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Onderwerp Verlening omgevingsvergunning VERZONDEN - j QKT 2013 

Geachte heer Bosch, 

U heeft op 28 mei 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (V2013-0391-01) ingediend voor 
het bouwen van een vleesvarkensstal en het milieuneutraal veranderen van de inrichting aan de 
Burgerkamp 1 en 6 in Loozen, kadastraal bekend gemeente Gramsbergen, sectie M, nummers 366,1893, 
2460, 2513, 2514 en 2515. 

Dit project omvat de volgende activiteiten: 

Werkzaamheid Groep Onderdeel 
Bouwwerk met agrarische functie bouwen Specialistische werkzaamheden Bouwen 

Inrichting (Milieu) Milieu Milieuneutraal veranderen 

De omgevingsvergunning wordt verleend, hieronder leest u de overwegingen, bepalingen en 
voorschriften. 

De beslissingstermijn van deze aanvraag is met zes weken verlengd. Voor de aanvraag zijn aanvullende 
gegevens gevraagd en ontvangen. Voor de termijn dat aanvullende gegevens zijn gevraagd is de 
beslistermijn opgeschort. 

Toetsingsgronden bouwen 
De aanvraag is conform de eisen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Woningwet 
getoetst aan het bestemmingsplan "Wijziging ex artikel 11WRO Bestemmingsplan Buitengebied 
Gramsbergen Burgerkamp a en 6 te Loozen", de Bouwverordening, het Bouwbesluit en het 
gemeentelijke welstandsbeleid (Welstandsnota). 
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De aanvraag voldoet aan de bepalingen van het bestemmingsplan. 

De Stadsbouwmeester heeft op 17 september 2013 een positief advies uitgebracht. Ik heb besloten dit 
advies over te nemen. 

Er wordt, met inachtneming van eventuele voorschriften, voldaan aan de bepalingen van artikel 2.10 Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht. 

Toetsingsgronden milieuneutrale verandering inrichting 
De aanvraag is getoetst aan artikel 2.14 van de Wabo. De beoordeling van de milieurelevante aspecten 
is opgenomen in de bijlage 'Beoordeling milieurelevante aspecten'. 

Omdat artikel 3.10 lid 3 Wabo van toepassing is, wordt de omgevingsvergunning voorbereid met de 
reguliere procedure. 

Er wordt, met inachtneming van eventuele voorschriften, voldaan aan de bepalingen van artikel 2.14 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

Natuurbeschermingswet 
Voor de aangevraagde activiteit is 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. De provincie 
Overijssel is het bevoegd gezag voorde Natuurbeschermingswet. De Natuurbeschermingswet 1998 kan 
aanhaken bij de Wabo. 

Voor het project is een aanvraag voor een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 
ingediend bij de provincie Overijssel. De gemeente heeft hierover bericht van de provincie ontvangen. 
Artikel 47a lid 2 Natuurbeschermingswet 1998 is van toepassing. Een verklaring van geen bedenkingen is als 
gevolg hiervan niet nodig. 

Besluit 
Tijdens de behandeling van de aanvraag zijn door derden geen bedenkingen/zienswijzen ingediend. 

Op basis van voornoemde toetsing heb ik besloten u - op grond van artikel 2.1 lid 1 sub a en sub e van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - de omgevingsvergunning voor bouwen en het 
veranderen of veranderen van de werking 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 bijlage(n) 
behorende bij dit besluit. 

Deze omgevingsvergunning voor het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting is 
een aanvulling op de reeds eerder verleende omgevingsvergunning voorde inrichting. 

Leges 
Op grond van de legesverordening moet u legeskosten betalen voor de behandeling van de aanvraag. De 
leges bedragen € 3,0.068,80 en zijn als volgt gespecificeerd: 

Kosten 
Onderdeel Omschrijving formulier Leges 
Bouwen Leges bouwactiviteiten € 496.000,00 € 10.068,80 
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De bouwkosten zijn gebaseerd op de door u opgegeven bouwkosten. Deze voldoen aan de 
"Correctierichtlijn ter bepaling van de bouwkosten", goedgekeurd door het college van burgemeester en 
wethouders d.d. 2 juli 2002. 

Voor het betalen van de leges kunt u gebruik maken van een acceptgiro. Deze wordt u binnenkort 
nagezonden. De betaling dient binnen 30 dagen na verzenddatum van de acceptgiro te geschieden. 

Rechtsmiddelen 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u per post of per fax tegen dit besluit een 
bezwaarschrift indienen bij ons college. Ook derden kunnen van deze gelegenheid gebruik maken. U 
kunt een bezwaarschrift ook digitaal indienen via www.Hardenbera.nl en dan via het digitaal loket. Voor 
het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u DigiD nodig. 

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Deze termijn vangt aan op 
de dag na de dag waarop het besluit is verzonden. 

Het bezwaarschrift 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 bezwaar wordt gemaakt; 
- de gronden van het bezwaar. 

Het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders gemeente 
Hardenberg, ter attentie van de Commissie Bezwaarschriften, Postbus 500,7770 BA Hardenberg. Het 
faxnummer van de Commissie Bezwaarschriften 150523-261129. Voorzover het bezwaar zich richt tegen 
de opgelegde leges, kunt u het richten aan de heffingsambtenaar van de gemeente Hardenberg. 

