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VERZONDEN 13 JUNI 2013 

Onderwerp Verlening omgevingsvergunning 

Geachte heer/mevrouw Oldehinkel, 

U heeft op 6 september 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (V2012-0709-01) 
ingediend voor het plaatsen van een luchtwasser en het veranderen van de inrichting aan de 
Radewijkerweg 7 in Radewijk, kadastraal bekend Hardenberg, sectie Y, nummer 60. 

Dit project omvat de volgende activiteiten: 

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

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

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

De Stadsbouwmeester heeft op 16 april 2013 een positief advies uitgebracht. Ik heb besloten dit 
advies over te nemen. 

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

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. Het college van Gedeputeerde Staten van 
provincie Overijssel (hierna GS) is het bevoegd gezag voorde Natuurbeschermingswet. De 
Natuurbeschermingswet 1998 is een aanhaker van de Wabo. 
Op 6 juli 2012 is een aanvraag voor een vergunning op grond van artikel igd van de 
Natuurbeschermingswet 1998 ingediend bij de provincie Overijssel. Een kopie van deze aanvraag is bij 
de gemeente Hardenberg binnengekomen. Op 2 oktober 2012 is door GS besloten deze aanvraag niet 
in behandeling te nemen. 
Op 3 december 2012 is voor de activiteiten op deze locatie wederom een aanvraag voor een 
Natuurbeschermingswet ingediend bij de provincie Overijssel. Op 28 maart 2013 is door GS het besluit 
genomen voor deze aangevraagde activiteiten een vergunning op grond van de 
Natuurbeschermingswet te verlenen. Het kenmerk van deze vergunning is 2012/0108756. 
Een verklaring van geen bedenkingen, als bedoeld in artikel 2.27 Wabo, is als gevolg hiervan niet 
nodig. 

Besluit 
Tijdens de behandeling van de aanvraag en de ter inzage legging van de ontwerpbeschikking zijn 
door derden geen bedenkingen/zienswijzen ingediend. 

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 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - de 
omgevingsvergunning voor bouwen en voor het veranderen van een inrichting met 
voorschriften te verlenen op grond van de aanvraag zoals aangegeven op de hierbij 
gevoegde gewaarmerkte bijlagen. 

De voorschriften waaronder deze omgevingsvergunning is verleend kunt u nalezen in de 
bijlage(n) behorende bij dit besluit. 
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Leges 
Op grond van de legesverordening moet u legeskosten betalen voor de behandeling van uw 
aanvraag. De leges bedragen f 882,20 en zijn als volgt gespecificeerd: 

De kosten zijn gebaseerd op de door u opgegeven kosten in het formulier. Deze voldoen aan de 
"Correctierichtlijn ter bepaling van de bouwkosten", goedgekeurd door het college van 
burgemeester en wethouders d.d. 2 juli 2002. 
Voor het betalen van de leges kunt u gebruik maken van een acceptgiro. Deze wordt u binnenkort 
nagezonden. De betaling dient binnen 30 dagen na verzenddatum van de acceptgiro te 
geschieden. 

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

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

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

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

Onderdeel 
Bouwen 

Omschrijving 
Leges bouwactiviteiten 

Kosten Ambtshalve 
formulier aangepast 

€ 24.781,00 
Leges 

€882,20 
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Heeft u nog vragen? 
Heeft u over deze brief nog vragen, neem dan gerust contact op met de Publieksdienst van de 
gemeente Hardenberg. U kunt hen bereiken op telefoonnummer 14-0523 of u kunt een e-mail 
sturen naar aemeente(a)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, 

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

Arie Schuurm 
Adviseur milieuzaken 

Bijlagen: - gewaarmerkte bescheiden 
- voorschriften en nadere eisen 
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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 
het gemeentelijk bouwtoezicht aangeleverd en goedgekeurd te zijn alvorens er een 
aanvang met de werkzaamheden gemaakt mag worden. 

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN: 

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). 

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. 
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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 tennaamstelling 
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. 

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

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

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

NADERE INFORMATIE: 

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

Artikel 1.23 Aanwezigheid bescheiden 
Tijdens het bouwen zijn, 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. 

Artikel 8.1 Aansturingsartikel 
1. De uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden is zodanig dat voor de omgeving een 
onveilige situatie of voorde 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. 
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Artikel 8.2 Veiligheid in de omgeving 
Bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter 
voorkoming van: 
a. letsel van personen opeen aangrenzend perceel of een aan het bouw- of sloopterrein 
grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen; 
b. letsel van personen die het bouw- of sloopterrein onbevoegd betreden, en 
c. beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan 
niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouw- of sloopterrein 
grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen. 

