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Beschikking omgevingsvergunning

Geachte heer Borstlap,
U hebt op 2 juni 2016 een aanvraag vooreen omgevingsvergunning {V2016-0644-01) ingediend
voor het veranderen van de inrichting (Revisie) aan de Schuineslootweg 136 in Schuinesloot,
kadastraal bekend Ambt-Hardenberg, sectie W, nummer 493.
Dit project omvat de volgende activiteiten:
Werkzaamheid
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of
veranderen (Milieu)

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

Onderdeel
Revisie

De aanvraag wordt voorbereid met de uitgebreide procedure uit de Wabo.
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 deaangevraagde 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
daaronder vallen.
De gevolgen van het in werking zijn van de inrichting zullen naar verwachting beperkt blijven tot
de directe omgeving van de inrichting.

BAG * RD

Nummer: V2016-0644-01
Datum : 27 oktober 2016

Aanvullende gegevens
Op 14 juni 2016 is verzocht om de aanvraag aan te vullen. De gevraagde bescheiden zijn op
28 Juni 2016 en 6 Juli 2016 ingediend.
Naar aanleiding van een bedrijfscontrole is geconstateerd, dat de ventilatie van de "oude"stal
anders was dan op tekening was aangegeven. Hierom is op 12oktober 2016 een nieuwe tekening
ingediend. Bij de berekening van de geurbelasting van de aanvraag, is wel uitgegaan van de
daadwerkelijk gerealiseerde ventilatie. Voor omwonenden heeft deze wijziging geen gevolgen
voor de belasting van het bedrijf op hen en hierom wordt er een definitief besluit genomen.
Toetsingsgronden Natuurbeschermingswet
Er wordt vergunning gevraagd 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. Gedeputeerde Staten (hierna
GS) is het bevoegd gezag voor de Natuurbeschermingswet. De Natuurbeschermingswet 1998 is
een aanhaker van de Wabo.
Op 22 februari 2016 is een aanvraag voor een vergunning op grond van artikel igd van de
Natuurbeschermingswet 1998 ingediend bij GS. Deze aanvraag is op 23 Juni 2016 aangevuld. Een
kopie van de ontvangstbevestiging van deze aanvraag en aanvullingen zijn bij de aanvraag
gevoegd.
Omdat de aanvraag voor een vergunning op grond van artikel igd van de Natuurbeschermingswet 1998 alin procedure is, is de aanvraag voor een omgevingsvergunning niet onlosmakelijk
met de Natuurbeschermingswet verbonden. Een verklaring van geen bedenkingen, als bedoeld
in artikel 2.27 Wabo, is als gevolg hiervan niet nodig.
Procedure
De kennisgeving van het ontwerpbesluit is op 16 augustus 2016in huis-aan-huisblad
Dedemsvaartse Courant gepubliceerd, waarbij bekend is gemaakt dat vanaf 17augustus 2016
gedurende zes weken het ontwerpbesluit, met bijbehorende stukken, ter inzage lagen en tijdens
deze termijn zienswijzen ingediend konden worden. Tijdens deze termijn zijn door aanvrager
zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn als bijlage 1 bij deze beschik
king gevoegd. In bijlage 2,
wordt ingegaan op de ingediende zienswijzen.
Besluit
Op basis van voornoemde toetsing heb ik besloten u -overeenkomstig de besluitvormingsprocedure als bedoeld in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en gelet
op artikel 2.1lid 1 sub e enartikel 2.6 lid 1 van de Wet alge
mene bepalingen omgevingsrecht - de
omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting (revisie) 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.
Het is mogelijk dat voor de uitvoering van de plannen nog meer omgevingsvergunningen,
vergunningen of toestemming nodig zijn.
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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 via telefoonnummer 14-0523 of u kunt een e-mail
sturen naar gemeenteOommen-hardenberg.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 van de gemeente Hardenberg,

Wendy Schutmaat
Adviseur milieuzaken
Cluster Ruimte en Vergunningen

Bijlagen:

-overweging milieurelevante aspecten
-voorschriften en nadere informatie
-gewaarmerkte bescheiden
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Bijlagei

INGEDIENDE ZIENSWIJZE
INGEKOMEN

AGRA-MATIC
ADVIES

MiiiEu

2 6 SEP 2 016

ROüiM

(iD-uT|-(
College van B&W van gemeente Hardent>efg
T a v. dhr A. Schuurman
Postbus 500
7770 BA Hardenberg

