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Geachte heer/mevrouw Takman, 

U hebt op 4 juli 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (V2014-0818-01) ingediend 
voor het bouwen van een legkippenstal en een loods, het veranderen van de inrichting (milieu), 
het handelen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten en het handelen met 
gevolgen voor beschermde natuurgebieden aan de De Haarweg 20 in Lutten, kadastraal bekend 
Ambt-Hardenberg, sectie P, nummer 331. 

In de email van 19 maart 2015 is aangegeven dat het onderdeel handelingen met gevolgen voor 
beschermde plant- en diersoorten ten onrechte is ingediend bij deze aanvraag en wordt 
ingetrokken. 

Het project omvat nu de volgende activiteiten: 

Werkzaamheid 
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of 
veranderen (Milieu) 

Groep 
Werkzaamheden m.b.t. 
brandveilig gebruik en milieu 

Onderdeel 
Handelen besch. natuurgebieden 

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of 
veranderen (Milieu) 

Werkzaamheden m.b.t. 
brandveilig gebruik en milieu 

Revisie 

Overige bouwwerken bouwen Bouwen en verbouwen Bouwen 
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Per brief van 4 september 2014 zijn aanvullende gegevens gevraagd voor de onderdelen milieu 
(revisie) en bouwen. Vervolgens zijn per brief van 9 oktober 2014 aanvullende gegevens gevraagd 
voor de VVGB (handelen beschermde natuurgebieden). De aanvullende gegevens zijn ontvangen 
op 13 oktober 2014 en 2 februari 2015 (akoestisch rapport). 

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

Toetsingsgronden bouwen 
De aanvraag is conform de eisen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de 
Woningwet getoetst aan het bestemmingsplan/beheersverordening "Buitengebied Hardenberg", 
de Bouwverordening, het Bouwbesluit en het gemeentelijke welstandsbeleid (Welstandsnota). 

De Stadsbouwmeester heeftop 22 juli 2014 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. 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

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

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

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

Aanvullende gegevens 
De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 13 oktober 2014 en 2 februari 2015. 

Toetsingsgronden Natuurbeschermingswet 
Er wordt vergunning aangevraagd voor het houden van dieren. Voor deze activiteit is ook op 
grond van artikel igd van de Natuurbeschermingswet 1998 een vergunning nodig. Dit is een 
aangewezen categorie activiteit als bedoeld in artikel 2.27 Wabo. De provincie Overijssel is het 
bevoegd gezag voor de Natuurbeschermingswet. De Natuurbeschermingswet 1998 is een 
aanhaker van de Wabo. Dit heeft tot gevolg dat de omgevingsvergunning niet wordt verleend 
dan nadat het Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel hebben verklaard dat ze tegen de 
aangevraagde wijziging geen bedenkingen hebben. De aanvraag voor de omgevingsvergunning, 
met bijbehorende bescheiden zijn gezonden naar Gedeputeerde Staten. 

In de brief van 22 mei 2015 is door Gedeputeerde Staten door middel van een brief met kenmerk 
2015/0136214 aangegeven dat zij geen bedenkingen hebben tegen het verlenen van de 
gevraagde omgevingsvergunning. De VVGB van Gedeputeerde Staten inclusief de daarin 
genoemde stukken maken onderdeel uit van de vergunning. 
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Procedure 
De kennisgeving van het ontwerpbesluit is op 24 maart 2015 in huis-aan-huisblad Dedemsvaartse 
Courant gepubliceerd, waarbij bekend is gemaakt dat vanaf 25 maart 2015 gedurende zes weken 
het ontwerpbesluit, met bijbehorende stukken, ter inzage ligt en tijdens deze termijn zienswijzen 
kunnen worden ingediend. Tijdens de termijn van terinzageleggingen zijn geen zienswijzen 
ingediend. 

Besluit 
Op basis van voornoemde toetsing heb ik besloten u - overeenkomstig de besluitvormings
procedure als bedoeld in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en gelet 
op artikel 2.1 lid 1 sub a en sub e en artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
- de omgevingsvergunning voor bouwen en voor het veranderen van een inrichting (revisie) en 
voor handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden met voorschriften te 
verlenen op grond van de aanvraag zoals aangegeven op de hierbij gevoegde gewaarmerkte 
bijlagen. 

De voorschriften waaronder deze omgevingsvergunning wordt verleend kunt u nalezen in de 
bijlage(n) behorende bij dit besluit. 

Leges 
Op grond van de legesverordening moet u legeskosten betalen voor de behandeling van de 
aanvraag. De leges bedragen € 8.075,30 en zijn als volgt gespecificeerd: 

Onderdeel 
Bouwen 

Handelen besch. 
natuurgebieden 

Omschrijving 
Leges bouwactiviteiten 

Leges handelen beschermde 
natuurgebieden 

Kosten 
formulier 

€387.000,00 

Totale 
bouwkosten Leges 

€8,010,90 

€ 64,40 

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 factuur. Deze wordt u binnenkort 
nagezonden. De betaling dient binnen 30 dagen na verzenddatum van de factuur te geschieden. 

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

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

de naam en het adres van de indiener; 
de dagtekening; 
een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen beroep wordt ingesteld; 
de gronden van het beroep. 

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 
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een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de rechtbank is mogelijk, indien u 
binnen de genoemde termijn van zes weken ook een beroepschrift indient. Bij het verzoek om 
voorlopige voorziening dient een afschrift van het beroepschrift te worden overlegd. Het verzoek 
om voorlopige voorziening moet gericht worden de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Overijssel sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. 

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

Rechtsmiddelen leges 
Indien u het niet eens bent met de leges kunt u bezwaar maken bij de heffingsambtenaar van de 
gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg. 

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Deze termijn vangt 
aan op de dag na de dag waarop dit 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 ingesteld; 
de gronden van het bezwaar. 

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

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

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

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

Wendy Schutmaat 
Adviseur milieuzaken 
Cluster Ruimte en Vergunningen 

Bijlagen: -overweging milieurelevante aspecten 
-voorschriften en nadere eisen 
-gewaarmerkte bescheiden 

mailto:qemeente@ommen-hardenbera.nl
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Bijlage 1 

VOORSCHRIFTEN 
OMGEVINGSVERGUNNING 

BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN: 
• Tenminste 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden dienen de statische berekeningen en 

tekeningen van beton-, hout- en staalconstructie onderdelen in 3-voud bij de Gemeente Hardenberg, 
Bouw- en Woningtoezicht aangeleverd en goedgekeurd te zijn alvorens er een aanvang met de 
werkzaamheden gemaakt mag worden. 

• Van de brandvoortplantingsklasse en de rookproductie van constructieonderdelen dient op verzoek 
een certificaat te worden geleverd. 

VOORSCHRIFTEN VVGB NATUURBESCHERMINGSWET 
De verklaring van geen bedenkingen en de daarbij behorende voorschriften zijn opgenomen in de 
bijlage "Verklaring van geen bedenkingen". 

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 Besluit 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. 



Nummer: 72014-0818-01 
Datum : 28 mei 2015 

7 

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 
Het bevoegd gezag is 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, voor zover 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. 

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. 
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Artikel 8.1 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 < 60 dB(A) > 60 dB(A) >65 dB(A) > 70 dB(A) > 75 - < 80 
dB(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. 
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3. De in tabel 8.4 aangegeven waarden gelden op gevels als bedoeld in artikel i juncto artikel ib, 
vijfde lid, van de Wet geluidhinder van woningen en gebouwen die op grond van artikel i van de Wet 
geluidhinder worden aangemerkt als andere geluidsgevoelige gebouwen en op de grens van 
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 1.1, 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. 

http://www.natuurloket.nl
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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 
gevallen is een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik of gebruiksmelding voor brandveilig 
gebruik noodzakelijk. Voor nadere informatie verwijs ik u de internetsite www.omqevinasloket.nl en 
www.brandweerommen-hardenberQ.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. 
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Bijlage 2 

OVERWEGING Ml LIEU RELEVANTE 
ASPECTEN 
1. De aanvraag 
Op 4 juli 2014 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het milieuverantwoord 
ondernemen (revisie) binnengekomen voor een pluimveebedrijf. 
De vergunning wordt aangevraagd voor het uitbreiden van het bedrijf. Er wordt een nieuwe stal 
gebouwd voor het houden van 34.457 legkippen. De vergunning wordt gevraagd voor het houden 
van de volgende aantallen dieren: 

86.757 legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen. 

2. Huidige vergunningsituatie 
Eerder zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend: 
Datum Soort vergunning/melding 
20 juli 2007 Revisievergunning 

Er is vergunning voor het houden van: 
52.300 legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen. 

3. Activiteitenbesluit 
Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (verder genoemd 
het Activiteitenbesluit) in werking getreden. Daarnaast is op ijanuari 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. 
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Op deze activiteiten zijn de bepalingen en voorschriften van het Activiteitenbesluit en de 
bijbehorende -regeling rechtstreeks van toepassing. 

Afdeling Omschrijving 
2.1 Zorgplicht 
2.2 Lozingen 
23 Lucht 
2.4 Bodem 
3-1 Afvalwaterbeheer (huishoudelijk afvalwater en lozen van hemelwater) 

§3i-3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende 
voorziening 

§3.1.4 Behandelen van huishoudelijk afvalwater op locatie 

3-2 Installaties 

§3.2.1 Het in werking hebben van een stookinstallatie 

3-3 Activiteiten met voer- of vaartuigen 

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

3-4 Opslaan van stoffen of het vullen van gasflessen 

S3-4-5 Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen 

§3.4.6 Opslaan van drijfmest (en digestaat) 

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

3-5 Agrarische activiteiten 

§3.5.8 Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven 

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

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

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

5. MER 
In het Besluit milieu-effectrapportage 1994 (zoals gewijzigd in 1999, hierna Besluit m.e.r.) is in 
onderdeel C onder categorie 14 opgenomen voor welke situaties er een MER-plicht geldt voor de 
aangevraagde activiteiten. 
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De MER-plicht (onderdeel C onder 14) geldt voor de oprichting / uitbreiden / wijzigen van een 
inrichting voor het fokken, mesten of houden van pluimvee of varkens, in gevallen waarin de 
activiteit betrekking heeft op een inrichting met meer dan: 

85.000 plaatsen voor mesthoenders; 
60.000 plaatsen voor hennen,• 
3.000 plaatsen voor mestvarkens; 
900 plaatsen voor zeugen. 

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

40.000 stuks pluimvee 

In de aanvraag is er sprake van het uitbreiden van een installatie, zoals bedoeld in het Besluit 
m.e.r. De inrichting wordt uitgebreid met een stal voor 34.457 stuks leghennen. Een uitbreiding 
van deze omvang is geen aangewezen activiteit zoals genoemd in kolom 2 van de onderdelen C 
en D van het Besluit m.e.r. 
Er is hier geen sprake van een MER-plicht of MER-beoordelingsplicht. 

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

hebben. 

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

Met betrekking tot cumulatie is de volgende afweging gemaakt: de "verordening geurhinder en 
veehouderij gemeente Hardenberg" is opgesteld via het programma wV-stacks gebied, 
verspreidingsmodel bij de Wet geurhinder en veehouderij". Dit programma berekent de 
verspreiding van geur vanuit meerdere veehouderijbedrijven in een gebied. Het rekenresultaat is 
de achtergrondbelasting aan geur op de in de nabije omgeving gelegen geurgevoelige objecten. 
Het model houdt rekening met de meteorologische gegevens van een heel jaar en met de 
ruwheid van de omgeving. Voor de bepaling van de geurhinder is de voorgrondbelasting (= de 
geurbelasting van de veehouderij welke bij het geurgevoelige object de meeste geurbelasting 
veroorzaakt) en de achtergrondbelasting (= de geurbelasting die wordt veroorzaakt door 
meerdere veehouderijen in een bepaald gebied in de omgeving van een geurgevoelig gebied) van 
belang. De aangevraagde dierbezetting veroorzaakt een toename van geuremissie. De 
geurbelasting die door deze toename wordt veroorzaakt voldoet aan de geldende geurnorm. 
Door de toename van de geuremissie zal ook de achtergrondbelasting toenemen. De 
achtergrondbelasting is geen toetsingsgrond voor deze aanvraag, maar wel van belang voor de 
beleving van de geurhinder. 
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De beleving van geurhinder wordt bepaald door de voorgrondbelasting wanneer deze meer dan 
de helft van de achtergrondbelasting bedraagt. Gelet op de afstand van de inrichting tot 
geurgevoelige objecten en de in de omgeving van geurgevoelige objecten gelegen 
veehouderijen, zal de voorgrondbelasting bepalend zijn voor de beleving van de geurhinder. 

de plaats waar de activiteit plaatsvindt 
In dit geval ligt de inrichting in het buitengebied met in de directe omgeving agrarische 
bedrijvigheid en vrijstaande woonbebouwing. De inrichting ligt op een afstand van ruim 
6,5 kilometer van een kwetsbaar natuurgebied nabij Heemse en op ongeveer 11,5 kilometer van 
een Natura 2000-gebied (Vecht en Beneden-Regge). 

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

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

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

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

Provinciale Staten van Overijssel hebben een besluit genomen ten aanzien van het aanwijzen van 
gebieden die aangemerkt worden als zeer kwetsbaar gebied. 

Het bedrijf ligt niet in een zeer kwetsbaar gebied dan wel in een zone van 250 meter rondom een 
dergelijk gebied. 
De Wav vormt geen belemmering voor de vergunningverlening. 

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

Diersoort Emissiefactor Aantal NHj-
emissie 

Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, 
volièrehuisvesting, 45-55% van de leefruimte roosters 
met daaronder een mestband met beluchting. 
Mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. 
Roosters minimaal in twee etages (BWL 2004.10.V2), 
beluchtingscapaciteit minimaal 0,2 1x13 per dier per uur, 
E 2.11.2(.l) 

0,055 52,300 2.876,5 

Overige opslag van mest, E 6.100 0,05 52.300 2.615,0 

Totaal aantal kilogram NH3 5-491,5 

De berekening van de ammoniakemissie in de aangevraagde situatie is als volgt: 

Diersoort Emissiefactor Aantal NH3-
emissie 

Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, 
volièrehuisvesting, 45-55% van de leefruimte roosters 
met daaronder een mestband met beluchting. 
Mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. 
Roosters minimaal in twee etages (BWL 2004.10.V2), 
beluchtingscapaciteit minimaal 0,2 1x13 per dier per uur, 
E 2.11.2(.l) 

0,055 86.757 4771,6 

Overige opslag van mest, E 6.100 0,05 13.150 675,5 
Totaal aantal kilogram NH3 5-429,i 

Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit Huisvesting) 
Het Besluit Huisvesting bevat voor een aantal diercategorieën maximale emissiewaarden, 
waaraan de huisvesting van de dieren zal moeten voldoen. Er mogen geen nieuwe 
huisvestingssystemen meer worden vergund met een emissiefactor die hoger is dan de maximale 
emissiewaarde van het Besluit Huisvesting. Voor bestaande stallen gelden overgangstermijnen 
waarbinnen deze stallen moeten worden aangepast of vervangen. 

De maximale emissiewaarde voor legkippen van legrassen, niet-batterijhuisvesting, is gesteld op 
0,125 kg NH3 per dierplaats per jaar. De aanvraag voldoet aan deze norm. 
Het Besluit Huisvesting bevat afzonderlijke emissiewaarden voor nageschakelde technieken in de 
pluimveehouderij. De maximale emissiewaarde van nageschakelde techniek is 0,015 kg NH3 per 
dierplaats per jaar. De nageschakelde techniek wordt als onderdeel van het huisvestingssysteem 
beschouwd. De emissiefactor van de nageschakelde techniek wordt opgeteld bij de factor voor het 
stalsysteem waar deze techniek bij hoort. 
De opslag van mest wordt aangevraagd voor 13.150 leghennen. Hiervoor geldt een totale 
maximale emissiewaarde van 0,140 (0,125 + 0,015) kg NH3 per dierplaats per jaar. De totale 
emissie bedraagt 0,105 (0/055 + 0,050) kg NH3 per dierplaats per jaar. Het huisvestingssysteem 
met nageschakelde techniek voldoet aan het Besluit Huisvesting. 

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

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

Het gaat om een aanvraag voor het uitbreiden met legkippen. Hiervoor zijn geuremissiefactoren 
vastgesteld. Er is een berekening van de geurbelasting uitgevoerd. Op grond van de 
geurverordening gelden voor de geurgevoelige objecten een norm van 14 OuE per 013 lucht 

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

Brongegevens: 

Voignr B re n I D X-eoswi Y-ooord EP Hoogte Gem.gefe, hoogte EP Oiam. EP ülittr, sne-h. E-Aarwraag 

1 2 238 073 515 761 5,4 3,8 0,45 4,00 4 930 

2 1 238 041 515 760 5.6 3,8 0,56 4,00 12 852 
3 8 238 031 515 856 4.4 5.7 4.73 3,95 11 716 

Geur gevoelige locaties: 

Volgnummer GGÜD Xcoordsnaat Ycocrdinaat Geumorm Geurbefsstiog 

4 De Haarweg 22 238 135 515 830 14.0 14.0 

5 De Haarweg 9 238 230 516 059 14,0 4,9 

6 De Haarweg 7 238 074 515 576 14,0 4,0 

7 De Haarweg 18/18A 238 006 515 566 14,0 3,8 

8 De Kuilenweg 1 237 939 515 740 14,0 11.2 

9 De Kuilenweg I 237 941 515 741 14,0 11.4 

10 De Lutteresweg 94798 237 704 515 964 14,0 2,9 

11 De Lutteresweg 11 237 765 516 127 14,0 3.3 

12 De Lutteresweg 13 237 838 516 147 14,0 3.3 

Bij stal 8 is in de berekening uitgegaan van een constante uittreesnelheid van 3,95 m/s. Om de 
uittredesnelheid te garanderen wordt achter de stal een verticale uitstroomkap geplaatst. In deze 
uitstroomkap achter de ventilatoren wordt een smoorklep geplaatst. Deze smoorklep wordt op 
basis van drukverschil geregeld. Het oppervlak van het emissiepunt wordt hierbij continu 
aangepast aan de te ventileren hoeveelheid lucht. Het drukverschil over de klep is evenredig aan 
de uittredesnelheid. Om het drukverschil te regelen wordt over de klep een luchtdrukmeter 
geplaatst die op de klimaatcomputer moet worden aangesloten. Hierdoor zal de luchtsnelheid 
altijd 3,95 Pa bedragen. De uittreesnelheid in m/s moet continue worden geregistreerd en 
opgeslagen. Deze registratie moet minimaal één jaar bewaard worden. 

Op grond van de Wgv en de "Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Hardenberg" kan 
de vergunning worden verleend. 
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8. Luchtkwaliteit 
Bij het houden van dieren komt stofvrij. Ondertitel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn 
verschillende grens- en richtwaarden ten aanzien van luchtkwaliteit opgenomen. Het gaat om de 
volgende stoffen; zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxiden, zwevende deeltjes (PM10), 
lood, koolmonoxide, benzeen, ozon, arseen, cadmium, kwik, nikkel en PAK's. 
De grenswaarde voor fijn stof PM10 die zijn opgenomen in bijlage 2 van de Wet milieubeheer is 
een jaargemiddelde concentratie van 40 pg/m3. De dagnorm (24-uursgemiddeld) voor PM10 
bedraagt 50 pg/m3 en mag niet meer dan 35 keer per jaar worden overschreden. 

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

Als er sprake is van een beperkte toename van de luchtverontreiniging die niet in betekenende 
mate bijdraagt aan de concentratie PM10 in de buitenlucht, hoeft een project niet getoetst te 
worden. Dit volgt uit artikel 5.16, lid 1, sub c van de Wet milieubeheer. Het Besluit NIBM legt vast 
wat geldt als niet in betekenende mate bijdragen. Na inwerkingtreding van het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) op 1 augustus 2009 bedraagt de definitie van 
NIBM 3% van de grenswaarde, dat is 1,2 pg/m3 (artikel 2, lid 1, Besluit NIBM in samenhang met 
bijlage 1A van de Regeling NIBM). 
Veehouderijen zijn niet opgenomen in de Regeling NIBM, dit kan dus inhouden dat een 
verandering van een inrichting In Betekenende Mate (IBM) is. Toch is het niet altijd noodzakelijk 
om met behulp van een berekening, (bijv. ISL3a) vast te stellen of er voldaan wordt aan de 
grenswaarden. Om dit aan te tonen wordt gebruik gemaakt van de navolgende rekenmethode 
(vuistregel): 
Indien bij een bepaalde afstand niet meer wordt geëmitteerd dan is opgenomen in de tabel, dan 
is de uitbreiding zeker NIBM. Indien de toename in emissie in grammen hoger is dan in de tabel is 
opgenomen, is de uitbreiding mogelijk IBM. Dan zal er een berekening met ISL3a uitgevoerd 
moeten worden om aan te tonen dat geen grenswaarden worden overschreden. 

Afstand in meters 
tot te toetsen plaats 

7° 80 90 100 120 140 160 

Totale emissie in 
gr./jaarvan de 
uitbreiding 

324.000 387.000 473.000 581.000 817.000 1.075.000 1.376.000 

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

Diersoort Emissiefactor 
Fijnstof 
(gr./dier/jaar) 

Aantal 
dieren 
vergund 

Emissie 
fijnstof 
Vergund 
gr./jaar 

Aantal 
dieren 
aanvraag 

Emissie 
fijnstof 
aanvraag 
gr./jaar 

Legkippen en (groot-)ouderdieren van 
legrassen, volièrehuisvesting, 45-55% van 
de leefruimte roosters met daaronder een 
mestband met beluchting. Mestbanden 
minimaal tweemaal per week afdraaien. 
Roosters minimaal in twee etages (BWL 
2004.10.V2), beluchtingscapaciteit 
minimaal 0,2 m3 per dier per uur, E 
2.11.2(.l) 

65 52.300 3.399.500 86.757 5.639.205 

Totaal fijnstof qr./jaar 3.399.500 5.639.205 
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De toename van de emissie als gevolg van de aangevraagde verandering bedraagt 2.239.705 
gr/jaar (5.639.205 - 3.399.500). 
De afstand van het meest nabij gelegen emissiepunt tot een gevoelige bestemming als bedoeld 
in het Besluit gevoelige bestemmingen bedraagt ongeveer 85 meter (De Kuilenweg 1). De 
toename bedraagt meer dan de 3% NIBM-grens. 
Dit houdt in dat er een berekening met l5L3a moet worden uitgevoerd. Dit om aan te tonen of 
aan de gestelde normen uit bijlage 1 van de Wet milieubeheer kan worden voldaan. 
Uit de uitgevoerde fijn stof berekening blijkt dat wordt voldaan aan de gestelde normen. De 
berekening van fijn stof is als bijlage bij de aanvraag gevoegd. 
Gelet op het gestelde ondertitel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer kan de vergunning 
worden verleend. 

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

Volgens artikel 1.1 de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is een IPPC-installatie 
een installatie voor industriële activiteiten als bedoeld in bijlage I van de richtlijn inzake 
industriële emissies. 
Volgens bijlage 1 van de RIE, onderdeel 6.6 wordt onder een IPPC-installatie verstaan intensieve 
pluimvee- en varkenshouderijen; 
• met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee, 
• met meer dan 2.000 plaatsen voor mestvarkens (van meer dan 30 kg), of 
• met meer dan 750 plaatsen voor zeugen. 
De totale omvang van het bedrijf bedraagt 86.757 legkippen en (groot-)ouderdieren van 
legrassen. Dit betekent dat er sprake is van een IPPC-installatie met meer dan 40.000 plaatsen 
voor pluimvee. 

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 onder andere 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 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; 

- PGS15. 
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Ammoniakemissie 
De stallen moeten voldoen aan de best beschikbare technieken (BBT), zoals bedoeld in artikel 2, 
lid 11 van de IPPC-richtlijn. Hiervoor is in paragraaf 7 de ammoniakemissie uitgewerkt. 

Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij 
Door de minister van VROM is op 25 juni 2007 de "Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak 
en veehouderij" (hierna: beleidslijn) vastgesteld. Deze beleidslijn is tevens opgenomen in de 
Regeling Omgevingsrecht. De beleidslijn is bedoeld als handreiking voor het uitvoeren van de 
IPPC-omgevingstoetsing, welke is opgenomen in de WAV. 

In de beleidslijn is opgenomen dat indien de jaarlijkse ammoniakemissie van de inrichting na 
uitbreiding meer dan 5.000 kg bedraagt, het bedrijf boven het meerdere een extra reductie ten 
opzichte van BBT moet realiseren. Hierbij mag gebruik worden gemaakt van interne saldering. 

De inrichting heeft een vergunde ammoniakemissie van 5.491,5 kg. Er wordt vergunning 
gevraagd voor een ammoniakemissie van 5.429,1 kg. Omdat er geen toename van ammoniak is, 
kan volstaan worden met de toepassing van BBT. Het bedrijf voldoet hier (ruimschoots) aan. 

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

Energieverbruik 
Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect zuinig 
omgaan met energie. Om vast te stellen of het energieverbruik van de inrichting relevant is, is 
aangesloten bij de in de Circulaire "Energie in de milieuvergunning" (Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Economische 
Zaken, Den Haag, oktober 1999) gehanteerde ondergrens. Deze ondergrens is 25.000 1x13 
aardgas of 50.000 kWh elektriciteit per jaar. Bedrijven met jaarlijks energieverbruik dat lager ligt 
dan deze waarden, worden als niet energie relevant bestempeld. 

Het jaarlijks energieverbruik van de inrichting ligt voor wat betreft het verbruik van elektriciteit 
hoger dan de ondergrens. Het verwachte verbruik bedraagt 195.000 kWh elektriciteit en 
5.000 013 aardgas. In de toelichting bij de aanvraag is aangegeven welke maatregelen toegepast 
worden om het energieverbruik te verminderen. 

Uit beoordeling van de bij de aanvraag gevoegde informatie blijkt dat de binnen de branche 
gebruikelijke energiebesparende maatregelen reeds zijn, dan wel worden getroffen. 
De aanvraag voldoet ten aanzien van energie-efficiency. Het bedrijf spant zich voldoende in om 
het energieverbruik te verminderen. Daarom zijn in deze vergunning geen aanvullende 
voorschriften opgenomen over energiebesparing, wel wordt in de voorschriften opgenomen dat 
het energieverbruik geregistreerd moet worden. 

Opslag pluimveemest 
De mest van alle leghennen wordt opgeslagen in de mestloods. De mest van 73.607 leghennen 
moet binnen 14 dagen worden afgevoerd van het bedrijf. Deze mest wordt opgeslagen in 
mestcontainers in de mestloods. 
De mest van 13.150 leghennen mag langdurig worden opgeslagen in de mestloods (al dan niet in 
containers). Het gaat om 248,5 ton. 
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In de BREF staat dat de opslag van gedroogde kippenmest in een loods BBT is. De loods moet 
voorzien zijn van een ondoorlatende vloer en voldoende ventilatie hebben. 

Opslag van gevaarlijke stoffen in emballage: 
De PGS15 is op hoofdlijnen van toepassing op gassen (klasse z, voor zover spuitbussen en 
gasflessen), brandbare vloeistoffen (klasse 3), brandbare en voor ontbranding vatbare stoffen en 
stoffen die met water brandbare gassen 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. 

Ondergrenzen 
Ten behoeve van de werkingssfeer van PGS 15 zijn ondergrenzen vastgesteld. De aanwezige 
reinigingsmiddelen vallen onder ADR-klasse 8, maar blijven beneden de ondergrens van 250 Itr 
en vallen daarom niet onder de werkingssfeer van PGS 15. 

Opgemerkt wordt dat hoeveelheden van gevaarlijke stoffen die de ondergrenzen niet overschrijden 
wel verantwoord moeten worden opgeslagen. Dat wil zeggen dat opslag niet op de werkvloer mag 
plaatsvinden tenzij het gaat om een hoeveelheid die als werkvoorraad kan worden aangeduid. 

Geconcludeerd kan worden dat het huidige bedrijf voldoet aan de eisen gesteld in de IPPC-
richtlijn. Er hoeven geen verdergaande voorschriften worden verbonden aan de vergunning. 

10. Bodem 
Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect preventieve 
bodem beschermende maatregelen en het behoud van een duurzame bodemkwaliteit. De 
voorschriften met betrekking tot de emissie naar de bodem zijn gebaseerd op de Nederlandse 
Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). 
De NRB kent geen verdergaande vorm van preventieve bodembescherming dan het 
verwaarloosbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A). Een verwaarloosbaar bodemrisico kan 
echter volgens de Bodemrisicocheklist van de NRB vaak op verschillende manieren worden 
gerealiseerd. Globaal is de NRB-aanpak samen te vatten als "vloeistofdichte vloeren met een 
minimum aan gedragsvoorschriften" of "kerende vloeren en/of lekbakken met een zwaar accent 
op de daarop toegesneden gedragsvoorschriften". 

Zoals blijkt uit de aanvraag vinden binnen de inrichting bodembedreigende activiteit(en) plaats, 
zoals het opslaan van dieselolie en pluimveemest. De bodembedreigende activiteiten van 
onderhavige inrichting kunnen worden beschouwd als reguliere activiteiten van een 
veehouderijbedrijf. Flet bedrijf heeft organisatorische en facilitaire maatregelen getroffen om 
bijvoorbeeld bij calamiteiten adequaat op te treden. 

Uit de beoordeling van de aanvraag blijkt dat de beschreven technische maatregelen en 
voorzieningen en de te hanteren organisatorische maatregelen en faciliteiten tot een 
verwaarloosbaar bodemrisico zullen leiden. 

In hoofdstuk 2, de afdeling 2.4 (bodem) van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling 
zijn voorschriften gesteld ten aanzien van de in het Activiteitenbesluit genoemde 
bodembedreigende activiteiten. 
Het betreft hier het veranderen van een inrichting. Met betrekking tot de bodembedreigende 
activiteiten is hier artikel 2.11, lid 2 van het Activiteitenbesluit van toepassing. Dit artikel geeft 
aan dat bij een verandering van de inrichting maatwerkvoorschriften opgesteld kunnen worden, 
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indien het - gelet op de aard of de mate waarin de inrichting verandert - nodig is de 
bodemkwaliteit vastte leggen. 

De activiteiten die nu plaats gaan vinden binnen de inrichting zijn reeds voor het grootste 
gedeelte vergund en van die omvang dat wordt afgezien van het verlangen van een tussentijds 
bodemonderzoek. 
Wanneer de inrichting wordt beëindigd dient er wel een bodemonderzoek plaats te vinden op 
alle plaatsen waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden (artikel 2.11, lid 3 
Activiteitenbesluit). 

11. Geluid 
Toetsingskader 
De omgeving van het bedrijf en daaraan gerelateerd de te beschermen woonomgeving sluit het best 
aan bij de typering landelijk gebied uit de 'Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening' 
(hierna: Handreiking). Dit betekent een richtwaarde van 40 dB(A) etmaalwaarde voor het 
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L^lt). 
De inrichting betreft een pluimveebedrijf en beschikt over een geldende vergunning op grond van de 
Wet milieubeheer. De inrichting kan daarom worden aangemerkt als een bestaande inrichting. Als 
grenswaarde voor bestaande inrichtingen geldt voor het LAriLT in beginsel 50 dB(A) [hoofdstuk 4 van 
de Handreiking], 
De maximale geluidniveaus (LA,max) dienen getoetst te worden aan hoofdstuk 3.2 van de 
Handreiking. Als richtwaarde wordt hierin 50 dB(A) etmaalwaarde gesteld. De niveaus moeten in 
principe beperkt blijven tot 70 dB(A) etmaalwaarde. 
De indirecte hinder wordt getoetst aan de 'Circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door 
wegverkeer van en naar de inrichting' van 29 februari 1996. In eerste instantie wordt getoetst aan de 
voorkeursgrenswaarde (50 dB(A)). Een eventuele ontheffing is mogelijk tot de maximale 
grenswaarde van 65 dB(A). 

Bij de aanvraag is een akoestisch rapport gevoegd dat is opgesteld door Geluidsadvies Nederland. 
Het rapport met nummer 1031-1099, versie 1.2 van 28 januari 2015 maakt onderdeel uit van het 
aanvraag en vergunningverlening van het besluit. 

Representatieve bedrijfssituatie (RBS), Regelmatige afwijking van de representatieve 
bedrijfssituatie (RARBS) en Incidentele afwijking (IBS). 
De akoestisch relevante bedrijfsactiviteiten bestaan uit de aan- en afvoer van legkippen, de aanvoer 
van voer, de afvoer van eieren en mest, de aan- en afvoer van diverse producten, het gebruik van 
een hogedrukreiniger, het in werking zijn van de ventilatoren en het testen van het 
noodstroomaggregaat. 
De RBS wordt gevormd door alle activiteiten op de inrichting behalve de afvoer van legkippen en het 
uitmesten van de stallen. 
De IBS omvat de afvoer van legkippen (in de nachtperiode) en het uitmesten van de stallen (in de 
dagperiode). 
De IBS valt altijd samen met de RBS. 

Beoordelingspunten 
De beoordelingspunten zijn gekozen ter plaatse van de gevels van de dichtstbijzijnde woningen van 
derden. Zie hiervoor ook figuur 4 van het akoestisch rapport. Het betreft hier de woningen 
Kuilenweg len De Haarweg 22. 



Nummer: V2014-0818-01 
Datum : 28 mei 2015 

22 

Geluidbelasting 
* RB5: Uit de aanvraag en het akoestisch rapport blijkt dat de geluidbelasting op de dichtstbijzijnde 
woningen overal voldoet aan de gestelde richtwaarden, na het nemen van geluidmaatregelen. Dit is 
gerealiseerd door in de berekeningen uit te gaan van een scherm bij de (uitlaat van de) ventilatoren 
aan de achterzijde van stal 8 (zie figuur 5 van het akoestisch rapport). Dit ter afscherming van het 
geluid richting de woning aan Kuilenweg 1. Een andere mogelijkheid is het plaatsen van een 
coulissendemper op de uitlaat van de ventilatoren. In beide gevallen dient de geluidemissie richting 
de genoemde woning met 5 dB gereduceerd te worden, 

* Incidentele afwijking: De maximale overschrijding van de richtwaarde is 17 dB(A) in de 
nachtperiode, Deze activiteit vindt maximaal één keer per jaar plaats en valt daarmee onder het 12-
dagen criterium. 

* Maximale geluidsniveaus: Op de gevel van de dichtstbijzijnde woningen blijven de piekgeluiden ten 
gevolge van de activiteiten op de inrichting altijd ruimschoots onder de hiervoor al gestelde 
grenswaarde uit de Handreiking. 

Indirecte hinder 
Uit de berekening in het akoestisch rapport blijkt dat de indirecte hinder ten gevolge van 
wegverkeer van en naar de inrichting in alle bedrijfssituaties beneden de voorkeursgrenswaarde 
blijft. 

BBT 
In het akoestisch onderzoek is onderzocht of door het treffen van als BBT aan te merken 
geluidreducerende maatregelen te voldoen is aan de gestelde eisen. Conclusie is dat een verdere 
reductie van de geluidniveaus niet mogelijk is. 

Voorschriften 
Ter bescherming van de leefomgeving zijn de berekende geluidniveaus opgenomen in de 
voorschriften bij deze vergunning. 

12. Afvalstoffen 
Overeenkomstig artikel 10.14 van de Wet milieubeheer dient er rekening gehouden te worden 
met het geldende afvalbeheersplan. Het afvalbeheersplan is het toetsingskader voor de 
verwijdering van zowel bedrijfsafval stoffen als gevaarlijke afvalstoffen. In het Landelijk 
Afvalbeheerplan LAP 2009-2021 (LAP) is in hoofdstuk 14 het beleid uitgewerkt ten aanzien van 
afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4 specifiek ingaat op de afvalscheiding door bedrijven. 
In de vergunning wordt een voorschrift opgenomen ten aanzien van het gescheiden houden en 
gescheiden afgeven van afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in de bijlage van de 
"Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen". 
Als het gaat om de afgifte van gevaarlijk afval zijn bedrijven zelf verantwoordelijk voor een 
correcte afgifte van het gevaarlijk afval aan een inzamelaar of verwerker, die daartoe bevoegd is. 
Uit de aanvraag is gebleken, dat slechts kleine hoeveelheden gevaarlijke afvalstoffen vrijkomen 
in de vorm van TL-buizen. 
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. 
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13. Stallucht en plantschade 
Op 1 januari 2013 is voor veel agrarische bedrijven het Activiteitenbesluit van toepassing 
geworden. Directe ammoniakschade is de schade die ammoniak uit kippen- en varkensstallen 
kan veroorzaken aan gewassen die verbouwd worden nabij de stal. In het Activiteitenbesluit 
worden geen voorschriften gesteld aan directe ammoniakschade omdat ammoniakschade wordt 
gezien als bedrijfsschade en niet meer als milieuschade. Indien gewenst kan in het 
bestemmingsplan rekening gehouden worden met de in het rapport Stallucht en Planten 
genoemde afstanden tussen bedrijfsmatige boomkwekerijen en stallen van derden. 
Artikel 3 lid 2 van de Wet ammoniak en veehouderijen geeft aan dat er bij de beslissing inzake het 
veranderen van een veehouderij rekening dient te worden gehouden met de directe 
ammoniakschade bij teeltbedrijven. 
Directe ammoniakschade kan optreden bij planten die zijn gelegen in de nabijheid van 
veehouderijen. Een aantal plantensoorten is hier speciaal gevoelig voor, zoals coniferen en 
fruitbomen. Uit het rapport 'Stallucht en Planten 1981', opgesteld door het Instituut 
Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO), blijkt dat deze directe schade zich in de praktijk vooral 
kan voordoen bij intensieve kippen- en varkenshouderijen. In dat rapport wordt dan ook een 
afstand aanbevolen van 50 meter tot gevoelige planten en bomen zoals coniferen en een afstand 
van minimaal 25 meter tot minder gevoelige planten en bomen. Binnen deze afstanden zijn geen 
teeltbedrijven aanwezig. 