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 bezwaarschrift indient. Bij het verzoek om voorlopige voorziening dient een afschrift 
van het bezwaarschrift te worden overlegd. Voor deze aangegeven procedure is griffierecht 
verschuldigd. Het verzoek om voorlopige voorziening moet gericht worden de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Zwolle team Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. 

De mogelijkheid voor een verzoek om voorlopige voorziening is alleen van toepassing op de verlening van 
de omgevingsvergunning en niet op het heffen van leges. 

Wanneer kunt u gebruik maken van uw vergunning? 
U kunt na ontvangst gebruik maken van de omgevingsvergunning. De rechtbank kan de werking 
opschorten indien hierom wordt gevraagd. Indien er gebruik van de omgevingsvergunning wordt 
gemaakt voordat de omgevingsvergunning onherroepelijk is, geschiedt dit volledig op eigen risico. 

Het is mogelijk dat voor de uitvoering van de plannen nog meer omgevingsvergunningen, vergunningen 
of toestemming nodig zijn. U kunt hierbij denken aan de vergunning op grond van de 
Natuurbeschermingswet. 
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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 op telefoonnummer 14-0523 of u kunt een e-mail sturen naar 
gemeenteOhardenberq.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, de heffingsambtenaar en de 
invorderingsambtenaar van de gemeente Hardenberg, 

mr.\l.M. Nijenhuis 
Teamleicer ruimte en vergunningen 

Bijlagen: gewaarmerkte bescheiden: aanvraag met bijlagen 
voorschriften en nadere eisen 
beoordeling milieurelevante aspecten 
voorschriften omgevingsvergunning milieu 
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VOORSCHRIFTEN 

OMGEVINGSVERGUNNING 

BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN BOUWEN: 

• Tenminste 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden dienen de statische 
berekeningen en tekeningen van beton-, hout- en staalconstructie onderdelen in 3-voud bij 
het gemeentelijk bouwtoezicht aangeleverd en goedgekeurd te zijn alvorens er een 
aanvang met de werkzaamheden gemaakt mag worden. 

• Binnen een afstand van 40 meter van de toegang van de nieuw te bouwen stal dient een 
primaire, gecertificeerde bluswatervoorziening van minimaal goms/h beschikbaar te zijn. 

VOORSCHRIFTEN MILIEU: 

De voorschriften milieu zijn opgenomen in de bijlage'Voorschriften omgevingsvergunning milieu'. 

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN BOUWEN: 

Aanwezigheid bescheiden 
Tijdens het bouwen zijn, voor zover van toepassing, de volgende bescheiden of een afschrift 
daarvan op het terrein aanwezig: 
a. vergunning voor het bouwen; 
b. bouwveiligheidsplan; 
c. afschrift van een besluit ingevolge artikel 13,13a, of 14 van de Woningwet, dan wel een besluit 
tot oplegging van een last onder bestuursdwang dan wel last onder dwangsom, en 
d. overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere 
voorwaarden en ontheffingen. 

Het uitzetten van bebouwingsgrenzen (nieuwbouw woningen en utiliteitsbouw) 
Op grond van artikel 1.24 van het Bouwbesluit 2012 mag met het bouwen van 
nieuwbouwwoningen en utiliteitsbouw niet worden begonnen alvorens door of namens het 
bevoegd gezag: 
• de rooilijnen of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet. 
• het straatpeil is uitgezet; 

Uitzetten gebeurt door inlevering van bijgevoegd formulier "Verzoek uitzetten 
bouwwerk" door de cluster Geo-informatie binnen 5 werkdagen. 

Kennisgeving aan het bouwtoezicht van start van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden 
1 Het bevoegd gezag wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van de 

bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend door de houder 
van die vergunning schriftelijk van de aanvang van die werkzaamheden, met inbegrip van 
ontgravingswerkzaamheden, in kennis gesteld. Dit dient middels het bijgevoegd formulier 
"Melding bouwactiviteit gestart" te gebeuren (invullen en terug zenden met de 
antwoordenvelop). 
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2 Het bevoegd gezag dient ten minste één werkdag telefonisch (tel. 14-0523) in kennis te 
worden gesteld voor de feitelijke aanvang: 

• van het storten van beton; 

• van het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen daaronder 
begrepen; 

• van grondverbeteringswerkzaamheden. 

Gereedmelding van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden 
1 Het bevoegd gezag wordt ten minste op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden 

waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, door de houder van die vergunning 
schriftelijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis gesteld. Dit dient middels 
bijgevoegd formulier "Melding bouwactiviteit afgerond" te gebeuren (invullen en terug 
zenden met de antwoordenvelop). 

2 Van het gereedkomen van putten en van grond- en huisaansluitleidingen van de 
riolering, en van leidingdoorvoeren en mantelbuizen door wanden en vloeren beneden 
straatpeil moet het bevoegd gezag onmiddellijk na die voltooiing telefonisch (tel. 14-0523) in 
kennis worden gesteld. Onderdelen van het bouwwerk mogen niet 
zonder toestemming van het bevoegd gezag aan het oog worden onttrokken gedurende 
twee werkdagen na het tijdstip van kennisgeving, dit is tevens het geval als de plicht tot 
kennisgeving van voltooiing van toepassing is. 

Opmetingen, ontgravingen, opbrekingen en onderzoekingen 
Zolang de bouwwerkzaamheden niet zijn voltooid moeten alle opmetingen, ontgravingen, 
opbrekingen en onderzoeken worden verricht, welke het bevoegd gezag in het kader van de 
controle op de naleving van de Bouwverordening en van het Bouwbesluit nodig acht. 