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

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

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

2. Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van het eerste lid. Indien met een ontheffing van 
het bevoegd gezag bouw- of sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen tussen 
19:00 uur en 7:00 uur en op zaterdag, zondag of feestdagen wordt onverkort het gestelde in de 
ontheffing gebruik gemaakt van de akoestisch bezien best beschikbare stille technieken en meest 
gunstige werkwijze. 
3. De in tabel 8.4 aangegeven waarden gelden op gevels als bedoeld in artikel 1 juncto artikel ib, 
vijfde lid, van de Wet geluidhinder van woningen en gebouwen die op grond van artikel 1 van de 
Wet geluidhinder worden aangemerkt als andere geluidsgevoelige gebouwen en op de grens van 
terreinen die op grond van artikel 1 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. 
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Artikel 8.6 Stofhinder 
Tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen om 
visueel waarneembare stofverspreiding buiten het bouw- of sloopterrein te voorkomen. 

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

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

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

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

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

Brandveilig gebruiken 
Om brandveiligheid in gebouwen te realiseren, worden er vanuit de overheid eisen gesteld aan de 
manier waarop gebouwen gebouwd en gebruikt worden. 
Ten aanzien van het brandveilig gebruik stelt de gemeente eisen op basis van de Bouwbesluit die 
van niet-bouwkundige aard zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan blusmiddelen en het periodiek 
onderhoud (bijv. keuringen) hiervan. Deze regels zijn vastgelegd in de Bouwbesluit. In bepaalde 
gevallen is een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik of gebruiksmelding voor 
brandveilig gebruik noodzakelijk. Voor nadere informatie verwijs ik u de internetsite 
www.omaevinqsloket.nl en 
www.brandweer-hardenbera.nl. 
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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 

MILIEURELEVANTE ASPECTEN 

1. 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. 

De bedrijfsmatige activiteiten die deze inrichting uitoefent, worden genoemd in Bijlage 1, onderdeel B van 
het Besluit omgevingsrecht (Bor). Het betreft een aanvraag voor een landbouwinrichting waarop het Besluit 
landbouw milieubeheer en het op 1 januari 2013 in werking getreden Activiteitenbesluit milieubeheer niet 
van toepassing is. Volgens bijlage i, onderdeel B, punt i.b van de Bor is de inrichting vergunning plichtig. 
Dit betekent conform artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit juncto artikel 2.1 van het Bor dat het een 
inrichting type C betreft. 
Het betreft volgens artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit een inrichting die behoort tot een categorie van 
inrichtingen die op grond van artikel 1.1, derde lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is 
aangewezen. 
In artikel 3 van het Activiteitenbesluit staat dat de voorschriften van hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit 
zijn rechtstreeks van toepassing op die activiteiten die bij een type C bedrijf worden uitgevoerd. 
Bovendien staat bij de onderscheidenlijke afdelingen van hoofdstuk 2 van het Activiteitenbesluit 
aangegeven welke afdelingen van toepassing zijn op een type C inrichting, voor zover deze afdelingen 
betrekking heeft op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van toepassing 
is. 

Op deze inrichting is naast deze omgevingsvergunning ook het Activiteitenbesluit van toepassing. 

2. Huidige vergunninosituatie 

Voor deze inrichting zijn de volgende vergunningen op grond van de Wet milieubeheer verleend: 
19 december 2005, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning verleend voor een 

vleesvarkens- en vleeskalverenbedrijf; 
- 27 augustus 2007, een vergunning voor het veranderen van de inrichting. 

Er is vergunning voor het houden van: 
100 vleeskalveren tot 8 maanden, overig huisvestingsysteem; 

- 2.184 vleesvarkens, gedeeltelijk roostervloer, mestkelders met (water- en) mest-kanaal, met metalen 
roosters anders dan metalen driekant op het mestkanaal, emitterend mestoppervlak maximaal 
0,18 m2 Groen Labelstalnummer BB 99.02.070, BWL 2004.05; 

400 vleesvarkens, gedeeltelijk roostervloer, mestkelder met water- en mest-kanaal, schuine putwand, 
met metalen driekantroosters op het mestkanaal, emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m2 

(BWL 2004.03); 
- 1.661 vleesvarkens overige bedrijven, hokoppervlak maximaal 0,8 m2. 
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3. De aanvraag 

Op 6 september 2012 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning met het onderdeel milieuverantwoord 
ondernemen binnengekomen. Er wordt vergunning gevraagd voor het veranderen van de inrichting. De 
verandering betreft het plaatsen van een luchtwasser op 8 afdelingen van stal 6 en het uitbreiden van het 
aantal vleesvarkens. De uitbreiding betreft 149 vleesvarkens. 
Er wordt vergunning gevraagd voor het houden van de volgende aantallen dieren: 