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

Er zijn op dit moment verschillende publicaties over gezondheidseffecten en veehouderijen maar 
er zijn geen algemeen aanvaarbare wetenschappelijke inzichten voor veehouderijen die moeten 
leiden tot weigering van een aanvraag. Indien er een indicatie aanwezig is dat er mogelijk 
gezondheidseffecten zijn dient, mede op grond van het voorzorgbeginsel, op de grond van de 
omstandigheden van het geval beoordeeld te worden of de vergunning geweigerd moet worden 
of voorschriften moeten worden gesteld. Op grond van huidige rechtspraak kan de 
omgevingsvergunning echter niet worden geweigerd. 

Om de risico's voor de gezondheid voor de omwonenden, als gevolg van de veehouderij, te 
beperken zijn onder andere de navolgende punten van belang: 
- Wat betreft geurhinder: er wordt voldaan aan de gestelde eisen in de Wgv en de 

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

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

Aan de omgevingsvergunning zullen voorschriften worden gekoppeld, die de verspreiding van 
dierziekten moeten voorkomen. Daarnaast moet het bedrijf voldoen aan de voorschriften van het 
Activiteitenbesluit. 
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Geconcludeerd kan worden dat ten aanzien van gezondheid in relatie tot veehouderijen, met de 
kennis van nu, er door de beoogde uitbreiding geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor 
het milieu. 

15. Specifieke regels ten gevolge van de activiteiten 
Degene die een type C inrichting drijft moet voldoen aan de regels gesteld bij of krachtens, 
hoofdstuk 1, de afdelingen 2.1 (zorgplicht), 2.2 (lozingen), 2.3 (lucht), 2.4 (bodem) en 2.10 
(financiële zekerheid) en de artikelen 3, 5 en 6 en hoofdstuk 6 (overgangsbepalingen) van het 
Activiteitenbesluit, voor zover deze betrekking hebben op activiteiten binnen de inrichting 
waarop de regels van het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. De van toepassing zijnde 
activiteiten zijn opgenomen in paragraaf 3 van deze overweging. 

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, 

Bedrijfsafvalwater: 
In hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn voorschriften gesteld 
ten aanzien van het lozen van hemelwater en afvalwater. 
De voorschriften van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling voor het doelmatig 
beheren en afvoeren van hemelwater en afvalwater zijn toereikend. 

Het houden van dieren; 
In hoofdstuk 3, afdeling 3.5, paragraaf 3.5.8 (houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven) 
van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn voorschriften gesteld ten aanzien 
van het houden van landbouwhuisdieren in een bepaald huisvestingssysteem. 
De voorschriften van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling voor het houden van 
landbouwhuisdieren in een bepaald huisvestingssystem zijn toereikend. 

Opslag vaste mest: 
In hoofdstuk 3, afdeling 3.4, paragraaf 3.4.5 van het Activiteitenbesluit en de-regeling is de 
opslag van agrarische bedrijfsstoffen geregeld. Hieronder valt ook de opslag van mest tot 600 1113 
in de mestloods. 
De voorschriften van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling voor de opslag van 
vaste mest zijn toereikend. 

Opslag reinigingsmiddelen 
Omdat de voorschriften voor de opslag van reinigingsmiddelen van het Activiteitenbesluit niet 
van toepassing zijn op een type C-bedrijf, worden in de vergunning voorschriften opgenomen 
voor de opslag van reinigingsmiddelen. 
De voorschriften zijn overgenomen uit paragraaf 4.1.1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer 
en paragraaf 4.1.1 van de bijbehorende ministeriële regeling. Deze voorschriften worden 
beschouwd als de meest recente milieutechnische inzichten, deze zijn afgeleid van de PGS 15. 

Verkeer en vervoer: 
in artikel 1.1 lid 2c van de Wet milieubeheer is aangegeven dat onder de bescherming van het 
milieu ook moet worden verstaan de zorg voor het beperken van de nadelige gevolgen voor het 
milieu van het personen - en goederenvervoer van en naar de inrichting. Vervoersmanagement is 
echter vooral van belang bij bedrijven waar veel mensen werken (meer dan 100), waar veel 
bezoekers komen (meer dan 500 per dag) en/of waar grote stromen goederen vervoerd worden 
(meer dan 2 miljoen transportkilometers). De inrichting voldoet niet aan 1 van deze 3 criteria. 
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De Wet milieubeheer biedt met betrekking tot het beperken van verkeersaantrekkende werking 
van de inrichting geen verdere mogelijkheden harde voorschriften aan de beschikking te 
verbinden. Het is niet mogelijk in de beschikking een bepaalde vervoerswijze van goederen 
verplicht voor te schrijven, ook niet voor specifieke goederenstromen. Verder kan geen compleet 
goederen vervoersplan worden opgelegd. 
Beoordeling en conclusie 
De voorschriften van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling voor verkeer en vervoer 
zijn toereikend. 

Ter bescherming van het milieu worden voor bepaalde aspecten die niet geregeld zijn via het 
Activiteitenbesluit voorschriften opgenomen. 

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

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://aimonline.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. 

1 ALGEMEEN 

1.1. Registratiesysteem 
1.1.1. 
In de inrichting moet een centraal registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie omtrent 
onderhoud, metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieu-onderzoeken 
worden bijgehouden. In het registratiesysteem moet ten minste de volgende informatie zijn 
opgenomen: 

De resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties, 
metingen, registraties en onderzoeken (zoals keuringen van brandblusmiddelen, visuele 
inspectie van bodembeschermende voorzieningen, keuringen van stookinstallaties, etc); 
Meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van 
datum, tijdstip en de genomen maatregelen; 
Registratie van het gas, water en elektraverbruik; 
Registratie van klachten van derden omtrent milieu-aspecten en daarop ondernomen acties; 
Een afschrift van de geldende omgevingsvergunning(en) met bijbehorende voorschriften en 
meldingen; 
de registratie van de aard en samenstelling van vrijgekomen gevaarlijke afvalstoffen over 
een periode van ten minste vijfjaar. Ook wordt de datum van afvoer van de betreffende 
partij afval, de hoeveelheid, de naam van de transporteur en de uiteindelijke bestemming 
geregistreerd. 

2 HET HOUDEN VAN DIEREN 
2.1.1 
In de inrichting zijn maximaal de volgende te houden dieren aanwezig: 
- 87.757 legkippen, volièrehuisvesting, 45-55% van de leefruimte rooster met daaronder een 

mestband met beluchting. Mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. 
Roosters minimaal in twee etages, BWL 2004.10.V2, beluchtingscapaciteit minimaal 
0,2 1x13 per dier per uur. 

2.1.2 
Het nieuw te realiseren gebouw waarin legkippen gehouden gaan worden, mag niet eerder in 
gebruik worden genomen nadat deze door het bevoegd gezag zijn goedgekeurd voor gebruik. 
Het bevoegd gezag moet tenminste één week voor ingebruikname van een gebouw in de 
gelegenheid worden gesteld om de nieuwbouw te inspecteren. Om de opleveringscontrole 
daadwerkelijk uit te kunnen voeren, moet het bevoegd gezag telefonisch in kennis worden 
gesteld van de bouwkundige voltooiing van de nieuwbouw, op telefoonnummer 14 0523. 

2.1.3 
Stal 8 moet een constante uittreesnelheid hebben van 3,95 m/s. De uittreesnelheid in m/s moet 
continue worden geregistreerd en opgeslagen. Deze registratie moet minimaal één jaar bewaard 
worden. 

http://aimonline.nl/
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2.I.4 
Teneinde zoönosen te weren en om ziektedruk en de uitbraak van ziekten te voorkomen, dienen 
de volgende maatregelen in ieder geval te worden getroffen: 

Strikte hygiëne tijdens de ronde, wat betekent: afgesloten terrein, geen toegang voor 
bezoekers in de stallen, bedrijfseigen kleding en schoeisel, wasgelegenheid om daarmee 
ziekte insleep te voorkomen; 
Zorg voor goede klimatologische omstandigheden tijdens de ronde; 
Grondige reiniging en ontsmetting van de stallen na de ronde; 
Uitvoeren van verplichte entingen tegen pluimveeziekten waarbij een maal per ronde de 
dierenarts een bloedonderzoek ter controle zal verrichten; 
Ongediertebestrijding. 

3 AFVALSTOFFEN 

Algemeen 
3.1.1 
De vrijgekomen (gevaarlijke) afvalstoffen worden zo vaak als nodig is maar ten minste éénmaal 
per jaar uit de inrichting afgevoerd naar een erkende verwerker. 

Scheiden van afvalstoffen 
3.1.2 
De afvalstromen van de inrichting worden naar soort gescheiden opgeslagen in daarvoor 
bestemde voorzieningen en vervolgens afgegeven aan, tot acceptatie van deze stoffen, 
bevoegde inrichtingen. De afvalscheiding geldt in ieder geval voor de volgende stoffen: 

(klein) gevaarlijk afval; 
afgewerkte olie; 
asbest; 
karton en papier; 
metalen-
vloeibaar afval; 
overig bedrijfsafval. 

Afvalstoffen algemeen 
3.1.3 
Zwerfvuil dat buiten de inrichting is geraakt wordt meteen opgeruimd. 

3.1.4 
Afvalstoffen worden zodanig opgeslagen, bewerkt en verwerkt dat geen geur- en stofemissies 
naar de omgeving ontstaan. 

3.1.5 
Afvalstoffen, inclusief gevaarlijke afvalstoffen, die de bodem kunnen verontreinigen worden 
opgeslagen in goed gesloten en voor die stoffen geschikte verpakkingen. 

3.1.6 
Afvalstoffen of met afvalstoffen verontreinigd water worden niet in de bodem gebracht. Tijdens 
het bewaren of gebruiken van afvalstoffen op de bodem treedt geen verontreiniging op. 
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Gevaarlijke afvalstoffen 
3.1.7 
Gevaarlijke afvalstoffen die vrijkomen binnen de inrichting worden niet gemengd met andere 
afvalstoffen. 

3.1.8 
De concentratie van in gevaarlijke afvalstoffen voorkomende stoffen wordt niet gewijzigd of 
verlaagd door verdamping, verdunning, vermenging of uitloging. 

3.1.9 
Afgewerkte olie wordt niet als brandstof gebruikt. 

3.1.10 
De emballage voor de opslag van gevaarlijke afvalstoffen is dicht en voldoende sterk en geschikt 
voor de betreffende stof. 

3.1.11 
Alle afvalstoffen die met verf en oplos- of verdunningsmiddelen zijn vervuild zoals lappen, 
poetsdoeken, afplakpapier, enz. en verfresten worden opgeslagen in gesloten metalen 
afvalbakken of vaten en worden als gevaarlijk afval behandeld. 

3.1.12 
Gemorste vaste gevaarlijke afvalstoffen worden zo snel mogelijk aangeharkt of aangeveegd en 
opgeslagen in een daarvoor bestemde container van onbrandbaar materiaal of in daarvoor 
bestemde emballage. 

3.1.13 
Nabij de opslag van vloeibaar gevaarlijk afval is een voorraad zand, aarde of een ander 
absorberend materiaal of neutraliserende vloeistof aanwezig om gemorste of gelekte 
afvalvloeistof op te nemen, te absorberen ofte neutraliseren. 

3.1.14 
Het gebruikte absorptiemiddel en de opgenomen gemorste vloeistof worden als gevaarlijk afval 
behandeld en worden opgeslagen in daarvoor bestemde gesloten en vloeistofdichte emballage 
van onbrandbaar materiaal. 

3.1.15 
Uiterlijk drie maanden voordat de activiteiten van de inrichting worden beëindigd, wordt dit 
schriftelijk gemeld aan het bevoegd gezag. Bij bedrijfsbeëindiging of het onderbreken van de 
bedrijfsactiviteiten gedurende een periode van meer dan zes maanden, moeten de mestopslagen 
worden leeggemaakt en schoongemaakt en moeten de opgeslagen grond- (waaronder voer), hulp
en afvalstoffen worden afgevoerd. Gebouwen en installaties die niet worden verwijderd en 
afgevoerd moeten ook na bedrijfsbeëindiging in goede staat van onderhoud blijven. 

4 ENERGIE 
4.1 Voorschriften energiegebruik 
4.1.1 
Het jaarlijks energieverbruik moet worden geregistreerd. Er kan worden volstaan met het 
bewaren van de energienota's. De vergunninghouder houdt deze gegevens vijfjaar in het bedrijf 
ter inzage voor het bevoegd gezag. 
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^.1.2 

De energiebesparende maatregelen welke zijn opgenomen in de toelichting op de aanvraag 
paragraaf energieverbruik moeten worden uitgevoerd. Een genoemde maatregel mag worden 
vervangen door een gelijkwaardige alternatieve maatregel die aantoonbaar ten minste dezelfde 
energiebesparing oplevert en geen nadelige invloed heeft op de totale milieubelasting. 

4.2 Waterbesparing 

4.2.1 
Vergunninghouder moet de jaarrekening van het waterverbruik binnen de inrichting bewaren. De 
gegevens moeten naar herkomst (drinkwater, grondwater en oppervlaktewater) worden 
geregistreerd (in 013). 

5 GELUID EN TRILLINGEN 

5.1 Algemeen 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr#LT) 
5.1.1 
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) in de representatieve bedrijfssituatie, 
veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen, werktuigen en installaties en door de 
in de inrichting verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, is ter plaatse van woningen van 
derden en andere geluidgevoelige bestemmingen niet meer dan: 

40 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode); 
35 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode); 
30 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode). 

5.1.2 
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) veroorzaakt door de in de inrichting 
aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden 
en/of activiteiten vanwege de incidentele bedrijfssituatie (IBS), mag op de onderstaande 
seoordelingspunten niet meer bedrag en dan: 
Beoordelingspunt Beschrijving Dag 

07.00 -19.00 uur 
hoogte 1,5 m 

Nacht 
23.00 - 07.00 uur 

hoogte 5 m 
01 Kuilenweg 1 43 39 
02 De Haarweg 22 48 47 

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven in figuur 4 van het akoestisch rapport. 

5.1.3 
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 (dagperiode); 
65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode); 
60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode). 

5.1.4 
Het meten en berekenen van de geluidniveaus en het beoordelen van de meetresultaten vindt 
plaats volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, uitgave 2012. 
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Geluidmaatregelen 
5.1.5 
Aan de achterzijde van stal 8 dient een voorziening getroffen te worden die een reductie van 5 dB 
op de geluidemissie richting beoordelingspunt 01 bewerkstelligt. Dit kan gerealiseerd worden 
door het plaatsen van een scherm naast de uitlaat van de ventilatoren of door het plaatsen van 
een coulissendemper op de ventilatoren (beide zoals omschreven in hoofdstuk 2.3.1 van het 
akoestisch rapport). 

5.1.6 
Het verharde gedeelte van het terrein van de inrichting moet zijn voorzien van een vlak 
afgewerkte bestrating. 

5.1.7 
De motoren van bedrijfswagens en andere transportmiddelen met verbrandingsmotoren mogen 
tijdens het laden en lossen niet in werking zijn, tenzij dit voor het laden en lossen noodzakelijk is. 

5.1.8 
In de inrichting mogen alleen verbrandingsmotoren in werking zijn die voorzien zijn van een in 
goede staat zijnde geluiddemper. 

5.1.9 
Audioapparatuur dient zodanig te zijn afgesteld dat geluid afkomstig van deze apparatuur niet 
hoorbaar is buiten de inrichting. 

Controlerapport 
5.1.10 
Binnen 6 maanden nadat de inrichting is voltooid en in werking is gebracht, dient de drijver van 
de inrichting een controlerapportage aan het bevoegd gezag te overleggen waaruit blijkt dat aan 
de uitgangspunten van de vergunningaanvraag wordt voldaan, zijnde de soort, duur, locatie en 
frequentie van bedrijfsactiviteiten. 
Tevens dient in deze rapportage de werkelijke geluidsimmissie te worden bepaald en te worden 
getoetst aan de geluidsvoorschriften. De resultaten hiervan dienen binnen die termijn schriftelijk 
aan ons te worden gerapporteerd. Indien uit het rapport blijkt dat niet aan de geluidsniveaus van 
de vergunning wordt voldaan, moet tevens zijn aangegeven welke maatregelen binnen welke 
termijn genomen worden om alsnog aan de geluidsniveaus te kunnen voldoen. Het bevoegd 
gezag dient geïnformeerd te worden over de datum en tijdstip waarop de geluidmetingen ten 
behoeve van bovengenoemde rapportage plaatsvinden. 

6 GEVAARLIJKE STOFFEN /REINIGINGSMIDDELEN 

6.1 Algemeen 
6.1.1 
Verpakkingen van gevaarlijke stoffen zijn goed gesloten. De emballage is bestand tegen de 
stoffen die erin zijn opgeslagen. De verpakking van gevaarlijke stoffen is geëtiketteerd 
overeenkomstig de bepalingen van het Besluit 'Verpakking en aanduiding milieugevaarlijke 
stoffen'. 

6.1.2 
Emballage is alleen gestapeld als deze hiervoor geschikt is. Breekbare emballage is niet 
gestapeld. 
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6.1.3 
Lege, niet gereinigde emballage van gevaarlijke stoffen is opgeslagen als volle emballage. 

6.1.4 
Verpakkingen van gevaarlijke stoffen die zodanig zijn beschadigd dat zij lekken of dat de kans 
daarop groot is, zijn niet in een opslagruimte gebracht. De inhoud van de beschadigde 
verpakkingen is zo snel mogelijk verbruikt, in een geschikte verpakking overgebracht of 
vernietigd. 

6.1.5 
Gemorste droge gevaarlijke stoffen zijn direct verwijderd, zodat verspreiding wordt voorkomen. 
Gemorste vloeistoffen zijn direct geïmmobiliseerd. Hiervoor zijn in de nabijheid van gevaarlijke 
stoffen voldoende absorptie- en neutraliseringmiddelen aanwezig. 

6.1.6 
De opslag van of werkzaamheden met gevaarlijke stoffen moet geschieden overeenkomstig de 
aanwijzingen, waarschuwingen of gegevens op de verpakking en de etiketten of het bij de 
desbetreffende stoffen behorende veiligheidsinformatieblad. 

6.1.7 
Als boven de opvangvoorziening of lekbak zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare of 
ontvlambare vloeistoffen worden opgeslagen, kan de opvangvoorziening of de lekbak 100%; van 
die vloeistoffen opvangen. 

6.1.8 
Gevaarlijke stoffen of brandbare vloeistoffen worden opgeslagen in verpakkingsmaterialen, 
houders of insluitsystemen die naar hun aard en functie geschikt zijn voor de opslag van de 
desbetreffende stoffen. 

7 OVERIGE ACTIVITEITEN 

Hoofdstuk 3, Activiteitenbesluit 
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BIJLAGE: BEGRIPPEN 

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

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

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

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

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

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

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

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

BODEMRISICOCATEGORIE A: 
Verwaarloosbaar bodemrisico. 

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

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

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

GEURGEVOELIG OBJECT 
Gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor 
menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze 
van gebruik, wordt gebruikt, waarbij onder «gebouw, bestemd voor menselijk wonen of menselijk 
verblijf» wordt verstaan; gebouw dat op grond van het bestemmingsplan, bedoeld in artikel g.i van 
de Wet ruimtelijke ordening, een inpassingsplan als bedoeld in artikel .̂26 of ̂ .28 van die wet 
daaronder mede begrepen, de beheersverordening, bedoeld in artikel ^8 van die wet, of, indien 
met toepassing van artikel 2.12. eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omoevingsrecht van 
het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning, bedoeld in 
artikel i.i, eerste lid, van laatstgenoemde wet mag worden gebruikt voor menselijk wonen of 
mensetijk verblijf; 

GEURHINDER 
gevolgen voor het milieu door de emissie van geur. 

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

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

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

NeR 
Nederlandse Emissie Richtlijnen lucht 

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

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

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

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

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

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

Ter informatie wijzen wij u op het volgende: 

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

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

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

http://www.wetten.nl


Gegevens bevoegd gezag 

Referentienummer Datum ontvangst 

V 2014-08 18-01 

Formulierversie 
2013.01 

Gemeente 

Hardenberg 
INGEKOMEN 

- h JUL 2(m 

Behoort bij besluit van; 
'lij;. llf-' 11 

IS  MEI 2015 

Burgemeester en Wethoutters van Hardenberg 

•••; • «SJ • % 

Aanvraaggegevens 
Ingediende aanvraag/melding 

Aanvraagnummer 

Aanvraagnaam 

Uw referentiecode 

1371919 

Takman Lutten Pluimveestal 

HB 

Ingediend op 

Soort procedure 

Projectomschrijving 

Opmerking 

Gefaseerd 

Blokkerende onderdelen weglaten 

Persoonsgegevens openbaar 
maken 

Kosten openbaar maken 

Bijlagen die later komen 

Bijlagen n.v.t. of al bekend 

04-07-2014 

Uitgebreide procedure 

Het oprichten van een pluimveestal. 

De toelichting voor de verklaring van geen bedenkingen 
volgt z.s.m. 

Nee 

Ja 

Ja 

Nee 

- Constructieberekening 
- Toelichting voor verklaring van geen bedenkingen (volgt 
binnen een week) 

Bevoegd gezag 

Naam: 

Bezoekadres: 

Postadres: 

Telefoonnummer: 

Faxnummer: 

E-mailadres algemeen: 

Website: 

Contactpersoon: 

Gemeente Hardenberg 

Stephanuspark 1 
7772 HZ Hardenberg 

Postbus 500 
7770 BA Hardenberg 

140523 

0523260975 

omgevingsvergunning@ommen-hardenberg.nl 

www.hardenberg.nl 

Publieksdienst Hardenberg 
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. } 
Overzicht bijgevoegde modulebladen 

Aanvraaggegevens 

Aanvragergegevens 

Locatie van de werkzaamheden 

Werkzaamheden en onderdelen 

Overig bouwwerk bouwen 

• Bouwen 

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) 

• Revisie 

Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten 

• Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten 

Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden 

• Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden 

Bijlagen 

Kosten 
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Formulierversie 

2013.01 

i 

4 

Aanvrager 
Bedrijf 

KvK-nummer 

Vestigingsnummer 

Statutaire naam 

Handelsnaam 

Contactpersoon 

Geslacht 

Voorletters 

Voorvoegsels 

Achternaam 

Functie 

Vestigingsadres bedrijf 

Postcode 

Huisnummer 

Huisletter 

Huisnummertoevoeging 

Straatnaam 

Woonplaats 

Correspondentiea dres 

Adres 

Contactgegevens 

Telefoonnummer 

Faxnummer 

E-mailadres 

Behoort bij besluit van: 

2 8 M EI 2015 
Burgemeester en Wethouders van Hardenberg 

bedrijf 
54240107 

000007700830 

V.O.F, Takman 

V.O.F. Takman 

p Man 

F Vrouw 

DJ. 

Takman 

Eigenaar 

7775PX 

20 

De Haarweg 

Lutten 

De Haarweg 20 

7775PX Lutten 

0523681382 

djtakman@planet.nl 
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Behoort bi] besluit van; 

2 8 MB W5 

Bagemestet en Welhoi*leis«an Hardenbetg 

Formulierversie 
2013.01 Gemachtigde bedrijf 

1 Bedrijf 

KvK-nummer 

Vestigingsnummer 

Statutaire naam 

Handelsnaam 

2 Contactpersoon 

Geslacht 

Voorletters 

Voorvoegsels 

Achternaam 

Functie 

3 Vestigingsadres bedrijf 

Postcode 

Huisnummer 

Huisletter 

Huisnummertoevoeging 

Straatnaam 

Woonplaats 

4 Correspondentieadres 

Postcode 

Huisnummer 

Huisletter 

Huisnummertoevoeging 

Straatnaam 

Woonplaats 

5 Contactgegevens 

Telefoonnummer 

Faxnummer 

08207868 

000016141881 

ForFarmers Hendrix BV 

FarmConsult 

f7 Man 
• Vrouw 

H 

Bruggink 

specialist bedrijfsontwikkeling 

7241 CW 

12 

Kwinkweerd 

Lochem 

7491 GA 

24 

Sluisstraat 

Delden 

0573-288989 
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E-mailadres farmconsult@forfarmers.eu 
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Behoort bij besluit van: 

2 8 MEI 2015 
Burgemeester en Wethouders van Hardenberg 

Formulierversie 

2013.01 
Locatie 

1 Adres 

Postcode 

Huisnummer 

Huisletter 

Huisnummertoevoeging 

Straatnaam 

Plaatsnaam 

Gelden de werkzaamheden in deze 
aanvraag/melding voor meerdere 
adressen of percelen? 

Specificatie locatie 

2 Eigendomssituatie 

Eigendomssituatie van het perceel 

7775PX 

20 

De Haarweg 

Lutten 

P7 Ja 
r Nee 

De Haarweg 20 + 18b 

^ U bent eigenaar van het perceel 
• U bent erfpachter van het perceel 
• U bent huurder van het perceel 
f~ Anders 

3 Toelichting 

Eventuele toelichting op locatie Bestaand agrarisch bedrijf. 
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Behoort bij besluit van: 

2 8 MEI 2015 
Burgemeester en Wethouders van Hardenberg 

Formulierversie 
2013.01 Bouwen 

Overig bouwwerk bouwen 
1 De bouwwerkzaamheden 

Wat is er op het bouwwerk van 
toepassing? 

Eventuele toelichting 

Hebt u voor deze 
bouwwerkzaamheden al eerder 
een vergunning aangevraagd? 

2 Plaats van het bouwwerk 

Waar gaat u bouwen? 

• Het wordt geheel vervangen 
P Het wordt gedeeltelijk vervangen 
(• Het wordt nieuw geplaatst 

Nieuwbouw van een legkippenstal en een loods. 

r Ja 
P Nee 

Terrein 

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk 

Verandert de bruto p Ja 
vloeroppervlakte van het bouwwerk |~~ Nee 
door de bouwwerkzaamheden? 

Wat is de bruto vloeroppervlakte 0 
van het bouwwerk in m2 
voor uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden? 

Wat is de bruto vloeroppervlakte 2507 
van het bouwwerk in 
m2 na uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden? 

4 Bruto inhoud bouwwerk 

Verandert de bruto inhoud p Ja 
van het bouwwerk door de [—i Nee 
bouwwerkzaamheden? 

Wat is de bruto inhoud van het 0 
bouwwerk in m3 voor uitvoering 
van de bouwwerkzaamheden? 

Wat is de bruto inhoud van het 14630 
bouwwerk in tn3 na uitvoering van 
de bouwwerkzaamheden? 

5 Oppervlakte bebouwd terrein 

Verandert de bebouwde p Ja 
oppervlakte van het terrein p Nee 
na uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden? 
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Wat is de bebouwde 5250 
oppervlakte van het terrein 
in m2 voor uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden? 

Wat is de bebouwde oppervlakte 7176 
van het terrein in m2 na uitvoering 
van de bouwwerkzaamheden? 

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken 

Gaat het om een f- Ja 
seizoensgebonden bouwwerk? rr: Nee 

Gaat het om een tijdelijk • Ja 
bouwwerk? p- |\jee 

7 Gebruik 

Waar gebruikt u het bouwwerk en/ 
of terrein momenteel voor? 

Geef aan waar u het bouwwerk en/ 
of terrein momenteel voor gebruikt. 

Waar gaat u het bouwwerk voor 
gebruiken? 

Geef aan waar u het bouwwerk 
voor gaat gebruiken. 

• Wonen 
P" Overige gebruiksfuncties 

Erf/weide 

• Wonen 
p Overige gebruiksfuncties 

Het houden van landbouwhuisdieren en als berging. 

8 Gebruiksfuncties 

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk 
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal 
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 
in hele getallen in. 

Gebruiksfunctie 

Bijeenkomst 

Cel 

Gezondheidszorg 

Industrie 

Kantoor 

Logies 

Onderwijs 

Sport 

Winkel 

Overige 
gebruiksfuncties 

Aantal personen Gebruiksoppervlakte Verblijfsoppervlakte 
(m2) (m2) 

2507 2289 

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand 

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk 
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt 
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Onderdelen Materiaal Kleur 

Gevels damwand zwart 

- Plint gebouw beton-granulaat rood 

- Gevelbekleding damwand/gaas zwart/antraciet 

- Borstweringen beton-granulaat rood 

- Voegwerk 

Kozijnen hout/kunst stof wit 

- Ramen hout/kunst stof wit 

- Deuren hout/kunst stof antraciet 

- Luiken 

Dakgoten en boeidelen aluminium/pve wit/grijs 

Dakbedekking Golfplaten Antraciet 

Vul hier overige onderdelen en 
bijbehorende materialen en kleuren 
in. 

10 Mondeling toelichten 

Ik wil mijn bouwplan 
mondeling toelichten voor 
de welstandscommissie/ 
stadsbouwmeester. 

• Ja 

E Nee 
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Behoort bij besluit van: 

2 B MEI 2015 
Burgemeester en Wethouders van Hardenberg 

Formulierversie 
2013.01 Revisie 

nrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) 

1 Gegevens inrichting 

Wat is de naam van de inrichting? V.O.F. Takman 

Wat is de aard van de inrichting? Pluimveehouderij. 

f7 Onbepaalde tijd 
• Bepaalde tijd 

Mengvoer en granen. 

Eieren. 

Zie bijlage. 

F 

Ja 
Nee 

Vraagt u de vergunning aan voor 
onbepaalde of bepaalde tijd? 

Welke voornaamste grond- en 
hulpstoffen gebruikt u? 

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

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

Maken proefnemingen deel uit van 
de aanvraag? 

Is voor de inrichting eerder een 
vergunning verleend? 

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

Waarom worden geen extra 
maatregelen genomen om de 
milieubelasting te voorkomen of 
te beperken tijdens proefdraaien, 
schoonmaak-, onderhouds -en 
herstelwerkzaamheden? 

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

2 Gegevens verandering 

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

f7 Ja 
r Nee 

r Ja 
Nee 

Zie bijlage. 

Wat is de aard van de 
verandering? 

Het uitbreiden van het bedrijf met een nieuwe pluimveestal. 
Minder opslag van vaste mest jaar rond. Het oprichten van 
een loods. 
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Is de verandering van invloed op [7 Ja 

gegevens en documenten van p Nee 

eerder verleende vergunningen? 

Op welke gegevens en Ten opzichte van de vigerende vergunningen. 
documenten is de verandering van 
invloed? 

3 Bedrijfstijden 

Wat zijn de tijden en dagen, danwel 
perioden waarop de inrichting of 
onderdelen daarvan, in bedrijf zijn? 

4 Bestemming 

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

5 Omgeving van de inrichting 

Waar ligt de inrichting? 

Zie bijlage. 

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige 
object? 

Wat is de afstand in meters van 
de grens van de inrichting tot het 
dichtstbijzijnde gevoelige object? 

6 Wijze vaststellen milieubelasting 

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

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

7 Ongewone voorvallen 

Kunnen binnen uw inrichting 
ongewone voorvallen ontstaan die 
nadelige gevolgen kunnen hebben 
op het milieu? 

Beschrijf de ongewone voorvallen 
die binnen de inrichting kunnen 
optreden en de belasting die 
daarbij kan ontstaan voor het 
milieu. 

Welke maatregelen worden 
getroffen om de belasting van het 
milieu door ongewone voorvallen te 
voorkomen of te beperken? 

R Ja 
H Nee 

• Centrum 
• Rustige woonwijk 
• Gemengd gebied 
• Industrieterrein 
|'7 Buitengebied 
• Anders 

de kuilenweg 1 

90 

Zie bijlage. 

Zie bijlage. 

P" Ja 
• Nee 

Zie bijlage. 

Zie bijlage. 
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8 MER-(beoordelings)plicht 

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

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

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

Worden de drempelwaarden f- Ja 
in kolom 2 van onderdeel p Nee 
D van de bijlage bij het 
Besluit milieueffectrapportage 
overschreden? 

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

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

9 Milieuzorg 

Beschikt u over een [j Ja 
milieumanagementsysteem? p Nee 

• Deels 

10 Toekomstige Ontwikkelingen 

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

Ven/vacht u ontwikkelingen in de p Ja 
omgeving van uw inrichting die p Nee 
van belang kunnen zijn voor de 
bescherming van het milieu? 

11 Bodem 

Verricht u bodembedreigende p Ja 
activiteiten of slaat u p Nee 
bodembedreigende stoffen op? 

Hebt u een nulsituatie [j Ja 
bodemonderzoek uitgevoerd? p Nee 

Waarom hebt u geen nulsituatie Zie bijlage, 
bodemonderzoek uitgevoerd? 

Hebt u een bodemrisicorapport [j Ja 
opgesteld? p Nee 

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

Welke maatregelen hebt u Compartimentering. Eisen uit bouwbesluit en mobiele 
getroffen om brand te voorkomen? blusmiddelen. 

Welke brandblusmiddelen gebruikt • Branddekens 
u? Draagbare blusmiddelen 

• Brandslanghaspels 

r Stationaire blusinstallaties 

r Mobiele blusmiddelen 

• Anders 

Beschikt u over een r Ja 
bedrijfsbrandweer? P' Nee 

Verricht u op het buitenterrein • Ja 
brandgevaarlijke activiteiten? P Nee 

13 Afvalwater 

Loost u afvalwater uit uw • Ja 
inrichting? P Nee 

Zijn er toekomstige ontwikkelingen P Ja 
die redelijkerwijs van belang P Nee 
kunnen zijn voor de aanvraag? 

14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan 

Welke afvalstoffen voert u Zie bijlage, 
gescheiden af? 

Hergebruikt u afvalstoffen die f~ Ja 
vrijkomen binnen uw inrichting? p Nee 

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

15 Lucht 

Worden er stoffen naar de lucht P Ja 
uitgestoten? • Nee 

Wordt er stikstofoxiden, P Ja 
koolmonoxide, fijn stof, arseen, r Nee 
cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, 

r 

benzeen, zwaveldioxide en/of lood 
naar de lucht uitgestoten? 

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

Worden er nog andere stoffen p Ja 
uitgestoten? r Nee 

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

p 

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

• 
Is de warmte-emissie bekend? p Ja 

• Nee 

Hoeveel bedraagt de warmte- 20 
emissie in MW? 

Hebt u een meet- en • Ja 
registratiesysteem? P Nee 
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Is het Oplosmiddelenbesluit van • Ja 
toepassing? p Nee 

Is er sprake van diffuse emissies [j Ja 

van Vluchtige Organische Stoffen nr Nee 
(VOS)? 

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

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

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

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

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

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

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

16 Geluid en trillingen 

Ligt de inrichting op een gezoneerd 
industrieterrein? 

Hebt u een akoestisch onderzoek 
uitgevoerd? 

Waarom hebt u geen akoestisch 
onderzoek uitgevoerd? 

Welke activiteiten vinden inpandig 
plaats binnen de inrichting? 

Welke activiteiten vinden op een 
open terrein plaats binnen de 
inrichting? 

Wanneer vinden de activiteiten 
plaats? 

Zijn er incidentele activiteiten 
binnen de inrichting? 

Welke incidentele activiteiten 
vinden plaats binnen de inrichting? 

Wanneer vinden de incidentele 
activiteiten plaats? 

Hoeveel keer per jaar vinden de 
incidentele activiteiten plaats? 

In welk gebiedstype ligt de 
inrichting? 

P Ja 
P Nee 

P Ja 
P Nee 

Zie bijlage. 

Zie bijlage. 
Het houden van landbouwhuisdieren, opslaan van mest. 
Lopende voersystemen, eierbanden. 

Zie bijlage. 
Transportbewegingen. ^ 

Zie bijlage. 

p Ja 
p Nee 

Zie bijlage. 

Zie bijlage. 

12 

P Stille landelijke gebieden 
p Gebieden voor extensieve recreatie 
p Landelijk gebied met veel agrarische activiteiten 
P Stille woonwijk, weinig verkeer 
p Rustige woonwijk in stad 
P Gemengde woonwijk, combinaties van wonen en lichte 

bedrijfsactiviteiten 
P Woonwijk nabij een drukke auto- en/of spoorweg 
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Wat is de afstand van de inrichting 
tot de dichtstbijzijnde woningen in 
meters? 

Zijn de dichtstbijzijnde woningen 
bedrijfswoningen? 

Veroorzaken de activiteiten 
trillingen? 

17 Energie 

Verbruikt u in uw inrichting meer 
dan 50.000 kWh elektriciteit 
of meer dan 25.000 m3 
aardgas(equivalenten) per jaar? 

Verbruikt u in uw inrichting meer 
dan 200.000 kWh elektriciteit 
of meer dan 75.000 m3 
aardgas(equivalenten) per jaar? 

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in 
uw inrichting in kWh per jaar? 

Hoeveel aardgas(equivalenten) 
verbruikt u in uw inrichting in m3 
per jaar? 

Doet uw inrichting mee aan de 
C02- emissiehandel? 

Geef aan of en aan welke 
meerjarenafspraak uw inrichting 
deelneemt. 

18 Externe veiligheid 

Wordt uw inrichting genoemd 
in artikel 2 (en niet in artikel 3) 
van het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen (Bevi)? 

Wordt uw inrichting genoemd in 
artikel 4, onderdeel b, e of f van 
het Registratiebesluit externe 
veiligheid? 

Is er een kwantitatieve 
risicoanalyse uitgevoerd? 

