
 

 

 

 

 
 

 

Besluit 

verlenen van de omgevingsvergunning 
voor het bouwen van een vleeskuikenstal en een loods 

 

   Adres  Bûterheideveld 19 A te Makkinga 
   Besluitdatum: 3 juli 2018 
   Besluitnummer: OV-2017-6546 
 

Aanvrager: 
Kraak Pluimveehouderij 

Bûterheideveld 19A, 8423 TB Makkinga 
 

Gemachtigde: 
ForFarmers Nederland B.V. 

Postbus 91, 7240 AB Lochem 
 

 

Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf hebben op 17 oktober 2017 een aanvraag 
ontvangen voor het bouwen van een vleeskuikenstal en een loods, op het adres Bûterheideveld 19 A 
te Makkinga. De aanvraag is geregistreerd onder nummer OV-2017-6546. 
 
De aanvraag is aangeleverd en geregistreerd in het Omgevingsloket online (OLO) bij ons bekend 
onder OLO nummer: 3256951 

De aanvrager vraagt toestemming voor het volgende: 

• Het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het in werking hebben daarvan na die 
verandering als bedoeld in artikel 2.6 van de Wabo (revisievergunning). 

• Het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder a van de 
Wabo 

• Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan als bedoeld in 
artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder c van de Wabo. 

 
Bevoegd gezag 
Op basis van artikel 2.4 van de Wabo zijn de burgemeester en wethouders van de gemeente 
Ooststellingwerf bevoegd gezag voor de onderhavige inrichting. 
 
Ontvankelijkheid 
Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de 
indieningvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een 
omgevingsvergunning moeten worden verstrekt om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De 
regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) met een nadere 
uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). 



 

 

 

 Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de 
gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en is in 
behandeling genomen. Uw aanvraag voldoet aan de vereisten uit het Bor en Mor.  

Bij dit besluit hebben wij de op 5 april 2018 ingekomen aanvullende (akoestische) gegevens 
betrokken. 
 
Procedure 
Voor de voorbereiding van de beschikking is de procedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb) en paragraaf 3.3 van de Wabo gevolgd. 

 De ontwerpbeschikking heeft van 10 mei 2018 tot en met 20 juni 2018 ter inzage gelegen. 

 
Zienswijzen 
Ingevolge artikel 3:15, lid 2 van de Awb juncto artikel 3.12, lid 5 van de Wabo kon een ieder van 10 mei 
2018 tot en met 20 juni 2018 zijn zienswijze naar voren brengen. Van deze mogelijkheid is geen gebruik 
gemaakt. 
 
Besluit 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf zijn voornemers te besluiten, gelet 
op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1, artikel 2.6 en 
artikel 2.14, lid 4 van de Wabo, de omgevingsvergunning onder de bijgevoegde voorschriften te 
verlenen en dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning: 

• Aanvraagformulier van 17 oktober 2017; 

• Plattegrond bouw pluimveestal kenmerk 17-050-03, blad 2; 

• Tekening bouw pluimveestal kenmerk 17-050-04, details; 

• Advies- en onderzoeksrapport Brandbeheersing, project 17-115 met datum 10 oktober 2017; 

• Tekening nieuwbouw berging kenmerk 17-050-05;  

• Tekening bouw pluimveestal 17-050-01 VAG; 

• Tekening bouw pluimveestal 17-050-02 VAG; 

• Advies Brandweer Fryslân met datum 6 februari 2018; 

• Milieutekening, projectnummer 17-050-M, van 10 mei 2016, laatst gewijzigd op 27 september 
2017; 

• Bijlage aanvraag omgevingsvergunning activiteit milieu, van 17 oktober 2017; 

• Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling van 31 mei 2017;  

• Mer-beoordelingsbesluit van 17 juli 2017 

• Akoestisch onderzoek van 25 september 2017, kenmerk 2017-3077, opgesteld door Sain 
milieuadvies; 

• Notitie ‘Aanvullende berekening i.v.m. maatregel’ van 5 april 2018, kenmerk  
2017-3077-b2550/1733, opgesteld door Sain milieuadvies. 
 

 

Deze brief is opgesteld en ondertekend met inachtneming van het Besluit mandaat OWO-VTH 2016. 