Ooorkïesnr.
Faxnr.
Betreft

0318 - 675 404
0318 - 675 409
zienswijze

Ede, 22 september 2016

Geacht college en heer Schuurman.
Naar aanleiding van de publicatie en de ontvangst van het ontwerpbesluit op de aanvraag
omgevingsvergunning voor de inrichting aan de Schuitieslootweg 136 te Schuinesloot dienen wij als
gemachtigde, namens onze cliënt, onderstaande zienswijze in
In het ontwerpt>esluit is aangegeven dat gebouw B op 1 oktotier 2016 moet zijn opgencht en in
gebruik moet zijn genomen. Wij zijn het niet eens met deze strenge eis in de vergunning en wij
verzoeken u dit niet op te nemen in het definitieve besluit op de vergunnrigaanvraag.
In het Besluit emissieanme hulsvesting is opgenomen dat een stal tijdig moet zijn oooehcht om te
kunnen vallen in kolom A van dit Beh Niet is aangegeven dat de stal ook in gebruik moet zijn
genomen binnen 15 maanden na 30 juni 2015
Op 21 september 2016 heeft uw gemeente in de persoon van de heer Marsman een bezoek g^jracht
aan het bedrijf om de nieuwgetxiuwde stal te beoordelen. Daarbij is gebleken dat het gelxiuw
inmiddels is opgericht in de zin van het Beh.
Door omstandigheden bij de kuikenbroederij en bij de opfokker van de dieren, zullen de dieren naar
verwachting begin oktober in de nieuwe stal worden geplaatst Het is niet eenvoudig om het tran^xxt
van de dieren naar voren te halen en ook in het licht van dienvelzijn is dit ongewenst. Daarom
verzoeken wij u om geen strengere eis in de vergunning op te nemen dan noodzakelijk is volgens het
geldende Besluit emissiearme huisvesting. Het zou niet handig zijn dat de nieuwe stal daardoor
onnodig meteen al niet meer voldoet aan de omgevingsvergunning en wel aan het Beh.
Vertrouwende u hiermee voldoende te hetrben geïnformeerd en in afwachting van uw reactie.
Met vriendelijke groet,
AGRA-MATIC B V

Jan Bouwman
Adviseur

A«r>-IHatlc B V
Ruoensstraal'75 6717 VE Ed« PoabuB 398 6710 BJ Ede ''etefoon 0318 675 400 Eau 0318 • 8 75 409 into®agra-malic.n
B»rti/IBA»-nummarML14ABNA0524944520 BIC AaNANLZA BTW-nummar NL-a08.Q30 322 B08 KvK 18035207

WWW agra-maticnl
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Bijlage 2

ZIENS WIJZEVERSLAG
Zienswijzen
Het ontwerpbesluit op de aanvraag omgevingsvergunning voor het perceel Schuineslootweg 136
heeft van 17augustus 2016 tot en met 27 september 2016 ter inzage gelegen in het gemeentehuis
van Hardenberg. Gedurende deze termijn zijn op 26 en 27 september 2016 schriftelijke zienswijzen
ontvangen van de heer J. Bouwman, adviseur bij Agra-Matic BV namens Borstlap.
De zienswijzen zijn als bijlage 1 deze beschik
king toegevoegd.
De zienswijzen luiden samengevat:
I. Appellanten zijn het niet een smet het feit dat in de vergunning is opgenomen dat gebouw B op1
oktober 2016 moet zijn opgericht en in gebruik moet zijn genomen.
II. Appellanten willen een gewijzigde tekening indienen van de ventilatie van gebouw A, omdat de
ventilatie daadwerkelijk anders is gerealiseerd dan op de bij deze aanvraag ingedi
ende tekening.
Reactie gemeente op zienswijzen
I.
In de considerans van het besluit is de door appellanten genoemde tekst opgenomen. De
considerans is een motivering van het besluit maar maakt officieel geen onderdeel uit van het
besluit. De voorschriften zijn bepalend.
De nu ingediende zienswijze heeft vooral betrekking op het in gebruik nemen van gebouw B.
Bij nalezing van het Besluit emissiearme huisvesting kom ik tot de conclusie dat daarin is
opgenomen dat de stallen opgericht moeten zijn.
In het Besluit emissiearme huisvesting is onder andere het volgende over oprichting opgenomen:
oprichting van een dierenverblijf: oprichting, vervanging of uitbreiding van een dierenverblijf
Toelichting over oprichting van een dierenverblijf: Onder oprichten wordt het feitelijk fysiek oprichten
(bouwen) bedoeld. Opgericht wil in alle gevallen zeggen dat de oprichting, vervanging of uitbreiding
is afgebouwd en klaar om in gebruik te worden genomen. Ook een emissiearme techniek, zoals een
luchtwassysteem, moet aanwezig zijn en klaar voor gebruik.
Op 21 september 2016 is op het bedrijf een controle geweest. Tijdens die controle is geconstateerd
dat gebouw B is opgericht als bedoeld in het Besluit emissiearme huisvesting.
In paragraaf 6 van de considerans zijn de teksten gewijzigd. Er wordt nu alleen gesproken over
oprichting en niet meer over het gebruik.

Appellanten geven aan dat zij een gewijzigde tekening willen indienen van de daadwerkelijke
situatie van de ventilatie van gebouw A. Appellant heeft aangegeven, dat dit als zienswijze
aangemerkt moest worden.
Op 12 oktober 2016 is een gewijzigde tekening ingediend. Op deze gewijzigde tekening is de
ventilatie van gebouw A aangepast overeenkomstig de daadwerkelijke gerealiseerde situatie.
In de bij de aanvraag ingediende V-stacks berekeningen was al wel gerekend met de feitelijke
situatie. De milieu hygiënische situatie voor omwonenden verandert niet door deze gewijzigde
ventilatie-indeling.
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Bijlage 3

OVERWEGING MiLiEURELEVANTE ASPECTEN
1. De aanvraag
Op 2 juni 2016 is een aanvraag vooreen omgevingsvergunning voor het milieuverantwoord
ondernemen (revisie) binnengekomen vooreen pluimveebedrijf.