Melden van werken bij lage temperaturen 
Indien bij temperaturen beneden 2 graden Celsius beton-, metsel- of buitenpleisterwerk wordt 
uitgevoerd, moet het bevoegd gezag schriftelijk ten minste twee werkdagen vóór het begin van 
het desbetreffende werk in kennis worden gesteld van de te treffen maatregelen ten behoeve van: 

a het niet verwerken van bevroren materialen; 
b het verkrijgen van een goede binding en verharding; 
c de bescherming van het desbetreffende werk na de voltooiing tegen vorstschade, 

zolang het nog onvoldoende is verhard of de temperatuur nog beneden 2 graden 
Celsius is. 

OVERIGE BEPALINGEN: 

1. Intrekking vergunning 
Artikel 2.33 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht noemt een aantal gevallen waarin 
de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk kan worden ingetrokken. 

2. Wijziging tenaamstelling 
In artikel 2.25 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht staat de mogelijkheid om de 
omgevingsvergunning op een andere naam te zetten. Hiervoor dient een melding op grond van 
artikel 4.8 Beslu.t omgevingsrecht bij het bevoegd gezag te worden ingediend. De melding dient 
ten minste een maand ingediend te worden voordat er gebruik van de vergunning wordt gemaakt. 
Het niet melden is een strafbaar feit op grond van de Wet op de economische delicten. 

3. Aan deze vergunning zijn op generlei wijze rechten van burgerrechtelijke aard te ontlenen in 
verband met het bouwen op of nabij de erfscheiding. 
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4. De vergunninghouder wordt er op gewezen dat voor het gebruik van bermen, voetpaden en 
gedeelten van wegen, voor zover deze in eigendom bij de gemeente zijn, voor de opslag van 
goederen en materieel en het plaatsen van containers, loodsen, keten e.d. een vergunning nodig is. 
Deze vergunning is nodig op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening en dient vooraf te 
worden aangevraagd. Voor het plaatsen van containers, loodsen of keten kan een 
omgevingsvergunning voor bouwen vereist zijn. 

5. Stilleggen van de bouw 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bouw stil te leggen indien er wordt gebouwd: 
a zonder omgevingsvergunning; 
b in afwijking van de omgevingsvergunning; 
c op grond bij of krachtens artikel 2.3 van het Besluit omgevingsrecht en er niettemin wordt 

geconstateerd, dat er wordt gebouwd in afwijking van het Bouwbesluit; 
d in afwijking van de voorschriften van de Bouwverordening. 

6. Het geheel van bepalingen en bevoegdheden uit de wet- en regelgeving is van toepassing. 

NADERE INFORMATIE: 

Bouwbesluit 2012 
Het Bouwbesluit 2012 is van toepassing. Hieronder staan enkele algemeen geldende bepalingen 
uit het Bouwbesluit 2012. 

Artikel 1.23 Aanwezigheid bescheiden 
Tijdens het bouwen zijn, voorzover van toepassing, de volgende bescheiden of een afschrift 
daarvan op het terrein aanwezig: 
a. vergunning voor het bouwen; 
b. bouwveiligheidsplan als bedoeld in artikel 8.3; 
c. afschrift van een besluit ingevolge artikel 13,13a, of 14 van de wet, dan wel een besluit tot 
oplegging van een last onder bestuursdwang dan wel last onder dwangsom, en 
d. overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere 
voorwaarden en ontheffingen. 

Artikel 1.24 Het uitzetten van de bebouwingsgrenzen 
Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor vergunning is verleend wordt, onverminderd de 
voorwaarden bij de vergunning, niet begonnen voordat voor zover nodig door of namens het 
bevoegd gezag: 
a. de rooilijnen of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet, en 
b. het straatpeil is uitgezet. 

Artikel 1.25 Mededeling aanvang en beëindiging bouwwerkzaamheden 
1. Het bevoegd gezag wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van 

bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend door de houder 
van die vergunning schriftelijk van de aanvang van die werkzaamheden, met inbegrip van 
ontgravingswerkzaamheden, in kennis gesteld. 

2. Het bevoegd gezag wordt ten minste op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden 
waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, door de houder van die vergunning 
schriftelijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis gesteld. 



Nummer: V2013-0391-01 
Datum : 30 september 2013 

3. Een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, wordt 
niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid. 

Artikel 8.i Aansturingsartikel 
1. De uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden is zodanig dat voor de omgeving een 

onveilige situatie of voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder zoveel mogelijk 
wordt voorkomen. 

2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze 
afdeling. 

Artikel 8.2 Veiligheid in de omgeving 
Bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter 
voorkoming van: 
a. letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouw- of sloopterrein 
grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen; 
b. letsel van personen die het bouw- of sloopterrein onbevoegd betreden, en 
c. beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan 
niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouw- of sloopterrein 
grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen. 

Artikel 8.3 Veiligheidsplan 
De op grond van artikel 8.2 te treffen maatregelen worden op aanwijzing van het bevoegd gezag 
vastgelegd in een bouw- of sloopveiligheidsplan. De maatregelen hebben ten minste betrekking 
op: 
a. de afscheiding en afsluiting van het bouw- of sloopterrein; 
b. de bereikbaarheid en bruikbaarheid van bluswater- en andere openbare voorzieningen; 
c. het stallen, afsluiten of opbergen van machines, werktuigen, materialen en installaties op 
zodanige wijze dat onbevoegden daar geen toegang toe hebben; 
d. het waarborgen van de verkeersveiligheid; 
e. het voorkomen van vallende objecten, en 
f. de nadere voorwaarden als bedoeld in artikel 1.29. 