Zijn er binnen uw inrichting 
specifieke technische maatregelen 
gerealiseerd om de gevolgen voor 
de omgeving te beperken in geval 
van ongewone voorvallen? 

Zijn er binnen uw inrichting 
specifieke procedurele 
maatregelen gerealiseerd om de 
gevolgen voor de omgeving te 
beperken in geval van ongewone 
voorvallen? 

• Woonwijk nabij gezoneerd industriegebied 
Woonwijk in stadscentrum 

r 'n zone rond industrieterrein 
• Op industrieterrein 
f"1 Anders 

90 

n Ja 

P Nee 

n Ja 

F Nee 

[7 Ja 

n Nee 

• Ja 
[7 Nee 

195000 

5000 

• Ja 
\7 Nee 

F Meerjarenafspraak (MJA3) 
• Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA-ETS) 
p" Geen van beide 

r Ja 
[7 Nee 

• Ja 
[7 Nee 

• Ja 
P Nee 

R Ja 
P Nee 

r Ja 
P Nee 
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19 Verkeer, vervoer en mobiliteit 

Hebt u een preventieplan voor fl Ja 
beperking van verkeer- en ^ Nee 
vervoerbewegingen opgesteld? 

Hoeveel werknemers hebt u in 2 
dienst? 

Hoeveel bezoekers komen per dag 4 
naar uw inrichting? 

Welke vormen van verkeer pi 
en vervoer zijn voor uw [~ 
bedrijfsactiviteiten relevant? 

Verkeer en vervoer over de weg 
Verkeer en vervoer over spoor 
Verkeer en vervoer over water 
Verkeer en vervoer in de lucht 

Hoeveel kilometers worden per jaar 
door de verladers en uitbesteed 
vervoer gemaakt? 

Hoeveel kilometers worden per jaar 
door eigen vervoerders gemaakt? 

Hebt u maatregelen getroffen om r Ja 
het aantal vervoersbewegingen te P Nee 
beperken? 

Heeft u parkeerplaatsen in de open • Ja 
lucht binnen uw inrichting? Nee 

Maakt een parkeergarage deel uit n Ja 
van uw inrichting? P Nee 

20 Geur 

Is er sprake van geuremissie? P Ja 

• Nee 

Kan de geuremissie leiden tot P Ja 
geurhinder? r Nee 

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

Hebt u een geuronderzoek F Ja 
uitgevoerd? n Nee 

21 Beste Beschikbare Technieken 

Zijn er binnen uw inrichting één of P Ja 
meerdere gpbv-installaties, zoals r Nee 
bedoeld in bijlage 1 van de IPPC-
richtlijn? 

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de 
watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk 
met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend. 

Welke BREF-documenten zijn op Zie bijlage, 
uw installaties van toepassing? 

Zijn er binnen uw inrichting |~j Ja 
installaties of opslagen aanwezig p: Nee 
waarop één of meerdere 
Nederlandse informatie 
documenten over BBT van 
toepassing zijn? 

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van 
deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'. 
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22 Het houden van dieren (intensieve veehouderij) 

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

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

Is er een luchtwasser aanwezig? 

p" Ja 
[j Nee 

• Ja 

Pi Nee 

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

Wat is het adres van het 
geurgevoelig object? 

Is het geurgevoelig object gelegen 
in de bebouwde kom? 

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

90 

de opslag van vaste mest. 

Wat is de maximale 
opslaghoeveelheid in m3 van de 
vaste mest? 

de Kuilenweg 1 

• Ja 

Pi Nee 

6600 

Is de afstand in m tussen het • Ja 
emissiepunt van de stal en de PR Nee 
dichtstbijzijnde tuinbouwgewassen 

PR 

van derden minder dan 25 meter? 

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

Wordt er voer in silo's opgeslagen? (?i Ja 

• Nee 

Is er kuilvoer aanwezig? R Ja 
Nee 

Wordt er gebruik gemaakt van • Ja 
brijvoer? P Nee 

Welke soorten mest worden P Vast 
opgeslagen? F Vloeibaar 

Hoe wordt de vaste mest F Mestplaat 
opgeslagen? F In de stal 

F Anders 

Beschrijf kort de voorziening voor mestloods 

328 
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Hoe wordt de vloeibare mest 
opgeslagen? 

Wat is de maximale 
opslaghoeveelheid in m3 van de 
vloeibare mest? 

Is er een melkinstallatie aanwezig? 

Is er een hygiënesluis aanwezig? 

Hoe wordt het afvalwater afkomstig 
van de hygiënesluis geloosd? 

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

[7 Mestkelder 
• Mestsilo 
P Anders 

460 

• Ja 
f7 Nee 

(7 Ja 
• Nee 

Naar opvangput 

Zie bijlage. 
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Formulierversie 
2013.01 

Handelingen met gevezen 
voor beschermde plant- en 
liersoorten 

1 Ha slingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten 

Als uit t^voeren handelingen beschermde planjén en/of dieren kunnen beschadigen, moet op basis 
van de Fltora- en faunawet worden beoordeel^ of u dit onderdeel moet opnemen in de aanvraag 
voor de omgevingsvergunning of dat mogep een vrijstelling geldt. Voor het antwoord op deze 
vragen en voor het invullen van de aanvraag hebt u specifieke (ecologische) kennis en rapporten 
nodig. Het is raadzaam hiervoor contacj/op te nemen met een ecologisch deskundige. Neem 
contact op met ow gemeente voor meer informatie. 

Op welke bescherrnde plant- en/of / 
diersoorten en verbodsbepalinger; 
heeft uw aanvraag voV een 
omgevingsvergunning öetrektyhg? 

Geef een samenvatting va^/het 
doel van uw project. 

Geef de planning van de 
handelingen en een ortderbouwrag 
hiervoor aan. 

Tasten uw handelingen de functies' 
van de groei-, voortplantings- en/of 
vaste rust- en verblijfplaats van de 
plant- en/of djersoorten aan? 

Tasten uw béndelingen de gunstige 
staat van instandhouding voor de 
plant- eryof diersoorten aan? 

Treft u/naatregelen die de 
aantasting van de groei-, 
voortplantings- en/of vaste rust-
enyverblijfplaats van de plant-
ed/of diersoorten beperken 
af voorkomen (mitigerende 

/•maatregelen)? 

Treft u maatregelen om de 
onvermijdelijke aantasting van de 
groei-, voortplantings- en/of vaste 
rust- en verblijfplaats van de plant
en/of diersoorten die optreedt te 
compenseren (compenserende 
maatregelen)? 

Vraagt u een vergunning aan 
voor een vogelsoort, een soort 
die staat vermeld op bijlage IV 
van de Europese Habitatrichtlijn, 
en/of een soort die staat vermeid 
op bijlage I bij het Besluit 
vrijstellingen beschermde dier- en 
plantensoorten? 

Zie bijlage toelichting vvgb. 

Het uitbreiden van het bedrijf met o.a, een nieuwe 
pluimveestal. 

Zie bijlage. 
Start na het verkrijgen van alle benodigde vergunningen. 
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Behoort bij besluit van: 

2 8 M EI 2015 
Burgemeester en Wethouders van Hardenberg 

Formulierversie 
2013.01 

Handelingen met gevolgen voor 
beschermde natuurgebieden 

1 Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden 

Kan het project waarvoor u een omgevingsvergunning aanvraagt gevolgen hebben voor een 
Natura 2000-gebied of beschermd natuurmonument? Dan moet uw aanvraag op basis van de 
Natuurbeschermingswet 1998 worden beoordeeld. Neem voor deze beoordeling contact op met uw 
gemeente. 

Vindt het project in of nabij één of 
meerdere Natura 2000-gebieden 
plaats? 

Beschrijf om welk(e) Natura 2000-
gebied(en) het gaat en de afstand 
van elk gebied tot het project in 
meter. 

Vindt het project in of nabij 
één of meerdere beschermde 
natuurmonumenten plaats? 

Beschrijf om welk(e) beschermd(e) 
natuurmonument(en) het gaat en 
de afstand van elk gebied tot het 
project in meter. 

Beschrijf uw belang bij 
het verkrijgen van de 
omgevingsvergunning. 

Geef de periode(s) waarbinnen de 
ecologisch relevante handelingen 
binnen het project plaatsvinden. 

Welk effect heeft het project op 
de instandhoudingsdoelstellingen 
in de aangegeven Natura 2000-
gebieden? 

[7 Ja 

H Nee 

Engbertsdijkvenen 

[Z7 Ja 
• Nee 

Op grotere afstand 

Het exploiteren van een agrarisch bedrijf met 
toekomstperspectief. 

Na het verkrijgen van de benodigde vergunningen. 

[7 Een mogelijk negatief effect is niet uit te sluiten, maar d|^ 
effect is zeker niet significant 

• Een significant negatief effect is niet uit te sluiten 
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Tabellen 
Revisie 

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) 

1 Overzicht vergunningen en meldingen 

Wettelijke basis Soort Datum 

Wabo Revisievergunning 20-07-2012 

Kenmerk 

Vigerende vergunning 

Bevoegde gezag 

Gemeente Hardenberg 



Tabellen 
Revisie 

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) 

11 Bodembedreigende activiteiten 

Eindemissiescore 

1 

Beschrijving Nieuw/Bestaand Voorzieningen/maatregelen Realisatiedatum 

Zie bijlage. Bestaand i Zie bijlage. Zie bijlage. 



Tabellen 
Revisie 

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) 

21 Overzicht installaties en bijbehorende categorie 

Naam installatie Indeling categorie IPPC-richtlijn 

Zie bijlage. Zie bijlage. 

Nieuwe of wijziging in installatie? Studie alternatieven 

Nee 



Behoort bij besluit van; 

2 8 MEI 2015 
Burgemeester en Wethouders van Hardenberg 

Formulierversie 
2013.01 Bijlagen 

Formele bijlagen 

Naam bijlage 

Bijlage Milieu 

Milieutekening 

Bouwtekening blad 1 

Bestandsnaam 

2014-07-03 BIJLAGE 
AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGU
NNING-.pdf 

M-30084_v5.pdf 

B-30109_bl1.pdf 

Bouwtekening blad 2,3,4 B-30109_2_3_4.pdf 

Type 

Gegevens lucht 
Gegevens houden van 
dieren 
Procesbeschrijving Milieu 
Gegevens BBT 
Gegevens geur 
Anders 

Situatietekening milieu 
Plattegrond Milieu 
Anders 

Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken 
Welstand 
Anders 

Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken 
Welstand 
Anders 

Datum 
ingediend 

04-07-2014 

04-07-2014 

04-07-2014 

04-07-2014 

Status 
document 

In 
behandeling 

In 
behandeling 

In 
behandeling 

In 
behandeling 
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Formulierversie 
2013.01 

Behoort bij besluit van: 

2 8 MEI 2015 
Burgemeester en Wethouders van Hardenberg 

Kosten 
Bouwen 
Overig bouwwerk bouwen 
Wat zijn de geschatte kosten in 387000 
euro's (exclusief BTW)? 

Projectkosten 
Wat zijn de geschatte kosten 387000 
voor het totale project in euro's 
(exclusief BTW)? 
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farmConsult 
V  Z O t t -  0 8 1 8 - 0 1  

BIJLAGE AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING 
ACTIVITEIT MILIEU 

Gemeente 

HardenberCj 

INGEKOMEN 

- h jul ztm 

AANVRAGER 
V.O.F. Takman 
De Haarweg 20 
7775 PX Lutten 

LOCATIE BEDRIJF 
De Haarweg 20 + 18b 
7775 PX Lutten Behoort bi] besluit van; 

2 8 MEI 2015 
Burgemeester en Wethouders van Hardenberg 



farmConsult 

BIJLAGE AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING 
ACTIVITEIT MILIEU 

Initiatieflocatie: De Haarweg 20 + 18b 
7775 PX Lutten 
Kvk nummer: 54240107 

Initiatiefnemer: V.O.F. Takman 
De Haarweg 20 
7775 PX Lutten 
Tel: 0523-681382 / Mob: 06-12917196 
e-mail: ditakman@planet.nl 

Adviseur/contact: FarmConsult 
Sluisstraat 24 
7491 GA Delden 
farmconsult@forfarmers.eu 

Projectleider 
H. Bruggink 
tel. 06-46393301 
huub.bruggink@forfarmers.eu 

Datum: 03-7-2014 

Disclaimer: FarmConsult aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van resultaten 
van dit rapport of de toepassing van adviezen. 
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JarmConsu/t 

Inleiding 

Het bedrijf van de familie Takman is gevestigd aan de Haarweg 18b en 20 te Lutten in de gemeente 
Hardenberg. Het betreft een bestaand agrarisch pluimveebedrijf. Op het bedrijf worden legkippen 
gehouden. In de nieuwe situatie zal het bedrijf uitbreiden met stal 8. Deze nieuwe stal zal plaatst 
bieden aan 34.457 legkippen. De stal zal worden uitgevoerd met het emissie arme stalsysteem BWL 
2004.10. V2. 



farmConsuIt 

Rubriek Voornemen 

Bedriifsontwikkelinasplan 

Vigerende veraunninQ: 

52.300 legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen 
52.300 nageschakelde techniek (opslag van mest) 

totaal 5491,5 17782 0,10780 

cnassie 
nr stal punt RAVcode- GLnr omschrijving 6L diersoort # dieren 

hg NH3 Oue / 
/dier* dier** 

totaal totaal 
NH3 Oue 

fijnstof / fijnstof 
dier**» (g/s) 

1 1 e 2.11.2.1 BWL 
2004.10. V2 

45 - 55% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met 
beluchting. Mestbanden minmaal tweemaal per week afdraaien. Roosters 
minimaal in twee etages. BHuchtingscapaaieit minimaal 0,2 m3 per dier per 

legkippen en (groot-
Jouderdieren van legrassen 37800 0,055 0,34 2079 12852 65 0,07791 

2 2 e 2.11.2.1 
BWL 

2004.10. V2 

45 - 5 5% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met 
beluchting. Mcstbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. Roosters 
minimaal in twee etages. Belucht)ngscapaatet minimaal 0,2 m3 per dier per 

legkippen en (groot-
)ouderdieren van legrassen 14500 0,055 0,34 797,5 4930 65 0,02989 

3 3 e 6.100 overige opslag van mest 
nageschakelde technieken 

(l.cm. E 1.5, E 1.8, E 
5.9.1.1.3, E5.8 en E 5.9.1.2.3) 

37800 0,05 1890 

3 3 e 6.100 overige opslag van mest 
nageschakelde technieken 

(l.cm. E 1.5, E 1.8, E 
5.9.1.1.3, E5.8 en E 5.9.1.2.3) 

14500 0,05 725 

Aangevraagde situatie: 

87.757 legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen 
13.150 nageschakelde techniek (opslag van mest) 

totaal 5429,135 29497,38 0,17882 

•imsia 
nr stal punt RAVoede* GLnr omschrqv.ng GL d-r soort * dieren 

kg NH3 / Oue/ 
dier dier- totaal NH3 totaal Oue 

fl|nstof / 
dier— 

totaal 
thnstot 

(«f») 

1 1 e 2.11.2.1 BVM. 
2004.10.V2 

45 - 55% van de teefrumte roosters met daaronder een mestband 

afdraaien Roosters minimaal in twee etages Beluchingscapaciteit 
minimaal 0.2 m3 per dier oer uu 

legkippenen (groot-)ouderdieren 
van legrassen 37800 0,055 0,34 2070 12852 65 0,07701 

2 2 e 2.11.2.1 BWL 
2004 10.V2 

45 - 55% van de leefrumle roosters met daaronder een mestband 

afdraaien Roosters minimaal in twee etages B eluchingscapaciteit 
minimaal 0,2 m3 per dier per uu 

ven legrassen 14600 0.056 0.34 707,5 | 4030 66 0.02080 

3 3 e 6 100 overige opslag van mest 
nageschakelde technieken (l.c m 

E1.5. E 18. E 5.0.1.1.3, E5.8cnE 
601.2.3) 

13150 0.05 657,5 

N N e 2.11.2.1 BWL 
2004 10.V2 

45 - 55% van de teefrumte roosters met daaronder een mestband 
met beluchtng Meshanden minimaal tweemaal per week 

minimaal 0.2 m3 per dier per uu 
ven legrassen 

34457 0,055 0,34 1806.135 11715,38 66 0,07102 

E 
I > 
B TO 
cn c 
'c c 3 cn 

£ 0 OJ 01 TO 
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farmConsult 

Bedrijfstijden 

Normale werktijden: 

Werkdagen: S Maandag t/m vrijdag Zaterdag KI Zondag 
Werktijden: [X] 7.00 - 19.00 uur KI 7.00 - 19.00 uur K 7.00 - 19.00 uur 

IEI 19.00 - 23.00 uur • 19.00 - 23.00 uur • 19.00 - 23.00 uur 
S 23.00 - 7.00 uur • 23.00 - 7.00 uur • 23.00 - 7.00 uur 

Laad- en lostijden: KI 7.00 - 23.00 uur KI 7.00 - 19.00 uur • 7.00 - 19.00 uur 

Zijn er afwijkende werktijden? 

• nee 
[3 ja, vul hieronder in; 

Afwijkende werktijden: 

Werkdagen: 
Werktijden: 
Laad- en lostijden: 
Frequentie: 
Reden afwijking: 

Maandag t/m vrijdag • Zaterdag 
23.00 - 7.00 uur 
23.00 - 7.00 uur 
12 Per • maand 
laden - lossen dieren en mest 

• Zondag 

I jaar 
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Milieutekening 

De milieutekening is als separate bijlage bijgevoegd en gekenmerkt als horende bij de aanvraag. Op 
deze tekening is tevens een kadastrale situatieschets opgenomen. 

Kadastrale situatieschets 

Navolgend is een kadastrale situatieschets bijgevoegd met weergave van de ligging van de gebouwen 
en emissiepunten. 
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Planologische aspecten (bestemmingsplan) 

Op grond van artikel 2.1 lid 1 onder C van de Wabo onderdeel omgevingsvergunning kan de aanvraag 
geweigerd worden als de aangevraagde activiteit in strijd is met het bestemmingsplan. 

Gebleken is dat het voornemen / de aanvraag past binnen de voorschriften in dit bestemmingsplan en 
ook verder niet in strijd is met de regels bij of krachtens de Wro. 
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Nummer systeem BWL 2004.10.V2 

Naam systeem Volièrehuisvesting, 45 - 55 % van de leefruimte is rooster met 
daaronder een mestband met 0,2 of 0,5 m3/dier/uur beluchting, 
mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. 

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

Systeembeschrijving van Juli 2010 

Vervangt Beschrijving BWL 2004.10.V1 van juni 2010 

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

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM; BOUWKUNDIG 

Onderdeel Uitvoeringseis 

Geen bijzonderheden. 

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM; TECHNISCHE VOORZIENINGEN 

Onderdeel Uitvoeringseis 

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

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

2b 

Vloeruitvoering 

45 - 55 % van het leefoppervlak is uitgevoerd als strooiselvloer 

3 Voer en drinkwater voorzieningen aangebracht boven de roostervloer 

4 Mestopvang-
voorziening 

mestbanden onder de roosters 

5a Beluchting mestbandbeluchting aanwezig 

5b 

Beluchting 

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

6 Registratie-
apparatuur 

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

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

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

begin van de beluchtingsbuizen boven de mestbanden 

7 Mestopslag kortdurend of eventueel nadroging in een nageschakelde techniek of langdurige 

mestopslag1 

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

1 



HET GEBRUIK VAN HET SYSTEEM 

Onderdeel Gebruikseis 

a Leefoppervlak minimaal 1.111 cm2 per dier bij opzet (9 dieren per m2) 

b Beluchtings
capaciteit 

minimaal 0,2 of 0,5 m3 per dier per uur 

c Temperatuur 
drooglucht 

minimaal 18 °C 

d Afdraaifrequentie 
mestbanden 

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

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

Emissiefactor 0,055 kg NH3 per dierplaats per jaar bij beluchtingcapaciteit van minimaal 
0,2 m3 per dier per uur 
0,042 kg NH3 per dierplaats per jaar bij beluchtingcapaciteit van minimaal 
0,5 m3 per dier per uur 

1 Verwijzing meetrapport Rapport 2002-16 van IMAG (www,stalemissifis.nl) 

2 



_i3L.J2L..i2.. 
^ Ql 
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H: combinatie met beun met mestbanden 

I: dubbele rij legnesten 

Legnest 2 Roosters met mestbanden 
en eventueel beluchting ® Strooiselruimte 

NAAM: 
Volièrehuisvesting, 45 - 55 % van de 
leefruimte is rooster met daaronder 
een mestband met 0,2 of 0,5 
m3/dier/uur beluchting, mestbanden 
minimaal tweemaal per week afdraaien 

NUMMER: 
BWL 2004.10.V2 
Systeembeschrijving 
Juli 2010 
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Rubriek M.e.r.-(beoordelings)plicht 

De M.e.r.-olicht 

In de bijlage bij het Besluit Milieueffectrapportage zijn in onderdeel C onder 14 de criter ia genoemd 
wanneer een bedrijf een MER moet op stellen voor een veehouderij. Hier worden genoemd de 
oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van pluimvee 
of varkens in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op meer dan: 
1°. 85.000 stuks mesthoenders (Ravi cat. E 3 t/m 5), 
2°. 60.000 stuks hennen (Rav cat. E 1 en E2), 
3°. 3.000 stuks mestvarkens (Rav cat, D3) of 
4°. 900 stuks zeugen (Rav cat. D 1.2 en D 1.3). 

De voorgenomen activiteit overschrijdt voornoemde drempelwaarden niet. Er hoeft vooralsnog dus 
geen MER te worden opgesteld. 

M.e.r.-beoordelinasplicht 

In de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage zijn in onderdeel D onder 14 de criteria genoemd 
wanneer een bedrijf een Aanmeldnotitie MER moet op stellen voor een veehouderij. Hier worden 
genoemd de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden 
van dieren in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op meer dan: 
1°. 40.000 stuks pluimvee (Ravi cat. E, F, G en J), 
2°. 2000 stuks mestvarkens (Rav cat. D.3), 
3°. 750 stuks zeugen (Rav cat. D.l.2, D.l.3 en D.3 voor zover het opfokzeugen betreft), 
4°. 3750 stuks gespeende biggen (biggenopfok) (Rav cat. D.l.1), 
5°. 5000 stuks pelsdieren (fokteven) (Rav cat. H.l t/m H.3), 
6°. 1000 stuks voedsters of 6000 vlees- en opfo kkonijnen tot dek leeftijd (Rav cat. 1.1 en 1.2), 
7°. 200 stuks melk-, kalf- of zoogkoeien ouder dan 2 jaar (Rav cat. A.l en A.2), 
8°. 340 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (Rav cat. A 3), 
9°. 340 stuks melk-, kalf- en zoogkoeien ouder dan 2 jaar en vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (Rav cat. A 
1, A 2 en A 3), 
10°. 1200 stuks vleesrunderen (Rav cat. A.4 t/m A.7), 
11°. 2000 stuks schapen of geiten (Rav cat. B.l en Cl t/m C.3), 
12°. 100 stuks paarden of pony's (Rav cat. K.l en K.3), waarbij het aantal bijbehorende dieren in 
opfok jonger dan 3 ja ar niet wordt meegeteld. (Rav cat. K.2 en K.4), 
13°. 1000 stuks struisvogels (Rav cat. L.l t/m L.3). 

De aangevraagde situatie overschrijdt voornoemde drempelwaarden niet. Er hoeft dus niet (bij 
voorbaat al) een Aanmeldnotitie MER te worden opgesteld. Echter deze drempelwaarden zijn slechts % 
indicatief, hetgeen betekent dat het bevoegd gezag ook onder deze drempelwaarden moet beoordelen 
of het voornemen (geen) aanzienlijke milieugevolgen heeft. Hiervoor is navolgend informatie ten 
behoeve van deze (vormvrije) beoordeling van milieueffecten bijgevoegd. C C 

| 
g 
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'Vormvriie m•e.r•-beoordelinQ, 

Het bevoegd gezag moet beoordelen o f de aangevraagde situatie wel o f niet leidt tot aanzienlijke 
milieugevolgen. Deze zogenaamde Vormvrije m.e.r.-beoordeling' kan tot twee conclusies leiden: 

• belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r.(-beoordeling) 
noodzakelijk; 

• belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet alsnog een m.e.r.-
beoordeling plaatsvinden of er kan direct worden gekozen voor een MER. 

Het bevoegd gezag is eindverantwoordelijke voor deze conclusie. 

De toetsing in het kader van de Vormvrije m.e.r.-beoordeling' dient te geschieden aan de hand van de 
selectiecriteria in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. 

Initiatiefnemer dient aan het bevoegd gezag de gegevens aan te leveren die voor deze beoordeling 
nodig zijn. In deze OLO-bijlage is de relevante informatie verwerkt in de verschillende rubrieken. 



farmConsult 

Rubriek procedure 

Conform artikel 3.10 lid 1c van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) is voor deze 
aanvraag Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (AWB) van toepassing. 

Artikel 3.18 AWB bepaalt het volgende: 
1. Indien het een besluit op aanvraag betreft, neemt het bestuursorgaan het besluit zo spoedig 
mogelijk, doch uiterlijk zes maanden na ontvangst van de aanvraag. 

2. Indien de aanvraag een zeer ingewikkeld of omstreden onderwerp betreft, kan het bestuursorgaan, 
alvorens een ontwerp ter inzage te leggen, binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag de in 
het eerste lid bedoelde termijn met een redelijke termijn verlengen. Voordat het bestuu rsorgaan een 
besluit tot verlenging neemt, stelt het de aanvrager in de gelegenheid zijn zienswijze daarover naar 
voren te brengen. 

3.In afwijking van het eerste lid neemt het bestuursorgaan het besluit uiterlijk twaalf weken na de 
terinzagelegging van het ontwerp, indien het een besluit betreft: 
a. inzake intrekking van een besluit; 
b. inzake wijziging van een besluit en de aanvraag is gedaan door een ander dan degene tot wie het 
te wijzigen besluit is gericht. 

4. Indien geen zienswijzen naar voren zijn gebracht, doet het bestuursorgaan daarvan zo spoedig 
mogelijk nadat de termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen is verstreken, mededeling op 
de wijze, bedoeld in artikel 3:12, eerste en tweede lid. In afwijking van het eerste of derde lid neemt 
het bestuursorgaan het besluit in dat geval binnen vier weken nadat de termijn voor het naar voren 
brengen van zienswijzen is verstreken. 

Artikel 6:12 bepaalt het volgende: 
1. Indien het beroep is gericht tegen het niet tijdig nemen van een besluit dan wel het niet tijdig 
bekendmaken van een van rechtswege verleende beschikking, is het niet aan een termijn gebonden. 

2. Het beroepschrift kan worden ingediend zodra: 
a. het bestuursorgaan in gebreke is tijdig een besluit te nemen of een van rechtswege verleende 
beschikking bekend te maken, en 
b. twee weken zijn verstreken na de dag waarop belanghebbende het bestuursorgaan schriftelijk 
heeft medegedeeld dat het in gebreke is. 

3. Indien redelijkerwijs niet van de belanghebbende kan worden gevergd dat hij het bestuursorgaan 
in gebreke stelt, kan het beroepschrift worden ingediend zodra het bestuursorgaan in gebreke is tijdig 
een besluit te nemen. = 

4. Het beroep is nie t-ontvankelijk indien het beroepschrift onredelijk laat is ingediend. | 
> 
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Rubriek milieuzorg 

Gebruik van (qrond'istoffen 

Binnen de inrichting wordt het gebruik van grondstoffen (o.a. water, energie en voeders) 
geregistreerd. De hoeveelheden veevoer en op het land gebrachte mest en meststoffen mogen de 
gebruiksruimte op grond van de meststoffenwet niet overschrijden. Op grond van de artikelen 32 en 
33 van het uitvoeringsbesluit meststoffenwet is een veehouderij verplicht veevoeders en mest te 
registreren. Dit systeem is erop gericht de emissies van de mineralen fosfaa t en stikstof, in de vorm 
van meststoffen, in het milieu terug te dringen. Hiertoe worden jaarlijks gegevens over de aan- en 
afgevoerde hoeveelheden fosfaat en stikstof aan Dienst Regelingen verstrek t. 

Monitoring en Registraties 

Emissiearme stalsvstemen 

In artikel 3.125 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de artikelen 3.99-3.101 van de 
bijbehorende Activiteitenregeling staan voorschriften opgenomen omtrent monitoring en registratie 
van de emissiearme stalsystemen. Dez e voorschriften zijn ook van toepassing op een IPPC-
inrichting/vergunningplichtige inrichting (type C). Daarnaast staan in de leaflet (stalbeschrijving) van 
het toegepaste stalsysteem aanvullende voorschriften om een goede werking te waarborgen. 

Overig 

Aspecten Frequentie Wijze van registreren Bewaarplaats 

Aantal dieren Per vracht Aantallen Boekhouding/diertellinqen 
Aanvoer diervoeders Per vracht Hoeveelheid en soort 

grondstof 
Via voermanagement op pc 

Waterverbruik Maandelijks m3 Logboek / jaarnota's 
Energieverbruik Maandelijks kWh en m3 Logboek / jaarnota's 
Afvoer dieren Per vracht aantallen Boekhouding/diertellinqen 
Aanvoer dieselolie Per vracht Hoeveelheid Logboek/afgiftebonnen/ 

boekhouding 
Aanvoer dieren Per vracht Aantallen Diertellingen/bonnen/ 

boekhouding 
Afvoer kadavers Per vracht Hoeveelheid/ vervoerder Logboek/afgiftebonnen/ 

boekhouding 
Afvoer overige afvalstoffen Per vracht Hoeveelheid/ vervoerder Logboek/afgiftebonnen/ 

boekhouding 
Keuring blusmiddelen 1 x per 2 jaar Controle door erkend 

bedrijf 
Logboek/registratie op 
blusmiddel zelf 
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Rubriek IPPC / BBT en Besluit Huisvesting 

Van toepassing zijnde BBT-documenten 

In Europees verband zijn voor de intensieve pluimvee- en varkenshouderij de best beschikbare 
technieken bepaald. Deze as pecten zijn goede landbouwpraktijk, voerstrategie, huisvestingssystemen, 
water, energie, opslag van mest, behandeling van mest en uitrijden van mest. Dit is voor de 
intensieve veehouderij uitgewerkt in BREF Intensieve pluimvee- en varkenshouderij. In het BREF-
document voor de intensieve pluimvee- en va rkenshouderij zijn diverse emissiearme stalsystemen 
aangegeven, die als best beschikbare technieken (BBT) kunnen worden aangemerkt. Op 30 juli 2007 
is de officiële Oplegnotitie bij de BREF intensieve veehouderijen gepubliceerd. De oplegnot itie stelt 
vast dat het BREF-document eveneens gebruikt kan worden bij de bepaling van BBT bij 'niet-IPPC 
veehouderijen'. 

Bij artikel 9.2 en bijlage 1 tabel 2 van de Ministeriele regeling omgevingsrecht (MOR) zijn documenten 
aangewezen, waarmee bij de bepaling van BBT in het kader van de vergunningverlening rekening 
moet worden gehouden. Voor de onderhavige inrichting zijn de volgende BBT-documenten van 
belang: 

Tabel: BBT-Informatiedocumenten 

Aangewezen BBT-Informatiedocumenten (Mor, Bijlage 1 tabel 2) 

Naam Document Jaartal Vindplaats 

Circulaire energie in de 
milieuvergunning oktober 1999 InfoMil.nl 

NeR Nederlandse emissierichtlijn 
lucht juli 2012 InfoMil.nl 

Nederlandse richtlijn 
bodembescherming (NRB) maart 2012 InfoMil.nl 

Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing 
ammoniak en veehouderij juni 2007 InfoMil.nl 

Oplegnotitie BREF Intensieve 
pluimvee- en varkenshouderij juli 2007 InfoMil.nl 

PGS 30: Vloeibare 
aardolieproducten: buitenopslag in 
kleine installaties 

december 2011 Publicatiereeks 
gevaarlijkestoffen.nl 

Bij het verbinden van voorschriften aan een omgevingsvergunning, moet worden uitgegaan van 
toepassing van de best beschikbare technieken (BBT ) binnen een inrichting. Voor de bepaling van de 
BBT moet rekening gehouden worden met voorzienbare kosten en baten van maatregelen en met het 
voorzorg- en preventiebeginsel. 

Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij 

De gevolgen voor het milieu die een inrichting kan veroorzaken moeten ten aanzien van de 
geografische ligging worden beoordeeld. Deze afweging is gemaakt in het "Besluit ammoniakemissie 
huisvesting veehouderij" (Besluit van 8 december 2005 houdende regels ter beperking van de 
ammoniakemissie uit huisvestingssystemen van veehouderijen, Staatsblad 675, 2005). D it besluit is op 
28 december 2005 in de Staatscourant gepubliceerd (nummer 675) en is bij koninklijk besluit van 20 
maart 2008 (Staatsblad 2008 93) op 1 april 2008 in werking getreden. In dit besluit zijn maximale 
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emissiewaarden opgenomen voor een aantal diercategorieën. Deze waarden zijn gebaseerd op 
gangbare en de best beschikbare (emissiearme) stalsystemen voor deze diercategorieën. 

Korte motivatie intern salderen 
In tabel 1 zijn de ammoniakemissiefactoren van de aangevraagde huisvesting in de onderscheidenlijke 
stallen en de betreffende maximale emissiefactoren voor de betreffende diercategorieën aangegeven. 

Tabel 1: Hulsvestlngssystemen aangevraagde situatie. 

nr stal 
«missie 

punt RAV code GL nr omschrijving OL diersoort # dieren 

maximale 
emissiefactor 

werkelijke 
«miss ie factor 

1 1 e2.11.2.1 BWL2004 10.V2 

45 - 55% wan de leefruimte roostere met daaronder een mestband met 

minimaal in twee etages Beluchbngscapaciteit minimaal 02 m3 per dier 
per uu 

legkippen en 
(groot-

)ouderdieren ven 
legrassen 

37800 0,125 0,055 

2 2 ©2,11.2.1 BWL 2004 10.V2 

45 - 55% van de leefruimte roostere met daaronder een mestband met 
beluchting. Mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. Roostere 
minimaal in twee etages Beluchbngscapaciteit minimaal 02 m3 per dier 
per uu 

legkippen en 
(groot-

)ouderdieren ven 
legrassen 

14500 0,125 0,055 

3 3 ©6100 overige opslag wan mest 

nageschakekfe 
technieken (l.c.m 
E 1.5, E 1.8, E 

5.9.1.1.3, E5.8 en 
c «; o i o tv 

13160 0,015 0,05 

N N ©2.112.1 BWL 2004 10.V2 

45 - 55% van de leefruimte roostere met daaronder een mestband met 
beluchting Mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. Roostere 

per uu 

legkippen en 
(groot-

)ouderdieren ven 
legrassen 

34457 0,125 0,055 

Emissiefactor op basis van bijlage 1 van de Rav en maximale emissiewaarde op basis van bijlage 1 van het Besluit huisvesting. 

Ten aanzien van veehouderijen die als IPPC-veehouderij worden aangemerkt, is in artikel 3 derde lid 
van de Wet ammoniak e n veehouderij bepaald dat strengere emissie-eisen dan BBT moet worden 
gesteld, indien dat vanwege de technische kenmerken en geografische ligging van de inrichting of 
vanwege de plaatselijke milieuomstandigheden noodzakelijk is. Op 25 j uni 2007 heeft de minister van 
VROM de "Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij" vastgesteld. Deze beleidslijn 
is bedoeld als handreiking voor het bevoegd gezag. Aan de hand van de b eleidslijn kan het bevoegde 
gezag bepalen of en in welke mate vanwege de lokale milieusituatie strengere emissie-eisen dan BBT 
in een vergunning voor een IPPC-veehouderij moeten worden opgenomen. Uit de beleidslijn volgt dat 
bij uitbreiding van het aantal dieren kan worden volstaan met toepassing van BBT zolang de emissie 
niet meer bedraagt dan 5.000 kg ammoniak per jaar. Bedraagt de jaarlijkse ammoniakemissie na 
uitbreiding bij toepassing van BBT meer dan 5.000 kg, dan dient hierboven een extra reductie ten 
opzichte van BBT te worden gerealiseerd. De hoogte daarvan hangt af van de uitgangssituatie (de 
mate waarin BBT de ammoniakemissie reduceert) en de beschikbaarheid van verdergaande 
technieken in de betreffende diercategorie. Bedraagt de jaarlijkse ammoniakemissie na uitbr eiding 
met toepassing van BBT (tot 5.000 kg) en verdergaande technieken dan BBT (vanaf 5.000 kg) daarna 
nog meer dan 10.000 kg, dan dient hierboven een reductie van circa 85% te worden gerealiseerd. 
Hierbij dient rekening te worden gehouden met het gegeven dat volgens de beleidslijn onaantastbaar 
vergund recht moet worden gerespecteerd. Hiermee is het van belang dat gekeken wordt naar de 
situatie waarin alle vergunde huisvestingssystemen precies zouden voldoen aan de maximale 
emissiewaarden van het Besluit huisvesting. Hiermee kan de 'beschermde' ammoniakemissie worden 
berekend. Gelet op het voorgaande hieronder de berekening van het intern salderen: 



Initiatiefnemer 

Locatie 
Adviseur 

V.O.F. Takman. De Haarweg 20.7775 PX Lutten, 
De Haarweg 20.7775 PX Lutten 
Huub Bruggink. Adviseur FarmConsult. 0646-393301 

Aangevraagde situatie, intern salderen farmConsu/t 
totaal 11041.875 

nr stal 
emissie 

punt RAV code GL nr omschrijving GL emitterend opp leef opp diersoort # dierplaatsen # dieren 
kg NH3 / 

dier totaal NH3 

1 1 e2.11.2.1 BWL 2004.10.V2 tweemaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. Beluchtingscapaciteit minimaal 0,2 m3 0 0 )ouderdieren van 37800 0,125 4725 

2 2 6 2.11.2.1 BWL 2004.10.V2 tweemaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. Beluchtingscapaciteit minimaal 0.2 m3 0 0 
legKippertwl groot 
)ouderdieren van 14500 0,125 1812.5 

3 3 e6.100 0 overige opslag van mest 0 0 
na^jféWaaSge 

technieken (l.c.m. 
C 1 R C 1 Q C 

13150 0.015 197,25 

N N 6 2.11.2.1 BWL 2004.10.V2 tweemaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. Beluchtingscapaciteit minimaal 0.2 m3 
nar dit nar mi 

0 0 
legKipp^rU'h'fgrooi 
)ouderdieren van 

lonraccQn 
34457 0,125 4307.125 



farmConsuit 

INTERN SALDEREN 

De totale vigerende ammoniakemissie bij toepassing van BBT op bednjfeniveau bedraagt; 

De totale ammoniakemissie bij toepassing van BBT op bedrijfsniveau zal in de nieuwe situatie 

7322,00 kg. 