Tabel la: aangevraagde dieren
Diercategorie
(Rav-code)

Huisvestings-systeem

Aantal
dieren

NH3

Odeur

(1)

(2)

o,3A

Legkippen
(Rav-E2.ii.i)

volièrehuisvesting, minimaal
50% van de leefruimte is
rooster met daaronder een
mestband. Mestbanden
minimaal eenmaal per week
afdraaien. Roosters in
minimaal twee etages.
(BWL 200r,.0Q.Vi

49.838

0,09

additionele technieken voor
mestbewerking
en mestopslag
(Rav-E6.8)

overige opslag mest,
afgesloten mestopslagloods

49.838

0,05

PM.„

NH^/
jaar

Totaal
odeur

Totaal

6S

4.485,42

16.944,92

3.239.470

6-977,32

I6-9AA,92

3-239-A70

NH,/
jaar

Totaal
odeur

Totaal
PM,o

4.485,42

16.944,92

3.239.470

2.491,90

Totaal

OF

Tabel ib: aangevraagde dieren
Diercategorie
(Rav-code)

Huisvestings-systeem

Aantal
dieren

NH3

Odeur

(1)

(2)

o,3A

(groot-)ouderdieren van legrassen
(Rav-Ei.ii.i)

volièrehuisvesting, minimaal
50% van de leefruimte is
rooster met daaronder een
mestband. Mestbanden
minimaal eenmaal perweek
afdraaien. Roosters in
minimaal twee etages.
(BWL looA.OQ.Vi

49.838

0,09

additionele technieken voor
mestbewerking
en mestopslag
(Rav-E6.8)

overige opslag mest,
afgesloten mestopslagloods

49.838

0,05

Totaal

PM.o

J3L
65

2.491,90

6.977.32

16.9W31 3-^39-A7°

1) emissie in kg NHj perdierplaats per jaar volgens de Regeling ammoniak en veehouderij
2) geuremissiefactor in odour units per seconde per dier volgens de Regeling geurhinder en veehouderij
3) fijn stofemissie (gr. PMiJdier/jaar). Volgens emissielijst op rijksoverheid.nl

Er wordt vergunning gevraagd voor een uitbreiding van het aantal stuks pluimvee in stal A en
voor het opslaan van pluimveemest in de mestopslagloods.
2.

Huidige vergunning situatie

Er is op 24 januari 2013 een omgevingsvergunning activiteit milieu (revisie), fase1 verlee
nd voorde
in tabel 2a of 2b vermelde dierbezetting. Daarna is op 19 mei 2016 een omgevingsvergunning
activiteit bouwen en milieuneutraal veranderen, fase 2 afgegeven.
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Tabel 2a: vergunde dieren
Diercategorie
(Rav-code)
Legkippen
(Rav-E2.ii.i)

Legkippen
(Rav-E2.11.2a)

Huisvestings-systeem

Aantal
dieren

NH3

Odeur

(1)

(2)

volièrehuisvesting, minimaal
50% van de leefruimte is
rooster met daaronder een
mestband. Mestbanden
minimaal eenmaal per week
afdraaien. Roosters in
minimaal twee etages.
tBWL 200^.0q.Vl

19-559

0,09

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 200^.io.V2). beluchtingscapaciteit minimaal 0,2
m^ per dier per uur

29.000

0,055

PM.o

NHj/

_i2L

_jaa^

Totaal
odeur

0,34

65

1.760,31

6.650,06

1.271.335

0,34

65

1.595,00

9.860,00

1.B85.000

3355,31

16. 510,06

3-^56.335

Totaal
PM„

Totaal

Totaal
PM.o

OF

Tabel 2b: vergunde dieren
Diercategorie
(Rav-code)

Huisvestings-systeem

Aantal
dieren

NH3

Odeur

(1)

(2)

PM„

NHj/

_(3L

^Jaa^

Totaal
odeur

(groot-)ouderdieren van legrassen
(Rav-Ei.ii.i)

volièrehuisvesting, minimaal
50% van de leefruimte is
rooster met daaronder een
mestband. Mestbanden
minimaal eenmaal per week
afdraaien. Roosters in
minimaal twee etages.
(BWL 200t..oq.Vi

19-559

0,09

0,34

65

1.760,31

6.650,06

1-271-335

(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 200A.10.V2). beluchtingscapaciteit minimaal 0,2
m^ perdier per uur

29.000

0,055

0,34

65

1595,00

9860,00

1.885.000

3-355,31

16. 510,06

3-^56.335

(Rav-E2.11.2a)

Totaal

1) emissie in kg NHj per dierplaats per jaar volgens de Regeling ammoniak en veehouderij
2) geuremissiefactor in odour units per seconde per dier volgens de Regeling geurhinderen veehouderij
3) fijn stofemissie (gr. PMiJdier/jaar). Volgens emissielijst op rijksoverheld.nl

3. Activiteitenbesluit
Op 1 janu
ari 2008 is het Besluit algermene regels voor inrichtingen milieubeheer (verder genoemd
het Activiteitenbesluit) in werking getreden. Daarnaast is op1 Janua
ri 2008 de ministeriële
regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (verder genoemd de Regeling) in
werking getreden. Op ijanuari 2013 is het Activiteitenbesluit opnieuw gewijzigd, waardoor een
groot aantal bedrijven van de vergunningplicht onder de algemene regels zijn komen te vallen.
Er wordt vergunning aangevraagd voor het houden van totaal 49.838 stuks pluimvee. Volgens
bijlage 1 van de Richt
lijn Industriële Emissies (RIE), onderdeel 6.6 wordt onder een IPPC-installatie
verstaan een intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee.
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De bedrijfsmatige activiteiten die deze inrichting uitoefent betreft een IPPC-installatie. Het
betreft een aangewezen inrichting als bedoeld in artikel 1.1 lid 3van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo), juncto artikel 2.1, tweede lid van de Besluit omgevingsrecht.
Hierom is het een type C inrichting als bedoeld in artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit.
Voor de inrichtingen type C geldt dat voor een deel van hun activiteiten het Activiteitenbesluit
van toepassing is. De informatie uit de aanvraag wordt aangemerkt als melding op grond van
artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit. Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting de
onderstaande activiteiten zoals genoemd in het Activiteitenbesluit plaats vinden. Op deze
activiteiten zijn de bepalingen en voorschriften van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling rechtstreeks van toepassing.
Afdeling
Omschrijving
2.1
Zorgplicht
2.2
Lozingen
Lucht
2-3
Bodem
2.4
Afvalwaterbeheer (huishoudelijk afvalwater en lozen van hemelwater)
3-1