 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf 
 
 
 
 
 
 
W. Smit 
Teamleider Vergunningen 

  

 
 

 



 

 

 

Rechtsmiddelen (beroep)   
Op grond van artikel 8.1 van de Algemene wet  bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden met   
ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij:   
   
Rechtbank Noord Nederland,    
Afdeling bestuursrecht,    
Postbus 150,    
9700 AD Groningen.    
   
In principe staat het beroep alleen open voor belanghebbenden die tijdig hun zienswijze hebben   
ingebracht tegen de desbetreffende ontwerp-beschikking.   
   
Tevens kunnen belanghebbenden - voor zover zij daarbij een spoedeisend belang hebben - op grond   
van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht voorlopige voorziening tot schorsing van dit   
besluit vragen. Dit verzoek moet ingediend worden bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank   
Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.   



 

 

 

Overwegingen bouwen en RO 
 
De aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’ is getoetst aan artikel 2.10 van de 
Wabo. Indien geen weigeringsgronden aanwezig zijn, kunnen en moeten wij de gevraagde vergunning 
verlenen.  
 
a. Bouwbesluit 2012 
U hebt voldoende aannemelijk gemaakt dat het project, eventueel na opvolging van de in deze 
beschikking nader genoemde voorschriften, voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012. 
 
b. Bouwverordening 
U hebt voldoende aannemelijk gemaakt dat het project, eventueel na opvolging van de in deze 
beschikking nader genoemde voorschriften, voldoet aan de bepalingen van de bouwverordening. 
 
c. Redelijke eisen van welstand 
Het uiterlijk en/of de plaatsing van het project is, zowel op zichzelf beschouwd als in relatie tot de 
omgeving, niet in strijd met redelijke eisen van welstand. Daartoe is het project door de 
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Hûs en Hiem getoetst aan de bepalingen van de welstandsnota 
van de gemeente Ooststellingwerf. De commissie heeft op 25 oktober 2017 positief geadviseerd  
Wij kunnen ons vinden in het advies van Hûs en Hiem. 
 
d. Bestemmingsplan / beheersverordening 
De locatie waar het project wordt uitgevoerd is gelegen in het geldend bestemmingsplan  
“Bestemmingsplan buitengebied 2016” en het heeft daarin de bestemming “Agrarisch” (artikel 3), 
“Waarde – Archeologie 5” (artikel 39) en “Waarde – Cultuurhistorie1” (artikel 41).  
 
Uw aanvraag is in strijd met het bepaalde in artikel 39.2 waaraan getoetst is en waarmee strijdigheid 
optreedt van de planregels uit dit bestemmingsplan. Wij willen medewerking verlenen aan de realisatie 
van het project door af te wijken van de planregels van het bestemmingsplan. Voor de nadere 
motivering hiervan verwijzen wij naar de overwegingen in het kopje ‘Planologisch strijdig gebruik’, 
zoals hieronder aangegeven. 
 

• Planologisch strijdig gebruik (het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een 
bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie 
of een voorbereidingsbesluit ex artikel 2.1, lid 1 onder c, van de Wabo). 
 
Zoals hierboven reeds aangegeven wordt het project uitgevoerd op gronden gelegen in het geldende 
bestemmingsplan “Bestemmingsplan buitengebied 2016” en het heeft daarin de bestemming 
“Agrarisch”(artikel 3), “Waarde – Archeologie 5” (artikel 39) en “Waarde – Cultuurhistorie1” (artikel 41). 
 
Het project is in strijd met het bepaalde in artikel 39.2 van de planregels van dit bestemmingsplan.  
Artikel 39.2 van de planregels bepaalt dat: 
 
39.2 Bouwregels 
Op deze gronden mogen geen bouwwerken worden gebouwd, waarbij de bodem dieper dan 40 cm 
beneden het maaiveld wordt geroerd, met uitzondering van: 
a. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande oppervlakte met 
niet meer dan 2.500 m² wordt uitgebreid; 
b. bouwwerken met een oppervlakte kleiner dan 2.500 m² ten behoeve van andere, voor deze 
gronden geldende bestemmingen. 
 
In het project “voor het bouwen van een vleeskuikenstal en een loods” is de uitbreiding groter dan 
2500 m² en worden de poeren van de stal dieper gefundeerd dan 40 cm¹. 
 
