve van de laad- en losapparatuur.

2.8

Het pneumatisch of mechanisch vullen van voedersilo's of van tankwagens
voor gier of dunne mest is verboden tussen 20.00 en 07.00 uur.

3

BRANDPREVENTIE EN BRANDBESTRIJDING

3.1

Teneinde een begin van brand effectief te kunnen bestrijden moeten voldoende
brandpreventieve maatregelen zijn getroffen en moeten voldoende
brandblusmiddelen aanwezig zijn, zoals op de bij de vergunning behorende
tekening(en) is aangegeven.

3.2

Bij tenminste één toegangsdeur van een stookruimte, bij voorkeur buiten de
stookruimte en in een opstellingsruimte nabij elk stooktoestel, moet een
koofzuursneeuw- of poederblusser aanwezig zijn, welke is voorzien van een
vulling met een blusequivalent van tenminste 6 kg bluspoeder.

3.3

Brandblusmiddelen moeten steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn
en onbelemmerd kunnen worden bereikt.

3.4

Draagbare blustoestellen moeten zijn voorzien van een rijkskeurmerk met
rangnummer. Deze blustoestellen moeten jaarlijks door een deskundige worden
gecontroleerd op hun deugdelijkheid. Van elke controle moet een aantekening
worden gemaakt op een bij het apparaat ter inzage aanwezige registratiekaart
of sticker. Het onderhoud moet overeenkomstig NEN 2559 geschieden.

4

AFVALSTOFFEN

4.1

Het bewaren en het afvoeren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze
geschieden. Van afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting
kunnen verspreiden.

4.2

Het bewaren en afvoeren van afvalstoffen moet zodanig geschieden dat zich
geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.
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4.3

In de inrichting mag geen afval worden gestort, begraven of verbrand en er
mogen geen afvalvloeistoffen of met afvalstoffen verontreinigd water op of in de
bodem worden gebracht.

4.4

Kadavers van dieren en afvalstoffen van dierlijke aard mogen, onverminderd
het bepaalde in de Destructiewet, niet op het terrein van de inrichting worden
begraven. Kadavers van dieren en afvalstoffen van dierlijke aard moeten, in
afwachting van afvoer uit de inrichting naar een daartoe ingerichte verwerkingsinrichting, worden bewaard in een deugdelijke, waterdichte verpakking of in een
goed gesloten speciaal daartoe bestemde ruimte.

4.5

De verpakking of de ruimte waarin kadavers worden bewaard moet regelmatig
worden schoongemaakt en ontsmet om stankverspreiding te voorkomen. Het
spoelwater dat bij de reiniging vrijkomt moet op de mestkelder worden geloosd.
Gevaarlijk afval

4.6

Gevaarlijke afvalstoffen moeten, in afwachting van vervoer uit de inrichting,
gescheiden naar soort worden bewaard in goed gesloten doelmatige verpakking. In de inrichting ontstane gevaarlijke afvalstoffen mogen niet met andere
categorieën gevaarlijke afvalstoffen of met andere stoffen worden vermengd of
gemengd.

4.7

Gevaarlijke afvalstoffen moeten zo vaak als nodig en ten minste éénmaal per
jaar uit de inrichting worden afgevoerd.

4.8

Het is verboden zich door afgifte aan een ander van gevaarlijke afvalstoffen te
ontdoen. Dit verbod geldt niet indien gevaarlijke afvalstoffen worden afgegeven
aan een persoon die krachtens de artikelen 10.36 en 10.37 van de Wet milieubeheer bevoegd is de betrokken afvalstoffen in te zamelen.

4.9

Van de gevaarlijke afvalstoffen en de overige bedrijfsafvalstoffen moet een
registratie worden bijgehouden. De registratie moet voldoen aan hetgeen is
gesteld in voorschrift 9.9 (milieulogboek).

4.10

De afgiftebonnen dan wel omschrijvings- of meldingsformulieren die betrekking
hebben op het afvoeren van gevaarlijke afvalstoffen (inclusief afgewerkte olie)
moeten gedurende vijf jaar worden bewaard. Deze documenten moeten te allen
tijde in de inrichting voor een controlerende instantie ter inzage liggen.