3-2

Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende
voorziening
Installaties

§3.2.1

Het in werking hebben van een stookinstallatie

3-3

Activiteiten met voer- of vaartuigen

^3•3•2
3-4

Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen
voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen
Opslaan van stoffen of het vullen van gasflessen

§3-4-3

Opslaan en overslaan van goederen

§3-4-5

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

§3-5-3
§3-5-4
§3-5-6

Telen van gewassen in de open lucht
Waterbehandeling van agrarische activiteiten
Het behandelen van gewassen

§3-5-8

Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven

53-2-3

4. 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 milieubeheervan 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.
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5. Besluit Milieueffectrapportage
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.
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.
De drempelwaarden voor de dieren waarvoor vergunning wordt aangevraagd is volgens kolom 2 van
onderdeel D14 van de bijlage van het Besluit m.e.r.:
De oprichting, wijziging, of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van
meer dan:
- 40.000 stuks pluimvee (Rav-cat. E, F, G en J).
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 1.279 stuks pluimvee. 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 milieueffectbeoordeling. 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.
de kenmerken van de activiteit én desamenhang met de andere activiteiten ter plaatse
Het houden van pluimvee 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.

de plaats waar de activiteit plaatsvindt
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 3
kilometer van een zeer kwetsbaar natuurgebied (nabij Elim) en op ongeveer 10,2 kilometer van
een Natura 2000-gebied (Mantingerzand).
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de kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voorhet milieu diede 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 deJuiste
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 en veehouderij
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 emissieeisen die op grond van de Wet milieubeheer aan de huisvesting van dieren zijn gesteld (Besluit
emissiearme 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 or ndom 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. Een overzicht van de ammoniakemissie staat in de
paragrafen 1 en 2,in de tabellen 1 en 2 verme
ld.
Besluit emissiearme huisvesting
Het Besluit emissiearme huisvesting bevat voor een aantal diercategorieën maximale
emissiewaarden qua ammoniak en fijn stof, waaraan de huisvesting van de dieren zal moeten
voldoen.
Er wordt vergunning aangevraagd voor het houden en uitbreiden van legkippen of
(groot)ouderdieren van legrassen binnen de bestaande stallen A en B. In bijlage1 van het Be
sluit
emissiearme huisvesting zijn voor legkippen en (groot)ouderdieren van legrassen verschillende
maximale emissiewaarden opgenomen.
Het aangevraagde huisvestingssysteem van stal A voldoet voor het houden van legkippen en
(groot)ouderdieren van legrassen aan de vereiste maximale emissiewaarden.
Wat betreft stal B ishet gestelde in artikel 5 lid 3van het Besluit emissiearme huisvesting van
toepassing. Er was voor deze stal op 30 juni 2015een onherroepelijke omgevingsvergunning, ais
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel a, van de Wabo. Dat houdt in dat, indien de stal voor
a oktober 2016 is opgericht de maximale emissiewaarde van kolom A in plaats van toepassing is
pp het huisvestingssysteem. Het aangevraagde stalsysteem voldoet hieraan. Op 21 september
izoiS is tijdens een bedrijfscontrole geconstateerd dat stal B is opgericht overeenkomstig het
gestelde in artikel 5 lid 3 van het Besluit emissiearme huisvesting.
Het gestelde in het Besluit emissiearme huisvesting is rechtstreeks geldend.
Opmerking: voor de langdurige mestopslag in mestopslagloods is in het Besluit emissiearme
huisvesting geen maximale emissiewaarde opgenomen.
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Besluit emissiearme huisvesting, artikel 7 (fijn stof)
Ten aanzien van het huisvesten legkippen en (groot)ouderdieren van legrassen is in het Besluit
emissiearme huisvesting, volièrehuisvesting, in bijlage 2 van het Besluit emissiearme huisvesting
een maximale emissiewaarde voor fijn stof opgenomen. Doordat stal A is opgericht voori juli 2015
is de maximale emissiewaarde hierop niet van toepassing. Op stal Bis het gestelde in artikel 7 lid 2
van toepassing. Stal B is voor 1 ok
tober 2016 opgericht. Hierdoor wordt voldaan aande maximale
emissiewaarden voor fijn stof.
Er kan worden voldaan aan de gestelde eisen van het Besluit emiss
iearme 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.
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 17november 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 legkippen of (groot)ouderdieren van legrassen.
Hiervoor zijn in de Rgv geuremissiefactoren vastgesteld. Er is een berekening van de geurbelasting
uitgevoerd.
Berekening geurbelasting aangevraagde situatie:
Gegenereerd met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V.
Berekende ruwheid: 0,13 m
Meteo station: Eindhoven
Brongegevens:
BronlD

X-coördinaat

Y-coördinaat

Stal A (20.838) 234838

519 271

stal B (29.000) 234 774

519 315

EP Hoogte Gem.geb. hoogte

3,4
3,1

EP Diam.