Op grond van artikel 2.12,  lid 2 van de Wabo wordt de omgevingsvergunning voor planologisch 
strijdig gebruik (artikel 2.1, lid 1, onder c van de Wabo) slechts geweigerd indien de activiteit in strijd is 
met een goede ruimtelijke ordening en de vergunningverlening met toepassing van de in artikel 2.12, 
lid 1, onder  a van de Wabo genoemde mogelijkheden niet mogelijk is. 
 
Wij hebben gekeken of wij een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik op grond van 
artikel 2.12, lid 1, onder a van de Wabo kunnen en willen verlenen. Artikel 2.12, lid 1, onder a van de 
Wabo geeft 3 mogelijkheden om een dergelijke omgevingsvergunning te verlenen, namelijk: 



 

 

 

1º met toepassing van de in het bestemmingsplan/beheersverordening opgenomen regels inzake 
afwijking (binnenplanse afwijking); 
2º in de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen (zogenaamde kruimelgevallen, 
zoals opgenomen in artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor)); 
3º indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het 
besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat (zogenaamde Wabo-projectafwijkingsbesluit). 
 
Ad 1: Binnenplanse afwijkingsmogelijkheid: 
Artikel 39.3 biedt mogelijkheden om door middel van een omgevingsvergunning af te wijken van de 
regels van dit bestemmingsplan. Artikel 39.3 bepaalt dat: 
 
39.3 Afwijken van de bouwregels 
a. Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor bouwwerken 
met een oppervlakte groter dan 2.500 m² en dieper dan 40 cm, indien: 
1.door de aanvrager een rapport worden overgelegd waarin, naar het oordeel van het bevoegd gezag: 
•de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden verstoord in 
voldoende mate zijn vastgesteld;  
•in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden bewaard en/of 
gedocumenteerd. 
2.de aanvrager op vergelijkbare wijze overtuigend kan aantonen, voor zover het agrarische 
bouwvlakken betreft, dat ter plaatse geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.  
b. Indien uit het onder a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door 
het verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord, kunnen burgemeester en 
wethouders één of meer van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning: 
1.de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische waarden in 
de bodem kunnen worden behouden; 
2.de verplichting tot het doen van opgravingen; 
3.de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden 
door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het 
bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties. 
c. Indien het bevoegd gezag voornemens is aan de vergunning voorwaarden te verbinden als bedoeld 
onder b, wordt een archeologisch deskundige om advies gevraagd. 
 
U heeft mevrouw Aukje Mennens, archeoloog van steunpunt monumentenzorg Fryslân gevraagd om 
advies en zij heeft het volgende geadviseerd: 
 

“Naar aanleiding van uw bouwplan, de bouw van een pluimveestal aan de Bûterheideveld 19A te 
Makkinga kan ik u het volgende melden.  
 
1.    De nieuwe pluimveestal wordt gebouwd in een gebied waarvoor de dubbelbestemming WR-a 5 
geldt, een middelhoge archeologische verwachting. Dit betekent dat men bij bodemingrepen groter 
dan 2500 m2 en dieper dan 40 cm een archeologisch onderzoek zou moeten uitvoeren. Aangezien de 
nieuwe pluimveestal een oppervlak krijgt van 4107 m2, zou een dergelijk onderzoek dus nodig zijn. 
Nu wordt hier een pluimveestal gebouwd die op poeren komt te staan die tot een diepte van 700 mm 
worden uitgegraven. Maar de gaten voor de poeren hebben minimaal een oppervlak van 1.2 x 1.2 m, 
want de betonnen voetplaten hebben die omvang. Het is mij niet duidelijk of men ten behoeve van 
het plaatsen van de poeren nu allemaal aparte poergaten gaat graven of dat men een soort 
funderingssleuf met een breedte van ruim 1,2 m en een diepte van 0,7 m gaat graven. Deze methode 
is recent ook gebruikt bij de bouw van pluimveestallen elders in Ooststellingwerf. Het is niet helemaal 
duidelijk of erover de gehele lengte van de pluimveestal drie rijen poeren komen, want dat zou 
betekenen dat er drie brede sleuven komen voor het plaatsen van de poeren. In de zuidoosthoek van 
de stal wordt nog een spoelwaterput met een diepte van 2 m aangelegd. In het geval van de aanleg 
van sleuven voor de poeren wordt de bodem over een groter oppervlak tot circa 0,7 m vergraven dan 
bij de aanleg van sec alleen poergaten. Hierbij kunnen archeologische vindplaatsen aangetast worden. 
Het te verstoren oppervlak is dan wel kleiner dan de 2500 m2, maar wel dieper dan 40 cm! 
De betonvloer in de stal zal maar tot een diepte van 0,2 m uitgegraven worden en daarbij zullen 
mogelijk aanwezige vindplaatsen niet in gevaar komen. 
 