Artikel 8.4 Geluidhinder 
1. Bouw- of sloopwerkzaamheden die een geluidniveau veroorzaken van ten minste 60 dB(A) op 
de gevel van een aangrenzende woonfunctie of van een 
aangrenzende gebruiksfunctie op een ander perceel, worden op werkdagen tussen 7:00 uur en 
19:00 uur uitgevoerd. Bij het uitvoeren van die werkzaamheden worden de in tabel 8.4 
aangegeven dagwaarden en de bij die dagwaarden aangegeven maximale blootstellingsduur in 
dagen dat de dagwaarde is bereikt niet overschreden. 

Tabel 8.4 
Dagwaarde <6odB(A) >6odB(A) >65dB(A) >7odB(A) >75-<8odB(A) 
Maximale 
blootstellingsduur onbeperkt 50 dagen 30 dagen 15 dagen 5 dagen 

2. Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van het eerste lid. Indien met een ontheffing van 
het bevoegd gezag bouw- of sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen tussen 
19:00 uur en 7:00 uur en op zaterdag, zondag of feestdagen wordt onverkort het gestelde in de 
ontheffing gebruik gemaakt van de akoestisch bezien best beschikbare stille technieken en meest 
gunstige werkwijze. 
3. De in tabel 8.4 aangegeven waarden gelden op gevels als bedoeld in artikel 1 juncto artikel ib, 
vijfde lid, van de Wet geluidhinder van woningen en gebouwen die op grond van artikel 1 van de 
Wet geluidhinder worden aangemerkt als andere geluidsgevoelige gebouwen en op de grens van 
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terreinen die op grond van artikel i van de Wet geluidhinder worden aangemerkt als 
geluidsgevoelige terreinen. 

Artikel 8.5 Trillingshinder 
1. Trillingen veroorzaakt door het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden bedragen in 
geluidsgevoelige ruimten als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder en in verblijfsruimten als 
bedoeld in artikel i.i, onderdeel e, van het Besluit geluidhinder niet meer dan de trillingsterkte, 
genoemd in tabel 4 van de Meet- en beoordelingsrichtlijn deel B «Hinder voor personen in 
gebouwen» 2006. 
2. Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van de trillingsterkte, bedoeld in het eerste lid. 

Artikel 8.6 Stofhinder 
Tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen om 
visueel waarneembare stofverspreiding buiten het bouw- of sloopterrein te voorkomen. 

Artikel 8.7 Grondwaterstand 
Het bemalen van bouwputten, leidingsleuven en andere tijdelijke ontgravingen ten behoeve van 
bouwwerkzaamheden leidt niet tot een zodanige wijziging van de grondwaterstand dat gevaar 
kan ontstaan voor de veiligheid van belendingen. 

Artikel 8.8 Aansturingsartikel 
1. Bouw- en sloopwerkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat tijdens de uitvoering 
vrijkomend bouw- en sloopafval deugdelijk wordt gescheiden. 

2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in 
deze afdeling en de krachtens die bepalingen gegeven voorschriften. 

Artikel 8.9 Scheiden bouw- en sloopafval 
Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de te scheiden categorieën 
bouw-en sloopafval en de opslag en afvoer daarvan op en van het terrein bij het uitvoeren van 
bouw- of sloopwerkzaamheden. 

Flora- en Faunawet 
De Flora- en Faunawet blijft ondanks deze omgevingsvergunning van toepassing. De Flora- en 
Faunawet verbiedt de verstoring en verontrusting van verblijfplaatsen van beschermde 
diersoorten en planten. 
Een ieder dient dan ook voldoende zorg in acht te nemen voor de in het wild levende dieren en 
planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. 
De bedoelde zorg houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden 
dat doorzijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden 
veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voorzover zulks in redelijkheid 
kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen 
worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voorzover die gevolgen niet kunnen 
worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. 
Nadere informatie kunt u onder andere vinden op de website www.natuurloket.nl. 

Brandveilig gebruiken 
Om brandveiligheid in gebouwen te realiseren, worden er vanuit de overheid eisen gesteld aan de 
manier waarop gebouwen gebouwd en gebruikt worden. 
Ten aanzien van het brandveilig gebruik stelt de gemeente eisen op basis van de Bouwbesluit die 
van niet-bouwkundige aard zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan blusmiddelen en het periodiek 
onderhoud (bijv. keuringen) hiervan. Deze regels zijn vastgelegd in de Bouwbesluit. In bepaalde 



Nummer : V2013-0391-01 
Datum : 30 september 2013 

gevallen is een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik of gebruiksmelding voor 
brandveilig gebruik noodzakelijk. Voor nadere informatie verwijs ik u de internetsite 
www.omqevinQsloket.nl en www.brandweerommen-hardenbera.nl 

SCHADE: 

Indien er door werkzaamheden die verband houden met het gebruik maken van deze vergunning 
schade aan de openbare ruimte wordt toegebracht worden de kosten van herstel bij u in rekening 
gebracht. 