3.8

1,01

4.9

3,30

EP Uittr. snelh.

0,40
0,40

E-Aanvraag

7085
9860

Geurgevoelige ocaties:
X-coördInaat

Y-coördinaat

Schuineslootweg 103

234927

519 142

14,0

6,8

Schuineslootweg 138

234 975

519 218

14,0

7,6

Schuineslootweg 138a 234 956

519 260

14,0

10,1

Schuineslootweg 142

519 446

14,0

7,6

234902

Geurnorm

Geurbelasting

GGLID

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de berekende geurbelasting op het genoemde geurgevoelige
object minder dan de geurnorm, zo die is vastgesteld in de "Verordening geurhinder en
veehouderij gemeente Hardenberg", bedraagt.
Aan de vereiste vaste afstand van 50 meter (buiten de bebouwde kom) tot geurgevoelige
objecten behorend bij een andere veehouderij wordt voldaan.
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Ook moet een afstand tussen het geurgevoelige object en de gevel van het dierenverblijf worden
aangehouden; deze afstand bedraagt tenminste 50 meter ten opzichte van geurgevoelige
objecten in een bebouwde kom en tenminste 25 meter ten opzichte van geurgevoelige objecten
buiten een bebouwde kom. Ook aan deze afstanden wordt voldaan.
Op grond van de Wgv en de "Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Hardenberg" kan
de vergunning worden verleend.
8. Luchtkwaliteit
De meest relevante luchtkwaliteitseisen voor agrarische inrichtingen hebben betrekking op
zwevende deeltjes (PM^^j en PMio). De stof NOj komt voornamelijk vrij bij verbrandingsprocessen.
Gezien de activiteiten van de inrichting kan worden gesteld dat geen of nauwelijks NO^ wordt
uitgestoten. De andere genoemde stoffen (zwaveldioxide, lood, koolmonoxide, benzeen en ozon)
zijn niet relevant bij een agrarisch bedrijf. Aan de grenswaarden die voor deze stoffen zijn
vastgesteld, is niet getoetst. Gezien de aard van de inrichting (veehouderij) zullen deze niet worden
overschreden.
Voor zwevende deeltjes zijn de volgende grenswaarden opgenomen;
• 24 uurgemiddelde grenswaarde van 50 mg/Nm^ voor PMio, waarbij geldt dat deze maximaal 35
keer per jaar mag worden overschreden;
• jaargemiddelde grenswaarde van 40 mg/Nm^ voor PMio;
• jaargemiddelde grenswaarde van 25 mg/Nm^ voor PM^ 5.
Voor het berekenen van de concentratie van PMj jZijn nog niet in alle gevallen emissiefactoren
bekend. Tot die tijd zal voor de beoordeling van PMj 5 worden uitgegaan van een publicatie van het
Planbureau voor de leefomgeving. Op basis van een onderzoek van het RIVM ("Attainability of
PM2,5 air quality standards, situation for the Netherlands in a European context, J. Matthijsen, B.A
Jimmink, F.A.A.M de Leeuw en W. Smeets, Planbureau voor de Leefomgeving, Bilthoven 2009)
wordt geconcludeerd dat wanneer aan de normvoor PM^o wordt voldaan, dit ook geldt voor de
norm voorPMjj.
Als er sprake is van een beperkte toename van de luchtverontreiniging die niet in betekenende
mate bijdraagt aan de concentratie PMio 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) op1 augustus 2009 bed
raagt de definitie van
NIBM 3% van de grenswaarde, dat is 1,2iig/m3 (artikel 2, lid 1, Besluit NIBM in samenhang met
bijlage lA 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 detabel 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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Afstand in meters
tot te toetsen plaats

70

80

90

Totale emissie in
gr./jaarvan de
uitbreiding

324.000

387.000

473.000

581.000

817.000

140

i5o

1.075.000

1.376.000

In tabelivan paragraafien tabel 2 van paragraaf 2 is de belasting van de bedrijfsvoering in de
vergunde en aangevraagde situatie berekend. De toename van de emissie als gevolg van de
aangevraagde verandering bedraagt 83.135 gr./Jaar.
De afstand van het meest nabij gelegen emissiepunt tot een gevoelige bestemming als bedoeld
in het Besluit gevoelige bestemmingen bedraagt ongeveer 70 meter (tuin Schuineslootweg
138a). Uit de tabel blijkt dat de uitbreiding beneden de 3%NIBM-grens blijft. Ook is bij de
aanvraag een ISL3a-berekening gevoegd, waaruit blijkt dat aan de gestelde normen wordt
gedaan.
Gelet op het gestelde onder titel 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 januar
i 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 vande Best
Beschikbare Technieken (BBT).
Volgens artikel 1.1de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is eenIPPC-installatie
een installatie voor industriële activiteiten als bedoeld in bijlage I van de richtlijn inzake
industriële emissies.
Volgens bijlage 1 van de IE,
R 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 30kg), of
• met meer dan 750 plaatsen voor zeugen.
De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd, heeft betrekking op de realisatie van een
bedrijf met 49.838 plaatsen voor pluimvee. Hiermee wordt de ondergrenswaarde van 40.000
plaatsen voor pluimvee overschreden waardoor de installatie moet worden aangemerkt als een
IPPC-installatie. Het toetsingskader wordt gevormd door de betreffende artikelen van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht waarin de RIE is geïmplementeerd.
Best beschikbare technieken. BBT
Bij het nemen van deze beschikking is rekening gehouden met de volgende BBT-conclusies:
Categorie in bijlage1 RIE