2.    De nieuwe loods komt te staan op de plek van de oude varkensstal. De locatie van de oude 
bebouwing staat op de Archeologische verwachtingskaart en beleidsadvieskaart van de gemeente 
Ooststellingwerf aangegeven met een lichtgroene kleur aangegeven. Dit betekent dat op de locatie 



 

 

 

van de afgebroken varkensstal geen archeologisch onderzoek nodig is. Bovendien is deze plek al 
dusdanig verstoord dat de archeologische vindplaatsen (als hier al sprake van was) al is verdwenen.  
 
Om te voorkomen dat mogelijk aanwezige archeologische vindplaatsen bij de aanleg van de sleuven 
tot 0,7 m diep ongezien verloren gaan, is het noodzakelijk om daar een amateurarcheoloog bij te 
vragen die moet kijken of ter plekke van de sleuven en de spoelwaterput sprake is van archeologische 
waarden. In de omgevingsvergunning zullen daarom archeologische voorwaarden moeten worden 
opgenomen”. Deze kunt u vinden onder het kopje voorschriften bouw. 
 

Belangenafweging  
Instemmen met het project levert in onze optiek een wenselijke planologische situatie op, welke wij 
vanuit een ruimtelijk oogpunt aanvaardbaar achten. Het overschrijden van het vastomlijnde 
planologisch toetsingskader achten wij in dit specifieke geval dan ook aanvaardbaar. Het realiseren 
van dit bouwplan waarbij het uitgraven van de funderings sleuven/ poeren moet worden begeleid door 
een amateur archeoloog levert een voldoende waarborging op voor het behoud van de 
archeologische waarden zoals omschreven in artikel 39.3 lid a sub 1 en 2.  
 
Gelet op de planologische inzichten en na afweging van alle betrokken belangen zijn wij van oordeel 
dat medewerking kan worden verleend aan de omgevingsvergunning voor de activiteit `planologisch 
strijdig gebruik', zoals bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder c Wabo en artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 
1° van de Wabo juncto artikel 39.3 van de planregels van het bestemmingsplan “Bestemmingsplan 
buitengebied 2016” ' voor het realiseren van het project, het bouwen van een vleeskuikenstal en een 
loods op het perceel Bûterheideveld 19a te Makkinga. 
 

OVERWEGINGEN MILIEU 

 Inleiding 

De onderhavige aanvraag voor een omgevingsvergunning onderdeel milieu heeft betrekking op een 
inrichting die valt onder de categorie 8.1 onder a (het kweken, fokken, mesten, houden, verhandelen, 
verladen of wegen van dieren) van bijlage I, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor).  
 
De aanvraag ziet op een nieuwe - de gehele inrichting omvattende - vergunning zoals bedoeld in 
artikel 2.6, eerste lid, van de Wabo (revisievergunning). 
 
Vigerende vergunningssituatie 
Op 9 juni 2016 is ten behoeve van de onderhavige inrichting een melding gedaan op grond van het 
Activiteitenbesluit. Tevens is op 13 september 2016 een omgevingsvergunning beperkte milieutoets 
(OBM) verleend. De melding en de OBM zien op het houden van 191 vleesvarkens, 141 stuks 
jongvee en 39.750 vleeskuikens.  
Op 29 november 2016 is een melding op grond van het Activiteitenbesluit ontvangen voor de 
verplaatsing van een propaantank. 
 
De huidige vergunningaanvraag 
De vergunning is aangevraagd in verband met wijzigingen van het veebestand. De wijzigingen houden 
in dat het aantal te houden vleeskuikens toeneemt en dat in de inrichting geen vleesvarkens en 
jongvee meer worden gehuisvest. Er wordt een nieuwe stal gebouwd voor 53.600 vleeskuikens. Het 
totaal aantal vleeskuikens komt daarmee op 93.350. Tevens ziet de aanvraag op het realiseren van 
een nieuwe loods waarin 5 paarden worden gehouden. 
 