100 vleeskalveren tot 8 maanden, overig huisvestingsysteem (stal 1); 
- 1.690 vleesvarkens overige bedrijven, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 (stal 2,3 en 4); 

400 vleesvarkens, gedeeltelijk roostervloer, mestkelder met (water- en) mestkanaal, mestkanaal met 
schuine putwand, met metalen driekantroosters op het mestkanaal, emitterend mestoppervlak 
maximaal 0,18 m2 (BWL 2004.03) (Groen Label BB 97.07.056.V2); 

768 vleesvarkens, gedeeltelijk roostervloer, mestkelders met (water- en) mest-kanaal, met metalen 
roosters anders dan metalen driekant op het mestkanaal, emitterend mestoppervlak maximaal 
0,18 m2, BWL 2004.05; 

- 1.536 vleesvarkens, gedeeltelijk roostervloer, mestkelders met (water- en) mest-kanaal, met metalen 
roosters anders dan metalen driekant op het mestkanaal, emitterend mestoppervlak maximaal 
0,18 m2 Groen Labelstalnummer BWL 2004.05, aangesloten luchtwassysteem, anders dan 
biologisch of chemisch luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische 
wasser BWL 2009.12, hokoppervlak groter dan 0,8 m2; 

Het betreft een vergunningplichtige inrichting als bedoeld in artikel 2.1 lid 2 van het Besluit omgevingsrecht 
(BOR). Binnen de inrichting worden meer dan 2.000 vleesvarkens gehouden, dit houdt in dat volgens bijlage 
1, punt 6.6 van de Richtlijn inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC-richtlijn) 
het een IPPC-installatie betreft (zie ook onder punt 6). 

4. Aanvullende gegevens 

De ingediende aanvraag is, na overleg met de belangenbehartiger van aanvragers, op de navolgende punten 
gewijzigd: 

Gewijzigde tekening ingekomen 6 november 2012; 
Gewijzigd dimensioneringsplan, ingekomen 27 maart 2013; 
Gewijzigd dieroverzicht, ingekomen 9 april 2013; 
Gewijzigde geurberekeningen van de bestaande situatie, de berekening van de geurbelasting na 
toepassing maatregel en de geurberekening van de aangevraagde dierbezetting, definitieve versies 
ingekomen 27 maart 2013. 

5. Overig beleid 

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. 
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6. Toetsing Wet geurhinderen veehouderii/aemeenteliike verordenino 

Als toetsingskader voor het aspect stankhinder gelden de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) en de 
daarbij behorende Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv). De geuremissiefactoren per dier zijn 
vastgelegd in de Rgv. 
De Wgv schrijft voor op welke wijze geurhinder door dierenverblijven (veehouderijen) in een vergunning 
moet worden beoordeeld. Daartoe moet onder meer de geurbelasting op nabijgelegen geurgevoelige 
objecten (zoals woningen) worden bepaald. 
Op grond van artikel 6 Wgv is de "Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Hardenberg" (hierna: 
geurverordening) op 17 november 2009 vastgesteld en op 26 november 2009 in werking getreden. In de 
geurverordening zijn de wettelijke geurnormen aangepast. Bij de berekening van de geurbelasting is 
getoetst aan de in deze geurverordening opgenomen geurnormen. 
Het gaat om een aanvraag voor het houden van vleeskalveren en vleesvarkens. Hiervoor zijn in de Rgv 
geuremissiefactoren vastgesteld. Er is een berekening van de geurbelasting uitgevoerd. Er is getoetst aan de 
geurnormen uit de geurverordening. 

Berekening geurbelasting aangevraagde situatie: 
Gegenereerd met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V. 
Berekende ruwheid: 0,09 m 
Meteo station: Eindhoven 

BronlD X-coördinaat Y-coördinaat EP Hoogte Gem.geb. 
hoogte 

EP Diam. EP Uittr. 
snelh. 