Primair relevante BBTconclusies/ BREF

Tevens van belang zijnde
BBT-conclusies / BREF's

Intensieve pluimvee- of
varkenshouderij met meer
dan 40.000 plaatsen voor
pluimvee

BREF Intensieve pluimvee- en
varkenshouderij (BREF IV)

BREF op-en overslag
bulkgoederen (BREF ESB)
BREF Energie-efficiëntie
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Naast de BBT-conclusies is rekening gehouden met de volgende in de bijlage bij de Regeling
omgevngsrecht (Mor) aangewezen informatiedocumenten over beste beschikbare technieken:
• Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB), 2012;
• Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij, juni 2007;
• Oplegnotitie BREF Intensieve pluimvee- en varkenshouderij, juli 2007;
• Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15: Opslag vanverpakte gevaarlijke stoffen, december 2011.
Ammoniakemissie
De stallen moeten voldoen aan de best beschikbare technieken (BBT), zoals bedoeld in artikel 2,
lid 11van de IPPC-richtlijn. De ammoniakemissie van de vergunde en aangevraagde dierbezetting staat in de tabellen van paragraaf 1 en 2 uitge
werkt.
In hoofdstuk 6, onderdeel Besluit emissiearme huisvesting, staat aangegeven dat het aangevraagde stalsysteem voldoet aan de in dit besluit gestelde emissie-eisen. Dit wordt beschouwd
als BBT.
Beleidslijn tPPC-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 debeleidslijn 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 3.355,31kg. Er wordt vergunning
gevraagd voor een ammoniakemissie van 6.977,32 kg. Omdat er een toename van ammoniak is,
is de beleidslijn van toepassing.
In de beleidslijn is gesteld dat, als de jaarlijkse ammoniakemissie na uitbreiding meer is dan 5.000
kg, er strengere eisen dan de maximale emissiewaarde, zoals gesteld in bijlage 1 van het Be
sluit
emissiearme huisvesting, moet worden toegepast.
Volgens tabel 1 bele
idslijn moet in het segment tussen 5.000 en10.000 kg. NH3 van een strengere
emissiegrenswaarde (BBT+, voor legkippen 0,110 kg NH3) worden uitgegaan.
Er wordt vergunning gevraagd voor het houden van 49.838 legkippen of (groot)ouderdieren van
legrassen. De ammoniakemissie hiervan bedraagt 4.485,42 kg. En voldoet aan de maximale
emissiewaarde van het Besluit emissiearme huisvesting. Ook wordt vergunning gevraagd voor de
opslag van mest in een mestopslagloods. De ammoniakemissie van deze opslag bedraagt
2.491,90 kg. Voor deze nageschakelde techniek geldt geen maximale emissiewaarde. Doordat
door deze opslag de totale ammoniakemissie wel de 5.000 kg NH3-grens komt is wel beoordeeld
of kan worden voldaan aan de BBT+-norm van 0,110 kg NH3 (dit geldt boven de 5.000 grens).
Doordat de mestopslag is gekoppeld aan het aantal stuks pluimvee is bij de berekening
uitgegaan van de som van de ammoniakemissie van de mestopslag en het aantal stuks pluimvee.
Er wordt voldaan aan de gestelde eisen in de beleidslijn.
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. In
de vergunning worden geen verdere voorschriften opgenomen.
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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 m3
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. In het aanvraagformulier staat aangegeven dat elektriciteitsverbruik
56.000 kWh en het aardgasverbruik 1.500 m^ zal gaan bedragen.
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.
Voor wat betreft BBT bij het energieverbruik moeten de stallen goed geïsoleerd zijn, de
aanwezige ventilatiesystemen moeten optimaal zijn afgesteld en moet energiezuinige
verlichting worden toegepast. In de vergunning worden voorschriften opgenomen voor
energiebesparing.

Opslag pluimveemest
De mest van het pluimvee wordt langdurig opgeslagen in de mestopslagloods. 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.
Er wordt voldaan aan BBT.
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. Opslag van gevaarlijke stoffen in emballage:
De PGS 15 is op hoofdlijnen van toepassing op gassen (klasse 2, 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 (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
reinigings-, bestrijdings- en diergeneesmiddelen vallen onder ADR-klassen 8, 5 en 6, maar blijven
beneden de in de PGS 15 genoemde ondergrenzen 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.
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11. 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 Bodemrisicochecklist 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".
Binnen de inrichting vinden de navolgende bodembedreigende activiteiten plaats:
opslag van spoelwater;
opslag van vaste mest;
opslag reinigings- en ontsmettingsmiddelen in emballage;
opslag bestrijdingsmiddelen in emballage;
opslag van diergeneesmiddelen;
opslag van kadavers.
Deze bodembedreigende activiteiten kunnen worden beschouwd als reguliere activiteiten van een
pluimveebedrijf. Het 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.
12. Geluid
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)
De omgeving van de inrichting en daaraan gerelateerd de te beschermen woonomgeving sluit
het meest aan bij de typering 'landelijke omgeving' uit de Handreiking industrielawaai en
vergunningverlening. Dit betekent een richtwaarde van 40 dB(A) etmaalwaarde.
Omdat de omgeving een agrarisch karakter heeft wordt met het verlenen van deze vergunning
aangesloten bij de tijdsperioden van het Activiteitenbesluit.
Daarnaast kent het Activiteitenbesluit een richtwaarde van 45 dB(A) etmaalwaarde. Deze waarde
wordt overgenomen in deze vergunning.
Maximale geluidniveaus (LA,maJ:
de maximale geluidniveaus dienen getoetst te worden aan hoofdstuk 4 van de Handreiking
industrielawaai en vergunningverlening. Hierin is alsrichtwaarde 50, 45 en 40dB(A) gesteld voor
respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. De niveaus moeten in principe beperkt blijven
tot 70, 65 en 60 dB(A) zijnde de grenswaarden voor de dag-, avond- en nachtperiode.
Ook hierbij is aansluiting gezocht bij de tijdsperioden van het Activiteitenbesluit.
Uit de aanvraag en de daarbij behorende stukken volgt dat er redelijkerwijs vanuit kan worden
gegaan dat de door de inrichting veroorzaakte piekniveaus beneden de richtwaarden /
grenswaarden blijven.
Gezien de korte afstand van de inrichting tot aan omliggende geluidsgevoelige objecten zullen
de grenswaarden in de voorschriften worden opgenomen.