Voor kennisgeving en nadere informatie: afdeling Ruimtelijk Domein 
Postbus 500 
7770 BA HARDENBERG 
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Bijlage 2 

Beoordeling milieurelevante aspecten 

Op grond van artikel 2.14 lid 5 en 3.10 lid 3 Wabo wordt voor een wijziging van het 
milieugedeelte van de omgevingsvergunning de reguliere procedure worden gebruikt als er 
geen sprake is van: 

• andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende 
omgevingsvergunning is toegestaan 

• een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend 
• de plicht tot het maken van een milieueffectrapport 

Voor de aanvraag wordt beoordeeld of artikel 3.10 lid 3 Wabo van toepassing is. De aanvraag 
wordt tevens getoetst aan de bepalingen van artikel 2.14 Wabo. 

Toetsing milieuneutraal veranderen 
Op 25 juli 2011 is voor deze locatie een nieuwe, de gehele inrichting omvattende 
milieuvergunning verleend voor een vleesvarkensbedrijf voor het houden van: 
-1.533 vleesvarkens, overige bedrijven, hokoppervlak maximaal 0,8 m2; 
-1.674 vleesvarkens, gedeeltelijk roostervloer, mestkelder met water- en mest-kanaal, 

schuine putwand, met roosters anders dan metalen driekant op het mestkanaal, 
emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m2 (BWL 2004.05.V1); 

- 2.900 vleesvarkens, gedeeltelijk roostervloer, luchtwassystemen anders dan biologisch of 
chemisch, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn 
en biologische wasser (BWL 2009.12), hokoppervlak groter dan 0,8 m2. 

De vergunning van 25 juli 2011 is op 7 mei 2012 ambtshalve gewijzigd. Als gevolg van deze 
milieuvergunning mogen binnen deze inrichting de volgende aantallen dieren worden 
gehouden: 
-1.488 vleesvarkens, overige bedrijven, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 

-1.674 vleesvarkens, gedeeltelijk roostervloer, mestkelder met water- en mestkanaal, 
schuine putwand, met roosters anders dan metalen driekant op het mestkanaal, 
emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m2 (BWL 2004.05.Vi); 

- 2.900 vleesvarkens, gedeeltelijk roostervloer, luchtwassystemen anders dan biologisch of 
chemisch, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn 
en biologische wasser (BWL 2009.12), hokoppervlak groter dan 0,8 m2. 

De vergunning van 7 mei 2012 is onherroepelijk vastgesteld en in werking getreden. 

Er wordt nu omgevingsvergunning gevraagd voor het houden van: 
-1488 vleesvarkens, overige bedrijven, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 

-1674 vleesvarkens, gedeeltelijk roostervloer, mestkelder met water- en mestkanaal, 
schuine putwand, met roosters anders dan metalen driekant op het mestkanaal, 
emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m2 (BWL 2004.05.Vi); 

- 2.250 vleesvarkens, gedeeltelijk roostervloer, luchtwassystemen anders dan biologisch of 
chemisch, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn 
en biologische wasser (BWL 2009.12), hokoppervlak groter dan 0,8 m2. 

De aanvraag betreft een kleinere dierbezetting en een andere stal in vergelijking met de 
milieuvergunningen van 25 juli 2011 en 7 mei 2012. 
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Toetsing Wet geurhinder en veehouderij 
Onderstaande berekening is uitgevoerd voor de op 7 mei 2012 vergunde dierbezettina. 

Onderstaande berekeningen zijn gegenereerd met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) 
KEMA Nederland B.V.. 
Berekende ruwheid: 0,14 m 
Meteo station: Eindhoven 
Brongegevens:  
BronlD X-coördinaat Y-coördinaat EP Hoogte Gem.geb. 

hoogte 
EP Diam. EPUittr. 

snelh. 
E-Aanvraag 

stal 4 (968 trad) 242 296 512 644 6,5 4,3 0,60 4,00 22 264 
stal 5 (520 trad) 242 296 512 669 5,o 3,5 0,50 0,40 II960 
nw stal (2900x3,5) 242 353 512 590 6,0 5,8 5,ii 1,22 10150 
stal 7 nok 1674x17, 242 348 512 653 8,2 5,6 1,96 4,77 29 965 

Geur gevoelige locaties: 
GGLID X-coördinaat Y-coördinaat Geurnorm Geurbelasting 
Burgerkamp 8 242 221 512 458 14,0 13,3 
Kerkenkastweg 24 242 543 512 851 8,0 10,9 
Telgte 13 241845 513 316 4,0 2,7 
Lohnisweg 1 242 597 512 474 14,0 8,0 
Kerkenkastweg 22 242 371 513 046 8,0 7,2 
Kerkenkastweg 26 242 596 512 821 8,0 9,3 
Schooldijk 1 242 744 512 524 14,0 4,8 
Kanaaldijk west 6 242 026 512 964 8,0 7,4 

Uit bovenstaande berekening blijkt dat de geurbelasting op het geurgevoelige objecten 
Kerkenkastweg 24 en Kerkenkastweg 26 hoger is dan de geurnorm uit de geurverordening. 
In de considerans bij de vergunning van 7 mei 2012 is uiteengezet dat met toepassing van de 
zogenaamde 50%-regeling, wordt voldaan aan de gestelde in de Wgv. 