11041,88 kg bedragen. 

De beschermde ammoniakemissie waarover niet de strengere eis van BBT+ of BBT++ kan worden gesti 7322,00 kg. 

BBT+ 

Over de volgende ammoniakemissie kan de eis van BBT+ worden gesteld: 

Als deze ammoniak emissie uitgevoerd zal worden volgens BBT-r zal de ammoniak emissie 

2678,00 kg. 

2104,14 kg bedragen 

BBT++ 

Over de volgende ammoniakemissie kan de eis van BBT+ worden gesteld; 

Als deze ammoniak emissie uitgevoerd zal worden volgens BBT+ zal de ammoniak emissie 

1041,88 kg. 

394,42 kg bedragen. 

Het maximale plafond om Ie voldoen aan het principe INTERNE SALDERING. 

De beschermde ammoniakemissie: 

Ammoniak emissie uitgevoerd volgens BBT+ eis: 

Ammoniak emissie uitgevoerd volgens BBT++ eis: 

7322,00 kg. 

2104,14 kg. 

394,42 kq. + 

Totale plafond om te voldoen aan het principe Intern Salderen bedraagt: 9820,57 kg 

De totale ammoniakemissie in de aangevraagde situatie bedraagt: 5429,14 kg 

De aangevraagde situatie voldoet aan het principe Intern Salderen 

Conclusie intern salderen: ™ 
De ammoniakemissie van de aangevraagde situatie is lager dan de ammoniakemissie van het 
berekende salderingsplafond. Hiermee wordt voldaan aan het principe van intern salderen. Door een § 
gedeelte van de huisvestingssystemen binnen de inrichting uit te voeren met een techniek die een 
lagere emissie tot gevolg heeft dan wettelijk vereist is, wordt bereikt dat de overige H 
huisvestingssystemen (de opslag van mest) niet hoeven te worden aangepast, omdat tenminste § 
dezelfde ammoniakreductie wordt bereikt als de huisvestingssystemen afzonderlijk zouden voldoen e 
aan de maximale emissienormen. Ofwel, door het toepassen van verdergaande compenserende ^ 
maatregelen wordt bereikt dat de inrichting in zijn geheel voldoet aan het toepassen van BBT. JT 

15 
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Rubriek geur 

Ligging qeuraevoeliae objecten 

Afstand vanaf het dichtstbijgelegen emissiepunt tot: 

Bebouwde kom: 2,250 meter (Ane) 
Burgerwoning in buitengebied: 90 meter (De Kuilenweg 1) 

Voorschriften geur Activiteitenbesluit 

In het Activiteitenbesluit staan voorschriften voor geur voor de volgende agrarische activiteiten. Deze 
zijn geldig voor alle agrarische bedrijven: 

• Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen (vaste afstanden) 
• Opslaan van drijfmest en digestaat (vaste afstanden) 
• Opslaan van vloeibare bijvoedermiddelen en bereiden van brijvoer (gesloten systeem) 
• Composteren 

In de aangevraagde situatie / voornemen zijn de volgende agrarische activiteiten van toepassing: 

Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen 

Aanwezige bedrijfsstoffen; 

Type agrarische bedrijfsstof Afstand opslag tot GGO 

Kuilvoer (maïs/gras) n.v.t. 
Vaste mest (opslag <600 m3) 95 

Houden van landbouwhuisdieren 

Voor agrarische bedrijven die een omgevingsvergunning mi lieu nodig hebben (Type C bedrijven) is 
ten aanzien van het houden van landbouwhuisdieren de Wet geurhinder en veehouderij het 
toetsingskader. De Wet geurhinder en veehouderij vormt al vanaf 1 januari 2007 het toetsingskader 
voor de omgevingsvergunning, als het gaat om geurhinder vanuit dierenverblijven van veehouderijen. 
De Wet geurhinder en v eehouderij geeft normen voor de geurbelasting die een veehouder ij mag 
veroorzaken op een geurgevoelig object. Daarnaast stelt de Wet geurhinder eisen aan minimale 
benodigde vaste afstanden van gevel to t gevel en tot (voormalige) bedrijfswoningen. Tevens gelden 
vaste afstanden voor diercategorieën waar geen emissiefactoren voor vastgesteld zijn. 

Geurverordening 

Gemeenten zijn bevoegd om binnen bepaalde bandbreedtes gemotiveerd af te wijken van de wettelijk 
voorgeschreven geurnormen. Dit gebiedsgerichte beleid wordt vastgelegd in een gemeentelijke 
verordening. Om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan kan de gemeente een aanhoudingsbesluit 



farmConsu/t 

nemen. Vergunningaanvragen worden dan vanaf de datum van het in werking treden van het 
aanhoudingsbesluit aangehouden tot de verordening in werking is getreden. Indien na één jaar na het 
in werking treden van het aanhoudingsbesluit geen verordening in werking is, dient de gemeente de 
vergunningaanvragen af te handelen aan de hand van de vereisten in de Wet geurhinder en 
veehouderij. 

Onderhavige bevoegde gemeente heeft een geurverordening vastgesteld, waardoor de geurnormen 
uit deze verordening leidend zijn. De geurbelasting vanuit de inrichting naar de omgeving wordt 
getoetst aan de geurverordening. 

Vaste afstanden 

De inrichting voldoet aan de vaste afstanden zoals deze zijn vastgelegd in de Wet Geurhinder en 
Veehouderij, artikelen 3 t/m 6 

Dieren met omrekeninasfactoren 

Vaste afstanden 
In navolgende tabel is een overzicht gegeven van de geurgevoelige objecten in de directe omgeving 
van het bedrijf. Per object is daa rbij zowel de werkelijke afstand als de minimaal vereiste afstand 
aangegeven. Het gaat hierbij enerzijds om de afstand tussen de buitenzijde van een geurgevoelig 
object en het dichtstbijzijnde emissiepunt van het betreffende gedeelte van de inrichting. Anderzijds 
gaat het om de afstand tussen de buitenzijde van een geurgevoelig object en de dichtstbijzijnde 
buitenzijde van een dierenverblijf (stal) van het betreffende gedeelte van de inrichting. 

Tabel: Vereiste vaste afstanden voorne men / aangevraagde situatie 
Adres GGO Cat. object 

(binnen of 
buiten BK) 

Gemeten tot emissiepunt Gemeten tot buitenzijde (m) Adres GGO Cat. object 
(binnen of 
buiten BK) Werk. 

afst. (m) 
Vereiste, 
afst. (m) 

Punt Werk. 
afstand 

Vereiste 
afstand 

Punt 

De Kuilenweg 1 buiten 90 50 Ventilator stal 1 75 25 Gevel stal 1 

Haarweg 22 buiten 100 50 Ventilator stal 8 50 25 Gevel stal 8 

Legenda: 
Cat. object: categorie indeling van het betreffende object, binnen is binnen bebouwde kom en buiten is buiten bebouwde kom. 
Werk. afst. (m): werkelijke afstand tussen geurgevoelig object en inrichting, gemeten in meters. 
Vereiste afst. (m): vereiste afstand tussen geurgevoelig object en inrichting, gemeten in meters. 
Punt: bepalend punt van de inrichting, betreft het emissiepunt of de buitenzijde van het dierenverblijf. 

Per object wordt voldaan aan de minimaal vereiste afstand gemeten vanaf de buitenzijde vanaf de 
dierenverblijven tot een burgerwoning dan wel een woning horende bij een veehouderij. Er wordt 
voldaan aan de minimale afstand gemeten vanaf het dichtstbijzijnde emissiepunt tot aan woningen 
horende bij een veehouderij. Op deze geurgevoelige objecten is navolgend de geu rbelasting 
berekend. 

Berekeningen V-STACKS vergunningen 

De geurbelasting wordt berekend en getoetst met een verspreidingsmodel V-stacks vergunningen. 
Navolgend zijn de V-stacks berekeningen opgenomen. 



Gegenereerd op: 26-06-2014 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V. 

Naam van de berekening: Aangevraagde situatie 
Gemaakt op: 26-06-2014 18:04:06 
Rekentijd: 0:00:01 
Naam van het bedrijf: Takman. VOF, De Haarweg 20, 7775 PX Lutten 

Berekende ruwheid: 0,08 m 
Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens; 
Volgnr. BronlD X-coord. Y-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

1 2 238 073 515 761 5,4 3,8 0,45 4,00 4 930 
2 1 238 041 515 760 5,6 3,8 0,56 4,00 12 852 
3 8 238 031 515 856 4,4 5,7 4,73 3,95 11 716 

Geur gevoelige locaties: 
Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 
4 De Haarweg 22 238 135 515 830 14,0 14,0 
5 De Haarweg 9 238 230 516 059 14,0 4,9 
6 De Haarweg 7 238 074 515 576 14,0 4,0 
7 De Haarweg 18/18A 238 006 515 566 14,0 3,8 
8 De Kuilenweg 1 237 939 515 740 14,0 11,2 
9 De Kuilenweg 1 237 941 515 741 14,0 11,4 
10 De Lutteresweg 9A/9B 237 704 515 964 14,0 2,9 
11 De Lutteresweg 11 237 765 516 127 14,0 3,3 
12 De Lutteresweg 13 237 838 516 147 14,0 3,3 



Gegenereerd op: 26-06-2014 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V. 
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Toelichting emissiepunt stal 8 
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&G E I S S L E R  
A G R O T E C H N I E K  

Gelssler Installatietechniek Depot Noord 

Handelsweg 24 
8152 BN Lemelerveld 

Tel +31(0)572 
Fax +31(0)572 

www.geissler.nl  
info@geissler.nl 

372555 
372775 

de Lavalstraat 2 
7903 BC Hoogeveen 

Tel +31(0)528 
Fax +31(0) 528 

221705 
221661 

www.agrotechniek.com  
info@agrotechiek.com 

Dhr DJ. Takman 
De Haarweg 20 
7775 PX LUTTEN1 

Lemelerveld 18-jun-14 

Voorstel nr/Referentie 
1400308/Peter Halman 

Geachte heer Takman, 

Onderwerp 
Uittredesnelheid 

Naar aanleiding van het gesprek met onze medewerker dhr Peter Halman, doen wij u hierbij een onderbouwing 
toekomen betreffende de uittredesnelheid in uw leghennenstal stal 8. 

Gegevens: 
Stal 8 
34.457 leghennen 
Uittredesnelheid 3,95 m/sec 
Gegarandeerde standaard uittredesnelheid 

Gegevens klimaatplatform; 
Minimale ventilatie 0,7 m3/h/kg levend gewicht 
Ventilatie norm 3.6 m3/h/ kg levend gewicht. 
Gewicht hennen 1,8 - 2 kg per dier 

Gehele ventilatie traject 
Maximale ventilatie 34457 x 2 kg x 3.6 m3/h = 248.090 m3/h 
Bij opzet van de dieren wegen de dieren minimaal 1,4 kg 
34457 x 1,4 = 48.239 Kg Levend gewicht ( minimaal ) 
Indien het in de winter streng vriest is de minimale ventilatie 0,7 m3/h/kg 
48.239 x 0,7 = 33.767 m3/h 
Dus het gehele ventilatie traject zal lopen tussen 33.767 en 248.090 m3/h 

Uitvoering ventilatie: 
Minimale ventilatie 2 x regelbare ventilatoren van 20.000 m3/h = 
I Tussenstap van 19.000 m3/h = 
5 Vervolgstappen van 38.000 m3/h = 
Totaal bovenstaande 

40.000 m3/h 
19.000 m3/h 

190.000 m3/h 
249.000 m3/h 

Uneto-Vni 

metaalunie 

Gelssler Agrotechniek b.v. is onderdeel van de Nijenkamp groep. 
BTW NL 8529.98.399.B01 K.v.K, Zwolle nr 58348409 
Grafschafter Volksbank: Iban: DE 97 280699565019721500- BIC : GENODEFINEV -
Rabobank; Iban: NL 38 Rabo 0310501318 - BIC; RABONL2U 
Op al onze offertes, op alle opdrachten aan on en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de 
METAALUNIEOORWAARDEN. Deze voorwaarden worden u, indien gewenst, kosteloos toegezonden 



r c G E I S S L E R  t—J A G H O T I C M N I I K  
24-jun-14 
Blad nr 2 

Verschil normen Vstack en werkelijk ventilatie hoeveelheid 
Wat is het verschil in maximale ventilatie tussen de gegevens Vstacks en werkelijk? 
De gehanteerde v-stacks ventilatie normen bedragen gemiddelden. Dit om op basis van een oppervlak van een 
emissiepunt de gemiddelde uittrede snelheid te berekenen. 
Het is echter mogelijk om gemotiveerd af te wijken van deze normen. Onderstaand een korte toelichting uit de 
gebruikershandleiding V-stacks-vergunning. 

Afwijken standaardventilatienormen 
Afwijken van de standaardventilatienormen in tabel 2 mag alleen wanneer dat voldoende wordt 
gemotiveerd (inclusief technisch rapport). 

Over het algemeen zal in 80% van de tijd de ventilatie op ongeveer 50% capaciteit draaien. 
Hierdoor zal gemiddeld door het hele jaar de gegevens van de Vstacks berekening kloppen. 
In het minimale deel zit de werkelijkheid ver onder deze norm en bij maximale ventilatie zit de werkelijkheid ver boven 
deze norm. 
Gemiddeld zal de Vstacks berekening een representatieve weergave betreffen. 

Draaiuren 
Per jaar Draaiuren 
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Als alternatief kan ook de werkelijke uittredesnelheid worden genomen, deze uittrede snelheid is doorgaans variabel. 
Dit is dan ook de reden dat de normen v-stacks gemiddelden betreffen. Wanneer de werkelijke uittredesnelheid als 
uitgangspunt genomen zal worden dan dient deze een vast gegeven te zijn. Of te wel de uittredesnelheid zal continu de 
zelfde luchtsnelheid moeten bedragen. Gelet op het feit dat de ventilatiebehoefte variabel is zal ook het 
uitstroomoppervlak c.q. het oppervlak van het emissiepunt variabel moeten zijn. Bij een geringe ventilatie zal het 
uitstroomoppervlak moeten worden verkleind om de zelfde uittrede snelheid te behouden. 
Het oppervlak van het emissiepunt moet hierbij continu worden aangepast aan de te ventileren hoeveelheid lucht. Deze 
aansturing kan geschieden door middel van de ventilatiecomputer. 



SG E I S S L E R  A G R O T I C H N I I K  
24-jun-14 
Blad nr 3 

Uittrede koker 
Om de uittrede snelheid te kunnen garanderen wordt er achter de stal een verticale uitstroomkap geplaatst. 
In deze verticale uitstroomkap achter de ventilatoren wordt een smoorklep geplaatst. Deze smoorklep wordt op basis 
van de stand van de ventilatie geregeld. 

Voorbeeld 1; 
De gewenste ventilatie is 25% 
25 % van 249.000 m3/h = 62250 nvVh 
Bij een uittrede snelheid van 3.95 m/sec moet de opening in de winddruk kap dan zijn 4,37 m2 

Voorbeeld 2: 
De gewenste ventilatie is 50% 
50 % van 249.000 m3/h = 124.500 m3/h 
Bij een uittrede snelheid van 3,95 m/sec moet de opening in de winddruk kap dan zijn 8.75 m2 

Voorbeeld 3: 
Maximale ventilatie 249.000 m3/h 
Bij een uittrede snelheid van 3,95 m/sec moet de opening in de winddruk kap dan zijn 17.51 m2 

Bovenstaande is goed realiseerbaar met een motor gestuurde smoorklep die door de klimaatcomputer wordt geregeld. 
De aan te sturen klep zal worden gekalibreerd met de klimaatcomputer om de uittrede snelheid te allen tijde op 
3,95ml/sec te behouden. Deze uitvoering zal een veel constanter geurbeeld tot gevolg hebben. Immers er zal worden 
uitgegaan van een gegarandeerde feitelijke situatie in tegenstelling tot een gemiddelde waarde. 

Vertrouwende u hiermede van dienst te zijn geweest en tot nadere toelichting gaarne bereid, verblijven wij, 

Hoogachtend, 
Geissler Agrotechniek 

Luch-t 
uitstoot 
punt 

Stal 
ruimte 

Peter Halman 
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Rubriek lucht 

Berekeningen ISL3A 

Bijgevoegd de in- en output en de resultaten van de ISL3A berekeningen. 



Gegenereerd met ISL3a Versie 2013-1 , Rekenhart Release 6 juni 2013 (c) N.V. Kema 

Gebiedsgegevens 

Naam van deze berekening; Aanvraag 2014 

Project: Takman de Haarweg 20 Lutten 

RD X coördinaat: 237 568 Lengte X: 1000 

RD Y coördinaat: 515 259 Breedte Y: 1000 
Berekende ruwheid: 0.10 Eigen ruwheid [ 

Type Berekening: PM10 Rekenjaar:2012 

Soort Berekening: Contour Toets afstand: n.v.t. 

Berekend op: 2014/06/27 9:41:44 

Aantal Gridpunten X: 5 

Aantal Gridpunten Y: 5 
Eigen ruwheid: 0.00 

Onderlinge afstand: n.v.t. 

Uitvoer directory: G:\Farmconsult\Klanten per gemeente\Hardenberg\Takman de Haarweg 20 Lutten\2014\ISL3A 

Te beschermen object RD X Coord. RD Y Coord. Concentratie Overschrijding 

Naam: [m] [m] [microgram/m3] [dagen] 

De Haarweg 22 238 135 515 830 29.28 22.5 

De Haarweg 9 238 230 516 059 22.72 8.5 

De Haarweg 7 238 074 515 576 22.36 10.4 

De Haarweg 18/18A 238 006 515 566 21.89 10.4 

De Kuilenweg 1 237 941 515 741 23.16 15.7 

De Luttersweg 9A/9B 237 704 515 964 20.61 9.7 

De Lutteresweg 11 237 765 516 127 20.74 7.7 

De Lutteresweg 13 237 838 516 147 20.80 8.7 

Brongegevens 

Naam : licht intern transport 

RD X Coord.: 238 091 R D Y  C o o r d . :  5 1 5  7 2 2  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
U r e n :  Q  •• • • • • • • • • l È l  

Ma Di Woe Do Vrij Za Zo 
Dagen: KI KI IEl KI KI KI KI 

Type: OB 

Emissie: 0.00020 

lengte van oppervlaktebron: 75.00 

breedte van oppervlaktebron; 75.00 

oriëntatie van oppervlaktebron: 130.00 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
Maanden: , Percentage random: 0 

Naam : zwaar intern transport 

RD X Coord.: 238 091 R D Y  Co o r d . :  5 1 5  7 2 2  

Type: OB 

Emissie: 0.00124 

lengte van oppervlaktebron 

breedte van oppervlaktebron 

oriëntatie van oppervlaktebron 

75.00 

75.00 
130.00 

10 11 12 1  2 3 4 5 6 7 ^ 8 9  
Uren: •  • • • • • • • K I K K I K I K I E  

Ma Di Woe Do Vrij Za Zo 
Dagen: KI K K K K IK KI 

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
M a a n d e n :  K K K K K K K K K K K K  

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
K K D D K D D D D D D D  

Percentage random: 0 

Naam : 1 

RD X Coord.: 238 041 

hoogte van emissiepunt 

verticale uittreesnelheid 

diameter van emissiepunt 

temperatuur van emisstroom 

R D Y  Co o r d . :  5 1 5  7 60  

Type: AB 

Emissie: 0.07791 

5.60 

4 0 0  

0.56 

285.00 

hoogte van gebouw; 3.8 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 238 041 

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 515 760 

Date: 27-06-2014 Time: 9:41:46 Page 1 



Gegenereerd met ISL3a Versie 2013-1 , Rekenhart Release 6 juni 2013 (c) N.V. Kema 

lengte van gebouw: 105.00 

breedte van gebouw: 16.00 
oriëntatie van gebouw: 130.00 

Naam : 2 Type: AB 

R D X  Co o r d . :  2 38  0 73  RD Y Coord.: 515 761 Emissie: 0.02989 

hoogte van emissiepunt: 5.40 

verticale uittreesnelheid: 4.00 hoogte van gebouw: 3.8 

diameter van emissiepunt: 0,45 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 238 073 

temperatuur van emisstroom: 285.00 Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 515 761 

lengte van gebouw: 65.00 

breedte van gebouw: 16.00 

oriëntatie van gebouw: 130.00 

Naam : 8 Type: AB 

RD X Coord.: 238 031 RD Y Coord.: 515 856 Emissie: 0.07102 

hoogte van emissiepunt; 4.40 

verticale uittreesnelheid: 3.95 hoogte van gebouw: 5.1 

diameter van emissiepunt: 4.73 X-coord. zwaartepunt van gebouw; 238 058 

temperatuur van emisstroom: 285.00 Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 515 824 

lengte van gebouw: 82.00 

breedte van gebouw: 28.80 
oriëntatie van gebouw: 130.00 

Date: 27-06-2014 Time: 9:41:46 Page 2 



Gegenereerd met ISL3a Versie 2013-1 , Rekenhart Release 6 Juni 2013 

Date: 27-06-2014 Time: 9:41:46 

(c) N.V. Kema 

Page 3 



PM10 - Toelichting op de getallen: 
kolom 1: x-coordinaat receptorpunt 
kolom 2: y-coordinaat receptorpunt 
kolom 3: gemiddelde concentratie (bron + GCN) over 5 jaar 
kolom 4: gemiddelde concentratie (alleen bronjover 5 jaar 
kolom 5: gemiddelde concentratie (alleen GCN) over 5 jaar 
kolom 6: gemiddeld aantal overschrijdingen van de grenswaarde voor 24-uurgemiddelden ( = 50) over 5 jaar 
kolom 7: gemiddeld aantal overschrijdingen van de grenswaarde voor 24-uurgemiddelden - achtergrond op dit punt 
kolom 8: na correctie etmaalgemiddelde zeezout 
kolom 9: na correctie jaargemiddelde zeezout 

etmaalcorrectie 2 (in dagen) 
jaargemiddelde correctie 2 (in pg) 

Aangevraagde situatie 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
238135 515830 29,28 8,56 20,710 22,460 8,390 20,460 27,280 De Haarweg 22 
238230 516059 22,72 1,90 20,810 8,540 8,510 6,540 20,720 De Haarweg 9 
238074 515576 22,36 1,65 20,710 10,430 8,390 8,430 20,360 De Haarweg 7 d 
238006 515566 21,89 1,18 20,710 10,430 8,390 8,430 19,890 De Haarweg 18/18A * 
237941 515741 23,16 3,14 20,010 15,710 7,660 13,710 21,160 De Kuilenweg 1 
237704 515964 20,61 0,59 20,010 9,690 7,660 7,690 18,610 De Lutteresweg 9A/9B 
237765 516127 20,74 0,73 20,010 7,690 7,660 5,690 18,740 De Lutteresweg 11 
237838 516147 20,80 0,79 20,010 8,690 7,660 6,690 18,800 De Lutteresweg 13 
237568 515259 20,27 0,26 20,010 8,690 7,660 6,690 18,270 
237568 515509 20,57 0,55 20,010 8,690 7,660 6,690 18,570 
237568 515759 20,40 0,39 20,010 8,690 7,660 6,690 18,400 
237568 516009 20,40 0,38 20,010 8,690 7,660 6,690 18,400 
237568 516259 20,42 0,40 20,010 7,690 7,660 5,690 18,420 
237818 515259 20,29 0,27 20,010 8,690 7,660 6,690 18,290 
237818 515509 20,68 0,66 20,010 8,690 7,660 6,690 18,680 
237818 515759 21,06 1,04 20,010 9,690 7,660 7,690 19,060 
237818 516009 21,12 1,10 20,010 9,690 7,660 7,690 19,120 
237818 516259 20,59 0,58 20,010 8,690 7,660 6,690 18,590 
238068 515259 21,14 0,43 20,710 8,420 8,390 6,420 19,140 
238068 515509 21,78 1,07 20,710 9,430 8,390 7,430 19,780 
238068 515759 -99,00 99,00 20,710 -99,000 -99,000 -101,000 -101,000 
238068 516009 23,74 2,93 20,810 11,550 8,510 9,550 21,740 
238068 516259 21,74 0,93 20,810 8,540 8,510 6,540 19,740 | 
238318 515259 21,14 0,42 20,710 8,420 8,390 6,420 19,140 
238318 515509 21,56 0,85 20,710 8,420 8,390 6,420 19,560 
238318 515759 22,25 1,54 20,710 8,420 8,390 6,420 20,250 
238318 516009 22,28 1,47 20,810 8,540 8,510 6,540 20,280 
238318 516259 21,73 0,91 20,810 8,540 8,510 6,540 19,730 
238568 515259 21,05 0,34 20,710 8,420 8,390 6,420 19,050 
238568 515509 21,22 0,51 20,710 8,420 8,390 6,420 19,220 
238568 515759 21,32 0,61 20,710 8,420 8,390 6,420 19,320 
238568 516009 21,38 0,56 20,810 8,540 8,510 6,540 19,380 
238568 516259 21,35 0,54 20,810 8,540 8,510 6,540 19,350 



Bronnen 
Coördinaten X Y 

1 238041 515760 
2 238073 515761 
8 238031 515856 

Zwaartepunt 

238041 
238073 515761 

Projectbe geleider: 
Huub Bruqqirt. 
SKIIBstraal 24 NL- 7491 OA I Mob: 06-46393301 

 ̂GEGEVENS LOCATIE 
De Haarweg 20/188 
7775 PX Lutten  ̂O MSCHRUVWO 
Emissiepunt en zwaartepunt aanduiding 
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Rubriek geluid 

Toelichting geen noodzaak akoestisch onderzoek 

De inrichting is gelegen in het agrarisch buitengebied. Voor een dergelijke omgeving geldt op grond 
van de Handreiking industrielawaai en vergunning (21 oktober 1998) de richtwaarde voor landelijk 
gebied, te weten 40 dB(A) als etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT). 
In de omgeving van de inrichting zijn meerdere (agrarische) bedrijven gelegen. Deze zullen, samen 
met het wegverkeerslawaai van de omliggende wegen, mogelijk aanleiding geven tot een hoger 
achtergrondniveau. Volgens de handreiking mag het maximale geluidniveau (LAmax) bij voorkeur niet 
hoger dan 10 dB(A) boven d e richtwaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau liggen. 
Indien redelijkerwijs geen maatregelen kunnen worden getroffen, mag een maximaal geluidsniveau 
van 70 dB(A) als etmaalwaarde worden toegestaan. 

Voor de bepaling van de geluidbelasting moeten woningen van derden worden aangemerkt als 
geluidgevoelige objecten. De geluidshinder van de onderhavige in richting wordt zoveel mogelijk 
beperkt door te zorgen dat zoveel mogelijk aan- en afvoerbewegingen plaatsvinden tijdens de 
dagperiode. Door het gebruik van de luchtwassers zijn de ventilatoren omkast en wordt het geluid van 
de ventilatoren gedempt. Gezien de achtergrondbelasting en de grote afstand van de inrichting tot 
geluidsgevoelige objecten kan redelijkerwijs worden aangenomen dat de geluidsbelasting naar de 
omgeving (de geluidshinder) beperkt blijft. 

Geluid-Ztrillinasbronnen binnen de inrichting 

Activiteit Frequentie Omschrijving Reële tijd 
(uur/week) 

Periode LW 
dB(A) 

Spoelplaats Ixweek Het schoonspuiten van o.a. 
laadkleppen van veewagens (mest-, 
zand en zaagselresten) en 
kadavertonnen met een 
hogedrukreiniqer. 

0.30 Dag 89,3 

Ventilator continue Ventilator op de stal/luchtwasser continue Dag 
avond 
nacht 

82 

Opmerking ventilatoren: overdag 100% , 's avonds 75% en 's nachts 50% van de ventilatiecapaciteit. 
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Verkeersbewegingen van en naar de inrichting 

Pluimvee intern zwaar transport 

Activiteit Frequentie Omschrijving Transport 
Beweging 
aantal/dag 

Reële 
tijd 
uur/week 

Periode LW 
dB(A) 

Aanvoer 
krachtvoer 2xweek Een vrachtwagen rijdt het erf op en 

af naar de voersilo's en lost de 
lading. 

4 1 Dag 102 

legkippen Ixjaar Een vrachtwagen rijdt het erf op en 
af naar de laadplaats en stopt de 
motor. De kippen worden 
uitgeladen met een kooiaap. 

2 1 Dag 102/ 
95 

divers 2xweek Een vrachtwagen rijdt het erf op en 
af en lost de lading. 

2 0.15 Dag 102 

Afvoer 
eieren 2xweek Een vrachtwagen rijdt het erf op en 

af naar de eierlaadplaats. De eieren 
worden geladen. 

2 0.30 Dag 102 

Legkippen* Ixjaar Een vrachtwagen rijdt erf op en af 
naar de laadplaats en stopt de 
motor. De legkippen worden 
geladen. 4 transporten van 10 min. 

8 0.40 Nacht 102/ 
95 

mest 
legkippen 

Ixweek Een vrachtwagen rijdt het erf op en 
af naar de mestcontainer. Neemt de 
volle container mee en laat de lege 
container achter. 

2 1 Dag 101,3 

kadavers 2xweek Een vrachtwagen rijdt tot het erf 
naar de kadaverplaats en laadt de 
lading. 

2 0.10 Dag 102 

divers 2xweek Een vrachtwagen rijdt het erf op en 
af en laadt de lading. 

2 0.30 Dag 102 

Op het erf 
trekker Ixdaq Een trekker rijdt op het erf. 7 (1/daq) Dag 103,8 
Uitmesten 
stallen* 

Ixjaar Een laadschop rijdt de mest van de 
stal naar de vaste mest opslag. 

3 Dag 105 

•maximaal 12 keer per jaar in de nachtperiode. Dit kan worden beschouwd als de incidentele bedrijfssituatie 

Pluimvee intern licht transport 

Activiteit 
Frequentie Omschrijving Transport 

Beweging 
(aantal 
/dag) 

Reële 
tijd 
(uur 
/week) 

Periode LW ï 
dB(A) ï 

Aan-/afvoer 
Personenauto 4xdag Een personenauto rijdt het erf op 

en af en parkeert. 4 transporten 
van 5 min. 

8 2,5 
(0.20/dag) 

Dag 
Avond 

90 | 

Bestelauto 2xdag Een bestelauto rijdt het erf op en 
af en laadt/lost. 2 transporten van 
10 min. 

4 2,5 
(0.20/dag) 

Dag 97 1 
J5 
cü 

20 
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Voorzieningen ter beperking aeluid-/trillinqshinder 

Speciale compressorruimte • 
O Omkasting: 

M N.v.t. 
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Rubriek natuur 

Zeer kwetsbare natuur CWav-aebiedenl 

De inrichting is niet gelegen in een zeer kwetsbaar gebied (Wav-gebied) of een zone van 250 meter 
daar omheen. 

Natuurbescherminaswetaebieden 

De inrichting is gelegen op een afstand van 11.500 meter van het dichtstbijgelegen Nbwet-gebied. 

Het betreft het gebied Vecht- en Beneden-Reggegebied. 

KoppeliriQ Natuurbeschermingswet CNb-wet') 

Als een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit waarvoor tevens 
een natuurbeschermingsvergunning is vereist, moet de aanvrager zorgen dat de aanvraag om 
toestemming voor die activiteit tevens onderdeel uitmaakt van de aanvraag om een 
omgevingsvergunning. De Nb-wet haakt in feite aan bij de omgevingsvergunning. De verplichting om 
'aan te haken' geldt niet indien voorafgaand aan het indienen van de aanvraag om een 
omgevingsvergunning, voor de betrokken activiteit al een aanvraag om een Nb-wetvergunning is 
ingediend of indien al een Nb-wetvergunning is verleend (art ikel 47, lid 1 en 2 Nb-wet). Het College 
van Gedeputeerde Staten van de provincie waarin het gebied (grotendeels) is gelegen is het bevoegde 
gezag voor het ver lenen van een vergunning voor de Natuurbeschermingswet. 

Voor de voorgenomen activiteit is nog geen aanvraag om een Nb-wet vergunning ingediend. De 
relevante gegevens waarmee een beoordeling kan plaatsvinden aangaande een verklaring van geen 
bedenkingen (WGB) i.r.t. de NB-wet zijn bij de aanvraag bijgevoegd. 
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Rubriek gegevens aanwezige stoffen 

Opslag gevaarlijke stoffen 

Soort ADR-
klasse 

opslag 
boven-/ 
ondergronds 

Hoeveelheid/ 
max. opslag 

Uitvoering 
Opslag 

Dieselolie 3.3 Bovengronds 4 m3 Tank in lekbak 

Afgewerkte olie 3.3 Bovengronds 60 liter In lekbak 

Bestrijdingsmiddelen 5 Bovengronds n.v.t. 

Diergeneesmiddelen 6.2 Bovengronds 40 kg 
Emballage 
afsluitbare 
1 "-rudl 

Reinigingsmiddelen 8 Bovengronds 50 kg 
In lekbak 

Propaangas 2.1 Bovengronds n.v.t. 

Zuurstof 2.1 Bovengronds n.v.t. 

Opslag overige stoffen 

Soort product Wijze van opslag Max. 
hoeveelheid 
(ton of m3) 

Mengvoer/granen Silo's bij bedrijfsgebouwen 93 ton 

Drijfmest 
Kelders onder de stal en/of 
Mestbassin 

460 m3 

Kadavers Koeling 2 ton 

Rubriek bodem 

Verwaarloosbaar en aanvaardbaar bodemrisico 

In het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling staan algemene voorschriften opgenomen ten 
aanzien van bodembedreigende activiteiten. Deze voorschriften betreffen verplichte maatregelen en 
voorzieningen om tot een Verwaarloosbaar bodemrisico' te komen. Per activiteit is aan de hand van 
de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) het vereiste voorzieningenniveau bepaald om dit 
verwaarloosbaar bodemrisico te bereiken. In bestaande situaties waar achteraf geen voorzieningen 
meer aangebracht kunnen worden kan, na instemming van het bevoegde gezag, volstaan worden met 
een 'aanvaardbaar bodemrisico'. 



Bodembeschermende voorzieningen en beheermaatreaelen 

Bodembeschermende voorzieningen zijn fysieke voorzieningen, zoals vloeren, verhardingen en 
lekbakken. Bij bodembeschermende maatregelen gaat het om bijvoorbeeld organisatorische 
maatregelen. In de Activiteitenregeling is voor verschillende bedrijfsmatige activiteiten aangegeven 
welke combinaties van voorzieningen en maatregelen leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisicio en 
binnen die inrichting getroffen moeten worden zodat aan dit doelvoorschrift wordt voldaan. Hierbij is 
aangesloten bij de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). 

De NRB-aanpak is samen te vatten als Vloeistofdichte vloer of verharding' met een minimum aan 
gedragsvoorschriften' of Vloeistofkerende voorziening' en/of lekbakken met een zwaar accent op de 
daarop toegesneden gedragsvoorschriften'. Voor activiteiten waarbij vloeistofkerende voorzieningen 
worden vereist, zijn in het Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling specifieke beheermaatregelen 
opgenomen. Ze zijn gebaseerd op de NRB en moeten in combinatie worden toegepast. Het gaat om 
een inspectieprogramma voor apparatuur en emballage en een spill-controleprogramma. Alle acties 
die bij een beheermaatregel horen moeten zijn uitgewerkt in procedures en werkinstructies. 

Algemene eisen voor bodembeschermende voorzieningen 

Bodembeschermende voorzieningen moeten zo zijn uitgevoerd dat het morsen/lekken (spills) van 
bodembedreigende vloeistoffen effectief wordt opgevangen en opgeruimd. Brandbare vloeistoffen en 
giftige stoffen moeten direct worden opgeruimd. Verder moet de voorziening bestand zijn tegen de 
inwerking van de stof en genoeg opvangcapaciteit bieden. Voorbeelden van bodembeschermende 
voorzieningen zijn absorbtiekorrels, lekbakken, mestdekplaten en olie-waterscheiders. Voor lekbakken 
stelt de Activiteitenregeling aanvullende eisen: vervuiling door hemelwater of andere stoffen moet 
worden voorkomen (afdekking of gescheiden opvang en afvoer van hemelwater), de opvangcapaciteit 
moet minimaal 110% zijn van de inhoud van de grootste verpakkingseenheid of opslagtank met als 
ondergrens minstens 10% van de inhoud van alle opslagen stoffen). 