E-Aanvraag 

stal 1 (100 kalf) 243 336 511 267 4,0 3,1 0,50 0,40 3560 
stal 2 (110 vlv) 243 351 511 263 3,0 2,4 0,40 4,oo 2 530 
stal 3 (790 vlv) 243 367 511 251 3,5 3,5 0,40 4,oo 18 170 
stal 4 (790 vlv) 243 383 SU 235 3,5 3,5 0,40 4,oo 18 170 
stal 5 (400 vlv) 243 360 511 289 3,0 3,8 0,40 4,oo 7 160 
stal 6 a (1536) 243 383 511185 5,9 5,2 3,71 1,22 5 376 
stal 6 b (768) 243 420 511 222 8,0 5,2 0,80 4,oo 13 747 

Geurgevoelige locaties: 
GGLID X-coördinaat Y-coördinaat Geurnorm Geurbelasting 
radewijkerweg 4 243 590 511310 14,0 18,0 
radewijkerweg 11 243 620 SU 256 14,0 16,1 
kern radewijk 244 630 510 189 5,0 1,0 

Uit bovenstaande berekening blijkt dat de geurbelasting op geurgevoelig objecten Radewijkerweg 4 en 
Radewijkerweg 11 hoger is dan de in de Geurverordening gestelde geurnormen. De geurbelasting van de 
aangevraagde situatie op de overige geurgevoelige objecten blijven beneden de normen. 

Er wordt vergunning aangevraagd voor het uitbreiden van het aantal vleesvarkens. Dit kan alleen indien 
voldaan wordt aan het gestelde in artikel 3, lid 4 Wgv. Dit houdt in dat geurreducerende maatregelen 
moeten worden toegepast. De toename van de geurbelasting op de geurgevoelige objecten mag dan niet 
meer bedragen dan de helft van de vermindering van de geurbelasting als gevolg van de geurreducerende 
maatregelen. 

Deze zogenaamde 50/50 -regeling komt er op neer dat op basis van het reeds vergunde aantal dieren het 
effect van de toe te passen geurreducerende maatregelen wordt bepaald. De helft van het effect van de 
maatregelen mag worden gebruikt ten behoeve van de inrichting (ruimte voor uitbreiding), de andere helft 
komt ten goede aan de geurgevoelige objecten (verminderde geurbelasting). 

In onderstaande tabellen zijn de berekeningen van de geurbelasting in de vergunde situatie en van de 
geurbelasting als gevolg van de maatregelen uitgewerkt 
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Berekening geurbelasting bestaande vergunde situatie: 
Gegenereerd met V-STACKS Vergunning versie agio (c) KEMA Nederland B.V. 
Berekende ruwheid: 0,09 m 
Meteo station: Eindhoven 

BronlD X-coördinaat Y-coördinaat EP Hoogte Gem.geb. 
hoogte 

EP Diam. EPUittr. 
snelh. 

E-Aanvraag 

stal 1 (100 kalf) 243 336 511 267 4,0 3,i 0,50 0,40 3560 
stal 2 (81 vlv) 243 351 511 263 3,0 2,4 0,4° 4,00 1863 
stal 3 (790 vlv) 243 367 511 251 3,5 3,5 0,40 4,oo 18 170 
stal 4 (790 vlv) 243 383 SU 235 3,5 3,5 0,40 4,oo 18 170 
stal 5 (400 vlv) 243 360 511 289 3,o 3,8 0,40 4,oo 7 160 
stal 6 (2184) 243 389 511194 8,0 5,2 2,10 5,34 39 094 

Geur gevoelige locaties: 
GGLID X-coördinaat Y-coördinaat Geurnorm Geurbelasting 
radewijkerweg 4 243 590 511310 14,0 19,4 
radewijkerweg 11 243 620 511 256 14,0 17,8 
kern radewijk 244 630 510 189 5,0 1,0 

Berekening geurbelasting met oeurreducerende maatregelen: 
De maatregel die wordt toegepast is het plaatsen van een gecombineerde luchtwasser op 8 afdelingen van 
stal 6 
Gegenereerd met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V. 
Berekende ruwheid: 0,09 m 
Meteo station: Eindhoven 

BronlD X-coördinaat Y-coördinaat EP Hoogte Gem.geb. 
hoogte 

EP Diam. EP Uittr. 
snelh. 

E-Aanvraag 

stal 1 (100 kalf) 243 336 511 267 4,0 3,1 0,50 0,40 3560 
stal 2 (81 vlv) 243 351 511 263 3,0 2,4 0,40 4,oo 1863 
stal 3 (790 vlv) 243 367 511 251 3,5 3,5 0,40 4,oo 18 170 
stal 4 (790 vlv) 243 383 SU 235 3,5 3,5 0,40 4,oo 18 170 
stal 5 (400 vlv) 243 360 511 289 3,0 3,8 0,40 4,oo 7 160 
stal 6a (1456 243 383 511185 5,9 5,2 3,71 1,16 5 096 
vlv) LW 
stal 6b (728 vlv) 243 420 511 222 8,0 5,2 0,80 4,oo 13 031 

Geur gevoelige locaties: 
GGLID X-coördinaat Y-coördinaat Geurnorm Geurbelasting 
radewijkerweg 4 243 590 511310 14,0 17,6 
radewijkerweg 11 243 620 SU 256 14,0 15,6 
kern radewijk 244 630 510 189 5,0 1,0 

