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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 7 april 1997 een revisievergunning verleend voor het houden van 130 stuks rundvee en 2700 
vleesvarkens. 
Op 4 november 2004 is een revisievergunning verleend voor het houden van: 

1800 gespeende biggen 
125 kraamzeugen 
373 guste en dragende zeugen 

1 dekbeer 
3540 vleesvarkens 

Hiervoor zouden 3 nieuwe stallen worden opgericht, de bestaande stallen worden vergroot en de rundveestal worden 
omgebouwd naar varkensstal. Deze wijzigingen zijn echter nooit gerealiseerd en zijn daarom op grond van artikel 8.18, 
lid 1 a van de Wet milieubeheer van rechtswege vervallen. De revisievergunning van 7 april 1997 is daarom de 
geldende vergunning. 

2. De aanvraaq 

Op 9 augustus 2007 is een aanvraag binnengekomen voor een revisievergunning voor een vleesvarkenshouderij. 
Er wordt vergunning gevraagd voor het houden van de volgende aantallen dieren: 

1090 vleesvarkens, traditionele groepshuisvesting 
1090 vleesvarkens. Groen labelstal BWL 2007.05 
1340 vleesvarkens, Groen labelstal BWL 2004.05 ( 

Stal 1: stal zal worden voorzien van Groen label stalsysteem BWL 2007.05; chemisch luchtwassysteem 95% 
emissiereductie. Hierin worden 1090 vleesvarkens gehouden. 
Stal 2: De rundveestal zal worden omgebouwd naar een vleesvarkensstal en worden voorzien van Groen label 
stalsysteem BWL 2004.05; mestkelders met (water- en) mestkanaal, met roosters anders dan metalen driekant op 
het mestkanaal, emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m 2 per dierplaats. Hierin worden 960 vleesvarkens 
gehouden. 
Stal 3; blijft een traditioneel stalsysteem; overige huisvestingssystemen, hokoppervlak maximaal 0,8 m 2 . Hierin 
worden 1090 vleesvarkens gehouden. 
Stal 4: deze stal zal worden voorzien van Groen label stalsysteem BWL 2004.05; mestkelders met (water- en) 
mestkanaal, met roosters anders dan metalen driekant op het mestkanaal, emitterend mestoppervlak maximaal 
0,18 m 2 per dierplaats. Hierin worden 380 vleesvarkens gehouden. 
Stal 5 zal worden gebruikt als ziekenboeg. 

3. Beoordeiinq van de aanvraaq 

De inrichting valt na toetsing aan het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer onder categorie 8. Het gaat om 
een inrichting voor het houden van dieren. 

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

4. Aanvullende gegevens 

Er is een ontvankelijke aanvraag ingediend. 

5. Gemeenteliik/reqionaal/provinciaal beleid 

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



6. Toetsing Wet qeurhinder en veehouderii 

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 en Rgv zijn op 1 januari 2007 in werking getreden. 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. 

Er is een berekening van de geurbelasting uitgevoerd. De geurgevoelige objecten liggen buiten een concentratiege
bied, als bedoeld in bijlage I van de Meststoffenwet en buiten de bebouwde kom. 

De hierna getoonde gegevens over geureenheden zijn gegenereerd met V-STACKS Vergunning 
Release 1/12/2006 versie 1.1 (c) KEMA Nederland B.V. 

Berekende ruwheid: 0,090 m 
Meteo station: Eindhoven 

Vergunde situatie 
Brongegevens: 
BronlD X-coord. Y-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 
stalC 
stal D 
stal E 
stalG 

226 821 
226 824 
226 771 
226 848 

509 839 
509 820 
509 799 
509 872 

6,5 
3,0 
3.0 
3,0 

4,3 
4,3 
4,3 
4,3 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

4,00  
4,00  
4,00  
4,00 

3 220 
8 740 
25 070 
25 070 

Geur gevoelige locaties: 
GGLID 
Ommerkanaal 36 
Ommerkanaal 49 
Ommerkanaal 47 
De Belt 1 
De Belt 4 
Ommerkanaal-oost 40 
Schapendijk 1 