Bodemonderzoek 

Voor een (intensief) veehouderijbedrijf met reguliere activiteiten heeft de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State op 21 januari 1997 in een uitspraak (E03.95.0821) 
aangegeven dat, indien toereikende gedragsregels en voorzieningen met het oog op de bescherming 
van de bodem zi jn voorgeschreven, zij ervan uitgaat dat bij naleving van die voorschriften de kwaliteit 
van de bodem en het grondwater niet in relevante mate nadelig zal worden beïnvloed. Een nulsituatie 
bodemonderzoek is bij reguliere activiteiten niet noodzakelijk. 
Dit standpunt is herhaald in uitspraken van 15 ja nuari 1998 (E03.096.0162) en 20 februari 2002 
(200104344/1). De voorgenomen activiteiten zijn aan te merken als reguliere activiteiten voor een 
(intensieve) veehouderij. Een nulsituatie bodemonderzoek is daarmee niet noodzakelijk. 

Algemene zorgplicht 

Als algemene zorgplicht geldt dat bodemverontreininging voor zover mogelijk wordt voorkomen dan 
wel voor zover da t niet mogelijk is zoveel mogelijk wordt beperkt. Artikel 13 van de Wet 
bodembescherming (Wbb) is rechtstreeks van toepassing op de inrichting. Voor zover in de op te 
leggen voorschriften niet specifiek is vastgelegd welke bodembeschermende maatregelen moeten zijn 
uitgevoerd, dwingt artikel 13 van de Wbb tot een zorgvuldige bedrijfsvoering. In verband met de 
strekking van het begrip bodemverontreiniging is van belang dat het begrip bodem ook het 
grondwater omvat. Het melden van ongewone en gewone voorvallen met betrekking tot 
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bodembescherming is geregeld in artikel 27 en 30 van de Wbb. Deze zorgplicht zal door de 
inrichtinghouder in acht worden genomen. 

Bodembedreiqende activiteiten in het voornemen / de aanvraag 

Een bodembedreigende activiteit is gedefinieerd de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). 
De volgende voorgenomen activiteiten worden als bodembedreigend aangemerkt: 

• Houden van dieren in (delen van) een dierenverblijf zonder mestkelder 
• Opslag van drijfmest en digestaat 
• Opslag van pluimveemest 
• Opslag reinigings- en ontsmettingsmiddelen in emballage 
• Opslag bestrijdingsmiddelen in emballage 
• Opslag kunstmeststoffen 
• Opslag van diergeneesmiddelen 
• Opslag dieselolie 
• Opslag van kadavers 

Houden van dieren in een dierenverblijf zonder mestkelder 

De vloer van het dierenverblijf waaraan geen mestkelder is verbonden is vloeistofkerend uitgevoerd. 

Opslag van pluimveemest 

Opslag van pluimveemest vindt plaats in een speciaal hiervoor bestemde afgesloten ruimte met een 
mestdichte vloer en voldoende ventilatie. 

Opslag van diergeneesmiddelen 

Diergeneesmiddelen worden in de originele verpakking opgeslagen in een afsluitbare koelkast. 
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Opslag dieselolie 

De dieselolie wordt opgeslagen in een bovengrondse tank welke is geplaatst in een vloeistofdichte 
lekbak. De tank is uitgevoerd conform de bepalingen van de PGS 30. Ter plaatse van het afleverpunt 
is de vloer vloe istofkerend uitgevoerd, waarmee gedurende bepaalde tijd het doordringen van 
gemorst product in de bodem wordt verhinderd. Gemorst product moet met behulp van 
absorptiemateriaal zo spoedig mogelijk worden verwijderd. In de nabijheid van het afleverpunt zal 
daarvoor absorptiemateriaal in voorraad worden gehouden. 

Binnen de inrichting is een noodstroomaggregaat aanwezig. Dit aggregaat wordt aangedreven met 
dieselolie. Onder het aggregaat is dieselopslag in emballage aanwezig. De diesel valt onder ADR-
klasse 3 waarop de PG S 15 van toepassing is 1. De opslag van deze emballage voldoet aan de 
bepalingen van de PGS 15. 

Opslag van kadavers 

De kleine kadavers worden opgeslagen in een vloeisto fdichte voorziening met koeling. Grote kadavers 
worden opgeslagen op de vloeistofdichte kadaverplaat of in een vloeistofdichte kadaverton. De opslag 
van kadavers voldoet aan de Regeling dierlijke producten 2013. 

1 Het betreft hier de opslag in emballage en geen bovengrondse tank waar de PGS 30 richtlijnen voor stelt. 



farmConsult 

Rubriek afval 

Niet gevaarlijke afvalstoffen 

Afvalstoffen Afvoer-
frequentie 

Hoeveelheid 
per jaar(kg, 
ton of stuks) 

Wijze van 
Opslag 

Maximale 
Opslag 

Inzamelaar/ 
Verwerker 

Huishoudelijk lx 2 wkn 100 kq container 250 kq Erkend inzamelaar 
Papier lx 4 wkn 50 kq container Erkend inzamelaar 
Metaal lx jaar 100 kg container Erkend inzamelaar 
Glas lx 4 wkn 5 kq container Erkend inzamelaar 
Plastic lx 4 wkn 25 kg container Erkend inzamelaar 
Gft/groen-afval lx 2 wkn 100 kq container 250 kq Erkend inzamelaar 
Kadavers2 1 x per week 8 ton Kadaver-

koeling/ 
kadaverplaats 

Destructor 
Rendac 

Gevaarlijke afvalstoffen 

Soort afval Afvoer-
frequentie 

Hoeveelheid p. 
jaar (kg, ton 
of stuks 

Wijze van 
opslag 

Max. 
opslag 

Inzamelaar/ 
verwerker 

Afgewerkte olie 
Oliehoudend afval 
Olie/water/Slibmengsel 
Accu's 
Ontvetter 
Verfrestanten 
Rest. Bestrijdingsmidd. 
Rest. Geneesmiddelen 

TL buizen/spaarlamp 
Indien nodig, maar 
minstens lx per jaar 

10 stuks doos 10 stuks Erkend 
inzamelaar 

De afvalstromen zullen door managementmaatregelen tot een minimum beperkt worden. Naast 
preventieve maatregelen worden de afvalstromen gescheiden opgeslagen en gescheiden afgevoerd 
naar daartoe erkende en gecertificeerde inzamelaars. 

Afvalpreventie is relevant bij bedrijven waarbij de hoeveelheid gevaarlijk afval boven de 2,5 ton per 
jaar ligt óf de hoeveelheid bedrijfsafval boven de 25 ton per jaar ligt {bron: Infomit). Tot het 
bedrijfsafval worden alle vrijkomende afvalstromen gerekend, die niet als gevaarlijk afval kunnen 
worden aangemerkt. Het betreft een totaal van de afvalstromen onafhankelijk van het feit of ze al dan 
niet gescheiden worden ingezameld. Ook het a fval dat voor recycling wordt aangeboden, wordt hier in 
meegenomen. Zoals uit de aanvraag blijkt, bedraagt de hoeveelheid gevaarlijk afval minder dan 2,5 
ton per jaar en de hoeveelheid bedrijfsafval minder dan 25 ton per jaar. Gelet op de soorten 
afvalstromen is binnen het bedrijf geen preventiepotentieel aanwezig. 

2 Binnen de inric hting vrijge komen kad avers word en opg eslagen en aan geboden volge ns de voorschriften ge noemd in de 
Regeling dierlijke producten 2013. 



farmConsu/t 

Rubriek energie 

Meten en registreren van enerqieqeqevens 

Energiebron 
Wijze van registratie Frequentie Door wie? 

Gas: per meter lx/maand leverancier 

Elektriciteit: per meter lx/maand leverancier 

Energiebesparende maatregelen 

Binnen de nieuwe stal worden de volgende maatregelen getroffen om het energieverbruik tot een 
minimum te beperken: 

• Het gehele gebouw (wanden en daken) is geïsoleerd (K-waarde 0,4); 
• De stal is voorzien van een ventilatiesysteem m et centrale afzuiging, waarbij het klimaat 

gestuurd wordt door computers en frequentieregelaars. Het ventilatiesysteem is optimaal 
gedimensioneerd, zodat nooit méér wordt geventileerd dan strikt noodzakelijk. Hierdoor wordt 
ook niet onnodig verwarmd. 

• Alle verwarmingsleidingen zijn, daar waar nodig, geïsoleerd. 
• Het hele gebouw is voorzien van energiearme armaturen. 
• Verlichting in de afdelingen is met een dag-nacht schakelaar afgesteld op het dag- en nacht 

ritme van de dieren en de wettelijke vereisten voor licht, die opgenomen staan in de wet- en 
regelgeving voor dierwelzijn. 

Binnen de bestaande stallen worden de volgende maatregelen getroffen waarmee het 
energieverbruik tot een minimum beperkt kan worden: 

• De aanwezige ventilatoren registreren constant de ventilatiestroom. Naar aanleiding van deze 
registratie worden de ventilatoren constant bijgestuurd. Het gevolg daarvan is dat nooit meer 
geventileerd wordt dan strikt noodzakelijk waardoor niet onnodig verwarmd wordt en het 
stroomverbruik van de ventilatoren beperkt wordt. 

• De aanwezige HR-verwarmingsketels zijn voorzien van een weersafhankelijke cascaderegeling 
en een pompschakeling. Het gevolg daarvan is dat de ketel alleen brandt als het noodzakelijk 
is en dat de watertemperatuur afhankelijk is van de buitentemperatuur waardoor een 
beperking ontstaat in het gebruik van aardgas. De pompschakeling voorko mt onnodig 
stroomverbruik en onnodig circuleren van warm water. 

• Alle verwarmingsleidingen zijn, daar waar nodig, geïsoleerd. 
• Buitenverlichting is voorzien van een schemerschakeiaar. 
• Verlichting in de afdelingen is met een dag-nacht schakelaar afgesteld op het dag- en nacht 

ritme van de kippen en de wettelijke vereisten voor licht, die opgenomen staan in de wet- en 
regelgeving voor dierwelzijn. 

Verder worden lgood house keeping' maatregelen toegepast. Dit betekent dat de omstandigheden in 
de stal worden afgestemd op de veranderingen in dieraantallen, gewicht en leeftijd van de dieren. 
Klimaatbeheersing is hierbij een heel belangrijk punt. De instellingen van de bepalende 
klimaatparameters (temperatuur, C02-gehalte, vochtgehalte) worden op de meest recente inzichten 
en gewijzigde leefomstandigheden afgestemd. 
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Als good housekeeping maatregelen worden verder: 

• De klimaatinstellingen dagelijks gecontroleerd. 
• De meet-smoorunits na iedere ronde gereinigd. 
• De ventilatoren ieder kwartaal gereinigd. 
• De instellingen op klimaatregelapparatuur dagelijks gecontroleerd en bijgesteld. 
• De luchtinlaten en luchtkanalen frequent geïnspecteerd om te hoge weerstanden in 

ventilatiesystemen te voorkomen. 

Om inzicht te verkrijgen in het verbruik van energie binnen de inrichting vindt een registratie van het 
energieverbruik plaats. Hierdoor krijgen zowel de aanvrager als het bevoegd gezag een goed beeld 
van het jaarlijks energieverbruik, zodat adequaat kan worden gereageerd bij significante afwijkingen. 
Op basis van de bovengenoemde maatregelen kan aan de hand van h et Informatieblad 
energiebesparing veehouderijen Ell (Infomil) gesteld worden dat wat betreft energie de best 
beschikbare technieken (BBT) worden toegepast. 

Informatiebladen energiebesparing veehouderijen 

In deze paragraaf zijn een aantal vragenlijsten opgenomen, overeenkomend met de informatiebladen 
energiebesparing veehouderijen (E 11 Infomil). Met de vragenlijsten kan worden vastgesteld in 
hoeverre de Best Beschikbare Technieken worden toegepast. 
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Vragenlijst pluimveehouderij 

Verlichting 
Wat is het geïnstalleerd vermogen (W/m2)? 
1,5 tot 2 watt per m2, afhankelijk welke stal en afdeling. 

Hoeveel uur per j aar is de verlichting in werking? 
Tijdens werktijden, dit is ca. 10 uur per dag = 3650 uur per jaar. 

Welke van onderstaande energiezuinige verlichtingstechnieken 
worden toegepast? 
] natuurlijke daglichtintreding 
] aanwezigheidsdetectie 
• centrale lichtschakelaar 
KI bewegingsmelder buiten- en terreinverlichting 
] spaarlampen 
] halveringsschakelaar of dimmer op biggenlampen 
] anders, namelijk... 

K tl-lampen in de stallen 
G buitenverlichting natriumlampen 

Isolatie 
Welke isolerende voorzieningen worden toegepast? 
G dak / plafondisolatie 
G (spouw)muurisolatie 
G isolatie van leidingen 
• anders 
• geen 

Ventilatie 
Welke maatregelen met betrekking tot mechanische ventilatie 
worden toegepast? 
] warmteterugwinning 
] klimaatcomputer 
• hybride ventilatie 
G lengteventilatie 
• anders, namelijk... 
• geen 

Verwarming 
Wat is het bouwjaar van de stooktoestellen? 

Welk type verwarming wordt toegepast? 
] cv / vloerverwarming 

G luchtverwarming 
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Wat is de uitvoering van de stooktoestellen? 
• conventioneel 
• VR 

] HR 
• VR/HR-combinatie 

Zijn er aanvullende maatregelen getroffen? 
] optimalisering en weersafhankelijke regeling verwarming 
] eigen CV-groep of -ketel voor afwijkende ruimtes 
• vloerverwarming gekoppeld aan warmtepompen 
• anders, namelijk... 
• geen 
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Rubriek water 

Overzicht waterverbruik 

In het voornemen wordt gebruik gemaakt van leidingwater. 

Schatting waterverbruik voornemen: 

Drinkwater dieren : 7.300 mS/jaar 
Reinigingswater : 25 m3/jaar 
Spoelwater : 15 m3/jaar 

Leidingwaterverbruik wordt jaarlijks geregistreerd door het waterleidingbedrijf 

Overzicht afvalwater 

Schatting afvalwaterproduktie voornemen: 

Huishoudelijk afvalwater : 10 m3/jaar (vuilwaterriool) 
Reinigingswaterstallen/spoelplaats : 35 m3/jaar (mestput) 

Overzicht hemelwater 

Het schone hemelwater wordt afgekoppeld en op het terrein en omliggende landbouwgronden 
geïnfiltreerd / geloosd op het oppervlaktewater. 
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Rubriek externe veiligheid en calamiteiten 

Het bedrijf is zodanig ingericht dat het optimaal kan functioneren. Toch kunnen binnen de inrichting 
onvoorziene situaties of calamiteiten ontstaan. Binnen de inrichting worden alle nodige 
veiligheidsvoorzieningen getroffen om een calamiteit en de als gevolg van de calamiteit optredende 
bijzondere milieubelasting, te voorkomen dan wel te beperkten. In deze paragraaf worden de 
mogelijke calamiteiten beschreven met daarbij de voorzieningen en maatregelen die zijn getroffen om 
de calamiteit te voorkomen of te beperken. 

Stroomstoringen 

Voor de ventilatie en het voeren van de dieren is stroom noodzakelijk. Bij uitval van de ventilatie komt 
de klimaatregulering bij de dieren in de problemen. Indien dit langdurig aanhoudt tast dit het 
dierwelzijn aan en kunnen de dieren zelfs sterven. De luchtwassers zullen ook uitvallen bi j een 
stroomstoring. De stallucht (en hiermee de emissies van geur, ammoniak en fijn stof) wordt dan niet 
meer naar buiten geventileerd. Hierdoor zal geen toename in emissies optreden. De veehouder wor dt 
door een alarmvoorziening gewaarschuwd. Belangrijke telefoo nnummers zullen op het bedrijf 
aanwezig zijn. Het personeel is duidelij k geïnstrueerd over te nemen acties bij een stroomstoring. Om 
een goede werking van de luchtwassers te waarborgen is een onderhoudscontract afgesloten met de 
leverancier. Op het bedrijf is een noodstroomaggregaat aanwezig die de belangrijkste onderdelen 
binnen het bedrijf zoals ventilatiesystemen en verlichting voorziet van stroom. 

Besmettelijke dierziektes 

Op het moment dat een veewetziekte uitbreekt in Nederland, worden door het Ministerie van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie maatregelen afgekondigd om verspreiding van deze 
ziekte zo veel mogelijk te voorkomen. In de praktijk betekent dit vooral dat vervoer van dieren en 
mest in een bepaalde zone rondom de smethaard voor een bepaalde periode is verboden. Binnen het 
bedrijf wordt gestreefd naar een hoge gezondheidsstatus, aangezien dit ten goede komt van de groei 
en de gezondheid van de dieren. Het bedrijf zal bij deze calamiteit de aanwezige dieren in de 
afdelingen gehuisvest laten waar ze op dat moment liggen. Gezien de beschikbare oppervlaktes zal op 
deze locatie de eerste weken geen probleem ontstaan voor dierwelzijn. 

Brand 

Om brand zoveel mogelijk te voorkomen wordt ten eerste voldaan aan het Bouwbesluit. Daarnaast 
worden waar mogelijk onbrandbare materialen gebruikt. Het eventueel aanwezige personeel krijgt de 
instructie om een beginnende brand direct proberen te blussen met de aanwezige mobiele 
blusmiddelen. Indien nodig wordt de brandweer gewaarschuwd. Bij de aanvraag om een 
omgevingsvergunning activiteit bouwen komt het aspect brandveiligheid nader aan de orde, omdat 
dan getoetst moet worden aan het Bouwbesluit. Wanneer noodzakelijk wordt overlegd met de 
gemeentelijke brandweer gepleegd. De brandweer brengt in deze fase advies uit over de aard, het 
aantal en de plaats van de noodzakelijke mobiele blusmiddelen. 
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Opslag droogvoer en granen in silo's 

Door buikwagens wordt mengvoer en ongemalen graanproducten in de voersilo's geblazen. Door de 
ontluchtingsbuis komt stof vrij, wat opgevangen wordt in filters of jute zakken. Na het lossen wo rdt 
het stof weer bij de voeders gevoegd. De kans op een stofexplosie is in d it geval nihil, omdat binnen 
de afgesloten ruimte van de voersilo, waar de stofdeeltjes zich mogelijk kunnen bevinden, geen 
motoren of andere ontstekingsbronnen aanwezig zijn. De aandrijfmotoren van de vijzels die het voer 
uit de silo's halen, bevinden zich in de stal op relatief grote afstand. 

Opslag dieselolie in bovengrondse tank en opslag dieselolie noodstroomaggregaat 

Hierbij wordt verwezen naar rubriek Bodem. Opslag voldoet aan de voorschriften in PGS 30 / PGS 15. 

Opslag van reinigings- en ontsmettingsmiddelen 

De reinigings- en ontsmettingsmiddelen kunnen eigenschappen hebben die irriterend werken bij de 
persoon die middelen gebruikt. De middelen worden in een dusdanige lage concentratie aangewend, 
dat deze geen gevaar opleveren voor de gezondheid. Zie verder de "Rubriek Bodem". 

Opslag van bestrijdingsmiddelen 

Volgens het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden hoeft de opslag van 
bestrijdingsmiddelen tot 400 kg alleen te voldoen aan de algemene zorgplicht (artikel 18 van de Wet 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden). De opslag voldoet aan deze zorgplichtbepalingen. 

Zorg- en meldingsplicht 

De artikelen 17.1 en 17.2 lid 1 en 2 van de Wet milieubeheer zijn rechtstreeks van toepassing 
wanneer een ongewoon voorval zich voordoet. Bij ongewone voorvallen in een inrichting waarbij 
milieuschade ontstaat of dreigt te ontstaan, moet degene die de inrichting drijft onmiddellijk 
maatregelen nemen (art. 17.1 Wm.). Tevens moet het voorval zo spoedig mogelijk aan het 
bestuursorgaan dat de omgevingsvergunning heeft verleend, worden meegedeeld (art. 17.2 Wm.). 



Machtiging 
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HENDRIX ($j)8j UTD 

Hoofdkantoor 
Veerstraat 38 
5831 JN Box meer 
Postbus 1 
NL-5830 MA Box meer 

Aanvrager. 
BEDRIJFSNAAM Takman 
NAAM EN VOORLETTERS D.J. 
ADRES De Haarweg 20 
POSTCODE +WOONPLAATS 7775 PX Lutten 
EMAILADRES 
ADRES LOCATIE De Haarweg 20/ 18b 
POSTCODE + PLAATS LOCATIE 7775 PX Lutten 
BSN -NUMMER 
KvK-NUMMER 08208736 
KLANTNUMMER 

MACHTIGING 
TEN BEHOEVE VAN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING 

Machtigt hierbij: 
NAAM EN VOORLETTERS Bruggink. H. 
FUNCTIE Specialist Huisvesting en Vergunningen 
TELEFOON 06-46393301 
EMAIL Huub.Bruggink@Nutreco.com 

Tot het opstellen en indienen van een aanvraag om een omgevingsvergunning via het Omgevingsloket Online 
voor de volgende activiteiten: 

OMSCHRIJVING ACTIVITEIT ZOALS GENOEMD IN ARTIKEL 2.1. LID 1 WABO ONDER-
• A Omgevingsvergunning voor bouwen 

• B Omgevingsvergunning voor een werk geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden 

• C Omgevingsvergunning om in afwijking van het bestemmingsplan te bouwen 

• D Omgevingsvergunning voor gebruik met het oog op brandveiligheid 

El E Omgevingsvergunning voor milieu 

• G Omgevingsvergunning voor het slopen 

El Aangehaakte wetgeving (Ontheffing Flora Fauna /Natuurbeschermingswetvergunning etc.) 
• Aankruisen wat van toepassing is 

Eventueel in te dienen aanvullende gegevens alsmede een eventueel in te dienen tweede fase van de aanvraag 
evenals overige correspondentie, betrekking hebbende op de hiervoor genoemde omschrijving van activiteiten 
waarvoor aanvrager de gemachtigde in het recht stelt deze namens de aanvrager uit te voeren, behoren 
eveneens tot de gemachtigde activiteiten. 

Aanvrager verklaart dat hij/zij bevoegd is deze volmacht af te geven wanneer van sprake is van een bedrijf met 
meerdere eigenaren. 

Aldus overeengekomen te; Lutten op: - - 2010 



Overzicht deposities 
AANVRAGER: 
Naam: 
Straat en huisnummer: 
Postcode en plaats: 

LOCATIE: 
Straat en huisnummer; 
Postcode en plaats: 

V.O.F. Takman 
De Haarweg 20 
7775 PX Lutten 

De Haarweg 20 
7775 PX Lutten 

farmConsu/t 
van de Natuurbeschermingswet '98 

V 201  ̂- 0 818 - 01 
Depositie vergund 

d.d. 
16-8-2012 

Volgnummer Naam toetsingspunt X coördinaat Y coördinaat Depositie op; Depositie in 
aangevraagde 

situatie 

Verschil 
Aangevraagde situatie 

en 16-08-2012 

Volgnummer Naam toetsingspunt X coördinaat Y coördinaat 

16-8-2012 

Depositie in 
aangevraagde 

situatie 

Verschil 
Aangevraagde situatie 

en 16-08-2012 

1 1 VechtBenedenRegge 232 709 505 556 0,55 0,55 0.00 
2 1.1 vochtige heide 232 434 505 541 0,55 0,55 0.00 
3 1.2 droge heide 232 282 505 533 0,55 0,55 0.00 

A 1.3 moerasspirea 232 979 505 198 0,52 0,52 0,00 
1.4 v. alluviale bos 232 850 505 198 0,52 0,52 0,00 

6 1.5 stroomdalgrasl 232 939 505 172 0,52 0,52 0,00 
7 1.6 jeneverbesstruw 232 746 505 085 0,52 0,51 -0,01 
8 1.7 pionier snavelbi 229 806 505 861 0,45 0,45 0,00 
9 1.8 stuifzandhei 229 898 505 800 0,45 0,45 0.00 

10 1.9 heischrale grasl 228 944 506 200 0,43 0,43 0,00 
11 1.10 trilvenen 229 270 505 871 0,43 0,42 -0,01 
12 1.11 zandverstuiving 228 495 506 011 0,41 0,41 0.00 
13 1.12 oude eikenbos 229 754 504 930 0,42 0,42 0.00 
14 1.13 zure vennen 232 850 502 823 0,4 0,4 0,00 
15 2 Engbertsdijkvenen 241 861 501 439 0,32 0,32 0,00 
16 2.1 herst. hoogvenen 241 541 500 019 0,29 0,29 0,00 
17 2.2 droge heide 241 461 500 554 0,3 0,3 0,00 
18 2,3 actief hoogveen 241 827 501 416 0,32 0,32 0,00 
19 3 SpringendalMosbeek 252 552 497 863 0,17 0,17 0,00 
20 3.1 droge heide 252 549 497 855 0,17 0,17 0.00 
21 3.2 jeneverbesstruw 252 940 497 831 0,16 0,16 0,00 
22 3.3 beuk-eik hulst 252 967 497 654 0,16 0,16 0,00 
23 3.4 v. alluviale bos 253 543 497 264 0,15 0,15 0,00 
24 3.5 blauwgrasland 254 130 497 208 0,15 0,15 0.00 
25 3.6 trilvnen 254 136 497 206 0,15 0,15 0,00 

A 26 3.7 vochtige heide 254 528 497 730 0,15 0,15 0,00 
w 3.8 heischrale gras 254 478 496 663 0,14 0,14 0.00 

28 3.9 pionierveg. snav 254 481 496 562 0,14 0,14 0,00 
29 3.10 kalkmoerassen 255 699 496 429 0,13 0,13 0,00 
30 4 Wierdense Veld 232 807 489 566 0,14 0,14 0,00 
31 5 Sallandse Heuvelrug 225 002 487 185 0,11 0,11 0,00 
32 6 De Wieden 206 918 522 640 0,08 0,08 0,00 
33 7 Mantingerzand 234 697 530 587 0,44 0,44 0.00 
34 8 Dwingelerveld 225 300 533 303 0,24 0,24 0,00 
35 9 Barqerveen 261 788 520 415 0,24 0,24 0.00 

Behoort bij besluit van: 

2 8 MEI 2015 
Burgemeester en Wethouders van Hardenberg 

Gtmeente 

Hardenberg 
INGEKOMEN 

-8 JUL 2(m 



Gegenereerd op: 7-07-2014 met AAgro-Stacks Versie 1,0 

Naam van de berekening: vergund 2012 
Gemaakt op: 7-07-2014 10:10:07 
Zwaartepunt X: 238,100 Y; 515,800 
Cluster naam: Takman V.O.F., De Haarweg 18b en 20 te Lutten 
Berekende ruwheid: 0,15 m 

Emissie Punten: 
Volgnr. BronlD X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. snelheid Emissie 
1 Stal 1 238 041 515 760 5,6 3,8 0.6 4,00 2 063 
2 Stal 2 238 073 515 761 5,4 3,8 0,5 4,00 781 
3 Stal 3 238 042 515 796 1,5 1.5 0,5 1,00 2 586 

Gevoelige locaties: 
Volgnummer Naam X coördinaat Y coördinaat Depositie 
1 1 VechtBenedenRegge 232 709 505 556 0,55 
2 1.1 vochtige heide 232 434 505 541 0,55 
3 1.2 droge heide 232 282 505 533 0,55 
4 1.3 moerasspirea 232 979 505 198 0,52 
5 1.4 v. alluviale bos 232 850 505 198 0,52 
6 1.5 stroomdalgrasl 232 939 505 172 0,52 
7 1.6 jeneverbesstruw 232 746 505 085 0,52 
8 1.7 pionier snavelbi 229 806 505 861 0,45 
9 1.8 stuifzandhei 229 898 505 800 0,45 
10 1.9 heischrale grasl 228 944 506 200 0,43 
11 1.10 trilvenen 229 270 505 871 0,43 
12 1.11 zandverstuiving 228 495 506 011 0,41 
13 1.12 oude eikenbos 229 754 504 930 0,42 
14 1.13 zure vennen 232 850 502 823 0,40 
15 2 Engbertsdijkvenen 241 861 501 439 0,32 
16 2.1 herst. hoogvenen 241 541 500 019 0,29 
17 2.2 droge heide 241 461 500 554 0,30 
18 2.3 actief hoogveen 241 827 501 416 0,32 
19 3 SpringendalMosbeek 252 552 497 863 0,17 
20 3.1 droge heide 252 549 497 855 0,17 
21 3.2 jeneverbesstruw 252 940 497 831 0,16 
22 3.3 beuk-eik hulst 252 967 497 654 0,16 
23 3.4 v. alluviale bos 253 543 497 264 0,15 
24 3.5 blauwgrasland 254 130 497 208 0,15 
25 3.6 trilvnen 254 136 497 206 0,15 
26 3.7 vochtige heide 254 528 497 730 0,15 
27 3.8 heischrale gras 254 478 496 663 0,14 
28 3.9 pionierveg. snav 254 481 496 562 0,14 
29 3.10 kalkmoerassen 255 699 496 429 0,13 
30 4 Wierdense Veld 232 807 489 566 0,14 
31 5 Sallandse Heuvelrug 225 002 487 185 0,11 
32 6 De Wieden 206 918 522 640 0,08 
33 7 Mantingerzand 234 697 530 587 0,44 
34 8 Dwingelerveld 225 300 533 303 0,24 
35 9 Bargerveen 261 788 520 415 0,24 

Details van Emissie Punt; Stal 1 
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 
1 E2.11.2.1 legkippen 37514 0.055 2063.27 

19569) 

Details van Emissie Punt; Stal 2 19570 
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 
1 E 2.11.2.1 legkippen 14200 0.055 781 



Gegenereerd op: 7-07-2014 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

Details van Emissie Punt: Stal 3 (19571) 
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 
1 E 6.100 overige opslag van mest 51714 0.05 2585.7 

520800 
520295 
519790 
519285 
518780 
518275 
517770 
517265 
516760 
516255 
Ï15749 
15244 

514739 
514234 
513729 
513224 
512719 
512214 
511709 
511204 
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Gegenereerd op; 7-07-2014 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

Naam van de berekening: aanvraag 
Gemaakt op: 7-07-2014 10:47:32 
Zwaartepunt X: 238,000 Y; 515,800 
Cluster naam: Takman V.O.F., De Haarweg 18b en 20 te Lutten 
Berekende ruwheid; 0,15 m 

Emissie Punten: 
Volgnr. BronlD X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. snelheid Emissie 
1 Stal 1 238 041 515 760 5,6 3,8 0,6 4,00 2 079 
2 Stal 2 238 073 515 761 5,4 3,8 0,5 4,00 798 
3 Stal 3 238 042 515 796 1,5 1,5 0,5 1,00 658 
4 Stal 8 238 031 515 856 4,4 5,7 4,7 3,95 1 895 

Gevoelige locaties: 
Volgnummer Naam X coördinaat Y coördinaat Depositie 
1 1 VechtBenedenRegge 232 709 505 556 0,55 
2 1.1 vochtige heide 232 434 505 541 0,55 
3 1.2 droge heide 232 282 505 533 0,55 
4 1.3 moerasspirea 232 979 505 198 0,52 
5 1.4 v. alluviale bos 232 850 505 198 0,52 
6 1.5 stroomdalgrasl 232 939 505 172 0,52 
7 1.6 jeneverbesstruw 232 746 505 085 0,51 
8 1,7 pionier snavelbi 229 806 505 861 0,45 
9 1.8 stuifzandhei 229 898 505 800 0,45 
10 1.9 heischrale grasl 228 944 506 200 0,43 
11 1.10 trilvenen 229 270 505 871 0,42 
12 1.11 zandverstuiving 228 495 506 011 0,41 
13 1.12 oude eikenbos 229 754 504 930 0,42 
14 1.13 zure vennen 232 850 502 823 0,40 
15 2 Engbertsdijkvenen 241 861 501 439 0,32 
16 2.1 herst. hoogvenen 241 541 500 019 0,29 
17 2.2 droge heide 241 461 500 554 0,30 
18 2.3 actief hoogveen 241 827 501 416 0,32 
19 3 SpringendalMosbeek 252 552 497 863 0,17 
20 3.1 droge heide 252 549 497 855 0,17 
21 3.2 jeneverbesstruw 252 940 497 831 0,16 
22 3.3 beuk-eik hulst 252 967 497 654 0,16 
23 3.4 v. alluviale bos 253 543 497 264 0,15 
24 3.5 blauwgrasland 254 130 497 208 0,15 
25 3.6 trilvnen 254 136 497 206 0,15 
26 3.7 vochtige heide 254 528 497 730 0,15 
27 3.8 heischrale gras 254 478 496 663 0,14 
28 3.9 pionierveg. snav 254 481 496 562 0,14 
29 3.10 kalkmoerassen 255 699 496 429 0,13 
30 4 Wierdense Veld 232 807 489 566 0,14 
31 5 Sallandse Heuvelru 225 002 487 185 0,11 
32 6 De Wieden 206 918 522 640 0,08 
33 7 Mantingerzand 234 697 530 587 0,44 
34 8 Dwingelerveld 225 300 533 303 0,24 
35 9 Bargerveen 261 788 520 415 0,24 

Details van Emissie Punt: Stal 1 19569 
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 
1 E 2.11.2.1 legkippen 37800 0.055 2079 



Gegenereerd op: 7-07-2014 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

Details van Emissie Punt; Stal 2 
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 
1 E 2.11.2.1 legkippen 14500 0.055 797.5 

19570) 

Details van Emissie Punt: Stal 3 ( 19571) 
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 
1 E 6.100 overige opslag van mest 13150 0.05 657.5 

Details van Emissie Punt: Stal 8 (19572) 
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 
1 E 2.11.2.1 legkippen 34457 0,055 1895.135 

520800 
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pl 9790 
519285 
518780 
518275 
517770 
517265 
516760 
516255 
515749 
515244 
514739 
514234 
513729 
513224 
512719 
512214 
511709 
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1. Vecht- en Beneden-Reggegebied 
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2. Engbertsdijksvenen 



3. Springendal & Dal van de Mosbeek A 



3. Springendal & Dal van de Mosbeek B 
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Gemeente Hardenberg 
T.a.v. Mevr. W. Schutmaat 
Postbus 500 
7770 BA Hardenberg 

Delden, 13 oktober 2014 

Genreentc 

Hardenberg 
INGEKOMEN 

1 3 O KT. 2 014 

ForFarmers Hendrix BV 
FarmConsult 

Sluisstraat 24 
NL-7491 GA Delden 

T +31 (0)573 28 89 89 
F +31 (0)573 28 88 90 

farmconsult@forfarmers.eu  
www.fQrfarmershendrix.nl 

Behoort bij besluit van; 

2 8 MEI 2015 
Burgemeester en Wethouders van Hardenberg 

Aanvullingen n.a.v. verzoek aanvullende gegevens i.r.t. V2014-0818-01 

Geachte mevrouw Schutmaat, 

Voor het bedrijf van V.O.F. Takman gevestigd aan de Haarweg 20, 7775 PX te Lutten is op 4 juli 2014 een 
aanvraag omgevingsvergunning voor o.a. de activiteiten bouwen en milieu ingediend. Op 9 oktober is door 
het bevoegd gezag een verzoek om aanvullende gegevens verzonden n.a.v. onderhavige aanvraag. De 
aanvraag heeft binnen uw gemeente het zaaknummer V2014-0818-01 toegewezen gekregen. 

Middels dit schrijven en de separaat als aanvulling ingediende stukken via het omgevingsloket (OLO) doen 
wij u de gevraagde informatie toekomen. Eventueel gelijke stukken uit de eerder ingediende aanvraag 
worden hierbij vervangen. 

Onderhavig verzoek om aanvullende gegevens betreft de verzochte aanvullende gegevens door de Provin
cie Overijssel voor de verklaring van geen bedenkingen (VVGB). Dit betreft het schrijven van de Provincie 
aan de gemeente Hardenberg van 23-9-2014, dit schrijven heeft het kenmerk: 2014/0261231. Het zaak
nummer betreft hier: Z-HZ_VVGB_2014-00219-2834263. 

VVGB: 

f~ In totaal worden er 86.757 legkippen aangevraagd. Van deze 86.757 dierplaatsen zal van 73.607 
legkippen de mest binnen 14 dagen van het bedrijf worden afgevoerd. Deze mest zal worden op
geslagen in containers welke gestald zijn in de mestloods, gebouw 3. Dit staat gelijk aan een 
maximale opslagcapaciteit voor deze dieren van 53,3 ton. (Een kip produceert ca. 18,9 kg mest 
/jaar.) 18,9 kg x 73.607 = 1391 ton/jaar. (1391/365)xl4 dagen = 53,3 ton. Daarnaast mag van 
13.150 dieren de mest het gehele jaar aanwezig zijn. Deze mest mag los in de mestloods worden 
opgeslagen. Dit staat gelijk aan een maximale opslagcapaciteit voor deze dieren van 248,5 ton. 
(Een kip produceert ca. 18,9 kg mest /jaar. 18,9 kg x 13.150 = 248,5 ton/jaar. De werkelijke ver-
gunbare maximale opslagcapaciteit bedraagt 301,8 ton (248,5+53,3). Met de aangevraagde 248 
ton vaste mest in stal 3 zal hier ruimschoots binnen gebleven worden. Tevens is de tekening ver
duidelijkt met o.a. de opstelling van de containers welke mest binnen 14 dagen afgevoerd zal wor
den. Dit van de 73.607 dieren welke in containers opgeslagen zal worden en binnen 14 dagen van 
het bedrijf afgevoerd zal worden. 

f~ De Aagro-stacks berekeningen van de vigerende alsmede de aangevraagde situatie zijn gewijzigd 
en als bijlage toegevoegd. Tevens is de vergelijkingstabel met de deposities gewijzigd toegevoegd 
De mestopslagloods is een gesloten gebouw, in de voorgevel zijn twee deurengeplaatst vanwaar 
o.a. de containers uit de loods het gebouw zullen verlaten. De bovenzijde van deze deur is zoals 



2 / 8  

verzocht als emissiepunthoogte aangehouden. Tevens is dit verduidelijkt op de milieutekening van 
de aangevraagde situatie. 

f~ De uittredesnelheid van stal 8 in niet gewijzigd. Dit betreft inderdaad 3,95 ml/sec. Dit blijkt uit de 
eerder meegezonden informatie omtrent de uitvoering van dit emissiepunt. Deze informatie is 
klaarblijkelijk niet meegezonden bij het verzoek voor de VVGB en maakt wel deel uit van de aan
vraag omgevingsvergunning activiteit milieu. De relevante informatie is daarom nogmaals specifiek 
bijgesloten. 