Wummer: V2016-0644-01
Datum : 27 oktober 2016

17

In het aanvraagformulier is aangegeven dat het laden en lossen van dieren vier keer per jaar, in
de avondperiode, plaatsvindt. Dit valt onder het 12 dagen-criterium. Deze incidentele activiteiten
worden niet tot representatieve bedrijfssituatie gerekend en kunnen als incidenteel worden
beschouwd en vallen derhalve buiten de representatieve bedrijfssituatie.
Het lossen van mengvoer, het laden van eieren en het afvoeren van mest vindt in de dagperiode
plaats.
In voorschrift 2.2 is bepaald, dat indien (aroot-)ouderdierenvan legrassen, inclusief hanen worden
gehuisvest de hanen niet in de 'winteraarten' mogen worden gehuisvest.
Bij het opstellen van de voorschriften is aansluiting gezocht bij de werktijden en geluidsnormen
uit het Besluit landbouw milieubeheer.
13. 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 bedrijfsafvalstoffen 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.
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 vijfjaar 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.
14. Stalluchten plantschade
Op 1 janu
ari 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 (IPG), 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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15. 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: wordt er voldaan aan de gestelde eisen in de Wgv en de
geurverordening;
- Wat betreft luchtkwaliteit, fijn stof: wordt er 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 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.
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.
16. 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) en 2.4 (bodem) vermelden
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 ovenweging.
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.
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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 vaste mest tot
600 m^.

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 PGS15.
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 (zoalseen 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 Activiteitenbesiuit zijn voor verschillende activiteiten die, volgens de
aanvraag, binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene voorschriften opgenomen. In de
AIM-module (www.aimonline.nl/) kunt u checken welke algemene milieuregels voor uw
inrichting van toepassing zijn. Wij adviseren u deze module in te ullen.
v
Naast de voorschriften
van het Activiteitenbesiuit zijn de volgende (aanvullende) voorschriften van toepassing.

1.

ALGEMEEN

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

In de inrichting zijn maximaal de volgende te houden dieren aanwezig:
- 49.838 Legkippen, volièrehuisvesting, minimaal 50% van de leefruimte is rooster met
daaronder een mestband. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien.
Roosters in minimaal twee etages BWL 2004.0q.V1 (Rav-Ez.ii.i), met additionele
technieken voor mestbewerking en mestopslag, overige opslag mest, afgesloten
mestopslagloods, (Rav-E6.8).
OF
- 49.838 (groot-)ouderdieren van legrassen, volièrehuisvesting, minimaal 50% van de
leefruimte is rooster met daaronder een mestband. Mestbanden minimaal eenmaal
per week afdraaien. Roosters in minimaal twee etages BWL zoozt.og.Vi (Rav-Ez.ii.i),
met additionele technieken voor mestbewerking en mestopslag, overige opslag mest,
afgesloten mestopslagloods, (Rav-E6.8).
2.2

Indien (groot-)ouderdieren van legrassen, inclusief hanen worden gehuisvest mogen de hanen
niet in de 'wintergarten' worden gehuisvest.
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2-3
De in de aanvraag opgenomen hygiënemaatregelen moeten toegepast worden.
2.4
Teneinde zoönosen te weren en om ziektedruk en de uitbraak van ziekten te voorkomen, dienen
de volgende maatregelen in ieder geval teworden 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 waaronder tempexkeverbestrijding.
2-5
De langdurige opslag van pluimveemest dient plaats te vinden in de daarvoor bestemde
mestopslagloods.
3.

AFVALSTOFFEN

3.1
De vrijgekomen (gevaarlijke) afvalstoffen worden zo vaak als nodig is maarten minstei maal per
jaar uit de inrichting afgevoerd naar een erkende verwerker.
Scheiden van afvalstoffen
3-2
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;
asbest;
karton en papier;
metalen;
vloeibaar afval;
overig bedrijfsafval.
3-3
Zwerfvuil dat buiten de inrichting is geraakt wordt meteen opgeruimd.
3-4
Afvalstoffen worden zodanig opgeslagen, bewerkt en verwerkt dat geen geur- en stofemissies
naar de omgeving ontstaan.
3-5
Afvalstoffen, inclusief gevaarlijke afvalstoffen, die de bodem kunnen verontreinigen worden
opgeslagen in goed gesloten en voor die stoffen geschikte verpakkingen.
3-6
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
3-7
Gevaarlijke afvalstoffen die vrijkomen binnen de inrichting worden niet gemengd met andere
afvalstoffen.
3.8
De concentratie van in gevaarlijke afvalstoffen voorkomende stoffen wordt niet gewijzigd of
verlaagd door verdamping, verdunning, vermenging of uitloging.