Xcoordinaat 
226 608 
226 864 
226 852 
226 382 
226 052 
226 480 
226 563 

Ycoordinaat 
509 675 
510 148 
510 225 
510 258 
509 894 
509 528 
509 528 

Geurnorm 
8,00 
8,00 
8,00 
8,00 
8,00 
8,00 
8,00 

Geurbelasting 
13,08  
10,95  
8,27  
4,70  
1,76  
5,50  
6,91 

Er wordt vergunning aangevraagd voor het uitbreiden met 820 vleesvarkens. Gelet op artikel 3, lid 4 van de Wgv 
mag het aantal dieren worden uitgebreid in een geuroverbelaste situatie indien geurreducerende maatregelen wor
den toegepast. Er kan dan vergunning worden verleend voor het wijzigen van het aantal dieren, voorzover de toe
name van de geurbelasting ten gevolge van de wijziging niet meer bedraagt dan de helft van de vermindering van 
de geurbelasting die het gevolg zou zijn van de toepaste geurbelasting reducerende maatregel bij het eerder ver
gunde veebestand. 
De geurreducerende maatregelen die toegepast worden, zijn dat stal 1 (voormalige stal E) wordt voorzien van 
Groen Label stalsysteem BWL 2007-05; chemisch luchtwasser met 95%.emissiereductie en dat stal 4 (voormalige 
stal D) wordt voorzien van Groen label stalsysteem BWL 2004.05; mestkelders met (water- en) mestkanaal, met 
roosters anders dan metalen driekant op het mestkanaal, emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m 2 per 
dierplaats. 

In onderstaande tabel de berekening van de geurbelasting op geurgevoelige objecten met toepassing van boven
genoemde maatregelen: 

Berekende ruwheid: 0,090 m 
Meteo station: Eindhoven 

Vergunde situatie inclusief maatregelen  
Brongegevens: 
BronlD X-coord. Y-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 
stal D 
stalG 
stal E 

226 824 
226 848 
226 796 

509 820 
509 872 
509 784 

3,0 
3,0 
6,0 

4,3 
4,3 
4,3 

0,5 
0,5 
1,3 

4,00  
4,00  
7,68 

6 802 
25 070 
13 625 



Geur gevoelige locaties: 
GGLID 
Ommerkanaal 36 
Ommerkanaal 49 
Ommerkanaal 47 
De Belt 1 
De Belt 4 
Ommerkanaal-oost 40 
Schapendijk 1 

Xcoordinaat 
226 608 
226 864 
226 852 
226 382 
226 052 
226 480 
226 563 

Ycoordinaat 
509 675 
510 148 
510 225 
510 258 
509 894 
509 528 
509 528 

Geurnorm 
8,00 
8,00 
8,00 
8,00 
8,00 
8,00 
8,00 

Geurbelasting 
7,23 
8,07 
5,77 
2,79 
1,04 
2,99 
3,78 

De geurberekening van de aangevraagde situatie is als volgt: 

Berekende ruwheid: 0,090 m 
Meteo station: Eindhoven 

aangevraagde situatie 
Brongegevens: 
BronlD 

stal 1 (voormalige stal E)  
stal 2 (voormalige stal H)  
stal 3 (voormalige stal G)  
stal 4 (voormalige stal D) 

X-coord. 

226 796 
226 851 
226 848 
226 824 

Y-coord. 

509 784 
509 791 
509 872 
509 820 

EP Hoog
te 

6,0 
6,8 
3,0 
3,0 

Gem.geb.  
hoogte 
4,3 
4,5 
4,3 
4,3 

EP 
Diam. 

1.3 
1,1 
0,5 
0,5 

EP Uittr 
snelh. 

7,68  
8,42  
4,00  
4,00 

E-Aanvraag 

13 625 
17 184 
25 070 
6 802 

Omdat stal C in de aangevraagde situatie zal worden gebruikt als ziekenboeg is deze stal niet meegenomen als 
bron. 