Voor toetsing of kan worden voldaan is een berekening uitgevoerd voor het geurgevoelige objecten 
Radewijkerweg 4 en Radewijkerweg n. 
geurgevoelig 
object 

vergunde 
geurbelasting 

na toepassen 
maatregel 

max. toegestaan 
(art 3, lid 4 Wgv) 

geurbelasting 
aanvraag 

Radewijkerweg 4 19,4 17,6 18,5 18,0 
Adewijkerweg 11 17,8 15,6 16,7 16,1 

Op grond van de Wgv en de Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Hardenberg kan de 
vergunning worden verleend. 
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7. 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. 
Op 1 mei 2007 is de Wet van 17 februari 2007, houdende wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij in 
werking getreden. Een van de wijzigingen van de Wav is dat het begrip 'kwetsbaar gebied' is komen te 
vervallen en is vervangen door 'zeer kwetsbaar gebied'. Provinciale Staten hebben op 14 november 2007 een 
besluit genomen ten aanzien van het aanwijzen van gebieden die aangemerkt worden als zeer kwetsbaar 
gebied. 
De inrichting ligt op ongeveer 6,5 kilometer van een te beschermen kwetsbaar gebied. Dit is het gebied bij 
Heemse, ten zuidwesten van de inrichting. Het bedrijf ligt niet in een zeer kwetsbaar gebied dan wel in een 
zone van 250 meter rondom een dergelijk gebied. De Wav vormt geen belemmering voor de 
vergunningverlening. 

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. 

Berekening van de ammoniakemissie van de bestaandevergynde dierbezetting: 

Omschrijving diersoort Emissie¬ 
factor 

Vergund 

Aantal NH3-emissie 

vleeskalveren tot 8 maanden, overig huisvestingsysteem 2,5 100 250 
vleesvarkens, gedeeltelijk roostervloer, mestkelders met 
(water- en) mest-kanaal, met metalen roosters anders dan 
metalen driekant op het mestkanaal, emitterend mestopper- 
vlak maximaal 0,18 m2, BWL 2004.05 

1,2 2.184 2.620,8 

vleesvarkens, gedeeltelijk roostervloer, mestkelder met water¬ 
en mest-kanaal, schuine putwand, met metalen driekantroos- 
ters op het mestkanaal, emitterend mestoppervlak maximaal 
0,18 m2 (BWL 2004.03) 

1 400 400 

vleesvarkens overige bedrijven, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 
2,5 1.661 4152,5 

Totaal 7-423,3 
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Berekening van de ammoniakemissie van de aangevraagde dierbezetting: 

Omschrijving diersoort 
Emissie¬ 
factor 

Aangevraagd 

Aantal NH3-emissie 

vleeskalveren tot 8 maanden, overig huisvestingsysteem 2,5 100 250 

vleesvarkens overige bedrijven, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 
2,5 1.690 4.225 

vleesvarkens, gedeeltelijk roostervloer, mestkelder met (water- en) 
mestkanaal, mestkanaal met schuine putwand, met metalen 
driekantroosters op het mestkanaal, emitterend mestoppervlak 
maximaal 0,18 m2 (BWL 2004.03)(Groen Label BB 97.07.056.V2); 

1 400 400 

vleesvarkens, gedeeltelijk roostervloer, mestkelders met (water- en) 
mest-kanaal, met metalen roosters anders dan metalen driekant op 
het mestkanaal, emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m2, BWL 
2004.05 

2,2 768 921,6 

vleesvarkens, gedeeltelijk roostervloer, mestkelders met (water- en) 
mest-kanaal, met metalen roosters anders dan metalen driekant op 
het mestkanaal, emitterend mestopper-vlak maximaal 0,18 m2 Groen 
Labelstalnummer BWL 2004.05, aangesloten luchtwassysteem, 
anders dan biologisch of chemisch luchtwassysteem 85% emissie¬ 
reductie met watergordijn en biologische wasser BWL 2009.12, 
hokoppervlak groter dan 0,8 m2; 

0,l8 1.536 276,48 

Totaal 6.073,08 

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. 
Ten aanzien van vleeskalveren is in het Besluit Huisvesting geen emissiearm stalsysteem voorgeschreven. 
De maximale emissiewaarde voor vleesvarkens is gesteld op 1,4 kg NH3 per dierplaats per jaar. 
De aanvraag voldoet aan deze normen voor wat betreft de huisvestingssystemen in stallen 5 en 6. Het 
huisvestingssysteem van de stallen 2,3 en 4 voldoet nog niet aan de maximale emissiewaarde. Het betreft hier 
bestaande huisvestingssystemen. 