5

AFVALWATER

5.1

Afvalwater mag uitsluitend op een mestkelder worden geloosd.

5.2

Spoel- en schrobwater afkomstig uit stallen mag uitsluitend worden geloosd op
een vloeistofdichte opslag (kelder) van voldoende capaciteit.

5.3

Gier en mest mogen uitsluitend worden geloosd op een vloeistofdichte opslag
(kelder).

I
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5.4

Afvalwater dat afkomstig is van composteringshopen en vaste mestopslagen
moet worden geloosd op een vloeistofdichte opslag (kelder).

6

BODEM- EN GRONDWATERBESCHERMING

6.1

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.
--.'X

6.2

Een riolering voor de afvoer van afvalwater en/of regenwater moet, met inbegrip van alle daarop aangesloten afvoerroosters, schrobputten en afscheiders
en bijbehorende verbindingen en afsluiters, vloeistofdicht zijn uitgevoerd.
Onderdelen moeten blijvend vloeistofdicht op elkaar aansluiten. De gebruikte
materialen moeten bestand zijn tegen het af te voeren afvalwater.

6.3

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

7

CENTRALE VERWARMING MET EEN NOMINALE BELASTING TOT 130 KW

7.1

Een aardgasgestookt toestel moet voldoen aan de CE-merk of GIVEGkeuringseisen, voorzover deze betrekking hebben op de beveiliging, de
ontsteking en het ontwijken van gas en moet rechtmatig zijn voorzien van het
CE-merk of GIVEG-merk.

7.2

Een stooktoestel moet voor de ingebruikneming, alsmede na elke reparatie en
wederafstelling van de installatie, aan de hand van de CE-merk of GIVEGkeuringseisen op goed en veilig functioneren worden gecontroleerd door het
aardgasleverend bedrijf, het Gastee N.V. of een ander door het
aardgasleverend bedrijf erkende deskundige.

7.3

Een aardgasinstallatie als gedefinieerd in de norm NEN 1078, alsmede de
ruimte waarin deze installatie is opgesteld, moet voldoen aan de voorschriften
gesteld in de norm NEN 1078.

7.4

Een met aardgas te stoken stooktoestel moet voor de ingebruikneming aan de
hand van de CE-merk of GIVEG-keuringseisen op goed en veilig functioneren
worden gecontroleerd door het aardgasleverend bedrijf, GASTEC NV of een
andere door het aardgasleverend bedrijf erkende deskundige.

7.5

De uitmonding van het verbrandingsgasafvoersysteem van een aardgasgestookt stooktoestel moet voldoen aan de daaraan gestelde voorschriften in
NEN 1078 en moet daarbij ten minste uitmonden in het gebied "vrije uitmonding" zoals in bedoelde norm is aangegeven. Daarbij moet de uitmonding
tevens een hoogte bezitten van tenminste 1 m bovendeks.
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8

HET HOUDEN VAN DIEREN EN DE OPSLAG VAN MEST

8.1

In de inrichting mogen ten hoogste de navolgende aantallen dieren aanwezig
zijn:
-

62.931 ouderdieren van vleeskuikens in opfok;
2 volwassen paarden;
i

8.2

Spoel- en schrobwater afkomstig uit stallen, mestopslagen en veetransportwagens moet worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte.

8.3

Mest en gier mogen niet via een overloop in een greppel, gegraven put of
ander open bassin kunnen geraken of daar op andere wijze in worden gedeponeerd.
Opslag van voer

8.4

Het voer, met uitzondering van kuilvoer, moet worden bewaard in uitsluitend
voor dit doel gebezigde bewaarplaatsen, die rat- en muiswerend zijn ingericht.
Luchtverontreiniging en stankhinder

8.5

Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelingsinstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat
van de hierdoor uittredende lucht en de daarin aanwezige stoffen geen nadelige milieugevolgen worden ondervonden buiten de inrichting.

8.6

Indien op het dak van de stallen ventilatiekokers met regenkap zijn aangebracht, moeten deze zodanig zijn uitgevoerd, dat de luchtstroom zoveel mogelijk ifear boven gericht blijft.