Geur gevoelige locaties: 
GGLID 
Ommerkanaal 36 
Ommerkanaal 49 
Ommerkanaal 47 
De Belt 1 
De Belt 4 
Ommerkanaal-oost 40 
Schapendijk 1 

Xcoordinaat 
226 608 
226 864 
226 852 
226 382 
226 052 
226 480 
226 563 

Ycoordinaat 
509 675 
510 148 
510 225 
510 258 
509 894 
509 528 
509 528 

Geurnorm 
8,00  
8,00  
8,00  
8,00  
8,00  
8,00  
8,00 

Geurbelasting 
8,87  
9,47  
6,87  
3,33  
1,24  
3,71  
4,36 

Omdat stal C in de aangevraagde situatie zal worden gebruikt als ziekenboeg is deze stal niet meegenomen als 
bron. 

Voor toetsing of kan worden voldaan is alleen een berekening uitgevoerd voor de geurgevoelige objecten Ommer
kanaal 36, 49 en 47. De geurbelasting van de aangevraagde dierbezetting op de overige geurgevoelige objecten 
blijft beneden de wettelijke norm. 

geurgevoelig  
object 
Ommerkanaal 36 

vergunde  
geurbelasting 

13,08 

na toepassen  
maatregel 

7,23 

max. toegestaan 
(art 3, lid 4 Wgv) 

10,15 

geurbelasting  
aanvraag 

8.87 
Ommerkanaal 49 10,95 8,07 9,51 9,47 
Ommerkanaal 47 8,27 5,77 8,00 6,87 

Uit bovenstaande berekeningen blijkt dat de geurbelasting van de aangevraagde situatie minder is dan maximaal is 
toegestaan volgens artikel 3, lid 4 Wgv. 
Hiermee wordt voldaan aan het gestelde in de Wgv. 

7. Ammoniak 

Wet ammoniak en veehouderij 
De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) is op 8 mei 2002 in werking getreden. De Wav bevat bijzondere regels 
aangaande de gevolgen van ammoniakemissie van veehouderijen bij de verlening van milieuvergunningen. Samen 
met de emissie-eisen die op grond van de Wet milieubeheer aan de huisvesting van dieren zijn gesteld 



(AMvB Huisvesting), vormt de Wav het wettelijke instrumentarium 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 
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 2,2 kilometer van een te beschermen kwetsbaar gebied. Dit is het Ommerbos. Het bedrijf 
ligt niet in een zeer kwetsbaar gebied dan wel in een zone van 250 meter rondom een dergelijk gebied. Gelet op de 
afstand zijn de gevolgen van de wijziging te verwaarlozen. De Wav vormt dan ook geen belemmering voor de 
vergunningverlening. 

Regeling ammoniak en veehouderij 
In de aan de Wav gekoppelde Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) staan de emissiefactoren voor de emissie 
vanuit de stallen genoemd. 

De berekening van de ammoniakemissie is als volgt: 
Diersoort Emissiefactor Aangevraagd 

Omschrijving Aantal 
vleesvarkens, overige huisvestingssystemen, hokoppervlak 
maximaal 0,8 m 2  2,5 1090 

NHs-emissie 

2725,0 

vleesvarkens, mestkelder met (water- en) mestkanaal; 
metskanaal met schuine putwand met roosters anders dan 
metalen driekant op het mestkanaal, emitterend 
mestoppervlak maximaal 0,18 m 2  

1,2 1340 1608,0 

vleesvarkens, chemisch luchtwassysteem 95%  
emissiereductie, hokoppervlak maximaal 0,8 m 2 0,13 1090 141,7 

Totaal aantal kilogram NH3 4474,7 

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. Ten aanzien van de aangevraagde 
diersoorten is in het Besluit geen emissiearm stalsysteem voorgeschreven. 