Nu meer dan 40.000 vleeskuikens in de inrichting worden gehouden is, gelet op artikel 1 van de 
Richtlijn voor industriële emissies (RIE) in samenhang bezien met categorie 6.6, onder a, van bijlage I 
behorende bij deze richtlijn en het in deze bijlage onder 2 gestelde, de RIE in het onderhavige geval 
van toepassing. Op grond van artikel 2.1, lid 2 van het Bor geldt voor de inrichting een 
vergunningplicht. 
 
Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) 
De onderhavige inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort, wordt op grond van artikel 1.2 van het 
Activiteitenbesluit aangemerkt als inrichting type C. Dit houdt in dat naast de vergunningplicht ook 
bepaalde onderdelen van het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. 
 



 

 

 

De onderhavige inrichting dient te voldoen aan de voorschriften in hoofdstuk 3 van het 
Activiteitenbesluit. Het gaat hier om de volgende paragrafen: 
§ 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening; 
§ 3.2.1  In werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie; 
§ 3.4.5 Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen; 
§ 3.5.8 Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven, met uitzondering van de voorschriften     
           3.113 tot en met 3.121. 
 
Hoofdstuk 1, afdelingen 2.1 (zorgplicht), 2.2 (lozingen) en hoofdstuk 6 (overgangs- en slotbepalingen) 
van het Activiteitenbesluit zijn ook van toepassing op de eerder genoemde deelactiviteiten. Tevens 
gelden de bepalingen van afdelingen 2.3 (lucht) en 2.4 (bodem) voor de hele inrichting.  
Aan deze beschikking zijn voor bovengenoemde activiteiten geen (aanvullende) voorschriften gesteld. 
 
Ingevolge artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit dient voor deze activiteiten een melding te worden 
ingediend. De informatie uit de aanvraag beschouwen wij als deze melding. 
 
Milieueffectrapportage agrarische activiteiten 
De inrichting wordt uitgebreid met een nieuwe (pluimvee)stal. Deze uitbreiding is, omdat er een 
nieuwe stal wordt opgericht, aan te merken als oprichting van een installatie en daarmee tevens als 
oprichting van de inrichting als bedoeld in onderdeel A, onder 2, van de bijlage behorende bij het 
Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.).  
In de nieuwe stal zullen 53.600 vleeskuikens worden gehuisvest, zodat met de aangevraagde 
uitbreiding van de inrichting de in categorie 14 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. 
genoemde drempelwaarde (meer dan 40.000 stuks pluimvee Rav cat. E, F, G en J) wordt 
overschreden.  
 
Overeenkomstig artikel 7.17 van de Wm en het Besluit m.e.r moet het bevoegd gezag beslissen over 
de vraag of bij de voorbereiding van het betrokken besluit voor de aangevraagde activiteit, vanwege 
de bijzondere omstandigheden waaronder deze activiteit wordt ondernomen, een milieueffectrapport 
moet worden opgesteld. 
 
In het kader van de voorbereiding van de onderhavige vergunningaanvraag is op 31 mei 2017 door for 
Farmers, namens de aanvrager, een aanmeldingsnotitie ingediend waarin het voornemen kenbaar 
wordt gemaakt om de veehouderij op de locatie Bûterheideveld 19a te Makkinga te wijzigen. Uit deze 
m.e.r.-beoordelingsnotitie blijkt dat zich ten aanzien van de voorgenomen activiteit geen bijzondere 
omstandigheden voordoen, die noodzaken tot het opstellen van een milieueffectrapport. Wij hebben 
bij besluit van 17 juli 2017, verzonden 1 augustus 2017, vastgesteld dat in dit geval - nu er geen 
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn te verwachten - geen milieueffectrapport hoeft 
opgesteld te worden.  
 
Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) 
De Wgv vormt het toetsingskader voor geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen. De 
Wgv geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig 
object. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de ligging van geurgevoelige objecten binnen of buiten 
de bebouwde kom, en binnen of buiten concentratiegebieden. De geurbelasting van een inrichting is 
onder andere afhankelijk van het aantal en soort dieren dat binnen de inrichting aanwezig is. 
De Wgv geeft twee methoden voor het beoordelen van de geur van veehouderijen bij een 
vergunningaanvraag: 

I. Als de geuremissie van een diercategorie bekend is, dan wordt de geurbelasting op een 
'geurgevoelig object' (zoals een woning) berekend met v-Stacks vergunning en getoetst aan 
waarden voor de geurbelasting. De geuremissiefactoren per dier zijn vastgelegd in de 
Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv), rekening houdende met het toegepaste 
stalsysteem en luchtbehandelingstechnieken.  

II. Als de geuremissie per dier niet bekend is, stelt de Rgv minimumafstanden tussen de 
veehouderij en een geurgevoelig object. 

 
Op grond van artikel 6 van de Wgv kan het bevoegd gezag per gemeentelijke verordening afwijken 
van de waarden of afstanden die in de Wgv zijn opgenomen. In zo'n verordening kan de 
gemeenteraad voor (delen van) zijn grondgebied een andere waarde of een andere afstand 
vastleggen. 



 

 

 

Indien een gemeentelijke verordening is vastgesteld, dan dient het bevoegd gezag bij een beslissing 
op een vergunningaanvraag rekening te houden met hetgeen in deze gemeentelijke verordening is 
opgenomen. 
 
De raad van de gemeente Ooststellingswerf heeft op grond van de artikelen 6 en 8 van de Wgv op1 
oktober 2010 de "Verordening geurhinder en veehouderij Ooststellingwerf" (hierna: geurverordening) 
vastgesteld. 
In artikel 3, onder 1 van de geurverordening is bepaald dat in het buitengebied van de gemeente 
Ooststellingwerf een maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij op een 
geurgevoelig object van 20 ouE/m

3
 lucht geldt. Deze waarde blijft binnen de bandbreedte van artikel 6, 

eerste lid, onder c en d, van de Wgh. 
In artikel 3, onder 2 van de geurverordening is de afstand tussen een veehouderij, waar dieren worden 
gehouden van een diercategorie waarvoor bij ministeriële regeling geen geuremissiefactor is 
vastgesteld, en een geurgevoelig object bepaald op minimaal 50 meter indien het geurgevoelige 
object binnen de bebouwde kom is gelegen en op minimaal 25 meter indien het geurgevoelige object 
buiten de bebouwde kom is gelegen. 
 
Vleeskuikens 
Voor vleeskuikens (diercategorie E 5) zijn in de Rgv geuremissiefactoren vastgesteld. De 
geuremissiefactor voor vleeskuikens is aan het type huisvestingssysteem toegekend. De verspreiding 
van geur vanuit de stallen dient berekend te worden met het verspreidingsmodel v-Stacks vergunning.  
Het rekenresultaat is de geurbelasting op in de nabije omgeving gelegen geurgevoelige objecten.  
Op basis van de uitgevoerde verspreidingsberekeningen (zie Bijlage Geurberekening bij de aanvraag) 
is gebleken dat de berekende geurbelasting voldoet aan de in het buitengebied op grond van de 
geurverordening geldende geurnorm van 20 ouE/m

3
 lucht. 

 
In afwijking van het bovenstaande, geldt voor de dichtbij gelegen woning Bûterheideveld 21 een vaste 
afstand, omdat deze deel uitmaakt van een veehouderij en buiten de bebouwde kom is gelegen. Op 
grond van artikel 3, tweede lid, onder b van de Wgv, dient een afstand van ten minste 50 meter te 
worden aangehouden. De afstand tussen de buitenzijde van deze woning en het dichtstbijzijnde 
emissiepunt –nokventilator nieuw te bouwen stal 4– bedraagt circa 110 meter. 
 
Tevens wordt voldaan aan de in artikel 5, eerste lid van de Wgv vermelde minimumafstand van de 
buitenzijde van het dierenverblijf tot de buitenzijde van een geurgevoelig object. 
Deze afstand bedraagt ten minste 50 m voor objecten binnen de bebouwde kom en ten minste 25 m 
voor objecten buiten de bebouwde kom. Het dichtstbijzijnde geurgevoelig object (Bûterheideveld 24) 
ligt op een afstand van circa 85 meter ten opzichte van de buitenzijde van de nieuw te bouwen stal 4. 
Het geurgevoelig object ligt buiten de bebouwde kom. Aan de gestelde afstand wordt voldaan. 
 