8.7

Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden gedroogd of worden
verbrand.

8.8

Bij het vullen van voedersilo's moet stofverspreiding worden voorkomen door
het via de ontluchting ontwijkende stof op doeltreffende wijze op te vangen,
bijvoorbeeld door middel van een doekenfilter of een gelijkwaardige voorziening.
Mest, algemeen

8.9

Het terrein van de inrichting mag niet worden bevloeid of op een andere wijze
van een laag mest of gier worden voorzien. Deze bepaling is uiteraard niet van
toepassing op het bemesten van grond volgens de normale bemestingspraktijk.

8.10

Bij verwijdering van mest en gier mag de omgeving niet worden verontreinigd.
Transport van dunne mest en gier moet daarom geschieden in volledig gesloten tankwagens, die in zindelijke staat moeten verkeren.
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8.11

Vaste mest moet worden getransporteerd met behulp van daartoe geschikte
transportmiddelen, die op correcte wijze zijn beladen.
Pluimveemest

8.12

Mest van pluimvee, geen dunne mest zijnde, moet worden opgevangen en
bewaard binnen de gebouwen van de inrichting. Na elke opfok-, leg- of
mestperiode moet de in de hokken aanwezige mest direct worden afgevoerd uit
de inrichting.
h

••\

8.13

De in de hokken of stallen aanwezige mest van pluimvee (geen dunne mest
zijnde) moet, zonder daaraan water toe te voegen, worden verzameld en
overgebracht naar een bak, die behoudens tijdens het bijstorten van mest,
moet zijn gesloten.
Opslag van vaste mest op een mestplaat

8.14

De in de stallen aanwezige vaste mest moet worden verzameld en overgebracht naar de mestplaat als bedoeld in voorschrift 8.15, dan wel direct uit de
inrichting worden afgevoerd.

8.15

De opslag van vaste mest buiten de stal moet geschieden op een mestplaat.
De mestplaat moet mestdicht zijn en zijn voorzien van een opstaande rand of
een gelijkwaardige voorziening. De stapeling van de mest op deze plaat moet
zodanig geschieden dat uitzakkend mestvocht niet van de mestplaat kan
vloeien. Dit vocht moet, voor zover van toepassing, door middel van een
gesloten, mestdichte riolering, worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte of opslagput. De opslagruimte moet van voldoende inhoud zijn om ook
het hemelwater dat binnen de mestplaat valt te kunnen bergen.

8.16

De Sfstand van een mestplaat, genoemd in voorschrift 8.15, tot een woning van
derden of een gevoelig object moet ten minste 50 m bedragen.

8.17

Kadavers moeten worden aangeboden aan de destructor op de kadaverplaats
of op een vloeistofdichte mobiele kadaverbak.

8.18

Het reinigen en ontsmetten van de kadaverkap en/of kadaverton dient plaats te
vinden boven een kadaverplaats. Indien de kadavers aan de destructor worden
aangeboden op de mobiele kadaverbak en/of in een kadaverton moeten deze
worden gereinigd en ontsmet op een reinigings- en ontsmettingsplaats voor
veewagens elders binnen de inrichting.

8.19

Behalve tijdens het ledigen moet de kadaverbak door middel van een verzwaarde en goed sluitende deksel of daaraan gelijkwaardige voorziening gesloten worden gehouden.

8.20

Bij het reinigen en ontsmetten van de kadaverplaats en of kadaverton/-kap mag
de bodem en het oppervlaktewater niet worden verontreinigd.