De maximale emissiewaarde voor vleesvarkens is gesteld op 1,4 kg NH3 per dierplaats per jaar. 
De aanvraag voldoet aan deze normen voor wat betreft de huisvestingssystemen in stal 1,2 en 4. Het 
huisvestingssysteem van stal 3 voldoet nog niet aan de maximale emissiewaarde. Het betreft echter een bestaande 
huisvestingssystemen. 
Volgens de AMvB-Huisvesting moeten de huisvestingssystemen van bedrijven die onder de IPPC-richtlijn vallen voor 
30 oktober 2007 voldoen aan de maximale emissiewaarden. 

In de Staatscourant van 27 maart 2007 nr. 61 is het "ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit ammoniak
emissie huisvesting veehouderij (interne saldering)" gepubliceerd. Intern salderen betekent dat als in een deel van 
de huisvestingssystemen van een inrichting een techniek wordt toegepast die een lagere emissie tot gevolg heeft 
dan wettelijk vereist is, overige huisvestingssystemen (voorlopig) niet behoeven te worden aangepast, op voor
waarde dat tenminste dezelfde reductie wordt bereikt als de huisvestingssystemen afzonderlijk zouden voldoen aan 
de emissienormen. 

De maximale emissiewaarde uit de AMvB Huisvesting voor vleesvarkens is 1,4 kg NH3 per dierplaats per jaar. In de 
inrichting zullen 3520 dieren worden gehouden: 3520 x 1,4 = 4928 kg NH3 per jaar. 
Uit de aanvraag blijkt dat 1090 dieren worden gehouden in een stalsysteem met een emissiefactor van 0,13 kg NH3 
1340 dieren in een stalsysteem met een emissiefactor van 1,2 kg NH3 en 1090 dieren in een stalsysteem met een 
emissiefactor van 2,5 kg NH3 per jaar. Dit betekent een ammoniakemissie van 4474.7 kg NHsper jaar (141,7 + 
1608,0 + 2725,0). Hiermee blijft de daadwerkelijke ammoniakemissie van de gehele inrichting onder de wettelijk 
vereiste ammoniakemissie en wordt voldaan aan de voonwaarden van intern salderen. 



MER en IPPC 

MER 
Een inrichting valt onder het bereik van het Besluit milieu-effectrapportage 1994 als het een oprichting, wijziging of 
uitbreiding betreft voor een 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. 

Omdat vergunning wordt gevraagd voor het uitbreiden van de inrichting met 820 mestvarkens is de omvang 
hiervan geen aangewezen activiteit zoals genoemd in de MER-richtlijn. 

IPPC-richtlijn 
De Europese Richtlijn 96/61/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (hierna: IPPC-
richtlijn) 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. 
De totale omvang van het bedrijf bedraagt meer dan 2000 mestvarkens. Op het bedrijf worden in totaal 3520 
mestvarkens gehouden. Dit betekent dat de IPPC-richtlijn van toepassing is op het bedrijf. ^ 

In de IPPC-richtlijn is de eis opgenomen om relevante bestaande vergunningen en technieken uiterlijk 30 oktober 
2007 te actualiseren op het beschermingsniveau van de richtlijn. Deze verplichting is vastgelegd in artikel 22.1a 
van de Wet milieubeheer. Dit betekent dat 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. 
Voor de beoordeling of de inrichting in werking is volgens BBT is gebruik gemaakt van het referentiedocument be
treffende de beste beschikbare technieken voor de intensieve pluimvee- en varkenshouderij (hierna BREF-
document). 

Ammoniakemissie 

Stal 1, 2 en 4 zullen worden uitgevoerd met emissiearme stalsystemen die voldoen aan de AMvB huisvesting. Stal 
3 voldoet niet. Omdat het bedrijf door middel van intern salderen voldoet aan het wijzigingsbesluit AMvB huisves
ting van 27 maart 2007 wordt dit gezien als Best Beschikbare Techniek (BBT) en voldoet het bedrijf aan de IPPC-
richtiijn. 

Waterverbruik 
Volgens de BREF zijn voor het waterverbruik binnen de varkenshouderij geen gegevens bekend waaruit conclusies 
getrokken kunnen worden ten aanzien van BBT. Ten aanzien van het waterverbruik wordt het gebruik van een ^ 
hoge drukreiniger voor het schoonmaken van de stallen en materieel gezien als BBT. In de vergunningen zullen 
hiervoor voorschriften worden opgenomen. 