Wij hopen u middels dit schrijven en de verder ingediende aanvullingen alle benodigde informatie te heb
ben aangeleverd en dat de verdere procedure voortvarend zal verlopen. 

Met vriendelijke groet, 

HJ. Bruggink 

HJ. (Huub) Bruggink 
Projectleider Bedrijfsontwikkelling - FarmConsult 
Mobiel: 06-46393301 
Fax: 0573-288704 
E-mail: huub.bruQaink@forfarmers.eu 
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1. Aagro-stacks berekening Vigerende situatie. 



Gegenereerd op: 13-10-2014 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

Naam van de berekening: Vigerende situatie 
Gemaakt op: 13-10-2014 10:53:19 
Zwaartepunt X: 238,100 Y: 515,800 
Cluster naam: Takman V.O.F., De Haarweg 18b en 20 te Lutten 
Berekende ruwheid: 0,15 m 

Emissie Punten: 

Volgnr. BronlD X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. snelheid Emissie 
1 Stal 1 238 041 515 760 5,6 3,8 0,6 4,00 2 063 
2 Stal 2 238 073 515 761 5,4 3,8 0,5 4,00 781 
3 Stal 3 238 042 515 796 4,0 3,8 0.5 0,40 2 586 

Gevoelige locaties: 

l^plgnummer Naam X coördinaat Y coördinaat Depositie 
w 1 VechtBenedenRegge 232 709 505 556 0,55 
2 1.1 vochtige heide 232 434 505 541 0,55 
3 1.2 droge heide 232 282 505 533 0,55 
4 1.3 moerasspirea 232 979 505 198 0,52 
5 1.4 v. alluviale bos 232 850 505 198 0,52 
6 1.5 stroomdalgrasl 232 939 505 172 0,52 
7 1.6 jeneverbesstruw 232 746 505 085 0,52 
8 1.7 pionier snavelbi 229 806 505 861 0,45 
9 1.8 stuifzandhei 229 898 505 800 0,45 
10 1.9 heischrale grasl 228 944 506 200 0,43 
11 1.10 trilvenen 229 270 505 871 0,42 
12 1.11 zandverstuiving 228 495 506 011 0,41 
13 1.12 oude eikenbos 229 754 504 930 0,42 
14 1.13 zure vennen 232 850 502 823 0,40 
15 2 Engbertsdijkvenen 241 861 501 439 0,32 
16 2.1 herst. hoogvenen 241 541 500 019 0,29 

2.2 droge heide 241 461 500 554 0,30 • 2.3 actief hoogveen 241 827 501 416 0,32 
19 3 SpringendalMosbeek 252 552 497 863 0,17 
20 3.1 droge heide 252 549 497 855 0,17 
21 3.2 jeneverbesstruw 252 940 497 831 0,16 
22 3.3 beuk-eik hulst 252 967 497 654 0,16 
23 3.4 v. alluviale bos 253 543 497 264 0,15 
24 3.5 blauwgrasland 254 130 497 208 0,15 
25 3.6 trilvnen 254 136 497 206 0,15 
26 3.7 vochtige heide 254 528 497 730 0,15 
27 3,8 heischrale gras 254 478 496 663 0,14 
28 3.9 pionierveg. snav 254 481 496 562 0,14 
29 3.10 kalkmoerassen 255 699 496 429 0,13 
30 4 Wierdense Veld 232 807 489 566 0,14 
31 5 Sallandse Heuvelru 225 002 487 185 0,11 
32 6 De Wieden 206 918 522 640 0,08 
33 7 Mantingerzand 234 697 530 587 0,44 
34 8 Dwingelerveld 225 300 533 303 0,24 
35 9 Bargerveen 261 788 520 415 0,24 



Gegenereerd op: 13-10-2014 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

Details van Emissie Punt: Stal 1 (19569) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 
1 E2.11.2.1 legkippen 37514 0.055 2063.27 

Details van Emissie Punt; Stal 2 (19570) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 
1 E 2.11.2.1 legkippen 14200 0,055 781 

Details van Emissie Punt: Stal 3 (19571) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 
1 E 6.100 overige opslag van mest 51714 0.05 2585.7 
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2. Aagro-stacks berekening Aangevraagde situatie. 



Gegenereerd op: 13-10-2014 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

Naam van de berekening: Aanvraag 
Gemaakt op; 13-10-2014 10:18:39 
Zwaartepunt X; 238,000 Y: 515,800 
Cluster naam: Takman V.O.F., De Haarweg 18b en 20 te Lutten 
Berekende ruwheid: 0,15 m 

Emissie Punten: 

Volgnr. BronlD X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb, hoogte Diam. Uittr. snelheid Emissie 
1 Stal 1 238 041 515 760 5,6 3,8 0,6 4,00 2 079 
2 Stal 2 238 073 515 761 5,4 3,8 0,5 4,00 798 
3 Stal 3 238 042 515 796 4,0 3,8 0,5 0,40 658 
4 Stal 8 238 031 515 856 4,4 5,7 4,7 3,95 1 895 

Gevoelige locaties: 

Volgnummer Naam X coördinaat Y coördinaat Depositie 
1 1 VechtBenedenRegge 232 709 505 556 0,55 
2 1.1 vochtige heide 232 434 505 541 0,55 
3 1.2 droge heide 232 282 505 533 0,55 
4 1.3 moerasspirea 232 979 505 198 0,52 
5 1.4 v. alluviale bos 232 850 505 198 0,52 
6 1.5 stroomdalgrasl 232 939 505 172 0,52 
7 1.6 jeneverbesstruw 232 746 505 085 0,51 
8 1.7 pionier snavelbi 229 806 505 861 0,45 
9 1.8 stuifzandhei 229 898 505 800 0,45 
10 1.9 heischrale grasl 228 944 506 200 0,43 
11 1.10 trilvenen 229 270 505 871 0,42 
12 1.11 zandverstuiving 228 495 506 011 0,41 
13 1.12 oude eikenbos 229 754 504 930 0,42 
14 1.13 zure vennen 232 850 502 823 0,40 
15 2 Engbertsdijkvenen 241 861 501 439 0,32 
16 2.1 herst. hoogvenen 241 541 500 019 0,29 
17 2.2 droge heide 241 461 500 554 0,30 
18 2.3 actief hoogveen 241 827 501 416 0,32 
19 3 SpringendalMosbeek 252 552 497 863 0,17 
20 3.1 droge heide 252 549 497 855 0,17 
21 3.2 jeneverbesstruw 252 940 497 831 0,16 
22 3.3 beuk-eik hulst 252 967 497 654 0,16 
23 3.4 v. alluviale bos 253 543 497 264 0,15 
24 3.5 blauwgrasland 254 130 497 208 0,15 
25 3.6 trilvnen 254 136 497 206 0,15 
26 3.7 vochtige heide 254 528 497 730 0,15 
27 3.8 heischrale gras 254 478 496 663 0,14 
28 3.9 pionierveg. snav 254 481 496 562 0,14 
29 3.10 kalkmoerassen 255 699 496 429 0,13 
30 4 Wierdense Veld 232 807 489 566 0,14 
31 5 Sallandse Heuvelru 225 002 487 185 0,11 
32 6 De Wieden 206 918 522 640 0,08 
33 7 Mantingerzand 234 697 530 587 0,44 
34 8 Dwingelerveld 225 300 533 303 0,24 
35 9 Bargerveen 261 788 520 415 0,24 



Gegenereerd op: 13-10-2014 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

Details van Emissie Punt: Stal 1 (19569) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 
1 E 2.11.2.1 legkippen 37800 0.055 2079 

Details van Emissie Punt: Stal 2 (19570) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 
1 E 2.11.2.1 legkippen 14500 0.055 797.5 

Details van Emissie Punt: Stal 3 (19571) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 
1 E 6.100 overige opslag van mest 13150 0.05 657.5 

^fetalis van Emissie Punt; Stal 8 (19572) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 
1 E2.11.2.1 legkippen 34457 0.055 1895.135 
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3. Overzicht vergelijking deposities. 



Overzicht deposities 
AANVRAGER: 
Naam: 
Straat en huisnummer: 
Postcode en plaats: 

LOCATIE: 
Straat en huisnummer: 
Postcode en plaats: 

V.O.F. Takman 
De Haarweg 20 
7775 PX Lutten 

De Haarweg 20 
7775 PX Lutten 

van de Natuurbeschermingswet '98 

Depositie vergund 

d.d. 
16-8-2012 

Volgnummer Naam toetsingspunt X coördinaat Y coördinaat Depositie op; Depositie in 
aangevraagde 

situatie 

Verschil 
Aangevraagde situatie 

en 16-08-2012 

Volgnummer Naam toetsingspunt X coördinaat Y coördinaat 

16-8-2012 

Depositie in 
aangevraagde 

situatie 

Verschil 
Aangevraagde situatie 

en 16-08-2012 

1 1 VechtBenedenRegge 232 709 505 556 0,55 0,55 0.00 
2 1.1 vochtige heide 232 434 505 541 0,55 0,55 0.00 
3 1.2 droge heide 232 282 505 533 0,55 0,55 0.00 

A 1.3 moerasspirea 232 979 505 198 0,52 0,52 0,00 • 1.4 v. alluviale bos 232 850 505 198 0,52 0,52 0,00 
6 1.5 stroomdalgrasl 232 939 505 172 0,52 0,52 0,00 
7 1.6 jeneverbesstruw 232 746 505 085 0,52 0,51 -0.01 
8 1.7 pionier snavelbi 229 806 505 861 0,45 0,45 0,00 
9 1,8 stuifzandhei 229 898 505 800 0,45 0,45 0.00 

10 1.9 heischrale grasl 228 944 506 200 0,43 0,43 0.00 
11 1.10 trilvenen 229 270 505 871 0,42 0,42 0,00 
12 1.11 zandverstuiving 228 495 506 011 0,41 0,41 0.00 
13 1.12 oude eikenbos 229 754 504 930 0,42 0,42 0.00 
14 1.13 zure vennen 232 850 502 823 0,4 0,4 0.00 
15 2 Engbertsdijkvenen 241 861 501 439 0,32 0,32 0.00 
16 2.1 herst. hoogvenen 241 541 500 019 0,29 0,29 0.00 
17 2.2 droge heide 241 461 500 554 0,3 0,3 0.00 
18 2.3 actief hoogveen 241 827 501 416 0,32 0,32 0.00 
19 3 SpringendalMosbeek 252 552 497 863 0,17 0,17 0.00 
20 3.1 droge heide 252 549 497 855 0,17 0,17 0,00 
21 3.2 jeneverbesstruw 252 940 497 831 0,16 0,16 0,00 
22 3.3 beuk-eik hulst 252 967 497 654 0,16 0,16 0,00 
23 3.4 v. alluviale bos 253 543 497 264 0,15 0,15 0,00 
24 3.5 blauwgrasland 254 130 497 208 0,15 0,15 0.00 
25 3.6 trilvnen 254 136 497 206 0,15 0,15 0,00 

ft 26 3.7 vochtige heide 254 528 497 730 0,15 0,15 0,00 
W 3.8 heischrale gras 254 478 496 663 0,14 0,14 0,00 

28 3.9 pionierveg. snav 254 481 496 562 0,14 0,14 0,00 
29 3.10 kalkmoerassen 255 699 496 429 0,13 0,13 0,00 
30 4 Wierdense Veld 232 807 489 566 0,14 0,14 0,00 
31 5 Sallandse Heuvelrug 225 002 487 185 0,11 0,11 0,00 
32 6 De Wieden 206 918 522 640 0,08 0,08 0,00 
33 7 Mantingerzand 234 697 530 587 0,44 0,44 0.00 
34 8 Dwingelerveld 225 300 533 303 0,24 0,24 0.00 
35 9 Barqerveen 261 788 520 415 0.24 0,24 0.00 



4. Toelichting uitvoering emissiepunt stal 8. 



&G E I S S L E R  
A G R O T E C H N I E K  

Geissler Installatietechniek Depot Noord 

Handelsweg 24 
8152 BN Lemelerveld 

Tel +31(0)572 
Fax +31 (0)572 

www.geissler.nl  
info@geissler.nl 

de Lavalstraat 2 
7903 BC Hoogeveen 

372555 Tel +31(0)528 221705 
372775 Fax +31(0)528 221661 

www.agrotechniek.com  
info@agrotechiek.com 

Dhr DJ. Takman 
De Haarweg 20 
7775 PX LUTTEN 

Lemelerveld 18-jun-14 

Onderwerp 

Uittredesnelheid 
Voorstel nr/Referentie 

1400308 /Peter Halman 

Geachte heer Takman, 

Naar aanleiding van het gesprek met onze medewerker dhr Peter Halman, doen wij u hierbij een onderbouwing 
toekomen betreffende de uittredesnelheid in uw leghennenstal stal 8. 

Gegevens: 
Stal 8 
34.457 leghennen 
Uittredesnelheid 3,95 m/sec 
Gegarandeerde standaard uittredesnelheid 

Gegevens klimaatplatform: 
Minimale ventilatie 0,7 m'/h/kg levend gewicht 
Ventilatie norm 3.6 mVh/ kg levend gewicht. 
Gewicht hennen 1,8 - 2 kg per dier 

Gehele ventilatie traject 
Maximale ventilatie 34457 x 2 kg x 3.6 mVh = 248.090 m3/h 
Bij opzet van de dieren wegen de dieren minimaal 1,4 kg 
34457 x 1,4 = 48.239 Kg Levend gewicht ( minimaal) 
Indien het in de winter streng vriest is de minimale ventilatie 0,7 m3/h/kg 
48.239x0,7 = 33.767 m3/h 
Dus het gehele ventilatie traject zal lopen tussen 33.767 en 248,090 m3/h 

Uitvoering ventilatie: 

Minimale ventilatie 2 x regelbare ventilatoren van 20.000 m3/h = 
1 Tussenstap van 19.000 m3/h = 
5 Vervolgstappen van 38.000 m3/h = 
Totaal bovenstaande 

40,000 m3/h 
19.000 m3/h 

190.000 m3/h 
249.000 m3/h 

UNETO-VNI 

metaalunie 

Geissler Agrotechniek b.v. is onderdeel van de Nijenkamp groep. 
BTW NL 8529.98.399.B01 K v K. Zwolle nr 58348409 
Grafschafter Volksbank: Iban: DE 97 280699565019721500- BIC : GENODEFINEV-
Rabobank: Iban: NL 38 Rabo 0310501318- BIC: RABONL2U 
Op al onze offertes, op alle opdrachten aan on en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de 
METAALUNIEOORWAARDEN. Deze voorwaarden worden u, indien gewenst, kosteloos toegezonden 
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9-okt-14 
Blad nr 2 

Verschil normen Vstack en werkelijk ventilatie hoeveelheid 
Wat is het verschil in maximale ventilatie tussen de gegevens Vstacks en werkelijk? 
De gehanteerde v-stacks ventilatie normen bedragen gemiddelden. Dit om op basis van een oppervlak van een 
emissiepunt de gemiddelde uittrede snelheid te berekenen. 
Het is echter mogelijk om gemotiveerd af te wijken van deze normen. Onderstaand een korte toelichting uit de 
gebruikershandleiding V-stacks-vergunning. 

Afwijken standaardventilatienormen 
Afwijken van de standaardventilatienormen in tabel 2 mag alleen wanneer dat voldoende wordt 
gemotiveerd (inclusief technisch rapport). De ventilatienormen in tabel 2 zijn representatieve 
gemiddelden, waarbij rekening is gehouden met onder andere de groeifasen van de dieren met 
bijbehorende ventilatiebehoefte en de pieken en dalen van seizoensinvloeden. Ze zijn bevestigd door 

het Klimaatplatform. 

Over het algemeen zal in 80% van de tijd de ventilatie op ongeveer 50% capaciteit draaien. 
Hierdoor zal gemiddeld door het hele jaar de gegevens van de Vstacks berekening kloppen. 
In het minimale deel zit de werkelijkheid ver onder deze norm en bij maximale ventilatie zit de werkelijkheid ver 
boven deze norm. 
Gemiddeld zal de Vstacks berekening een representatieve weergave betreffen. 
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Als alternatief kan ook de werkelijke uittredesnelheid worden genomen, deze uittrede snelheid is doorgaans variabel. 
Dit is dan ook de reden dat de normen v-stacks gemiddelden betreffen. Wanneer de werkelijke uittredesnelheid als 
uitgangspunt genomen zal worden dan dient deze een vast gegeven te zijn. Ofte wel de uittredesnelheid zal continu 
de zelfde luchtsnelheid moeten bedragen. Gelet op het feit dat de ventilatiebehoefte variabel is zal ook het 
uitstroomoppervlak c.q. het oppervlak van het emissiepunt variabel moeten zijn. Bij een geringe ventilatie zal het 
uitstroomoppervlak moeten worden verkleind om de zelfde uittrede snelheid te behouden. 
Het oppervlak van het emissiepunt moet hierbij continu worden aangepast aan de te ventileren hoeveelheid lucht. 
Deze aansturing kan geschieden door middel van de ventilatiecomputer. 
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Uittrede koker 
Om de uittrede snelheid te kunnen garanderen wordt er achter de stal een verticale uitstroomkap geplaatst. 
In deze verticale uitstroomkap achter de ventilatoren wordt een smoorklep geplaatst. Deze smoorklep wordt op basis 
van drukverschil geregeld. Namelijk het drukverschil over de klep is evenredig aan de uittredesnelheid 

fr' 

LJCM 
Uitstoot 
pun+ 

/ / / 
Stol / / 
ruinte J i  1 w / t / 

9 y 
Regelmethode 
Om het drukverschil te kunnen regelen en controleren wordt over de klep een 
onderdruksensor geplaatst. 

Bij 3,95 m/sec is de tegendruk over de klep ongeveer 9.36 Pa 
Hierbij zal de p ( rho) afhankelijk zijn van de temperatuur en van de luchtdruk 
Deze 2 onbekenden (temperatuur en luchtdruk) zijn echter maar beperkt van 
invloed op de tegendruk 
Bij zeer extreme weersomstandigheden zal deze tegendruk variëren van 9 tot 
10,5 PA 
Door de onderdruk in te stellen op bovenstaande 10,5 PA zal de 
uittredesnelheid onder alle weersomstandig heden voldoen aan de gestelde 
3,95 Pa 
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Registratie 
De onderdruksensor heeft een stuursignaal van 0-10 v. Dit 
signaal kunnen wij aansluiten op een datalogger met omreken 
functie. Hierdoor is de onderdruk over de unit goed te 
monitoren en vast te leggen. 

Deze uitvoering zal een veel constanter geurbeeld tot gevolg hebben. Immers er zal worden uitgegaan van een 
gegarandeerde feitelijke situatie in tegenstelling tot een gemiddelde waarde. 

Vertrouwende u hiermede van dienst te zijn geweest en tot nadere toelichting gaarne bereid, verblijven wij, 

Hoogachtend, 
Geissler Agrotechniek 

Peter Halman 



&G E I S S L E R  
A G R O T E C H N I E K  

Geisster Installatietechniek Depot Noord 

Handelsweg 24 
8152 BN Lemelerveld 

Tel +31(0)572 
Fax +3 1(0)572 

www.eeissler.nl 

de Lavalstraat 2 
7903 BC Hoogeveen 

372555 Tel +31(0)528 221705 
372775 Fax +31( 0) 528 221661 

www.3grotechniek.com  
infolSaerotechiek.com 

Dhr DJ. Takman 
De Haarweg 20 
7775PX LUITEN 

Lemelerveld 9-okt-14 

Onderwerp 

Controle mogelijkheden 
Voorstel nr/Referentie 

1400483 / 5737/Peter Halman 

Geachte heer Takman, 

Op verzoek van dhr H J. Bruggink van ForFarmers doen wij u hierbij extra informatie toekomen betreffende de 
uitstroomklep in uw leghennenstal. 

De uitstroomkoker achter de stal wordt voorzien van een klep. Deze klep wordt op drukverschil geregeld. 

Over de klep wordt een luchtdrukmeter geplaatst die op de klimaatcomputer wordt aangesloten. 
Hierdoor zal de klep continu gecorrigeerd worden. 
Om de controle te vereenvoudigen wordt een datalog systeem op de drukmeter geplaatst. Eventueel is deze waarde 
direct om te zetten naar uittredesnelheid in m/sec. 
Deze digitale meetwaarden zijn makkelijk op te slaan. Wij stellen de datalogger zo in dat ieder uur het drukverschil 
(uittredesnelheid) wordt opgeslagen in een database. Vervolgens wordt deze database op uw computer minimaal 1 
jaar opgeslagen. 

2e Controle mogelijkheid, 
Het is mogelijk om een 2e analoge meter te plaatsen. Deze meter zal onafhankelijk van de gehele klimaatapparatuur 
een weergave geven van het drukverschil. Wij plaatsen op deze meter een ijkpunt. Als de waarde boven dit ijkpunt zit, 
is de uittrede snelheid hoger dan de minimale eis. 

Vertrouwende u hiermede van dienst te zijn geweest en tot nadere toelichting gaarne bereid, verblijven wij, 

Hoogachtend, 
Geissler Agrotechniek 

Peter Halman 

Geissler Agrotechniek b.v. is onderdeel van de Nljenkamp groep, 
BTW NL 8529.98.399.B01 K.v.K. Zwolle nr 58348409 
Grafschafter Volksbank; Iban: DE 97 280699565019721500- BIC : GENODEFINEV -
Rabobank: Iban: NL 38 Rabo 0310501318 - BIC; RABONL2U 

metaalunie 0P a' onze offertes, op alle opdrachten aan on en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de 
METAALÜNIEOORWAARDEN. Deze voorwaarden worden u, indien gewenst, kosteloos toegezonden 



5. Milieutekening aangevraagde situatie. 
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Bijlagen 

Datum verzending 

Onderwerp: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; verzoek verklaring van geen 
bedenkingen 

Geacht college, 

U heeft ons om een verklaring van geen bedenkingen (verder VVGB) gevraagd voor het 
onderdeel Natuurbeschermingswet 1998 (verder Nbwet). U heeft het voornemen om een 
omgevingsvergunning af te geven voor het wijzigen van een veehouderijbedrijf aan De 
Haarweg 20 te Lutten. Dit verzoek hebben wij op 2 september 2014 ontvangen. Vanwege 
aanvullende gegevens hebben wij op 30 oktober 2014 een nieuw verzoek ontvangen. In deze 
brief geven wij onze beslissing weer. 

Ontwerpbesluit 

Wij hebben op basis van de Nbwet geen bedenkingen tegen het verlenen van de gevraagde 
omgevingsvergunning. 
Het verzoek om een WGB heeft betrekking op de volgende activiteiten: 

het bouwen en in gebruik nemen van een pluimveestal (stal 8); 
het uitbreiden van het aantal legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen tot een 
totaal van 86.757 dieren; 
het verkleinen van de langdurige opslag van pluimveemest. 

De VVGB wordt gegeven onder de voorwaarde dat de volgende stukken deel uitmaken van de 
vergunning: 
• technische tekening 'overzichtstekening pluimveehouderij V.O.F. Takman', 

tekeningnummer M-30084, blad 1-1, datum 31 augustus 2010, laatst gewijzigd 13 oktober 
2014; 

• technische tekening 'bestektekening', tekeningnummer B-30109, blad 1-5, datum 14 mei 
2014, laatst gewijzigd 13 oktober 2014; 

• technische tekening 'bestektekening', tekeningnummer B-30109, blad 2-5, datum 14 mei 
2014, laatst gewijzigd 13 oktober 2014; 

• technische tekening 'bestektekening', tekeningnummer B-30109, blad 3-5, datum 14 mei 
2014, laatst gewijzigd 13 oktober 2014; 
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• technische tekening 'bestektekening', tekeningnummer B-30109, blad 4-5, datum 14 mei 
2014, laatst gewijzigd 13 oktober 2014; 

• technische tekening 'bestektekening', tekeningnummer B-30109, blad 5-5, datum 14 mei 
2014, laatst gewijzigd 13 oktober 2014. 

Ter voorkoming van verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats 
van soorten in Natura 2000-gebieden worden de volgende voorschriften toegevoegd aan de 
omgevingsvergunning (art. 2.27 lid 4 Wabo). 

1, Het bedrijf moet in werking zijn in overeenstemming met onderstaande tabel: 

Aangevraagde diersoorten en stalsystemen: 
Stalnr Diersoort Aantal dieren RAV-code 

Stal 1 legkippen en (groot-)ouderdieren 
van legrassen 

37.800 E2.11.2.1 

Stal 2 legkippen en (groot-)ouderdieren 
van legrassen 

14.500 E2.11.2.1 

Stal 3 additionele techniek; overige opslag 
van mest 

13.150 E6.100 

Stai 8 legkippen en (groot-)ouderdieren 
van legrassen 

34.457 E2.11.2.1 

2. Het stalsysteem van stal 1, 2 en 8 moet in werking zijn in overeenstemming met BWL 
2004.10.V2; 45 - 55% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met 
beluchting. Mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. Roosters minimaal in 
twee etages. Beluchtingcapaciteit minimaal 0,2 m3 per dier per uur, 

3. In de mestloods (stal 3) is op enig moment en op jaarbasis niet meer dan 250,0 ton 
losgestorte pluimveemest (afkomstig van maximaal 13.150 legkippen) aanwezig. 

4. De overige opslag van pluimveemest vindt plaats in containers en is beperkt tot 
maximaal 2 weken. 

5. Van de hoeveelheid (in ton) af te voeren losgestorte pluimveemest in de mestloods wordt 
een registratie bijgehouden door de afvoerbonnen minimaal 2 jaren binnen de inrichting 
te bewaren. De afvoer van los gestorte pluimveemest wordt apart van de afvoer van in 
containers bewaarde pluimveemest geregistreerd. Als uit de registratie van de afvoer van 
pluimveemest blijkt dat meer dan de op grond van voorschrift 3 toegestane hoeveelheid 
pluimveemest was opgeslagen, worden aantoonbare maatregelen getroffen om herhaling 
te voorkomen. 

6. De start en de oplevering van de bouwwerkzaamheden van de nieuwe stal (stal 8) 
moeten een week van te voren worden gemeld bij gemeente Hardenberg, onder 
vermelding van de naam van het betrokken Natura 2000-gebied, de naam van de locatie 
en het kenmerk van de vergunning. 

In bijlage 1 bij deze brief staan onze overwegingen bij het voornemen om een WGB af te 
geven. 
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Met vriendelijke groet, 
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel, 

Lars Wuijster, La*"" 
teamleider VergunnTTTfverlening 

Bijlagen: 
Bijlage 1 Overwegingen bij de WGB 
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Wilt u in uw correspondentie met de provincie Overijssel: 
* één onderwerp per brief hanteren; 
• het in deze brief opgenomen kenmerk vermelden. 
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Overwegingen bij de VVGB Bijlage 1 

In deze bijlage zijn de overwegingen opgenomen. Onze WGB, de overwegingen en het op 
grond van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht te nemen besluit, zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. 

De overwegingen zijn als volgt opgebouwd: 

WEERGAVE VAN DE FEITEN 

Vergunningaanvraag 

Projectomschrijving 
Aanvraag en Natura 2000 

Bevoegdheid 

Noodzaak verklaring van geen bedenkingen 

TOETSING 

Inhoudelijke beoordeling 

Stap 1: toets aan artikel 19f 
Stap 2: toets aan artikel 19e 
Conclusie toetsing 

SLOTCONCLUSIE 
1371919 

Al 

Al.1 

Datum 

26.02.2015 A3 
Kenmerk 

2015/0037889 
B 

Pagina 

4 
BI 

Uw brief 

Uw kenmerk 

OLO C 



Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; verzoek verklaring van geen bedenkingen 

A WEERGAVE VAN DE FEITEN 

Al Vergunningaanvraag 

Al.1 Projectomschrijving 
De aanvraag betreft een pluimveehouderij van V.O.F. Takman voor het houden van in totaal 
86.757 legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen. Het bedrijf is gelegen aan de De 
Haarweg 20 te Lutten. 

Het verzoek om een WGB heeft betrekking op de volgende activiteit(en): 
het bouwen en in gebruik nemen van een pluimveestal (stal 8); 
het uitbreiden van het aantal legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen tot een 
totaal van 86,757 dieren; 
het verkleinen van de langdurige opslag van pluimveemest. 
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In tabel 1 wordt de aangevraagde situatie weergegeven. 

Stalnr Diersoort Aantal 
dieren 

RAVcode Emissie
factor in 
kg NHs/jr 

Emissie in 
kg NHs/jr 

Stal 1 legkippen en (groot-)ouderdieren van 
legrassen 

37.800 E2.11.2.1 0,055 2.079,0 

Stal 2 legkippen en (groot-)ouderdieren van 
legrassen 

14.500 E2.11.2.1 0,055 797,5 

Stal 3 overige opslag van mest 13.150 E6.100 0,05 657,5 
Stal 8 legkippen en (groot-)ouderdieren van 

legrassen 
34.457 E2,11.2.1 0,055 1,895,1 

Totaal 5.429,1 

Al.2 De aanvraag en het Natura 2000-gebied 
Het bedrijf heeft door de uitstoot van ammoniak invloed op verschillende Natura 2000-
gebieden, waarvan het Natura 2000-gebied ^Vecht- en Beneden-Reggegebied' het dichtst bij 
het bedrijf ligt (circa 11.450 m). Er is sprake van externe werking door de aard van het bedrijf 
en de effecten die kunnen optreden. Voor de beoordeling of een WGB kan worden afgegeven 
zijn de (ontwerp)aanwijzingsbesluiten van deze gebieden relevant. 

A2 Bevoegdheid 

De betrokken Natura 2000-gebieden "Vecht- en Beneden-Reggegebied', 'Engbertsdijksvenen', 
'Springendal & Dal van de Mosbeek', 'Wierdense Veld' en "Sallandse Heuvelrug' liggen volledig 
binnen de begrenzing van provincie Overijssel. Daarnaast heeft het bedrijf ten aanzien van de 
stikstofdepositie effecten op gebiedsdelen van het Natura 2000-gebied 'De Wieden' die op het 
grondgebied van provincie Overijssel liggen, als delen die op het grondgebied van provincie 
Flevoland liggen. 

Voor het deel van het gebied 'De Wieden' dat in de provincie Flevoland ligt is geen instemming 
van de provincie Flevoland noodzakelijk, omdat dit gebiedsdeel niet gevoelig is voor 
stikstofdepositie. 
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De activiteiten hebben tevens effecten op de Natura 2000-gebieden 'Mantingerzand', 
'Dwingelderveld' en 'Bargerveen'. Voor deze geheel binnen de provincie Drenthe gelegen 
gebieden zijn wij niet bevoegd, zodat deze gebieden verder buiten beschouwing zijn gelaten. 

A3 Noodzaak verklaring van geen bedenkingen 

Op basis van de aanvraag en de daarbij behorende bijlagen en tekeningen hebben we 
beoordeeld of de aangevraagde bedrijfsveranderingen de kwaliteit van de natuurlijke habitats 
en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied en/of beschermd natuurmonument 
kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten 
waarvoor een gebied is aangewezen. Wij hebben geconstateerd dat de activiteit negatieve 
effecten hebben op habitats in Natura 2000-gebieden die gevoelig zijn voor stikstof. De 
activiteit leidt mogelijk tot een verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats. 
Significant negatieve effecten zijn op voorhand niet uit te sluiten. 
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Effecten op Natura 2000-gebied 
De aangevraagde activiteiten hebben een (mogelijke) negatieve invloed op de aanwezige 
habitattypen en/of soorten in omliggende Natura 2000-gebieden voor wat betreft de factoren 
verzuring en vermesting. 

Hieronder wordt het verzoek om een VVGB getoetst aan de beoordelingskaders vanuit de 
Nbwet. 

Stap 1: Toets aan artikel 19f 
Rondom het bedrijf bevinden zich meerdere voor stikstof gevoelige Natura 2000-gebieden. 
Aangezien dit bedrijf stikstof uitstoot en de achtergronddepositie van stikstof hoger is dan de 
kritische depositiewaarden van de betrokken gebieden zijn significant negatieve effecten op 
voorhand niet uit te sluiten. In overeenstemming met art. 19f is een passende beoordeling 
dan aan de orde. 

Uit jurisprudentie2 blijkt dat er uitzonderingen zijn voor die gevallen, waarbij de 
stikstofdepositie niet toeneemt ten opzichte van de milieuvergunde situatie op het tijdstip van 
aanwijzing3 van een beschermd gebied. In die situatie is een passende beoordeling niet 

2 ABRvS 31 maart 2010, zaaknummer 200903784/1 
3 Voor speciale beschermingszones in de zin van de Vogelrichtlijn, die zijn aangewezen voor afloop van 

de omzettingstermijn van de Habitatrichtlijn gelden de bepalingen van artikel 6, tweede, derde en 
vierde lid, van de Habitatrichtlijn vanaf 10 juni 1994 
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noodzakelijk en kan een vergunning worden verleend. Recente jurisprudentie4 heeft verder 
duidelijk gemaakt dat er continuiteit in de bedrijfsvoering moet zitten vanaf de aanwijsdatum 
van de relevante Natura 2000-gebieden tot vandaag de dag. Dat wit zeggen dat het bedrijf 
feitelijk nog aanwezig is en nog over een geldende milieuvergunning beschikt. Ook is duidelijk 
geworden dat alleen op basis van de laagste miiieuvergunde situatie per gebied vanaf de 
relevante aanwijsdata tot nu sprake is van "ammoniakrechten'. Dat geldt alleen als een bedrijf 
niet over een vergunning op basis van de Nbwet beschikt. 
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Bij de referentiedatum geldt voor alle Habitatrichtlijngebieden in Overijssel de datum van 7 
december 2004. De aanwijzingen als Vogetrichtiijngebied zijn in Overijssel van eerdere datum. 
In overeenstemming met de uitspraak van de Raad van State van 7 september 20115 geldt 
voor gebieden die voor 10 juni 19946 zijn aangewezen deze datum als toetsingsmoment. 
Aangezien het om verschillende referentiedata gaat moeten we in de beoordeling de 
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden betrekken binnen de depositiecontour van > 0,05 mol 
N/ha/jr rondom het bedrijf. Bij deposities hoger dan 0,05 mol/ha/jr zijn negatieve effecten op 
een Natura 2000-gebied niet uit te sluiten. Wanneer de aangevraagde activiteiten van een 
bedrijf op geen enkel punt in een Natura 2000-gebied een bijdrage veroorzaken die hoger is 
dan 0,05 mol ha/jr laten we dat gebied buiten beschouwing. Naar onze mening is er voor dat 
gebied dan geen vergunningpiicht, omdat deze waarde niet op een enigszins betrouwbare 
wijze kan worden berekend. Aan die waarde kan volgens ons in zoverre geen fysieke 
betekenis kan worden toegekend7. Daarnaast is het zo dat zelfs bij aanwezigheid van het 
meest gevoelige habitattype8 het totale effect slechts één honderdste van één procent van de 
kritische depositiewaarde is. 

Het bedrijf heeft, naast de invloed op Habitatrichtlijngebieden, tevens invloed op één of 
meerdere Vogelrichtlijngebieden, te weten 'Engbertsdijksvenen', 'Sallandse Heuvelrug' en 'De 
Wieden'. De gebieden 'Sallandse Heuvelrug' en 'De Wieden' zijn op 24 maart 2000 door het 
toenmalige ministerie (nu ministerie van EZ) aangewezen als Vogelrichtlijngebied(-en). Het 
gebied 'Engbertsdijksvenen' is voor 10 juni 1994 door het toenmalige ministerie (nu ministerie 
van EZ) aangewezen als Vogelrichtlijngebied(-en). 

Voorde onderhavige inrichting hebben wij op 16 augustus 2012 een vergunning ex artikel 19d 
van de Nbwet verleend. Deze vergunning (kenmerk 2012/0198747) vormt het vergund recht 
op basis van de Nbwet. Voor de verdere beoordeling in het kader van de Nbwet is de 
miiieuvergunde situatie daarom niet meer van belang. 

In tabel 2 is de vergunde situatie weergegeven. 