Onderstaande berekening is uitgevoerd voor de aangevraagde dierbezetting: 

Onderstaande berekeningen zijn gegenereerd met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) 
KEMA Nederland B.V.. 
Berekende ruwheid: 0,14 m 
Meteo station: Eindhoven 
Brongegevens:  
BronlD X-coördinaat Y-coördinaat EP Hoogte Gem.geb. 

hoogte 
EP Diam. EP Uittr. 

snelh. 
E-Aanvraag 

stal 4 (968 trad) 242 296 512 644 6,5 4,3 0,60 4,oo 22 264 
stal 5 (520 trad) 242 296 512 669 5,o 3,5 0,50 4,oo 11 960 
nw stal (2250x3,5) 242 353 512 599 3,5 4,8 4,69 1,12 7 875 
stal 7 nok 1674x17, 242 348 512 653 8,2 5,6 1,96 4,77 29 965 

Geur gevoelige locaties: 
GGLID X-coördinaat Y-coördinaat Geurnorm Geurbelasting 
Burgerkamp 8 242 221 512 458 14,0 ll,7 
Kerkenkastweg 24 242 543 512 851 8,0 10,2 
Telgte 13 241845 513 316 4,0 2,5 
Lohnisweg 1 242 597 512 474 14,0 6,7 
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Kerkenkastweg 22 242 371 513 046 8,0 6,8 
Kerkenkastweg 26 242 596 512 821 8,0 8,8 
Schooldijk 1 242 744 512 524 14,0 4,3 
Kanaaldijk west 6 242 026 512 964 8,0 6,9 
Uit deze berekeningen blijkt dat door de aangevraagde wijziging van de dierbezetting de 
geurbelasting op de geurgevoelige objecten verbetert. Dus wordt ten aanzien van het aspect 
geur voldaan aan het gestelde in artikel 3.10 lid 3 Wabo. 

Toetsing ten aanzien van het aspect ammoniak 

Omschrijving diersoort 
Emissie¬ 

factor 

Wijziging 

Aantal NHj-emissie 

vleesvarkens, overige bedrijven, hokoppervlak maximaal 

0,8 m2 2,5 1.488 3.720 

vleesvarkens, gedeeltelijk roostervloer, mestkelder met 

water- en mestkanaal, schuine putwand, met roosters 

anders dan metalen driekant op het mestkanaal, emit¬ 

terend mestoppervlak maximaal 0,18 m2 (BWL 2004.05.V1) 

1,2 1.674 2.008,8 

vleesvarkens, gedeeltelijk roostervloer, luchtwassystemen 

anders dan biologisch of chemisch, gecombineerd lucht- 

wassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en 

biologische wasser (BWL 2009.12), hokoppervlak groter 

dan 0,8 m2 

o,53 2.900 1-537 

Totaal 7.265,8 

Berekening van de ammoniakemissie van de aangevraagde dierbezetting: 

Omschrijving diersoort 
Emissie¬ 

factor 

Wijziging 

Aantal NHj-emissie 

vleesvarkens, overige bedrijven, hokoppervlak maximaal 

0,8 m2 2,5 1.488 3.720 

vleesvarkens, gedeeltelijk roostervloer, mestkelder met 

water- en mestkanaal, schuine putwand, met roosters 

anders dan metalen driekant op het mestkanaal, emit¬ 

terend mestoppervlak maximaal 0,18 m2 (BWL 2004.05.V1) 

1,2 1.674 2.008,8 

vleesvarkens, gedeeltelijk roostervloer, luchtwassystemen 

anders dan biologisch of chemisch, gecombineerd lucht- 

wassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en 

biologische wasser (BWL 2009.12), hokoppervlak groter 

dan 0,8 m2 

o,53 2.250 1.192,5 

Totaal 6.921,3 

Uit bovenstaande berekeningen blijkt dat door de aangevraagde wijziging van de 
dierbezetting de emissie van ammoniak verminderd. Dus wordt ten aanzien van het aspect 
ammoniak voldaan aan het gestelde in artikel 3.10 lid 3 Wabo. 
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Toetsing van het aspect luchtkwaliteit 

In onderstaande tabel de berekening van de fijn stof emissie van de op 7 mei 2012 vergunde 
en de aangevraagde dierbezetting:  

diersoort 

Emissiefactor 
fijn stof 
(PM10) 

(gr./dier/jaar) 

Aantal dieren 
vergund 
7-5-2012 

emissie fijn 
stof 

vergund 
gr./jaar 

Aantal 

dieren 

aanvraag 

emissie fijn 
stof 

aanvraag 
gr./jaar 

vleesvarkens, gedeeltelijk 

roostervloer, mestkelder mei 

water- en mestkanaal, 

schuine putwand, met 

roosters anders dan metalen 

driekant op het mestkanaal, 

emitterend mest-oppervlak 

maximaal 0,18 m2 (BWL 

2004.05.Vi) 

153 1.674 256.122 1.674 256.122 

vleesvarkens, overige 

bedrijven, hokoppervlak 

maximaal 0,8 m2 

153 1.488 227.664 1.488 227.664 

vleesvarkens, gedeeltelijk 

roostervloer, luchtwassyste- 

men anders dan biologisch 

of chemisch, gecombineerd 

luchtwassysteem 85% emis¬ 

siereductie met watergordijn 

en biologische wasser (BWL 

2009.12), hokoppervlak 

groter dan 0,8 m2 

31 2.900 89.900 2.250 69.750 

Totaal 573.686 553-536 

Uit bovenstaande berekeningen blijkt dat door de aangevraagde wijziging van de 
dierbezetting de emissie van fijn stof afneemt. Dus wordt ten aanzien van het aspect 
luchtkwaliteit ook voldaan aan het gestelde in artikel 3.10 lid 3 Wabo. 