Energieverbruik 
Voor wat betreft BBT bij het energieverbruik moeten de aanwezige ventilatiesystemen optimaal zijn afgesteld en 
moet periodiek inspectie en onderhoud plaatsvinden om een goede werking van de ventilatiesystemen te waarbor
gen. Verder moet waar mogelijk energiezuinige verlichting worden toegepast. In de vergunning zullen hiervoor 
voorschriften worden opgenomen. 

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. 



Vogelrichtlijn- of habitatgebieden 
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. 

Met de inwerkingtreding van de wet vindt de toets, die uit de Vogelrichtlijn 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. 

8. Inhoudelijke overwegingen en voorschriften 

Op grond van artikel 8.1, tweede lid van de Wet milieubeheer (wm) en artikel 1.5 van het Besluit algemene regels voor 
inrichtingen milieubeheer (hierna: het "Activiteitenbesluit") is voor een inrichting type C een milieuvergunning vereist. 
Tevens gelden voor een inrichting type C de regels als bedoeld in artikelen 1.4 en 1.7 van het Activiteitenbesluit. De 
voorschriften van afdeling 2.1 (Zorgplicht), 2.2 (Lozingen), 2.4 (Bodem) en 2.10 (Financiële Zekerheid) en van 
hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn van toepassing voor zover het uit de activiteiten voortvloeit. 
De voorschriften van de bij het Activiteitenbesluit behorende Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 
zijn eveneens van toepassing voor zover dit uit de activiteiten voortvloeit. Gezien de rechtstreekse werking van het 
Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling kunnen in de vergunning geen voorschriften worden opgenomen die 
betrekking hebben op daarin geregelde activiteiten en aspecten, tenzij het Activiteitenbesluit of de bijbehorende 
Regeling de mogelijkheid biedt tot het stellen van maatwerkvoorschriften. 

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: 

Afvalstoffen: 
overeenkomstig artikel 10.14 van de Wet milieubeheer dient er rekening gehouden te worden met het Landelijk 
Afvalbeheerplan 2002-2012 (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 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 ven/verker, 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 hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn voorschriften gesteld ten aanzien van 
het lozen van hemelwater en huishoudelijk afvalwater. Aanvullend hierop kunnen in de vergunning maatwerkvoor
schriften worden opgenomen. 

B. Beoordeling en conclusie 
De voorschriften van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn toereikend voor het doelmatig beheren 
en afvoeren van hemelwater en huishoudelijk afvalwater. In deze vergunning worden derhalve ten aanzien van 
deze lozingen geen maatwerkvoorschriften opgenomen. 
Wel zijn voorschriften opgenomen ten aanzien van het lozen van schrobwater van de stallen en de reinigings- en ont
smettingsplaats voor veewagens. 
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Bodem: 
in de afdelingen 2.4 en 2.10 van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn voorschriften gesteld ten 
aanzien van de in het Activiteitenbesluit genoemde bodembedreigende activiteiten. Aanvullend hierop kunnen in de 
vergunning maatwerkvoorschriften worden opgenomen. 

B. Beoordeling en conclusie 
De voorschriften van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn toereikend voor het lozen van afvalwater 
in de bodem en overige bodembedreigende activiteiten. In deze vergunning worden derhalve geen 
maatwerkvoorschriften opgenomen, die betrekking (kunnen) hebben op de in het Activiteitgenoemde (deel)activiteiten. 

Geluid: 
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr.LT) 
de omgeving van de inrichting en daaraan gerelateerd de te beschermen woonomgeving sluit het meest aan bij de 
typering 'landelijk gebied' uit de Handreiking industrielawaai 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 (LAmax}: 
de maximale geluidniveaus dienen getoetst te worden aan hoofdstuk 4 van de Handreiking industrielawaai 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 geluidsgevoelige objecten zullen de grenswaarden in de 
voorschriften worden opgenomen. 