4 ABRvS 13 november 2013, zaaknummers 201303243/1/R2 en 201303324/1/R2 en 201303514/1/R2 en 
201303816/1/R2; Uitspraak 201211640/1/R2 

5 ABRvS zaaknummer 201003301/1 
6 Weerribben en Engbertsdijksvenen 
7 ABRvS 9 april 2014, 201301225/1/R2, r.o. 6.3.1. 
8 Zwak gebufferde vennen is het gevoeligst en heeft een KDW 429 mol N/ha/jr 
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Tabel 2: Vergunde situatie 

Stalnr Diersoort Aantal 
dieren 

RAVcode Emissie
factor in 
kg NfWjr 

Emissie in 
kg NhWjr 

Stal 1 legkippen en (groot-)ouderdieren van 
legrassen 

37.514 E2.11.2.1 0,055 2.063,3 

Stal 2 legkippen en (groot-)ouderdieren van 
legrassen 

14,200 E2,11.2.1 0,055 781,0 

Stal 3 overige opslag van mest 51.714 E6.100 0,05 2.585,7 
Totaal 5.430,0 

Om te beoordelen of de depositie in de nieuwe situatie op de Vogelrichtlijngebieden dan wel de 
Habitatrichtlijngebieden toe neemt opzichte van de referentiesituatie is een 
depositieberekening uitgevoerd. De resultaten van deze berekening zijn in tabel 3 
weergegeven. 
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Grens Vogelrichtiijn- en/of habitats in 
Habitatrichtlijngebied 

Coördina 
grens VF 
en/of 
habitatt^ 

iten 
E-gebied 

pen 

N-Depositie Grens Vogelrichtiijn- en/of habitats in 
Habitatrichtlijngebied 

X Y 16 
augustus 
2012 

Gewenst 

'Vecht- en Beneden-Reggegebied'; 
Rand Vecht- en Beneden-Reggegebied 232 709 505 556 0,55 0.55 
Vochtige heiden 232 434 505 541 0,55 0,55 
Droge heiden 232 282 505 533 0,55 0,55 
Ruigten en Zoomen 232 979 505 198 0,52 0,52 
Vochtige alluviale bossen 232 85 505 198 0.52 0,52 
Stroomdalgraslanden 232 939 505 172 0,52 0,52 
Jeneverbesstruwelen 232 746 505 085 0,52 0,51 
Pioniervegetaties met snavelbiezen 229 806 505 861 0,45 0,45 
Stuifzandheiden met struikhei 229 898 505 800 0,45 0,45 
Heischrale graslanden 228 944 506 200 0,43 0,43 
Overgangs- en trilvenen 229 270 505 871 0,42 0,42 
Zandverstuivingen 228 495 506 011 0,41 0,41 
Oude eikenbossen 229 754 504 930 0,42 0,42 
Zure vennen 232 850 502 823 0,40 0,40 
'Engbertsdijksvenen': 
Grens Engbertsdijksvenen 241 861 501 439 0,32 0,32 
Herstellende hoogvenen 241 541 500 019 0,29 0,29 
Droge heiden 241 461 500 554 0,30 0,30 
Actieve hoogvenen 241 827 501 416 0,32 0,32 
'Springendal & Dal van de Mosbeek': 
Rand Springendal & Dal van de Mosbeek 252 552 497 863 0,17 0,17 
Droge heiden 252 549 497 855 0,17 0,17 
Jeneverbesstruwelen 252 940 497 831 0,16 0,16 
Beuken-eikenbossen met hulst 252 967 497 654 0,16 0,16 
Vochtige alluviale bossen 253 543 497 264 0,15 0,15 
Blauwgraslanden 254 130 497 208 O,15 0,1= 
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Overganqs- en trilvenen 254 136 497 206 0,15 0,15 
Vochtige heiden 254 528 497 730 0,15 0,15 
Heischrale graslanden 254 478 496 663 0,14 0,14 
Plonierveqetaties met snavelbiezen 254 481 496 562 0,14 0,14 
Kalkmoerassen 255 699 496 429 0,13 0.13 
'Wierdense Veld': 
Rand Wierdense Veld 232 807 489 566 0,14 0,14 
'Sallandse Heuvelrug': 
Grens Sailandse Heuvelrug 225 002 487 185 0,11 0,11 
'De Wieden': 
Grens De Wieden 206 918 | 522 640 | 0f08 | 0,08 
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Uit de depositieberekeningen blijkt dat er geen sprake is van een verslechtering van de 
kwaliteit van Natura 2000-gebieden ten opzichte van de eerder verleende Nbwetvergunning. 

Conclusie stap 1; 

Uit vorenstaande gegevens blijkt dat de stikstofdepositie in de aangevraagde situatie gelijk of 
lager is dan ten tijde van de eerder verleende Nbwetvergunning. Hierdoor kunnen wij de VVGB 
verlenen zonder de noodzaak van een passende beoordeling. 

Stap 2: toetsing aan art. 19e 
Uit de toetsing van het aangevraagde project blijkt dat er geen sprake is van negatieve 
gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen. Wij zien geen aanleiding om de gevraagde 
WGB te weigeren. Er zijn geen andere vereisten relevant die weigering rechtvaardigen. 

Conclusie toetsing 
Er zijn geen belemmeringen om de WGB af te geven op basis van deze toetsing. 

Slotconclusie 

Uit de beoordeling van de gewenste uitbreiding van de pluimveehouderij van V.O.F. Takman 
aan De Haarweg 20 te Lutten blijkt dat er geen sprake is van een verslechtering van de 
kwaliteit van gebieden opzichte van de relevante aanwijsdata. De aangevraagde situatie is 
passend beoordeeld. 

Vanuit het wettelijke toetsingskader zijn er geen redenen om de gevraagde WGB te weigeren. 
Om verslechtering van de kwaliteit van habitats te voorkomen worden aan deze verklaring wel 
voorschriften verbonden. Burgemeester en Wethouders van Hardenberg nemen deze 
voorschriften in de omgevingsvergunning onverkort over (art. 2.27 Wabo). 
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1. INLEIDING 
In opdracht van V.O.F. Takman uit Lutten is een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor het 

pluimveebedrijf van V.O.F. Takman. Het pluimveebedrijf wordt verder in de rapportage 

aangeduid met inrichting. 

De inrichting is gevestigd op het adres aan de Haarweg 18b en 20, 7775 PX in Lutten, 

kadastraal bekend gemeente Hardenberg, sectie P, nummers 0331, 0221, 0291. 

Binnen de inrichting worden worden legkippen gehouden. In de nieuwe situatie zal het 

bedrijf uitbreiden met stal 8. Deze nieuwe stal zal plaatst bieden aan 34.457 legkippen. 

De stal zal worden uitgevoerd met het emissiearme stalsysteem BWL2004.10.V2. 

1.1 AANLEIDING 

De aanleiding van het akoestisch onderzoek is de bouw van de nieuwe stal. Via het 

omgevingsloket is hiervoor een omgevingsvergunning milieu aangevraagd. Onderdeel van 

de aanvraag is een akoestisch onderzoek. 

1.2 DOEL 

Het doel van het akoestisch onderzoek is inzicht te geven in de akoestische inpasbaarheid 

van de aangevraagde activiteiten binnen het toetsingskader van de milieuvergunning. 

Hiertoe is de geluidsbelasting bepaald op een aantal beoordelingspunten in de 

(woon)omgeving. 

Daarnaast is de verkeersaantrekkende werking beoordeeld. Onder verkeersaantrekkende 

werking wordt verstaan; de nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt door 

activiteiten die, hoewel plaatsvindend buiten het terrein van de inrichting, aan de 

inrichting zijn toe te rekenen. De geluidsbelasting door de verkeersaantrekkende werking 

wordt getoetst aan de 'Schrikkelcirculaire': 'Geluidhinder veroorzaakt door het 

wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de 

vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer', 29 februari 1996. 

De berekeningen zijn uitgevoerd conform de methodes uit de Handleiding meten en 

rekenen industrielawaai van 1999 (HMRI). 

1.3 LEESWIJZER 

In hoofdstuk 2 is de situering van de inrichting, de terreinindeling en de representatieve 

bedrijfssituatie beschreven. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het toetsingskader. 

De onderzoeksopzet en de berekeningen komen aan de orde in hoofdstuk 4. 

De berekende geluidsbelasting is in hoofdstuk 5 getoetst en in hoofdstuk 6 tenslotte zijn 

de conclusies van het onderzoek weergegeven. 
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2. UITGANGSPUNTEN 

2.1 SITUERING VAN DE INRICHTING EN MAATGEVENDE BEOORDELINGSPUNTEN 

De inrichting is gelegen aan aan de aan de Haarweg 18b en 20 in Lutten. In het onderzoek 

zijn een aantal beoordelingspunten geplaatst op de gevels van de woningen in de 

omgeving. De dichtst bijgelegen woningen zijn de woning aan de Kuilenweg 1 aan zuidzijde 

van de inrichting en de woning aan de Haarweg 22 . 

Voor een overzicht van de ingevoerde beoordelingspunten wordt verwezen naar figuur 3 

bij dit rapport. De situering van de inrichting is weergegeven in afbeelding 2.1 en figuur 1. 

Afbeelding 2.1: situering inrichting 
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2.2 TERREININDELING 

Op het terrein van de inrichting zijn globaal de volgende onderdelen te onderscheiden: 

• buitenterrein (verhard); 

• parkeerplaatsen; 

• voersilo's (5 stuks); 

• kadaveropslag (gekoeld); 

• 1. Pluimveestal (37,800 legkippen); 

• 2. Pluimveestal (14.500 legkippen); 

• 8. Pluimveestal (34.457 legkippen); 

• 3. Mestopslag; 

• 4. Werktuigenberging; 

• 5. Opslagruimte; 

• 7. Bedrijfswoning. 

De omschrijving van deze onderdelen en de toegevoegde cijfers corresponderen met de 

inrichtingstekening aanvraag omgevingsvergunning, tekeningnummer M-30084, d.d. 27-

06-14 opgesteld door FarmConsult. 

2.3 BEDRIJFSSITUATIE 

De representatieve bedrijfssituatie heeft betrekking op een voor de geluidsuitstraling 

kenmerkende bedrijfsvoering bij volledige capaciteit van de inrichting. In de regel wordt 

dit voor het akoestisch onderzoek vertaald als de meest geluidsbelastende bedrijfssituatie, 

voor zover deze situatie zich meer dan 12 maal per jaar kan voordoen. De situatie die zich 

12 maal per jaar, of minder, voordoet wordt de 'incidentele bedrijfssituatie' genoemd. 

Voor de inrichting is sprake van incidentele bedrijfssituaties als gevolg van: 

• de afvoer van de legkippen in de nachtperiode en het uitrijden van de mest in de 

dagperiode, zie paragraaf 2.3.3. 

In overleg met de inrichtinghouder zijn onderstaande uitgangspunten met betrekking tot 

de representatieve en de incidentele bedrijfssituaties tot stand gekomen. 
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2.3.1 Representatieve bedrijfssituatie 

De geluidsbronnen en geluidsproducerende activiteiten kunnen verdeeld worden over vier 

groepen, namelijk: 

1) logistiek; 

2) buitenterrein; 

3) dak-en gevelinstallaties; 

4) gebouwuitstraling. 

In het onderstaande wordt per groep nader ingegaan op de bedrijfstijden van genoemde 

geluidsbronnen en geluidsproducerende activiteiten onder representatieve 

bedrijfsomstandigheden. De ligging van de geluidsbronnen wordt weergegeven in figuur 4. 

Ad 1) Logistiek 

De voertuigen komen en gaan via de Haarweg vanuit de zuidelijke richting. De voertuigen 

die op het terrein van de inrichting rijden zijn personenwagens (privé); vrachtwagens, een 

shovel en tractoren. Gelet op de aantallen, de bedrijfstijden en de bronvermogens van de 

voertuigen zijn de vrachtwagens en de tractor de maatgevende geluidsbronnen voor deze 

groep. De verkeersbewegingen met de personenwagens zijn overigens wel in dit 

onderzoek meegenomen. 

De vrachtwagens die op het terrein van de inrichting komen zijn van derden. Hierbij kan 

onderscheid worden gemaakt in de volgende vrachtwagens: 

• vrachtwagen met aanvoer van de legkippen. Dit zijn 2 vrachtwagens in de 

dagperiode. De containers met legkippen worden handmatig naar stallen 

gereden. 

• vrachtwagens met veevoer. De aanvoer van het voer voor het pluimvee vindt 

plaats met een buikwagen in de dagperiode, dit zijn maximaal 4 vrachtwagens 

per dag; 

• de afvoer van de eieren vindt plaats met maximaal 2 vrachtwagens in de 

dagperiode. De vrachtwagens rijden naar de sorteerruimtes van de stallen. 

Het laden vindt met behulp van een elektrische palletwagen plaats. Deze 

activiteit is akoestisch niet relevant. Het verpakkingsmateriaal wordt met 

dezelfde vrachtwagens meegenomen; 

• de mest in de stallen wordt met mestbanden afgevoerd naar containers, die met 

vrachtwagens van het bedrijf worden afgevoerd. Dit zijn maximaal 2 

vrachtwagens per dag. De volle containers worden omgewisseld voor lege; 
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• overige vrachtwagens voor onder andere de aanvoer van strooisel, afvoer van 

afval en kadavers komen een paar keer per jaar voor en uitsluitend in de 

dagperiode. Deze bewegingen zijn ook in de representatieve bedrijfssituatie 

meegenomen als maximaal 2 vrachtwagens per dag in de dagperiode; 

Samengevat komt het er op neer dat er maximaal 12 vrachtwagens gelijktijdig in de 

dagperiode het terrein van de inrichting opkomen en in dezelfde dagperiode het terrein 

weer verlaten. 

De inrichtinghouder beschikt over 1 bedrijfsauto, 2 tractoren, 1 shovel en 1 zitmaaier. 

Deze voertuigen worden voor diverse activiteiten ingezet, zie ook paragraaf 2.3.3. 

De activiteiten met betrekking tot het maaien van gras zijn gering en hebben geen 

relevante geluidbijdrage in de totale bedrijfsvoering. Daarom zijn deze activiteiten niet in 

het onderzoek meegenomen. 

Een overzicht van de verkeersbewegingen en het aantal voertuigbewegingen is 

weergegeven in tabel 2.1. De bronnummers in de tabel komen overeen met de 

bronnummers in bijlage 2 en figuur 3 (routing) bij dit rapport. 

Tabel 2.2; aantallen verkeersbewegingen (stuks) 

Voertuig Bron 
Dagperiode Avondperiode Nachtperiode 

Voertuig Bron 
Komen Gaan Komen Gaan Komen Gaan 

Vrachtwagen 1,5 12 12 _ 
- - -

Tractor 4 1 1 - - - -

Shovel 3 1 1 _ 
- - -

Personenwagen 2,6 10 10 - - - -

In de avond- en nachtperiode zijn er ook verkeersbewegingen met personenwagens, maar 

uitsluitend voor privédoeleinden. Deze verkeersbewegingen zijn niet tot de inrichting toe 

te rekenen. 

De gemiddelde rijsnelheid van de voertuigen op het terrein van de inrichting bedraagt 

10 km/u. 
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Ad 2) Buitenterrein 

De voersilo's worden bevoorraad met een buikwagen, waarbij het voer met een 

compressor op de vrachtwagen in de silo's wordt 'geblazen'. De lostijd bedraagt circa 30 

minuten. Deze activiteit vindt uitsluitend in de dagperiode plaats. Vanuit de voersilo's, die 

naast de stallen staan opgesteld, wordt het voer via een vijzel naar de stallen 

getransporteerd. Het kan voorkomen dat in de dagperiode 3 bevoorradingen plaatsvinden. 

Voor het afspuiten van landbouwwerktuigen wordt gebruik gemaakt van het verharde 

terrein voor de pluimveestallen. De hogedrukdrukreiniger wordt maximaal 1 uur in de 

dagperiode gebruikt. 

Een overzicht van de geluidsbronnen en geluidproducerende activiteiten en de 

bedrijfstijden is weergegeven in tabel 2.3. De bronnummers in de tabel komen overeen 

met de bronnummers in bijlage 2 en figuur 3 bij dit rapport. 

Tabel 2.3: bedrijfstijd bronnen en activiteiten op het buitenterrein 

Bron / Activiteit Bron 
Dagperiode Avondperiode Nachtperiode 

Bron / Activiteit Bron 
Bedrijfstijd Bedrijfstijd Bedrijfstijd 

Vullen voersilo's 29-31 3 x 3 0  min - -

Hogedrukreiniger 32 1 uur - -

Ad 3] Dak- en gevelinstallaties 

De pluimveestallen zijn voorzien van mechanische ventilatie en verwarming. 

De verwarming is akoestisch niet relevant en daarom niet nader beschouwd, zie ook ad 4. 

Om bij stroomuitval de stallen van stroom te kunnen voorzien, is er een zelf startend 

noodstroomaggregaat in de technische ruimte van stal 2 aanwezig. 

Het noodstroomaggregaat wordt één keer per maand gedurende 10 minuten in de 

dagperiode getest. De uitlaat met demper van het noodstroomaggregaat bevindt zich in 

de noordgevel van de technische ruimte. Het noodstroomaggregaat zelf is inpandig 

geplaatst. Verder kan het geluid van het noodstroomaggregaat in de ruimte via de 

luchtkoker naar de omgeving afstralen. 

Een overzicht van de maatgevende geluidbronnen en de bedrijfstijden in deze groep is 

weergegeven in tabel 2.4. De bronnummers in de tabel komen overeen met de 

bronnummers in bijlage 2 en figuur 3 bij dit rapport. 
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Tabel 2.4: bedrijfstijden dak- en gevelinstallaties 

Bron / Activiteit Bron 
Dagperiode Avondperiode Nachtperiode 

Bron / Activiteit Bron 
Bedrijfstijd Bedrijfstijd Bedrijfstijd 

Nokventilatoren stal 1, 

0.65 kW, 10 stuks, 
1-11 12 uur (100%) 4 uur (80 %) 8 uur (60 %) 

Nokventilatoren stal 2, 

0.65 kW, 16 stuks, 
12-27 12 uur (100%) 4 uur (80%) 8 uur(60 %) 

Gevelventilatoren stal 8, 

0 960 mm, 1 stuk 

0 800 mm, 2 stuks 

0 1270 mm, 5 stuks 

28 12 uur (100%) 4 uur (80%) 8 uur (60 %) 

Uitlaat 

noodstroomaggregaat 
33 10 min - -

Het aantal in bedrijf zijnde ventilatoren in de pluimveestallen varieert. De ventilatoren in 

de stal worden aangestuurd door de klimaatcomputer op basis van de temperatuur in de 

stal. Tevens is het toerental afhankelijk van het temperatuurverschil van de lucht in de 

stallen met de buitenlucht. De ventilatoren in de pluimveestallen draaien in de 

avondperiode met een capaciteit van 80 % en in de nachtperiode met een capaciteit van 

60%. Doordat de ventilatoren niet op vollast draaien (lager toerental), vindt een reductie 

van het geproduceerde geluid plaats. 

Deze geluidreductie is bepaald met de volgende formule: SOLOGfnx/nj), waarbij nide 

werkelijke capaciteit is en r\2 de maximale capaciteit. De reductie is verdisconteerd in de 

bedrijfsduurcorrectie. 

Als voorbeeld. Een bedrijfstijd van 60 % in de nachtperiode levert een geluidreductie op 

van 50LOG(0,6)= 11 dB. Voor de nachtperiode komt dit overeen met een met een 

bedrijfstijd van 0,6 uur bij volledige capaciteit van de ventilator. 

Bij de (uitlaat) van de ventilatoren aan de achterzijde stal 8 wordt tevens een 

geluidsscherm aan de zijkant geplaatst ter afscherming van het geluid richting de woning 

aan de Kuilenweg 1. In figuur 5 is de situatie De geluidsbelasting van de ventilatoren dient 

met tenminste 5 dB te worden gereduceerd. De afscherming bestaat uit een geheel 

gesloten structuur. De massa van het scherm bedraagt tenminste 10 kg/m2. Het scherm 

heeft een hoogte die tenminste 1 m boven de directe zichtlijn van het hoogste punt van de 

ventilatoren c.q ventilatieopening naar het beoordelingspunt uitsteekt. Hetzelfde 

geldt voor de diepte van het scherm, maar dan gerekend van het verste punt van de 
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ventilatoren ten opzichte van het beoordelingspunt. Overigens kan i.p.v. een scherm ook 

gekozen worden voor een coulisendempe, die de geluidbelasting met tenminste 5 dB 

reduceert. 

Ad 4) Gebouwuitstraling 

Voor activiteiten, pompen en installaties welke binnen de gebouwen plaats vinden en in 

bedrijf zijn zoals de verwarming, zijn geen geluidsbronnen opgenomen. De activiteiten 

vinden inpandig en met gesloten deuren plaats. De gebouwuitstraling is daardoor niet 

relevant voor het onderzoek. 

2.3.2 Verkeer van en naar de inrichting 

De voertuigen komen en gaan via de Haarweg vanuit en richting het zuiden. Maatgevend 

zijn de vrachtwagens. De aantallen zijn in tabel 2.2 weergegeven. 

2.3.3 Incidentele bedrijfssituaties 

In afwijking van de representatieve bedrijfssituatie vinden er incidentele bedrijfssituaties 

plaats. Voor deze situaties is uitgegaan van een worst case situatie; de incidentele 

bedrijfssituaties vinden gelijktijdig met de representatieve bedrijfssituatie plaats. 

De incidentele bedrijfssituaties vinden plaats tijdens: 

1) de afvoer van de legkippen 1 keer per jaar in de nachtperiode. 

2) het uitmesten van de stallen 1 keer per jaar in de dagperiode 

Ad 1) Afvoer van de legkippen 

De afvoer van legkippen vindt - in het kader van dierenwelzijn - zoveel mogelijk in de 

nachtperiode plaats. Dit om te voorkomen dat de legkippen - door fel daglicht - in paniek 

raken, op een hoop vliegen en daardoor verstikken. Het laden in de nachtperiode is 

inherent aan de bedrijfsvoering. 

De situatie waarbij de afvoer in de nachtperiode plaatsvindt, vindt maximaal 1 keer plaats. 

De legkippen worden met zowel een vangmachine als met de hand gevangen en in 

containers geplaatst. Deze containers worden vervolgens met een shovel naar een gereed 

staande vrachtwagen gereden, die bij de ingang van de betreffende stal staat opgesteld. 

Het vangen en laden van de legkippen duurt 8 uur. De shovel is de helft van de tijd op het 

buitenterrein bedrijf. 

In totaal zijn circa 8 vrachtwagens nodig om alle legkippen af te voeren. 

Akoestisch onderzoek pluimveebedrijf V.O.F. Takman 
1031-1099 

vl.2 



Geluidsadvie Nederland 

Ad 2) Uitmesten van de stallen 

Nadat alle legkippen zijn afgevoerd wordt de strooiselmest uit de stallen gereden met een 

eigen tractor en/of shovel, voorzien van een laadbak. De mest wordt in containers 

gedeponeerd, die op een vrachtwagencombinatie op het buitenterrein staan opgesteld en 

deze vertrekt direct wanneer de containers vol zijn. Bij deze activiteit is de tractor 

ongeveer 8 uur in bedrijf. 
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3. TOETSINGSKADER 

3.1 BEOORDELINGSNIVEAUS REPRESENTATIEVE SITUATIE 

Bij de aanvraag om een nieuwe vergunning dient conform de systematiek van de 

Handreiking altijd een eerste toets plaats te vinden aan de richtwaarden zoals deze zijn 

weergegeven in de 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening van april 1998' 

(Handreiking). Gelet op hoofdstuk 4 van de Handreiking moet, zolang er nog geen Nota 

Industrielawaai is vastgesteld door de gemeente waarbinnen de inrichting valt, gebruik 

worden gemaakt van de oude systematiek van richt- en grenswaarden uit de 'Circulaire 

Industrielawaai' van 1979. De handreiking vervangt de 'Circulaire Industrielawaai' van 

1979. De gemeente Weststelling beschikt niet over een Nota Industrielawaai of een 

vergelijkbare beleidsnotitie, zodat de richtwaarden uit de handreiking van toepassing zijn. 

Bij herziening van vergunningen van bestaande inrichtingen dienen de richtwaarden voor 

het geluidaspect steeds opnieuw te worden getoetst c.q. vastgesteld. De richtwaarden 

worden genoemd in tabel 4 van de handreiking. De richtwaarden zijn afhankelijk van de 

aard van het gebied en het activiteitenniveau. In landelijke gebieden streeft men naar 

lager waarden dan in drukke stadscentra. 

Voor dit type woonomgeving zijn de richtwaarden voor het langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau (LA^LT) gehanteerd die overeenkomen met de volgende richtwaarden: 

- 40 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode); 

- 35 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode); 

- 30 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode). 

In aanvulling op het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau dient tevens een beoordeling 

plaats te vinden voor het optreden van maximale geluidniveaus (LArnax). De grenswaarden 

voor de beoordeling van de maximale geluidniveaus bedragen conform de handreiking: 

- 70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode); 

- 65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode); 

- 60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode). 

3.2 BEOORDELINGSNIVEAUS INCIDENTELE SITUATIES 

Bovengenoemde richt- en grenswaarden gelden voor de geluidsemissie die de inrichting 

onder normale omstandigheden veroorzaakt, aangeduid met de representatieve 

bedrijfssituatie. 

Akoestisch onderzoek pluimveebedrijf V.O.F. Takman 
1031-1099 

vl.2 

11 



Geluidsadvie Nederland 

De representatieve bedrijfssituatie heeft in dit geval betrekking op een voor de 

geluidsuitstraling kenmerkende bedrijfsvoering bij volledige capaciteit van de inrichting. 

Daarnaast doen zich incidentele situaties ten opzichte van de representatieve situatie 

voor. Voor deze situaties kan ontheffing worden verleend om meer geluid te veroorzaken 

dan de grenswaarden voor de representatieve geluidssituatie. 

VERKEER VAN EN NAAR DE INRICHTING 

Voor de beoordeling van de indirecte hinder is aansluiting gezocht bij de "Circulaire 

beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening" en de 

Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening van oktober 1998, De indirecte hinder 

dient te worden beschouwd van het moment dat deze de inrichting verlaat tot het 

moment dat deze is opgenomen in het "heersende verkeersbeeld". Dit wordt o.a. vertaald 

als het traject waarbinnen het inrichtingsverkeer nog op snelheid komt of afremt, of het 

traject tot de eerste kruising met een hoofdweg. 

De Circulaire geluidhinder veroorzaakt door wegverkeer van en naar de inrichting, 

ministerie van VROM, 29 februari 1996, sluit voor de beoordeling van de 

verkeersaantrekkende werking aan bij de systematiek ingevolge de Wet geluidhinder. 

Dit houdt in dat het equivalente geluidniveau wordt getoetst. Hiervoor geldt een 

voorkeurgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde en een maximale grenswaarde van 

65 dB(A). 

Geadviseerd wordt om geen overschrijding toe te staan indien die kan worden voorkomen 

door het treffen van bronmaatregelen of door (op kosten van de vergunningaanvrager te 

treffen) geluidwerende maatregelen in de overdrachtsweg (schermen en dergelijke). 

Wanneer dergelijke maatregelen redelijkerwijs niet uitvoerbaar zijn kan uitgeweken 

worden naar een hogere grenswaarde. Wanneer het bevoegd gezag een hogere 

grenswaarde overweegt wordt geadviseerd rekening te houden met de bestaande 

situatie, de mogelijkheden om geluidgevoelige ruimten door gevelmaatregelen voldoende 

te beschermen en met de geldende grenswaarde uit de Wet geluidhinder, waaronder de 

maximaal toelaatbare binnenwaarde van 35 dB(A). 
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Voor het equivalente geluidniveau afkomstig van het verkeer van en naar de inrichting is 

in eerste instantie getoetst aan: 

• 50 dB(A) in de dagperiode van 07:00 uur tot 19:00 uur; 

• 45 dB(A) in de avondperiode van 19:00 uur tot 23:00 uur; 

• 40 dB(A) in de nachtperiode van 23:00 uur tot 07:00 uur. 
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4. OPZET VAN HET ONDERZOEK 

4.1 INRICHTING 

Ter bepaling van de geluidbelasting van de omgeving vanwege de inrichting is de volgende 

onderzoeksopzet gehanteerd. 

De berekeningen zijn uitgevoerd volgens de 'Handleiding Meten en Rekenen 

Industrielawaai', Ministerie van VROM, 1999. 

De geluidvermogenniveaus zijn bepaald op basis van ervaringscijfers van ons bureau bij 

soortgelijke inrichtingen en literatuurwaarden. 

4.2 GEHANTEERDE GELUIDSVERMOGENNIVEAUS 

Een overzicht van de belangrijkste gehanteerde geluidsvermogenniveaus is weergegeven 

in tabel 4.1. De ligging van de geluidbronnen wordt weergegeven in de figuur 4. 

Tabel 4.1 Gehanteerde geluidvermogenniveaus in dB(A) 

Omschrijving 

Geluidvermogenniveau in dB(A) 

Omschrijving 
Gemiddeld 

(Lwr) 

Maximaal 

C-Amax) 

Oorzaak maximale niveaus 

Vrachtwagen rijden 104,0 110 Remventiel 

Personenwagen rijden 90,0 100 Dichtslaan autoportier 

Tractor rijden 106,0 110 Optrekken 

Shovel rijden 104,0 110 Optrekken 

Hogedrukreiniger 101,2 — 

Vullen voersilo 104,4 — 

Gevelventilator 94,5 — 

Uitlaat noodstroomaggregaat 96,5 
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INVOERGEGEVENS BEREKENINGEN 

De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van een computerprogramma, 

Geomilieu, dat gebaseerd is op het overdrachtsmodel methode 11.8 van de genoemde 

handleiding. 

Afbeelding 4.2; 3D-view rekenmodel 

Voor de berekeningen zijn op basis van de vastgestelde bedrijfssituatie uit hoofdstuk 2 de 

volgende gegevens ingevoerd: 

• de brongegevens per afzonderlijke bron (de bedrijfsduur, de immissierelevante 

bronsterkte, de locatie, de hoogte en eventuele richtingsafhankelijkheid); 

• de afschermende of reflecterende objecten (locatie en hoogte); 

de bodemgesteldheid (harde of zachte bodem); 

• de locatie van de berekeningspunten. 

Voor het onderzoeksgebied is uitgegaan van een zachte bodem (Bf= 1,0). De harde 

gebieden in de omgeving zijn als apart bodemgebied ingevoerd (Bf = 0,0). 

De beoordelingshoogte ter plaatse van de woningen is vastgesteld op 1,5 meter voor de 

dagperiode en 5,0 meter voor de avond- en nachtperiode. 

De berekeningen zijn uitgevoerd inclusief de bijdrage van reflecties in de gebouwen. Op de 

referentiepunten is de invallende geluidbelasting berekend. 
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Voor een overzicht van de ingevoerde gegevens wordt verwezen naar bijlagen 1 t/m 3 en 

de figuren 2 t/m 4. 

VERKEER VAN EN NAAR DE INRICHTING 

Bij de beoordeling van het verkeer van en naar de inrichting aan de Haarweg is, is een 

evenredige verdeling van de verkeersbewegingen via de noord- als zuidroute 

aangehouden. 

De equivalente geluidniveaus vanwege het verkeer van en naar de inrichting zijn eveneens 

op bovengenoemde wijze overeenkomstig de Handleiding Meten en Rekenen 

Industrielawaai, ministerie VROM, 1999 berekend. 

De vrachtwagens zijn maatgevend. Hierbij is uitgegaan van de in tabel 4.2 gehanteerde 

geluidsvermogenniveau voor een vrachtwagen. 
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5. RESULTATEN 

5.1 REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) 

In onderstaande tabel 5.1 zijn de hoogst berekende langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveaus (LAr LT), a ls gevolg van activiteiten en installaties op de inrichting, 

getoetst aan het in hoofdstuk 3 gestelde toetsingskader. Voor een volledig overzicht van 

de resultaten op alle toetspunten wordt verwezen naar bijlage 4. 

Tabel 5.1 Toetsing LAria in dB(A) - representatieve bedrijfssituatie 

id Omschrijving 

lAr,LT dag LAr,LT avond LAr.LT nacht 

id Omschrijving 
Berekende 

Waarde 
Toetsings 
Waarde 

Berekende 
Waarde 

Toetsings 
Waarde 

Berekende 
Waarde 

Toetsings 
waarde 

01 Kuilenweg 1 39 40 35 35 29 30 

02 Haarweg 22 40 40 35 35 29 30 

Dit bovenstaande tabel blijkt dat tijdens de representatieve bedrijfssituatie aan de 

richtwaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau wordt voldaan. 

Maximaal geluidniveau (LAma*) 

In onderstaande tabel 5.2 zijn de hoogst berekende maximale geluidniveaus (LAmax), als 

gevolg van activiteiten en installaties op de inrichting, getoetst aan het in hoofdstuk 3 

gestelde toetsingskader. Voor een volledig overzicht van de resultaten op alle toetspunten 

wordt verwezen naar bijlage 4. 

Tabel 5.2 Toetsing Lan,a, in dB(A) - representatieve bedrijfssituatie 

id Omschrijving 
LAma* LAmax avond LAma* nacht 

id Omschrijving 
Berekende 

Waarde 
Toetsings 
Waarde 

Berekende 

Waarde 

Toetsings 
Waarde 

Berekende 

Waarde 

Toetsings 

waarde 

01 Kuilenweg 1 49 70 35 65 33 60 

02 Haarweg 22 59 70 55 65 55 60 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat tijdens de representatieve bedrijfssituatie aan de 

richtwaarden voor het maximale geluidsniveau wordt voldaan. 
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Verkeer van en naar de inrichting 

In tabel 5.3 zijn de berekende equivalente geluidniveaus, vanwege het verkeer van en naar 

de inrichting, getoetst aan de voorkeurgrenswaarden zoals genoemd in de Circulaire 

geluidhinder veroorzaakt door wegverkeer van en naar de inrichting, ministerie van 

VROM, 29 februari 1996. Voor een volledig overzicht van de resultaten op alle toetspunten 

wordt verwezen naar bijlage 4. 

Tabel 5.3 Toetsing LA., in dB(A) - representatieve bedrijfssituatie 

ld Omschrijving 
Ueg dag LAeg avond LAeg nacht 

ld Omschrijving 
Berekende 

Waarde 

Toetsings 

Waarde 
Berekende 

waarde 
Toetsings 
Waarde 

Berekende 
Waarde 

Toetsings 

Waarde 

02 Haarweg 22 29 50 - 45 40 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat tijdens de representatieve bedrijfssituatie aan de 

richtwaarden voor het equivalente geluidsniveau wordt voldaan. 

INCIDENTELE BEDRIJFSSITUATIE 

In tabel 5.4 en 5.5 staan de rekenresultaten van de incidentele bedrijfssituaties 

weergegeven. Voor een volledig overzicht van de resultaten op alle toetspunten wordt 

verwezen naar bijlage 4. 

Tabel 5.4 LAr,LT in dB(A) - incidentele situatie: afvoer van de legkippen 

id Omschrijving 
I-Ar,a dag LAriLT avond LAr LT nacht 

id Omschrijving 
Berekende 

Waarde 
Berekende 

Waarde 
Berekende 

Waarde 

01 Kuilenweg 1 43 RBS 39 

02 Haarweg 22 48 RB5 47 

De maximale geluidsniveaus tijdens de incidentele bedrijfssituaties zijn gelijk als de 

maximale geluidsniveaus tijdens de representatieve situatie. 
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6. CONCLUSIES 
In opdracht van V.O.F. Takman uit Lutten is een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor he 

pluimveebedrijf van V.O.F. Takman aan de Flaarweg 18-20 in Lutten. 

6.1 REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (lAar) 

Onder representatieve bedrijfsomstandigheden bedraagt het langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau (LAr.ij) ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen ten hoogste 

40 dB(A) in de dagperiode, 35 dB(A) in de avondperiode en 29 dB(A) in de nachtperiode. 

Fliermee wordt voldaan aan voorgestelde richtwaarden. 

Maximaal geluidniveau (LAmax) 

Onder representatieve bedrijfsomstandigheden bedraagt het maximale geluidniveau 

(Umax) ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen ten hoogste 59 dB(A) in de 

dagperiode, 55 dB(A) in de avondperiode en 55 dB(A) in de nachtperiode. Hiermee wordt 

voldaan aan de grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus. 

Verkeer van en naar de inrichting 

Het equivalente geluidniveau ten gevolge van verkeer van en naar de inrichting tijdens de 

representatieve bedrijfssituatie bedraagt ter plaatse van de geluidgevoelige 

bestemmingen ten hoogste 29 dB(A) in de dagperiode. Daarmee wordt voldaan aan de 

gestelde voorkeursgrenswaarden van 50 dB(A) in de dagperiode. 

6.2 INCIDENTELE BEDRIJFSSITUATIE 

Tijdens de incidentele bedrijfssituatie: afvoer van de legkippen in de nachtperiode 

(maximaal 12 keer per jaar) en het uitrijden van de mest in de dagperiode bedraagt het 

langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr LT) ter plaatse van de geluidgevoelige 

bestemmingen ten hoogste 48 dB(A) in de dagperiode en 47 dB(A) in de nachtperiode. Het 

uitrijden van de mest vindt in dezelfde tijdscyclus (binnen 24 uur) als de afvoer van de 

legkippen plaats. 

Voor deze situaties kan ontheffing worden verleend om meer geluid te veroorzaken dan 

de grenswaarden voor de representatieve geluidssituatie. 
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BEST BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT) 

De Wabo stelt dat bij een aanvraag om vergunning de Beste Beschikbare Technieken 

(afgekort met BBT) moeten worden overwogen. Dit betekent dat de inrichting de beste 

beschikbare techniek toepast als die technisch en economisch haalbaar zijn en in 

redelijkheid verlangd kunnen worden in relatie tot de bedrijfstak. Onder beste beschikbare 

technieken kan onder andere worden verstaan een optimalisatie van de lay-out van het 

bedrijf, de bedrijfsvoering en toe te passen installaties. Wanneer het bevoegd gezag met 

de geluidvoorschriften aansluit op de situatie met de beste beschikbare technieken wordt 

de belasting van het milieu zoveel mogelijk voorkomen. De volgende beste beschikbare 

technieken zijn van toepassing: 

Ventilatoren 
De geluidsvermogenniveaus van de ventilatoren zijn conform de huidige stand der 

techniek. 