Vanaf 1 mei 2007 is de wijziging van het Besluit huisvesting (interne saldering) in werking getreden. Intern 
salderen betekent dat als in een deel van de huisvestingssystemen van een inrichting een techniek wordt 
toegepast die een lagere emissie tot gevolg heeft dan wettelijk vereist is, overige huisvestingssystemen die 
voor 1 januari 2007 aanwezig waren (voorlopig) niet hoeven te worden aangepast, op voorwaarde dat 
tenminste dezelfde reductie wordt bereikt als de huisvestingssystemen afzonderlijk zouden voldoen aan de 
emissienormen. 
De huisvestingssystemen van de stallen 2, 3 en 4 waren voor 1 januari 2007 aanwezig. 

Berekening intern salderen op basis van Besluit huisvesting: 
diersoort Aantal 

aanvraag 
maximale 

emissiewaarde 
amvb huisvesting 

maximaal 
toegestane 

emissie 

daadwerkelijke 
emissiewaarde 

daadwerkelijke 
emissie 

vleesvarkens overige 
bedrijven 

1.690 1/4 2.366 2,5 4.225 

vleesvarkens 
(BWL 2004.03)( 

400 1,4 560 1 400 

vleesvarkens 
BWL 2004.05 

768 1,4 1.075,2 1,2 921,6 

vleesvarkens 
BWL 2004.05 i.c.m. 
BWL 2009.12 

1.536 1,4 2.150,4 0,18 276,48 

totaal 6.151,6 5.823,08 
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Uit bovenstaande berekening blijkt dat de daadwerkelijke ammoniakemissie van de gehele inrichting onder 
de wettelijk vereiste ammoniakemissie blijft. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden van de interne 
saldering. 

IPPC 
De Richtlijn 96/61/EG VAN DE RAAD van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding 
van verontreiniging (gpbv-richtlijn, hierna IPPC) beoogt een geïntegreerde preventie en beperking van 
verontreiniging door industriële activiteiten tot stand te brengen. 
De IPPC-richtlijn is geïmplementeerd in de Wabo (art. 2.14, 2.22 lid 3), de Waterwet en het Besluit 
huisvesting. 

De IPPC-richtlijn is van toepassing op een inrichting voor intensieve veehouderij met meer dan 40.000 
plaatsen voor pluimvee, 2.000 plaatsen voor mestvarkens (van meer dan 30 kg) of 750 plaatsen voor zeugen. 

De totale omvang van de aangevraagde dierbezetting bedraagt 100 vleeskalveren en 4.394 vleesvarkens. De 
aangevraagde dierbezetting bedraagt meer dan 2.000 mestvarkens, er wordt vergunning gevraagd voor het 
houden van 4.394 vleesvarkens. Dit is een aangewezen activiteit volgens bijlage 1, punt 6.6 van de IPPC- 
richtlijn. Dit betekent dat de IPPC-richtlijn van toepassing is op het bedrijf. 
Op grond van artikel 5.4, 2e lid van de Bor dient de aanvraag te worden getoetst aan bijlage 1 van de Mor 
(aanwijzing BBT-documenten). De Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij, de BREF 
intensieve pluimvee- en varkenshouderij en de oplegnotie BREF Intensieve pluimvee- en varkenshouderij zijn 
in deze bijlage opgenomen. Hiermee is de juridische status van deze documenten vastgelegd. 

Door de geldende wet en regelgeving te toetsen zal er tevens voldoende getoetst worden aan 
de IPPC-richtlijn. Toetsing aan deze regelgeving vindt hieronder plaats. 

Voor de beoordeling of de inrichting in werking is volgens BBT is gebruik gemaakt van het 
referentiedocument betreffende de beste beschikbare technieken voor de intensieve pluimvee- en 
varkenshouderij (hierna BREF-document). 

Ammoniakemissie 
Huisvestingssystemen die voldoen aan de maximale emissiewaarden genoemd in de AMvB huisvesting 
kunnen als BBT worden beschouwd. In deze situatie voldoen drie van de vijf stallen (nog) niet aan de 
gestelde maximale emissiewaarde. 

Intern salderen 
Hieraan wordt voldaan. Zie bij hiervoor het gestelde bij het onderdeel 'Besluit ammoniakemissie huisvesting 
veehouderij (Besluit huisvesting)'. 

Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij 
De inrichting heeft een vergunde ammoniakemissie van 7.423,3 kg. Er wordt vergunning gevraagd voor een 
ammoniakemissie van 6.073,08 kg. Omdat er geen toename van ammoniak is, is de "Beleidslijn IPPC- 
omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij" (Beleidslijn) niet van toepassing. 