Overige aspecten 
Door de aangevraagde wijziging van de dierbezetting zal tevens het gebruik van energie 
afnemen, er zal geen emissie van andere stoffen plaatsvinden en het aantal 
transportbewegingen zal niet toenemen. 

De aanvraag betreft een zelfde inrichting waarvoorop 25juli 2011 en 7 mei 2012 een 
milieuvergunning is verleend: een agrarisch bedrijf waar varkens worden gehouden. In de 
milieuvergunning van 25 juli 2011 en 7 mei 2012 was sprake van de toename van dieren in 
onder andere een nieuwe stal. In de aanvraag is sprake van een kleinere dierbezetting dan 
reeds vergund. De aanvraag betreft de realisering van een nieuwe stal dan op ongeveer 
dezelfde locatie in vergelijking met de milieuvergunning van 25 juli 2011 en 7 mei 2012. De 
nieuwe stal in de aanvraag heeft een kleiner oppervlak dan de stal zoals vergund op 25 juli 
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2011 en 7 mei 2012. De nieuwe stal heeft een luchtwasser zoals de stal in de milieuvergunning 
van 25 juli 2011 en 7 mei 2012 ook heeft. De soort milieugevolgen van de aanvraag zijn van 
dezelfde soort waarvoor op 25 juli 2011 en 7 mei 2012 een milieuvergunning is verleend. Op 
grond van bovenstaande ontstaan er geen andere gevolgen voor het milieu dan reeds is 
vergund. 

Milieueffectrapport 
De grondslag voor het maken van een milieueffectrapport staan in hoofdstuk 7 van de Wet 
milieubeheer en het Besluit Milieueffectrapportage. De aanvraag betreft een kleinere 
dierbezetting dan vergund. Er wordt niet voldaan aan de voorwaarden die leiden tot het 
maken van een milieueffectrapport. Er behoeft geen milieueffectrapport te worden gemaakt. 

Conclusie 
De aanvraag omgevingsvergunning veroorzaakt geen andere of grotere nadelige gevolgen 
voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan. Om te 
oordelen of er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de 
geldende omgevingsvergunningen is toegestaan zijn onder andere de aspecten geur, 
ammoniak en luchtkwaliteit getoetst. Tevens heeft er een overweging plaatsgevonden over 
energiegebruik, emissie van andere stoffen en transportbewegingen. De aanvraag leidt niet 
tot een andere inrichting dan waarvoor op 25 juli 2011 en 7 mei 2012 een milieuvergunning is 
verleend. Er behoeft geen milieueffectrapportage te worden gemaakt. 

Op grond van bovenstaande voldoet de aanvraag, met inachtneming van eventuele 
voorschriften, tevens aan de toetsingscriteria uit artikel 2.14 Wabo. 

Er wordt, met inachtneming van eventuele voorschriften, voldaan aan het gestelde in artikel 
3.10 lid 3 en 2.14 Wabo. 

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. 

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. Hierom 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 aanvraag 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 
2.1 Zorgplicht 
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2.2 Lozingen 

2-3 Lucht 

2.4 Bodem 

31 Afvalwaterbeheer (huishoudelijk afvalwater en lozen van hemelwater) 

3-2 
§3-2.1 

Installaties 
Het in werking hebben van een stookinstallatie 

3-3 
§3-3-2 

Activiteiten met voer- of vaartuigen 
Uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen 

3-4 
§3-4-5 
§3.4.6 

§3-4-7 
§3-4-9 

Opslaan van stoffen (of het vullen van gasflessen) 
Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen 
Opslaan van drijfmest (en digestaat) 
Opslaan van vloeibare bijvoederproducten 
Opslaan van gasolie (, smeerolie of afgewerkte olie) in bovengrondse opslagtank 

3-5 
§3-5-4 
§3.5.8 

Agrarische activiteiten 
Waterbehandeling van agrarische activiteiten 
Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven 

IPPC- RIEVinstallatie 
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 5.412 vleesvarkens. Dit betekent dat er sprake is 
van een IPPC-installatie met meer dan 2.000 plaatsen voor mestvarkens. 

Best beschikbare technieken. BBT 
In artikel 9.2 van de Regeling omgevingsrecht (Mor) staat dat het bevoegd gezag bij 
vergunningverlening rekening houdt met de voor de inrichting in aanmerking komende beste 
beschikbare technieken en monitoringeisen. Er moet rekening worden gehouden met de 
relevante BBT-conclusies en Nederlandse informatiedocumenten over de beste beschikbare 
technieken, die zijn opgenomen de bijlage 'Nederlandse informatiedocumenten over BBT' 
van het Mor. 
In deze bijlage wordt o.a. verwezen naar de navolgende relevante documenten: 

NeR Nederlandse emissierichtlijn lucht, juli 2012 
NRB 2012; Nederlandse richtlijn bodembescherming, maart 2012 
Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij, juni 2007 
Oplegnotitie BREF Intensieve pluimvee- en varkenshouderij, juli 2007\ 

De BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in 
het Publicatieblad van de Europese Unie (Uitvoeringsbesluit van Europese commissie). De 
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volgende BBT-conclusies / BREfs zijn van toepassing op intensieve pluimvee- of 
varkenshouderijen: 

BREF Intensieve pluimvee- en varkenshouderij; 
Daarnaast zijn tevens van belang: 

BREF Energie-efficiëntie; 
BREF Opslag en overslag bulkgoederen. 