8.21

Het eventuele transport van het opgevangen (verontreinigd) afvalwater moet
geschieden in volledig gesloten tankwagens.
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9

MILIEUZORG
Besparing van grondstoffen en afvalstoffen

9.1

De in de inrichting vrijkomende afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik
zoveel mogelijk naar soort worden gescheiden, verzameld, bewaard en
afgevoerd. Dit geldt in ieder geval voor de volgende afvalstoffen:
- papier en karton;
- g'as;
- gft afval;
- groenafval;
- metalen inclusief blik en aluminium;
- hout;
- aardewerk, puin en beton;
- polyetheen cq polyethyleen (o.a. landbouwfolie);
u

Hiervan mag worden afgeweken als onvoldoende afzetmogelijkheden voorhanden zijn ofwel als afvoer alleen mogelijk is tegen onevenredig hoge kosten.
Een en ander is ter beoordeling van het bevoegd gezag.
9.2

Tuinafval vrijkomend bij het onderhoud van plantsoenen behorende bij de
inrichting moet, zo mogelijk, intern worden hergebruikt als organische meststof
(bijvoorbeeld na versnippering of compostering).

9.3

Grond- en hulpstoffen die, om welke reden dan ook, niet meer in de inrichting
worden toegepast moeten zo spoedig mogelijk uit de inrichting worden
verwijderd. Voor verwijdering van deze stoffen moet onderzocht worden of
nuttige toepassing van deze stoffen elders nog mogelijk is.

9.4

In de inrichting moet het ontstaan van afvalstoffen ten gevolge van verpakkinc^materialen, waar nodig en voorzover hiervoor materialen en technieken
beschikbaar en economisch haalbaar zijn, worden voorkomen. Hiertoe moeten
eenmalige verpakkingen worden vermeden en moet gebruik worden gemaakt
van milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen en technieken, zoals herbruikbare
of recyclebare verpakkingen/verpakkingsmaterialen.
Waterbesparing

9.5

Het waterverbruik (in m ) moet maandelijks worden geregistreerd. Deze
registratie moet in het in voorschrift 9.9 bedoelde milieulogboek worden
opgenomen.

9.6

De vergunninghouder is gehouden om in overleg met het bevoegd gezag bij
innovatie, renovatie of vervanging van bedrijfsonderdelen en bedrijfsprocessen
die waterbesparingsmaatregelen te treffen die redelijkerwijs van hem verlangd
kunnen worden.

3

Energiebesparing
9.7

Het energieverbruik moet maandelijks worden geregistreerd. Hiertoe moeten de
volgende energiestromen worden geregistreerd:
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a.
b.

het aardgasverbruik (of andere brandstoffen) in m ;
het elektriciteitsverbruik in kWh;
3

De registraties moeten worden opgenomen in het in voorschrift 9.9 bedoelde
milieulogboek.
9.8

De vergunninghouder is gehouden om in overleg met het bevoegd gezag bij
innovatie, renovatie of vervanging van bedrijfsonderdelen en bedrijfsprocessen
die energie-efficiency maatregelen te treffen die redelijkerwijs van hem
verlangd kunnen worden.
Milieulogboek

9.9

Er moet een milieulogboek worden bijgehouden, waarin vanaf het van kracht
worden van de beschikking ten minste de volgende zaken worden opgenomen;
-

-

-

9.10

deze beschikking, alsmede overige relevante (milieu)vergunningen;
de resultaten van de in deze vergunning voorgeschreven keuringen en/of
metingen en registraties;
de resultaten van de in deze vergunning voorgeschreven onderzoeken;
de bevindingen van alle inspecties die met betrekking tot de zorg voor het
milieu van belang zijn;
datum, tijdstip en alle van belang zijnde gegevens (zoals tijdstip, tijdsduur,
aard, hoeveelheid, oorzaak, plaats en windrichting) van voorgevallen
incidenten die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van de
genomen maatregelen.
de registratie van bedrijfsafvalstoffen; deze registratie moet geschieden per
categorie zoals papierafval, metaalafval, plasticafval, grofvuil; per
afgevoerde partij moeten de transporteur en de hoeveelheid van het
bedrijfsafval worden aangegeven;
êe registratie van gevaarlijke afvalstoffen over een periode van ten minste 5
jaar; de registratie moet geschieden naar aard en samenstelling; tevens
moet de datum van afvoer van de betreffende partij afval, de hoeveelheid
en de naam van de transporteur worden geregistreerd.

Het milieulogboek moet te allen tijde beschikbaar zijn voor inzage door een
door het bevoegd gezag aangewezen toezichthoudend ambtenaar.

De Secretaris,
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