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

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

Uit bovenstaande blijkt dat kan worden voldaan aan het gestelde in de IPPC-richtlijn. De IPPC-richtlijn vormt 
geen belemmering voor het verlenen van de vergunning. 
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MER: 
Met de wijziging van het Besluit milieueffectrapportage van 1 april 2011 zijn de drempelwaarden voor m.e.r.- 
beoordelingsplichtige gewijzigd. 
De drempelwaarden voor de dieren waarvoor vergunning wordt aangevraagd is: 
- 1.200 stuks vleesrunderen (Rav cat. A 4 t/m A 7); 
- 2.000 stuks mestvarkens (Rav cat. D3). 
Daar met de aanvraag vergunning wordt gevraagd voor het plaatsen van een luchtwasser op een bestaande 
vleesvarkensstal en een uitbreiding van 149 vleesvarkens is de omvang hiervan geen aangewezen activiteit 
zoals genoemd in de MER. 

Omdat de drempelwaarde niet het enige criterium is om te beoordelen of een milieueffect-rapport nodig is, 
is ook getoetst aan de andere omstandigheden genoemd in bijlage III van de Europese richtlijn 85/337. 

Kenmerken van het project 
Het houden van vleeskalveren en vleesvarkens zijn activiteiten die in Nederland op veel plaatsen worden 
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 "V-stacks gebied, verspreidingsmodel bij de Wet 
geurhinder en veehouderij". Dit programma berekent de verspreiding van geur vanuit meerdere 
veehouderijbedrijven in een gebied. Het rekenresultaat is de achtergrondbelasting aan geur op de in de 
nabije omgeving gelegen geurgevoelige objecten. Het model houdt rekening met de meteorologische 
gegevens van een heel jaar en met de ruwheid van de omgeving. 
In deze situatie is er een afname van de geuremissie waardoor de achtergrondbelasting ook verbeterd. De 
afname bedraagt 88.017 - 68.713 = 19.304 odeur. 

Plaats van het project 
Hierbij gaat het om de kwetsbaarheid van het gebied waarin de activiteiten worden ontplooid. In dit geval 
ligt de inrichting in het buitengebied met in de directe omgeving agrarische bedrijvigheid en vrijstaande 
woonbebouwing. De inrichting ligt op een afstand van ongeveer 6,5 kilometer van een kwetsbaar 
natuurgebied (Heemse) en op ongeveer 9,8 kilometer van een Natura 2000-gebied (Engbertsdijksvenen). 
De voorgenomen verandering, het plaatsen van een luchtwasser, past binnen de regels van het geldende 
bestemmingsplan. De activiteiten zijn hierom als landschappelijk inpasbaar aan te merken. 
Kenmerken van het potentiële effect 
De milieueffecten hebben onder andere betrekking op geluidhinder, veiligheid en geurhinder. 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. 

8. Stallucht en plantschade 

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 
teelt bedrijven. 
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. 
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9. Luchtkwaliteit: 

Bij het houden van dieren komt stofvrij. Ondertitel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn verschil¬ 
lende 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. Het wettelijk stelsel, zoals dat nu in de Wet milieubeheer is 
opgenomen, kent belangrijke veranderingen ten opzichte van de regels die golden ten tijde van het Besluit 
luchtkwaliteit 2005. Die veranderingen hebben te maken met de manier waarop aan de grenswaarden 
moeten worden getoetst. Van belang voor de veehouderij is de introductie van het begrip "Niet In 
Betekenende Mate bijdragen" (NIBM). 
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 langer meer getoetst te worden. 
Dit volgt uit artikel 5.16, lid 1, sub c van de Wet milieubeheer. Het Besluit NIBM legt vast wat geldt als niet in 
betekenende mate 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) vastte 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. 
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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 fijn 
stof 

vergund 
gr./jaar 

Aantal 
dieren 

aanvraag 

Emissie 
fijnstof 

aanvraag 
gr./jaar 

vleeskalveren tot 8 maanden, overig 
huisvestingsysteem 

33 100 3.300 100 3.300 

vleesvarkens, gedeeltelijk rooster- 
vloer, mestkelders met (water- en) 
mest-kanaal, met metalen roosters 
anders dan metalen driekant op het 
mestkanaal, emitterend mestopper- 
vlak maximaal 0,18 m2, BWL 2004.05 

153 2.184 334-153 768 117.504 

vleesvarkens, gedeeltelijk rooster- 
vloer, mestkelder met water- en mest¬ 
kanaal, schuine putwand, met 
metalen driekantroosters op het 
mestkanaal, emitterend mestopper- 
vlak maximaal 0,18 m2 (BWL 2004.03) 