(Brand)gevaar: 
In paragraaf 18 van de aanvraag is aangegeven dat binnen de inrichting brandblusmiddelen aanwezig zullen zijn. De 
brandveiligheid en de brandbestrijdingsvoorzieningen zullen in het kader van de bouwvergunning op grond van de 
Woningwet worden beoordeeld. De eisen ten aanzien van brandblusmiddelen zijn opgenomen in de Model-
bouwverordening en in het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken opgenomen. Deze eisen hebben een 
rechtstreekse werking op het bedrijf. 

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 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. ^ 

Opslag van gevaarlijke stoffen in emballage: 
Richtliin PGS-15 van toepassing 
De PGS 15 is op hoofdlijnen van toepassing op gassen (klasse 2, voor zover spuitbussen en gasflessen), brandba
re vloeistoffen (klasse 3), brandbare en voor ontbranding vatbare stoffen en stoffen die met water brandbare gas
sen ontwikkelen (klasse 4.1, 4.2 en 4.3), oxiderende stoffen (klasse 5.1), organische peroxiden tot 150 kg (klasse 
5.2, type E en F), giftige stoffen (klasse 6.1), bijtende stoffen (klasse 8), milieugevaarlijke stoffen (klasse 9), CMR-
stoffen (carcinogeen, mutageen en reprotoxisch) en gevaarlijke afvalstoffen. De genoemde klasse-aanduiding is 
volgens de ADR. 

De aanvrager geeft aan dat er alleen gevaarlijke stoffen aanwezig zijn ten behoeve van de chemische luchtwasser. 
Bij schoonmaakwerkzaamheden wordt alleen water gebruikt, en geen reinigings- en ontsmettingsmiddelen. 

Zuuropslag: 
In de inrichting is maximaal 800 liter zwavelzuur aanwezig. De opslag van het zwavelzuur moet plaatsvinden 
overeenkomstig de paragraven 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9,3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 van PGS 15. 
Een kopie hiervan is bij de beschikking gevoegd. 
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Spuiwater: 
Bij het gebruik van de luchtwasser komt spuiwater vrij. Dit wordt naar een aparte afgesloten opslagruimte afgevoerd. 
Het spuiwater betreft een stikstofhoudende zwavelmeststof, dat verkregen wordt door ammoniakhoudende stallucht 
door filterelementen te leiden en deze met een verdunde oplossing van zwavelzuur in water te regenereren onder 
vorming van ammoniumsulfiet. Het product moet worden aangeduid als stikstofhoudende zwavelmeststof en kan als 
meststof, conform het Meststoffenbesluit, worden vervoerd en toegepast. 

Ter bescherming van het milieu zijn verder op de inrichting van toepassing zijnde voorschriften opgenomen. 

9. Coördinatie 

Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
Coördinatie met de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) conform het gestelde in hoofdstuk 14 van de Wet 
milieubeheer is niet nodig omdat er geen lozingen op het oppervlaktewater plaatsvinden. 

Woningwet 
De coördinatieregeling tussen de Woningwet en de Wet milieubeheer is van toepassing bij activiteiten die tevens 
zijn aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet. Er zullen geen bouwwerkzaamheden plaatsvinden 
waan/oor een bouwvergunning nodig is. 

10. De procedure 
De procedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer en met inachtname 
van het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 

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

De ontwerpbeschikking heeft van 12 november 2008 tot en met 24 december 2008 voor een ieder ter inzage gelegen. 
Er zijn geen zienswijzen ingediend. 

11. De definitieve beschikkinq 

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

De vergunning geldt voor een ieder die de inrichting drijft (art. 8.20 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 (art. 8.18, Wet milieubeheer). 

Indien er een veranderingvergunning wordt verleend, wordt de termijn van realisatie van de eerder 
verleende oprichtingsvergunning of revisievergunning niet verlengd. 

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

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, 

A. van der Zwan-Wenneker, 
afdeling Bouwen en Milieu. 