Uit toetsing aan deze documenten blijkt dat de inrichting ten minste de voor deze inrichting in 
aanmerking komende BBT toepast. 

Naast de direct werkende voorschriften van de hoofdstukken 2 en 3 van het 
Activiteitenbesluit zijn de Voorschriften omgevingsvergunning (milieu)' (bijlage 3) van 
toepassing op deze inrichting. 



Nummer: V2013-0391-01 
Datum : 30 september 2013 

Bijlage 3 

VOORSCHRIFTEN 

OMGEVINGSVERGUNNING (MILIEU) 

INHOUDSOPGAVE 

1 ALGEMEEN 
2 HET HOUDEN VAN DIEREN 

ENERGIE 

4 GELUID EN TRILLINGEN 

S NOODSTROOMAGGREGAAT 
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Opmerking: In het Activiteitenbesluit zijn voor verschillende activiteiten die, volgens de aanvraag, 
binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene voorschriften opgenomen. In de AIM-module 
(http://aim. vrom. nl/) kunt u checken welke algemene milieuregels voor uw inrichting van toepassing 
zijn. Wij adviseren u deze module in te vullen. Naast de voorschriften van het Activiteitenbesluit zijn de 
volgende (aanvullende) voorschriften van toepassing. 

VOORSCHRIFTEN MILIEU 

1. ALGEMEEN 
1.1 De inrichting is in overeenstemming met de aanvraag om een vergunning, ingekomen 28 mei 

2013, met bijbehorende tekening met tekeningnummer M-01, laatst gewijzigd 29 augustus 
2013. Ook de bij de aanvraag bijbehorende bijlagen "activiteit milieu", ingekomen 28 mei 2013 
en 18 juli 20i3maken onderdeel uit van de vergunning. Allen zijn voorzien van nummer V2013- 
0391-01. 

2. HET HOUDEN VAN DIEREN 
2.1 In de inrichting zijn maximaal de volgende te houden dieren/dierplaatsen aanwezig: 

-1.488 vleesvarkens, overige bedrijven, hokoppervlak maximaal 0,8 m2; 

-1.674 vleesvarkens, gedeeltelijk roostervloer, mestkelder met water- en mestkanaal, 
schuine putwand, met roosters anders dan metalen driekant op het mestkanaal, 
emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m2 (BWL 2004.05.V1); 

- 2.250 vleesvarkens, gedeeltelijk roostervloer, luchtwassystemen anders dan biologisch of 
chemisch, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn 
en biologische wasser (BWL 2009.12), hokoppervlak groter dan 0,8 m2. 

3. ENERGIE 
3.1 Het energieverbruik van de volgende energiedragers wordt per jaar geregistreerd: 

- het aardgasverbruik in 013; 
- het elektriciteitsverbruik in kWh; 
- het watergebruik in m3. 
Deze gegevens worden gedurende vijfjaar in de inrichting bewaard in het milieuregister. 

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

3.3 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. 

3.4 De ventilatiesystemen dienen te zijn voorzien van een frequentieregeling. 

3.5 De bestaande TL-verlichting dient bij vervanging te worden vervangen door 
energiebesparende verlichtingsarmaturen. 

3.6 Bij vervanging dient de bestaande CV-installatie te worden vervangen door een HR-CV 
installatie 
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4. GELUID EN TRILLINGEN 
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) 
4.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LA^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) 
4.2 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. 

4.3 De in deze vergunning opgenomen voorschriften die betrekking hebben op de maximale 
geluidsniveaus (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. 

4.4 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus 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. 

4.5 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. 

5. NOODSTROOMAGGREGAAT 
5.1 Proefdraaien mag: 

a. maximaal 1 maal per week gedurende maximaal 1 uur; 
b. niet op zaterdagen en zondagen en erkende feestdagen; 
c. niet tussen 17.00 en 09.00 uur. 

5.2 Op de dieselmotor van een noodstroomaggregaat is een doelmatige uitlaatgeluiddemper 
aangebracht. 

5.3 Een noodstroomaggregaat met uitlaatdempersysteem is zodanig opgesteld dat er geen 
brandgevaar ontstaat. 
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Onderwerp Omgevingsvergunning Burgerkamp 1-6 te Loozen «WONDE*., mm 

Geachte heer Huizebosch, 

Zoals telefonisch besproken met de gemeente ontvangt u hierbij een afschrift van de 
omgevingsvergunning voor het perceel Burgerkamp 1-6 te Loozen. De rechtsmogelijkheden 
voor belanghebbenden staan vermeld in het besluit. 

De volledige omgevingsvergunning (met alle tekeningen en bijlagen) kunt u inzien bij de 
Publieksdienst. U kunt hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 14 0523. 

Hoogachtend, 
ister en wethouders van de gemeente Hardenberg, 

otTA. Sloot 
Medewerker bouw- en woningtoezicht 

d/rc/i/éf^ 
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Geachte mevrouw Greven, 

Zoals telefonisch besproken met de gemeente ontvangt u hierbij een afschrift van de 
omgevingsvergunning voor het perceel Burgerkamp 1-6 te Loozen. De rechtsmogelijkheden 
voor belanghebbenden staan vermeld in het besluit. 

De volledige omgevingsvergunning (met alle tekeningen en bijlagen) kunt u inzien bij de 
Publieksdienst. U kunt hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 14 0523. 

Hoogachtend, 
nameps hetcoHegevanJiurgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, 

'ÖTh.A. Sloot 
Medewerker bouw- en woningtoezicht 