153 400 61.200 400 61.200 

vleesvarkens, gedeeltelijk rooster- 
vloer, mestkelders met (water- en) 
mest-kanaal, met metalen roosters 
anders dan metalen driekant op het 
mestkanaal, emitterend mestopper- 
vlak maximaal 0,18 m2, BWL 2004.05, 
aangesloten luchtwassysteem, anders 
dan biologisch of chemisch luchtwas¬ 
systeem 85% emissiereductie met 
watergordijn en biologische wasser 
BWL 2009.12, hokoppervlak groter 
dan 0,8 m2 

31 1.536 47.616 

vleesvarkens overige bedrijven, 
hokoppervlak maximaal 0,8 m2 

153 1.661 254133 1.690 258.570 

Totaal 652.786 488.190 

Als gevolge van de aangevraagde verandering zal emissie van fijn stof afnemen. 
Hiermee wordt voldaan aan het gestelde onder titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer. 

10. Inhoudelijke overwegingen en voorschriften 

De voorschriften van de revisievergunning van 19 december 2005 en de veranderingsvergunning van 
27 augustus 2007 blijven, met uitzondering van de voorschriften 1.1, 7.1 en 7.2 onverkort van kracht tot aan 
het onherroepelijk worden van deze vergunning. Na het onherroepelijk worden van deze vergunning zullen 
de relevante activiteiten van deze inrichting moeten voldoen aan de voor de activiteiten gestelde 
voorschriften in het Activiteitenbesluit. 
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Bijlage 3 

VOORSCHRIFTEN 

OMGEVINGSVERGUNNING (MILIEU) 

1 ALGEMENE MILIEUASPECTEN 22 

7 HOUDEN VAN DIEREN 22 



Nummer : V2012-0709-01 
Datum : 13juni 2013 

22 

ALGEMENE MILIEUASPECTEN 

Het aanvraagformulier voor deze vergunning en de daarbij behorende als zodanig gewaarmerkte 
tekeningen maken deel uit van de vergunning (revisie 2005). 

Het aanvraagformulier voor het veranderen van de inrichting met bijbehorende tekening en de 
omschrijving van het Groen Labelstalsysteem BB 99.02.070, maken onderdeel uit van deze 
vergunning (verandering 2007). 

Het aanvraagformulier voor deze vergunning, met bijlage 'dieroverzicht' en de daarbij behorende 
als zodanig gewaarmerkte tekeningen, dossiernummer W10/48 met planummers 50 en 60, maken 
deel uit van de vergunning. Ook het dimensioneringsplan van Uniqfill, voor het houden vani.536 
vleesvarkens (8 afdelingen) in stal 6 maakt onderdeel uit van de vergunning (verandering 2013). 

HOUDEN VAN DIEREN 

Algemeen 

In de inrichting mogen ten hoogste de navolgende aantallen dieren aanwezig zijn: 
- 100 vleeskalveren tot 8 maanden, overig huisvestingsysteem (stal 1); 
-1.690 vleesvarkens overige bedrijven, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 (stal 2,3 en 4); 
- 400 vleesvarkens, gedeeltelijk roostervloer, mestkelder met (water- en) mestkanaal, 

mestkanaal met schuine putwand, met metalen driekantroosters op het mestkanaal, 
emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m2 (BWL 2004.03) (Groen Label BB 
97.07.056.V2); 

- 768 vleesvarkens, gedeeltelijk roostervloer, mestkelders met (water- en) mest-kanaal, met 
metalen roosters anders dan metalen driekant op het mestkanaal, emitterend 
mestoppervlak maximaal 0,18 m2, BWL 2004.05; 

- 1.536 vleesvarkens, gedeeltelijk roostervloer, mestkelders met (water- en) mest-kanaal, met 
metalen roosters anders dan metalen driekant op het mestkanaal, emitterend 
mestoppervlak maximaal 0,18 m2 Groen Labelstalnummer BWL 2004.05, aangesloten 
luchtwassysteem, anders dan biologisch of chemisch luchtwassysteem 85% 
emissiereductie met watergordijn en biologische wasser BWL 2009.12, hokoppervlak 
groter dan 0,8 m2; 

Van stal 6 moeten 8 afdelingen, zoals aangegeven op bijbehorende tekening worden aangesloten 
op de luchtwasser (BWL 2009.12). Deze luchtwasser moet in werking zijn, zijn uitgevoerd, worden 
gebruikt, worden onderhouden en worden gecontroleerd overeenkomstig de bij de vergunning 
behorende omschrijving van deze luchtwasser. 