Transport, intern transport, laden en lossen 
De geluidsvermogenniveaus van de eigen landbouwvoertuigen zijn conform de huidige 

stand der techniek. 

Los van bovengenoemde staat 'good housekeeping' hoog in het vaandel. Zo zijn en 

worden de volgende maatregelen getroffen: 

het buitenterrein, de in- en uitritten, zijn vlak afgewerkt, waardoor onnodige 

geluidspieken worden voorkomen; 

op het terrein moet rustig worden gereden en mag geen onnodig gas worden 

gegeven; 

bij vervanging van geluidsproducerende apparaten, voertuigen etc. zal indien mogelijk 

een geluidsarmer type worden aangeschaft. 

Meppel, 28 januari 2015 

Geluidsadvjes Nederland, 
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Projectnr: 1039-1101 
Akoestisch onderzoek pluimveebedrijf V.O.F. Takman 

Bijlage 1 
Bodemgebieden 

Model: RBS 
1031-1099 - Projectnummer: 
Groep: (hoofdgroep) 

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Naam Omschr. Bf 

01 Terrein inrichting 0.00 
02 Bodemgebied 0.00 
03 Bodemgebied 0,00 
04 Kuilenweg 0.00 
05 Haarweg 0.00 

06 Terrein inrichting 0.00 
07 Terrein inrichting 0.00 
08 Terrein inrichting 0.00 
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Bijlage 2 
Gebouwen 

Model: RBS 
1031-1099 - Projectnummer: 
Groep: (hoofdgroep) 

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl, 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k 

01 Gebouw 1 2.10 0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 080 080 080 0.80 0.80 
02 Gebouw 1 3.50 000 Relatief 0 dB 0.80 080 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 
03 Gebouw 1 5.20 0.00 Relatief 0 dB 080 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 
04 Gebouw 2 2,40 0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 
05 Gebouw 2 3.50 0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0 80 0.80 0.80 0.80 

06 Gebouw 2 5.20 0.00 Relatief 0 dB 0.80 0,80 0.80 0.80 0.80 080 0.80 
07 Gebouw 3 2.40 0.00 Relatief 0 dB 0.80 0,80 0.80 0,80 0.80 080 0.80 
08 Gebouw 3 3.50 0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0,80 0,80 0 80 
09 Gebouw 3 5.20 000 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0 80 0.80 
10 Gebouw 4-5 3.50 0.00 Relatief 0 dB 0.80 0,80 0.80 0,80 0.80 080 0.80 

11 Gebouw 4-5 475 0.00 Relatief 0 dB 0.80 0,80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 
12 Gebouw 4-5 6 24 0.00 Relatief 0 dB 0.80 0 80 0.80 0.80 0,80 0.80 0.80 
13 Gebouw 8 300 0.00 Relatief 0 dB 0,80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 
14 Gebouw 8 5.75 0.00 Relatief 0 dB 080 0 80 0 80 0.80 0.80 0.80 0.80 
15 Gebouw 8 8.41 0.00 Relatief 0 dB 080 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 

16 Gebouw 7 5.00 0.00 Relatief 0 dB 080 0 80 080 0.80 0.80 0.80 0.80 
17 Gebouw 7 7.00 0.00 Relatief 0 dB 080 0.80 080 0.80 0.80 0.80 0.80 
18 Gebouw 7 9.00 000 Relatief OdB 0.80 0.80 080 0.80 0.80 0.80 0.80 
19 Bedrijfswoning Haartstraat 18b 7.00 0.00 Relatief 0 dB 080 0 80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 
20 Woning Kuilenweg 1 7.00 0.00 Relatief OdB 080 0.80 0,80 0.80 0.80 0.80 0.80 

21 Schuur Kuilenweg 1 3.00 0.00 Relatief OdB 0 80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 080 
22 Woning Haarweg 22 7.00 0.00 Relatief OdB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0 80 
23 Schuur Haarweg 22 3.00 0.00 Relatief OdB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 
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Projectnr: 1039-1101 
Akoestisch onderzoek pluimveebedrijf V.O.F. Takman 

Bijlage 2 
Gebouwen 

Model: RBS 
1031-1099 - Projectnummer: 
Groep: (hoofdgroep) 

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Naam Refl. 4k Refl 8k 

01 080 0.80 
02 0 80 080 
03 0.80 0 80 
04 0.80 0 80 
05 0,80 0.80 

06 0.80 0.80 
07 0.80 0.80 
08 0.80 0.80 
09 0.80 0.80 
10 0.80 0.80 

11 080 0.80 
12 0.80 0.80 
13 0.80 0.80 
14 0.80 0.80 
15 0.80 0.80 

16 0.80 0.80 
17 0.80 080 
18 0.80 0.80 
19 0.80 0.80 
20 0 80 0.80 

21 0 80 0.80 
22 0.80 0.80 
23 0.80 0,80 
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Projectnr: 1039-1101 
Akoestisch onderzoek pluimveebedrijf V.O.F. Takman 

Bijlage 
Puntbronnen 

Model: RBS 
1031-1099 - Projectnummer: 
Groep: (hoofdgroep) 

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Naam Omschr Hoogte Maaiveld Hdef, Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. 
29 Vullen voersilo's 1.00 0.00 Relatief Normale puntbron 0.00 360,00 13.80 _ Ja 
33 Uitlaat aggregaat 5.10 0.00 Relatief Normale puntbron 0.00 360.00 18.56 — - Nee 
32 Schoonspuiten materieel 1.00 0.00 Relatief Normale puntbron 0.00 360 00 10.79 — - Ja 
34 Vrachtwagen optrekken LAmax 0.00 0.00 Relatief Normale puntbron 0.00 360 00 199.00 — - Nee 
01 Ventilator gebouw 1 5.60 0.00 Relatief Normale puntbron 0.00 360 00 0.00 4.85 11.09 Nee 

02 Ventilator gebouw 1 5.60 0.00 Relatief Normale puntbron 0.00 360.00 000 4.85 11.09 Nee 
03 Ventilator gebouw 1 5.60 0,00 Relatief Normale puntbron 0.00 360.00 0.00 4.85 11,09 Nee 
04 Ventilator gebouw 1 5.60 0.00 Relatief Normale puntbron 0.00 360.00 0.00 4.85 11 09 Nee 
05 Ventilator gebouw 1 5.60 0.00 Relatief Normale puntbron 0.00 360.00 0,00 4 85 11.09 Nee 
06 Ventilator gebouw 1 5.60 0.00 Relatief Normale puntbron 0.00 360.00 0.00 4.85 11.09 Nee 

07 Ventilator gebouw 1 5,60 0.00 Relatief Normale puntbron 0.00 360.00 0.00 4.85 11.09 Nee 
08 Ventilator gebouw 1 5.60 0.00 Relatief Normale puntbron 0.00 360.00 0 00 4.85 11.09 Nee 
09 Ventilator gebouw 1 560 0.00 Relatief Normale puntbron 0,00 360.00 0.00 4.85 11.09 Nee 
10 Ventilator gebouw 1 5.60 0.00 Relatief Normale puntbron 0,00 360.00 0.00 4.85 11,09 Nee 
11 Ventilator gebouw 1 5.60 0.00 Relatief Normale puntbron 0.00 360.00 000 4.85 11.09 Nee 

12 Ventilator gebouw 2 5.40 0.00 Relatief Normale puntbron 0.00 360.00 0.00 4.85 11 09 Nee 
13 Ventilator gebouw 2 5.40 0.00 Relatief Normale puntbron 0.00 360.00 0.00 4.85 11.09 Nee 
14 Ventilator gebouw 2 5 40 0.00 Relatief Normale puntbron 0.00 360.00 0.00 4.85 11.09 Nee 
15 Ventilator gebouw 2 5.40 0.00 Relatief Normale puntbron 0.00 360 00 0.00 4.85 11.09 Nee 
16 Ventilator gebouw 2 5.40 0 00 Relatief Normale puntbron 0.00 360.00 0.00 4.85 11.09 Nee 

17 Ventilator gebouw 2 5.40 0.00 Relatief Normale puntbron 0.00 360 00 0.00 485 11.09 Nee 
18 Ventilator gebouw 2 5.40 0.00 Relatief Normale puntbron 0 00 360,00 0.00 4.85 11.09 Nee 
19 Ventilator gebouw 2 5.40 0.00 Relatief Normale puntbron 0.00 360.00 000 4.85 11.09 Nee 
20 Ventilator gebouw 2 5.40 0.00 Relatief Normale puntbron 0.00 360.00 0.00 4.85 11.09 Nee 
21 Ventilator gebouw 2 5.40 0.00 Relatief Normale puntbron 0.00 360.00 0.00 4.85 11 09 Nee 

22 Ventilator gebouw 2 5.40 0.00 Relatief Normale puntbron 0.00 360.00 0.00 4.85 11.09 Nee 
23 Ventilator gebouw 2 5.40 0.00 Relatief Normale puntbron 0.00 360.00 0.00 4.85 11.09 Nee 
24 Ventilator gebouw 2 5.40 0.00 Relatief Normale puntbron 0.00 360.00 0.00 4.85 11.09 Nee 
25 Ventilator gebouw 2 5.40 0,00 Relatief Normale puntbron 0.00 360.00 000 4 85 11.09 Nee 
26 Ventilator gebouw 2 5.40 0.00 Relatief Normale puntbron 0.00 360.00 0,00 4.85 11.09 Nee 

27 Ventilator gebouw 2 5.40 0.00 Relatief Normale puntbron 0.00 360.00 000 4 85 11.09 Nee 
28 Uitlaat stal 8 4 40 0.00 Relatief Normale puntbron 0.00 360.00 0 00 4,85 11.09 Nee 
30 Vullen voersilo's 1.00 0.00 Relatief Normale puntbron 0.00 360.00 13 80 — - Ja 
31 Vullen voersilo's 1.00 0.00 Relatief Normale puntbron 0 00 360.00 13,80 — - Ja 
35 Vrachtwagen optrekken LAmax 0.00 0.00 Relatief Normale puntbron 0.00 360.00 199.00 ~ - Nee 

34 Vrachtwagen optrekken LAmax 0.00 0.00 Relatief Normale puntbron 0,00 360.00 199.00 __ .. Nee 
36 Uitlaat stal 8 4.40 0 00 Relatief Normale puntbron 0.00 360 00 199.00 199.00 199.00 Nee 
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Projectnr: 1039-1101 
Akoestisch onderzoek pluimveebedrijf V.O.F. Takman 

Bijlage 2 
Puntbronnen 

Model; 
1031-1099 - Projectnummer: 
Groep: 

RBS 

(hoofdgroep) 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Naam GeenDemping GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 

29 Nee Nee 64.00 73.00 86,00 91.00 92.00 100.00 98.00 93 00 86.00 0.00 0.00 0.00 
33 Nee Nee 51.50 71.10 87.30 89.40 93.10 89.70 65,60 77 80 68.10 0.00 0.00 0.00 
32 Nee Nee 47.78 63.83 75.53 83.86 90.53 93.57 9045 87.54 83.25 0.00 0,00 0.00 
34 Nee Nee 65.00 84.00 96.00 102.00 106 00 104.00 100 00 96.00 85.00 0.00 0,00 0.00 
01 Nee Nee 39.31 58.08 76.91 72.40 69.26 71.96 71 48 65.23 54.85 0.00 0.00 0.00 

02 Nee Nee 39.31 58.08 76.91 72 40 6926 71.96 71.48 65.23 54 85 0.00 0.00 0,00 
03 Nee Nee 39.31 58.08 76,91 72.40 69.26 71,96 71,48 6523 54.85 0.00 0.00 0.00 
04 Nee Nee 39.31 58.08 76.91 72.40 69.26 71.96 71 48 65.23 54 85 0.00 0.00 0.00 
05 Nee Nee 39.31 58 08 76.91 7240 69.26 71.96 71 48 65.23 54 85 0.00 0.00 0.00 
06 Nee Nee 39 31 58.08 76.91 72.40 6926 71 96 71.48 6523 54.85 0.00 0.00 0.00 

07 Nee Nee 39.31 58.08 76.91 7240 69 26 71 96 71.48 65.23 54 85 0.00 0.00 0.00 
08 Nee Nee 39,31 58 08 76.91 72.40 69.26 71 96 71.48 6523 54 85 0.00 0.00 0.00 
09 Nee Nee 39.31 58.08 76.91 72.40 69.26 71.96 71 48 65.23 54.85 0.00 0.00 0.00 
10 Nee Nee 39.31 58.08 76.91 72.40 69.26 71.96 71 48 65.23 54.85 0.00 0.00 0.00 
11 Nee Nee 39.31 58 08 7691 72.40 69.26 71.96 71 48 65.23 54.85 0.00 0.00 0.00 

12 Nee Nee 39.31 58.08 76.91 72.40 69.26 71.96 71,48 65.23 54.85 0.00 0.00 0.00 
13 Nee Nee 39.31 58 08 76.91 72.40 69.26 71.96 71.48 6523 54 85 0.00 0.00 0.00 
14 Nee Nee 39 31 58 08 76.91 72.40 69.26 71.96 71 48 65.23 54,85 0.00 0.00 0.00 
15 Nee Nee 39.31 58 08 76.91 72 40 69.26 71.96 71 48 65.23 54.85 000 0.00 0.00 
16 Nee Nee 39,31 58.08 76.91 72.40 69.26 71 96 71.48 6523 54 85 0.00 0.00 0.00 

17 Nee Nee 39.31 58.08 76.91 72.40 69.26 71.96 71 48 65.23 54,85 0.00 000 0.00 
18 Nee Nee 39.31 58.08 76.91 72.40 69 26 71.96 71.48 65.23 54.85 0.00 0.00 0.00 
19 Nee Nee 39.31 58.08 76.91 72.40 69.26 71.96 71.48 65,23 54 85 0.00 000 0.00 
20 Nee Nee 39 31 58.08 76.91 72.40 69.26 71.96 71.48 65.23 54.85 0.00 000 0,00 
21 Nee Nee 39.31 58.08 76.91 72.40 69.26 71.96 71.48 65,23 54.85 0.00 000 0.00 

22 Nee Nee 39.31 58.08 76.91 72.40 69.26 71.96 71.48 6523 54.85 0.00 0.00 0.00 
23 Nee Nee 39.31 58 08 76.91 72.40 69.26 71 96 71.48 65.23 54 85 0.00 0.00 0.00 
24 Nee Nee 39.31 58,08 76.91 72.40 69.26 71,96 71 48 65.23 54 85 0.00 0.00 0.00 
25 Nee Nee 39.31 58 08 76.91 72.40 69.26 71 96 71.48 65.23 54,85 0.00 0 00 0.00 
26 Nee Nee 39.31 58 08 76.91 72.40 69.26 71.96 71.48 65,23 54 85 0.00 0.00 0.00 

27 Nee Nee 39.31 58 08 76 91 72.40 69.26 71.96 71 48 65.23 54 85 0.00 0.00 0.00 
28 Nee Nee 57 94 68 66 78.31 88.53 88.82 90.32 86.82 79.67 69 11 0.00 0.00 0.00 
30 Nee Nee 64 00 73.00 86.00 91.00 92.00 100.00 98.00 93.00 86.00 0.00 0 00 0.00 
31 Nee Nee 64.00 73.00 86.00 91.00 92.00 100.00 98.00 93.00 86.00 0.00 0 00 0.00 
35 Nee Nee 65.00 84.00 96.00 102.00 106.00 104.00 100.00 96.00 85.00 0.00 0.00 0.00 

34 
36 

Nee Nee 65.00 84.00 96.00 102.00 106.00 104.00 100.00 96.00 85,00 0,00 0.00 0.00 
Nee Nee 65 00 75.00 85.00 90.00 93.00 94.00 92.00 86 00 79.00 0 00 0.00 0.00 
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Projectnr: 1039-1101 Bijlage 2 
Akoestisch onderzoek pluimveebedrijf V.O.F. Takman Puntbronnen 

Model: RBS 
1031-1099 - Projectnummer: 
Groep: (hoofdgroep) 

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Naam Red 250 Red 500 Red Ik Red 2k Red 4k Red 8k 

29 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0,00 
33 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 
32 0.00 0.00 0.00 0 00 0,00 0.00 
34 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 
01 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 

02 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 
03 0.00 0.00 0 00 0.00 0 00 0.00 
04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
05 000 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
06 000 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 

07 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 
08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
09 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
11 0 00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 

12 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
14 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 
15 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 
16 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

17 0.00 0,00 0.00 0.00 0 00 0.00 
18 0 00 000 0.00 0 00 0.00 0.00 
19 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 
20 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 
21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

22 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 
23 0.00 0,00 000 0.00 0,00 0.00 
24 0.00 0 00 000 0.00 0 00 0.00 
25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 

27 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 
28 0.00 000 0 00 0.00 000 0.00 
30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
31 0.00 0.00 0,00 000 0.00 0.00 
35 0,00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 

34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
36 0 00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 
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Projectnr: 1039-1101 
Akoestisch onderzoek pluimveebedrijf V.O.F. Takman 

Bijlage 2 
Mobiele bronnen 

Model: RBS 
1031-1099 - Projectnummer: 
Groep; (hoofdgroep) 

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. 

01 Vrachwagen rijdend 1 50 0.00 Relatief 12 .. 30.05 10 10.00 
02 Personenwagen rijdend 0.75 0.00 Relatief 10 .. 30.89 10 10.00 
03 Shovel rijdend 1 50 0.00 Relatief 1 .. 40.81 10 10.00 
04 Tractor rijdend 1 50 0.00 Relatief 1 .. 40.88 10 10.00 
05 Vrachtwagen rijdend 1 50 0.00 Relatief 12 - 33.08 10 5,00 

06 Personenwagen rijdend 0.75 0.00 Relatief 10 _ 33.85 10 5.00 
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Projectnr: 1039-1101 
Akoestisch onderzoek pluimveebedrijf V.O.F. Takman 

Bijlage 2 
Mobiele bronnen 

Model: RBS 
1031-1099 - Projectnummer: 
Groep: (hoofdgroep) 

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrlelawaai - IL 

Naam Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw Ik Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red Ik 
01 59.00 82.00 89,00 92.00 99.00 100.00 96 00 87.00 79.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
02 60.00 67.00 73.00 74.00 78.00 86.00 84,00 75.00 66,00 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
03 60.00 72.00 8000 89.00 95.00 101.00 98.00 93.00 81,00 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
04 50.00 74.00 81 00 88.00 98.00 102.00 100,00 98.00 90,00 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
05 - - - - - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

06 60.00 67.00 73.00 74.00 78.00 86.00 84.00 75,00 66 00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 000 
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Projectnr: 1039-1101 
Akoestisch onderzoek pluimveebedrijf V.O.F. Takman 

Bijlage 2 
Mobiele bronnen 

RBS 

(hoofdgroep) 
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Naam Red 2k Red 4k Red 8k 

01 0.00 0.00 0.00 
02 0.00 0.00 0.00 
03 0.00 0,00 000 
04 0.00 000 0.00 
05 0.00 0.00 0.00 

06 0.00 0.00 0.00 

Model: 
1031-1099 - Projectnummer: 
Groep: 
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Projectnr: 1039-1101 
Akoestisch onderzoek pluimveebedrijf V.O.F. Takman 

Bijlage 2 
Lijnbronnen - IBS 

Model: IBS 
1031-1099 - Projectnummer: 
Groep: (hoofdgroep) 

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Naam Omschr. ISO H ISOM Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. 
01 Vrachwagen rijdend 1.50 000 Relatief 12 2 10 30.05 33.06 29.08 10 10.00 
02 Personenwagen rijdend 0.75 0.00 Relatief 10 6 4 30.89 28.33 33.10 10 10.00 
03 Shovel rijdend 1.50 0.00 Relatief 1 1 - 40.81 36.04 — 10 10.00 
04 Tractor rijdend 1.50 0.00 Relatief 1 1 - 40.88 36.11 — 10 10.00 
05 Vrachtwagen rijdend 1.50 0.00 Relatief 12 2 2 33.08 36.09 39.10 10 500 

06 Personenwagen rijdend 0.75 0.00 Relatief 10 6 4 33.85 31.30 36.07 10 5.00 

Geomilieu V2.50 9-12-2014 13:50:20 



Projectnr: 1039-1101 
Akoestisch onderzoek pluimveebedrijf V.O.F, Takman 

Bijlage 2 
Lijnbronnen - IBS 

Model: IBS 
1031-1099 - Projectnummer: 
Groep: (hoofdgroep) 

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Naam Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw Ik Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red Ik 

01 59.00 82.00 89.00 92.00 99.00 100.00 96.00 87.00 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
02 60.00 67.00 73.00 74,00 78.00 86.00 84.00 75.00 66,00 0.00 000 0.00 0.00 000 0.00 

03 60.00 72.00 80.00 89.00 95.00 101.00 98 00 93.00 81.00 0 00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 
04 50.00 74.00 81.00 88 00 98.00 102.00 100 00 98 00 90 00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 
05 - - - ~ - - - - - 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 

06 60.00 67.00 73.00 74.00 78.00 86.00 84 00 75.00 66.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 
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Bijlage 2 
Lijnbronnen - IBS 

Model: IBS 
1031-1099 - Projectnummer: 
Groep: (hoofdgroep) 

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Naam Red 2k Red 4k Red 8k 
01 0.00 0.00 0.00 
02 0.00 0.00 0 00 
03 0.00 0.00 0 00 
04 0.00 0.00 0.00 
05 000 0.00 000 

06 0.00 0.00 0.00 

Projectnr: 1039-1101 
Akoestisch onderzoek pluimveebedrijf V.O.F, Takman 
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Bijlage 3 
Toetspunten 

Model: RBS 
1031-1099 - Projectnummer: 
Groep: (hoofdgroep) 

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Hoogte F Gevel 

Ja 
Ja 
Ja 

Naam Omschr, Maaiveld 

01 Kuilenweg 1 0.00 
02 Haarweg 22 0.00 
03 Haarweg 22 0 00 

Hdef. Hoogte A Hoogte B 

Relatief 1.50 5.00 
Relatief 1.50 5.00 
Relatief 1 50 5.00 

Hoogte C Hoogte D Hoogte E 
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Projectnr: 1039-1101 
Akoestisch onderzoek pluimveebedrijf V.O.F. Takman 

Bijlage 4 
Rekenresultaten 

Rapport: Resultatentabel 
Model: RBS 

LAeq totaalresultaten voor toetspunten 
Groep: directe hinder 
Groepsreductie: Nee 

Naam 
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 
01_A Kuilenweg 1 1 50 38.8 33.5 272  38.8 648  
01_B Kuilenweg 1 5.00 40.9 35.3 29,1 40.9 66.9 
02_A Haarweg 22 1.50 40.4 32.0 258  40.4 72.4 
02_B Haarweg 22 5.00 44.5 35.6 29.4 44.5 74.1 
03_A Haarweg 22 1.50 34.5 26.1 19.9 34.5 68.2 

03_B Haarweg 22 5.00 37.5 29.5 23.2 37.5 69.0 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 
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Projectnr: 1039-1101 
Akoestisch onderzoek pluimveebedrijf V.O.F. Takman 

Rapport: 
Model: 
LAeq bij Bron voor toetspunt: 
Groep: 
Groepsreductie: 

Resultatentabel 
RBS 
02_A - Haarweg 22 
directe hinder 
Nee 

Bijlage 4 
Bijdrage per bron - dagperiode 

Naam 
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 

02_A Haarweg 22 1.50 40.4 32.0 25.8 40.4 724  

31 Vullen voersilo's 1.00 35.6 — — 35.6 52.3 
01 Vrachwagen rijdend 1.50 30.6 - - 30.6 64.0 
14 Ventilator gebouw 2 5.40 27.5 22 7 16.4 27.7 28.9 
15 Ventilator gebouw 2 5.40 26.5 21 6 15.4 26.6 278  
04 Tractor rijdend 1.50 25.7 - - 25.7 69.3 

25 Ventilator gebouw 2 5.40 24.8 20.0 13.7 25.0 26,3 
23 Ventilator gebouw 2 5.40 24.7 19.8 136  24 8 26.2 
17 Ventilator gebouw 2 5.40 24.6 19.8 13.5 24.8 26.0 
30 Vullen voersilo's 1 00 24 4 - - 24 4 41 9 
28 Uitlaat stal 8 440  24.1 19.3 13.0 24.3 26.5 

16 Ventilator gebouw 2 540  23.8 18.9 12.7 23.9 25 1 
13 Ventilator gebouw 2 540  23.6 188  12.5 23.8 25.0 
03 Shovel rijdend 1.50 23.6 - - 23.6 67.1 
22 Ventilator gebouw 2 5.40 23.3 184  122  234  24.8 
24 Ventilator gebouw 2 540  23.2 18.4 12.1 23.4 24 7 

21 Ventilator gebouw 2 5.40 23.1 18.3 120  23.3 24.7 
02 Ventilator gebouw 1 5.60 22.9 18.1 11.8 23.1 24 9 
01 Ventilator gebouw 1 5.60 22.7 17.9 11.6 22.9 24.8 
07 Ventilator gebouw 1 5.60 22.0 17.2 10.9 22.2 24 2 
03 Ventilator gebouw 1 560  21.7 168  10.6 21.8 23.7 

Rest 31.1 24 8 185  31.1 61.0 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 
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Projectnr: 1039-1101 
Akoestisch onderzoek pluimveebedrijf V.O.F. Takman 

Rapport: 
Model: 
LAeq bij Bron voor toetspunt: 
Groep: 
Groepsreductie: 

Resultatentabel 
RBS 
01_B - Kuilenweg 1 
(hoofdgroep) 
Nee 

Bijlage 4 
Bijdrage per bron - avondperiode 

Naam 
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 
01_B Kuilenweg 1 5.00 40 9 35.3 29.1 40.9 66.9 
11 Ventilator gebouw 1 5.60 29.6 24.8 18.6 29.8 29.6 
10 Ventilator gebouw 1 5.60 29.1 24.3 18.0 293  29.1 
09 Ventilator gebouw 1 5.60 28.4 23.6 17.4 28.6 28.4 
28 Uitlaat stal 8 4.40 28.0 23.2 16.9 28.2 29.7 
06 Ventilator gebouw 1 5.60 27.5 226  16.4 27.6 27.5 

08 Ventilator gebouw 1 5.60 27.3 22.5 16.2 27.5 27.6 
05 Ventilator gebouw 1 5.60 27.2 22.3 16.1 27.3 27.2 
04 Ventilator gebouw 1 5.60 26.6 21,7 15.5 26.7 26.6 
27 Ventilator gebouw 2 5.40 26 1 21.2 15.0 26.2 26.8 
07 Ventilator gebouw 1 5.60 25.9 21.1 14 8 26.1 26.7 

26 Ventilator gebouw 2 540  25.8 21 0 14.7 26,0 26.6 
03 Ventilator gebouw 1 5.60 25.5 20.7 14.5 257  25.8 
25 Ventilator gebouw 2 5.40 25.5 20.7 14.4 25.7 26.5 
24 Ventilator gebouw 2 5.40 25.2 204  14.1 254  26.3 
19 Ventilator gebouw 2 5.40 25.2 20.3 14.1 25.3 26.1 

18 Ventilator gebouw 2 5.40 24.9 20.1 13.8 25.1 25 9 
17 Ventilator gebouw 2 5 40 24,6 19.8 13.5 248  25.7 
16 Ventilator gebouw 2 540  24 5 19.7 13.4 24 7 257  
02 Ventilator gebouw 1 5.60 24.4 19.6 13.3 24 6 25 0 
23 Ventilator gebouw 2 5.40 23.6 18.7 12.5 23.7 24 8 

Rest 34,9 25.8 20.1 34.9 66.9 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu \/2.50 16-1-2015 10:20:38 



Projectnr: 1039-1101 
Akoestisch onderzoek pluimveebedrijf V.O.F. Takman 

Bijlage 4 
Bijdrage per bron - nachtperiode 

Rapport: 
Model: 
LAeq bij Bron voor toetspunt: 
Groep: 
Groepsreductie: 

Resultatentabel 
RBS 
02_B - Haarweg 22 
(hoofdgroep) 
Nee 

Naam 
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 

02 B Haarweg 22 5.00 44 5 35.6 29.4 44.5 74.2 

14 Ventilator gebouw 2 5,40 30.0 25.2 18.9 30.2 30.0 
15 Ventilator gebouw 2 5.40 29.7 24,8 18.6 29.8 29 7 
16 Ventilator gebouw 2 5.40 29.4 24.6 18.4 29.6 29,4 
17 Ventilator gebouw 2 5.40 29.4 24.5 18.3 29 5 29.4 
23 Ventilator gebouw 2 5.40 29.0 24.2 17.9 29.2 29.0 

28 Uitlaat stal 8 4.40 28.8 239  17.7 28.9 29.6 
13 Ventilator gebouw 2 5.40 27.2 22.3 16.1 27.3 27.2 
24 Ventilator gebouw 2 5.40 26.7 21.8 15.6 26.8 26.7 
22 Ventilator gebouw 2 5.40 26.7 21.8 15.6 26.8 26.7 
25 Ventilator gebouw 2 5.40 26.7 21.8 15.6 26.8 26.7 

21 Ventilator gebouw 2 5.40 26.6 21.7 15.5 26.7 26.6 
02 Ventilator gebouw 1 560  25.8 21.0 14.7 26.0 26.4 
03 Ventilator gebouw 1 5.60 25.8 21.0 14.7 26.0 26.4 
01 Ventilator gebouw 1 5.60 256  20.8 14.5 25.8 26.3 
08 Ventilator gebouw 1 5.60 25.1 20.2 14.0 25.2 25.8 

07 Ventilator gebouw 1 5.60 25.0 20.1 13.9 25.1 25.8 
20 Ventilator gebouw 2 5.40 24 3 19.5 13.2 24.5 24.3 
18 Ventilator gebouw 2 5.40 24 1 19.2 13.0 24.2 24.1 
09 Ventilator gebouw 1 5.60 24.0 19.2 12.9 24.2 24.8 
26 Ventilator gebouw 2 5.40 22.9 18.0 11.8 23.0 22.9 

Rest 42 6 24.3 18.0 42.6 74.2 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V2.50 16-1-2015 10:21:32 



Projectnr: 1039-1101 
Akoestisch onderzoek pluimveebedrijf V.O.F. Takman 

Bijlage 4 
Maximale geluidsniveaus 

Rapport: Resultatentabel 
Model: RBS 

LAmax totaalresultaten voor toetspunten 
Groep: directe hinder 

Naam 
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 
02_B Haarweg 22 5.00 61.9 55.1 55,1 
03_B Haarweg 22 5.00 55.6 54.3 54.3 
02_A Haarweg 22 1.50 58.7 54.2 54.2 
03_A Haarweg 22 1.50 53.3 53.3 53.3 
01_B Kuilenweg 1 5.00 51.1 33.0 33.0 

01_A Kuilenweg 1 1 50 49.2 29.7 29.7 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V2.50 16-1-2015 10:22:16 



Projectnr; 1039-1101 Bijlage 4 
Akoestisch onderzoek pluimveebedrijf V.O.F. Takman Indirecte hinder 

Rapport: Resultatentabel 
Model: RBS 

LAeq totaalresultaten voor toetspunten 
Groep: indirecte hinder 
Groepsreductie: Nee 

Naam 
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 

01_A Kuilenweg 1 1.50 -5.6 -5.6 32.8 
01_B Kuilenweg 1 5.00 -2.5 -2.5 35.1 
02_A Haarweg 22 1 50 23.6 23.6 58.3 
02_B Haarweg 22 5.00 245  24.5 58.4 
03_A Haarweg 22 1 50 29 2 292  63.5 

03_B Haarweg 22 5.00 29.5 29.5 63.4 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V2.50 16-1-2015 10:22:50 



Projectnr: 1039-1101 Bijlage 4 
Akoestisch onderzoek pluimveebedrijf V.O.F. Takman IBS - Rekenresultaten 

Rapport: Resultatentabel 
Model: IBS 

LAeq totaalresultaten voor toetspunten 
Groep: directe hinder 
Groepsreductie: Nee 

Naam 
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 
01_A Kuilenweg 1 1 50 404  33.4 34.9 44.9 64 9 
01_B Kuilenweg 1 5,00 43.5 35.3 390  49.0 66,9 
02_A Haarweg 22 1 50 47,8 31.7 42 6 52.6 72 5 
02_B Haarweg 22 5.00 52.5 35.6 46.7 56.7 74 1 
03_A Haarweg 22 1.50 42.6 26.4 40.7 50.7 68.3 

03_B Haarweg 22 5.00 45.5 29.8 43.6 53.6 69.1 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V2.50 28-1-2015 11:35:01 



Projectnr: 1039-1101 
Akoestisch onderzoek pluimveebedrijf V.O.F. Takman 

Bijlage 4 
IBS - bijdrage per bron - dagperiode 

Rapport; 
Model: 
LAeq bij Bron voor toetspunt: 
Groep; 
Groepsreductie: 

Resultatentabel 
IBS 
02_A - Haarweg 22 
directe hinder 
Nee 

Naam 
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 

02_A Haarweg 22 1.50 47.8 36.0 42.6 52.6 72.5 

01 Tractor 1.50 45.7 ~ ~ 45.7 50.6 
31 Vullen voersilo's 1.00 420  — - 42,0 56.9 
01 Vrachwagen rijdend 1.50 30.5 27.5 31.5 41.5 63.9 
14 Ventilator gebouw 2 5.40 27.6 22.8 16.5 27.8 290  
15 Ventilator gebouw 2 5.40 26.5 21.7 15.4 26.7 27.9 

30 Vullen voersilo's 1.00 26.1 - - 26.1 41 8 
04 Tractor rijdend 1.50 25.6 30.4 - 35,4 69.1 
17 Ventilator gebouw 2 5.40 249  20.0 13.8 25.0 26.2 
28 Uitlaat stal 8 440  24.3 19.4 13.2 24.4 26.7 
13 Ventilator gebouw 2 5.40 23.9 19.0 12.8 240  25.3 

16 Ventilator gebouw 2 5.40 23.8 19.0 12.7 24.0 25.1 
03 Shovel rijdend 1.50 23.6 284  - 33.4 67.1 
24 Ventilator gebouw 2 5.40 23.4 18.5 12.3 23.5 24 9 
22 Ventilator gebouw 2 540  23.3 18.5 12.2 23.5 24.8 
25 Ventilator gebouw 2 5.40 23.3 18.4 12.2 23.4 24.8 

29 Vullen voersilo's 1.00 23.2 — — 23.2 39.1 
21 Ventilator gebouw 2 5.40 23,2 183  12.1 23.3 24.7 
02 Ventilator gebouw 1 5.60 23.0 18.1 11.9 23.1 25.0 
01 Ventilator gebouw 1 5.60 22.8 17.9 11.7 22.9 24.8 
07 Ventilator gebouw 1 5.60 22.1 17.2 11.0 22.2 24.2 

Rest 31.6 27.3 42.1 52.1 61.2 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V2.50 28-1-2015 11:18:12 



Projectnr: 1039-1101 
Akoestisch onderzoek pluimveebedrijf V.O.F. Takman 

Rapport: 
Model: 
LAeq bij Bron voor toetspunt: 
Groep: 
Groepsreductie: 

Resultatentabel 
IBS 
02_B - Haarweg 22 
directe hinder 
Nee 

Bijlage 4 
IBS - bijdrage per bron - nachtperiode 

Naam 
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 
02_B Haarweg 22 5.00 52.5 398  46.7 56.7 74.1 
02 Shovel 1.50 — — 462  56.2 50.3 
01 Vrachwagen rijdend 1.50 34.5 31.5 35.5 45.5 65.9 
02 Personenwagen rijdend 0.75 22.1 24.7 19.9 29.9 53.3 
14 Ventilator gebouw 2 540  30.1 25.2 19.0 30.2 30.1 
15 Ventilator gebouw 2 5.40 29.7 24.8 18,6 29.8 29.7 

17 Ventilator gebouw 2 540  29.5 24.6 184  29.6 29.5 
23 Ventilator gebouw 2 540  29 1 24.2 180  29.2 29.1 
16 Ventilator gebouw 2 5.40 290  24.2 17.9 29.2 29.0 
28 Uitlaat stal 8 4,40 28.8 24 0 17.8 29.0 29.7 
13 Ventilator gebouw 2 5.40 274  22.5 16.3 27.5 27.4 

24 Ventilator gebouw 2 5.40 26.7 21.9 15.6 26.9 26.7 
22 Ventilator gebouw 2 5.40 26.7 21.8 15.6 26.8 26.7 
25 Ventilator gebouw 2 5.40 26.7 21.8 15.6 26.8 26.7 
21 Ventilator gebouw 2 5.40 26.6 21.8 15.5 26.8 26,6 
02 Ventilator gebouw 1 560  259  21.0 14.8 26.0 26.4 

03 Ventilator gebouw 1 560  25.8 21 0 14.8 26.0 264  
01 Ventilator gebouw 1 5.60 25.7 20.8 14,6 25.8 26.3 
08 Ventilator gebouw 1 560  25.1 20.3 14.0 25.3 25.8 
07 Ventilator gebouw 1 5.60 25.0 20.2 13.9 25.2 25.8 
20 Ventilator gebouw 2 5.40 246  19.7 13.5 24 7 24 6 

Rest 52.2 36.7 20.7 52.2 73.3 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V2.50 28-1-2015 11:23:22 
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