3-9
De emballage voor de opslag van gevaarlijke afvalstoffen is dicht en voldoende sterk en geschikt
voor de betreffende stof.
3.10

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.
3-11

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.
3.12

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.

313
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.
Nazorg
31A
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), hulpen afvalstoffen worden afgevoerd. Gebouwen en installaties die niet worden verwijderd en
afgevoerd moeten ook na bedrijfsbeëindiging in goede staat van onderhoud blijven.
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ENERGIE

41
Binnen de inrichting dienen bij investering- en vervangingsmomenten alle energiebesparende
maatregelen met een terugverdientijd van ten hoogste vijfjaar ingevoerd te worden, tenzij er
niet-financiële redenen zijn waarom de maatregel niet inpasbaar is in de bedrijfsvoering of de
maatregel een onaanvaardbaar effect heeft op een ander milieucompartiment.
4-2
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.
4-3
Vergunninghouder moet de jaarrekening van het waterverbruik binnen de inrichting bewaren. De
gegevens moeten naar herkomst (drink-, grond- en oppervlaktewater) worden geregistreerd (m^)
4-4
Het schoonmaken van stallen en materieel dient zo nodig met hogedrukreinigers na iedere
productiecyclus of ronde plaats te vinden.
4-5
Voor buiten-, algemene- en accentverlichting mag geen gebruik worden gemaakt van
gloeilampen. Hierbij moeten zoveel mogelijk energiebesparende verlichtingsapparatuur, zoals
reflecterende armaturen met spaarlampen worden toegepast.
4.6
Voor de ruimteverlichting dient gebruik te worden gemaakt van energie-arme apparatuur, zoals
spaarlampen of TL-verlichting.
5.

GELUID EN TRILLINGEN

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)
51
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 geluidgevoelige
bestemmingen niet meer dan:
45 dB(A) tussen 06.00 en 19.00 uur (dagperiode);
40 dB(A) tussen 19.00 en 22.00 uur (avondperiode);
35 dB(A) tussen 22.00 en 06.00 uur (nachtperiode).
Maximale geluidniveau (LAmax)
5-2
Het maximale geluidniveau (LAmax) in de representatieve bedrijfssituatie, veroorzaakt door de
in de inrichting aanwezige toestellen, werktuigen en installaties en door de in de inrichting
verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, is ter plaatse van woningen van geluidgevoelige
bestemmingen niet meer dan:
70 dB(A) tussen 06.00 en 19.00 uur (dagperiode);
65 dB(A) tussen19.00 en 22.00 uur (avondperiode);
60 dB(A) tussen 22.00 en 06.00 uur (nachtperiode).
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Incidentele bedrijfssituatie
5-3
Het laden en lossen van dieren mag maximaal vier keer per jaar plaatsvinden in de avondperiode
(19.00-22.00 uur).

5-4
Ten behoeve van laden en lossen vanmest en pluimvee mogen geen vrachtwagen of containers
op of nabij de openbare weg worden gestald. Het manoeuvreren van vrachtwagens dient plaats
te vinden op het terrein van de inrichting.
5-5
Het meten en berekenen van de geluidniveaus en het beoordelen van de meetresultaten vindt
plaats volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, uitgave 1999.
5.6
In de inrichting mogen slechts motorvoertuigen en andere apparaten, machines of installaties
met een (verbrandings)motor in werking zijn, die zijn voorzien van een doelmatige en in goede
staat verkerende geluiddemper en uitlaatsysteem.
6.

GEVAARLIJKE STOFFEN

6.1
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'.
6.2
Emballage is alleen gestapeld als deze hiervoor geschikt is. Breekbare emballage is niet
gestapeld.
6-3
Lege, niet gereinigde emballage van gevaarlijke stoffen is opgeslagen als volle emballage.

6.4
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.

6-5
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.

6.6
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.
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6.7
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.

6.8
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.

OVERIGE ACTIVITEITEN

Hoofdstuk 3, Activiteitenbesluit

Extra voorschriften
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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-150, NEN-, NEN-EN-, NENISO-, NVN-norm, Ai-blad, BRL, CPR, PG5 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 isvan 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 voorde 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 enandere 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.
BODEIVIRISICO(CATEGORIE):
Typering van de kans op(en omvang van) een bodembelasting dooreen specifieke
bedrijfsmatige activiteit.
BODEMRISICOCATEGORIE A:
Verwaarloosbaar bodemrisico.
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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 (lEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd
in de lEC-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 Ge
luidhinder.
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 2.1van
de Wet ruimtelijke ordening, een inpassingsplan als bedoeld in artikel 2.26 of 2.28 van die wet
daaronder mede begrepen, de beheersverordening, bedoeld in artikel 2.28 van die wet, 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 mag worden gebruikt voor menselijk wonen of
menselijk verblijf;
GEURHINDER
gevolgen voor het milieu door de emissie van geur.
GEVAARLIJKE AFVALSTOF
afvalstof die een of meer van de in bijla
ge 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).
3De geldende tekst van wet- en regelgeving is te vinden op www.wetten.nl.

Voor kennisgeving en nadere informatie:

afdeling Ruimtelijk Domein
Postbus 500
7770 BA Hardenberg