Paarden 
Voor paarden (diercategorie K 1) is in de Rgv geen geuremissiefactor vastgesteld.  
Het paardenverblijf bevindt zich op een afstand van 120 m van de dichtstbij gelegen geurgevoelig 
object (Bûterheideveld 24). Er wordt derhalve voldaan aan de in artikel 3, lid 2 van de geurverordening 
vastgestelde minimale afstand die moet worden aangehouden tussen een veehouderij en een 
geurgevoelig object. 
 
Gelet op het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de aangevraagde inrichting voldoet aan de 
eisen zoals gesteld in de Wgv dan wel gemeentelijke verordening. 
 
 
 
Ammoniakregelgeving 
De Wet ammoniak en veehouderij (hierna: Wav) regelt de wijze waarop de ammoniakemissie van 
dierenverblijven binnen een veehouderij beoordeeld dient te worden en richt zich op de bescherming 
van (nader in de Wav gedefinieerde) zeer kwetsbare gebieden en een zone van 250 meter rond deze 
gebieden.  
De ammoniakemissie vanuit de stallen zal als gevolg van de voorgenomen verandering afnemen (zie 
tabellen hieronder). 
Verder is geen van de dierenverblijven gelegen in een zeer kwetsbaar gebied of in een zone van 250 
meter rond een zodanig gebied als bedoeld in artikel 2 van de Wav.  
 
Vigerende ammoniakemissie: 



 

 

 

 
Stal  
 

 
Diersoort 

 
Rav- 
code 

 
Aantal 
dieren 

NH3 
Emissiefactor 

kg/dier/jr 

 
Totaal 
Kg NH3 

2 Vleesvarkens D 3.2.1   191 4,5 859,5 

Jongvee A 3.100   141 4,4 620,4 

3 Vleeskuikens E 5.11 39.750 0,021 834,8 

TOTAAL 2.314,7 

 
Ammoniakemissie na uitbreiding: 

 
Stal  
 

 
Diersoort 

 
Rav- 
code 

 
Aantal 
dieren 

NH3 
Emissiefactor 

kg/dier/jr 

 
Totaal 
Kg NH3 

3 Vleeskuikens E 5.11 39.750 0,021   834,8 

4 Vleeskuikens E 5.11 53.600 0,021 1.125,6 

5 Paarden K 1.00         5 5     25,0 

TOTAAL 1.985,4 

 
Besluit emissiearme huisvesting  
Het Besluit emissiearme huisvesting vervangt het voormalige Besluit ammoniakemissie veehouderij 
(Besluit huisvesting) en is direct werkend. Dit besluit bevat maximale emissiewaarden voor ammoniak 
en fijnstof die gelden voor huisvestingssystemen in dierenverblijven. In een dierenverblijf dienen alleen 
huisvestingssystemen te worden toegepast met een emissiefactor voor ammoniak en/of fijn stof die 
lager is dan of gelijk is aan de maximale emissiewaarde die is vermeld in de bijlage 1 en/of bijlage 2 
bij het Besluit emissiearme huisvesting.  
In de bijlage 1 zijn drie kolommen opgenomen, waarbij geldt dat kolom A de hoogste emissiefactor 
kent, kolom B een lagere emissiefactor en kolom C de laagste emissiefactor: 

• Kolom A: geldt voor een dierenverblijf dat is opgericht op uiterlijk 30 juni 2015 (uitzondering hierop 

is een bestaande traditionele stal van vóór 1 januari 2007, die is gecompenseerd door intern 

salderen); 

• Kolom B: geldt voor een dierenverblijf dat is opgericht op of na 1 juli 2015, met uitzondering van 

een dierenverblijf als bedoeld onder C; 

• Kolom C: geldt voor een dierenverblijf dat is opgericht op of na 1 januari 2020, indien het 

dierenverblijf op het tijdstip van oprichting onderdeel is van een IPPC-installatie waarin varkens 

onderscheidenlijk pluimvee worden gehouden. 
 
Om te bepalen of een stalsysteem aan de maximale emissiewaarde van het Besluit emissiearme 
huisvesting voldoet, wordt uitsluitend beoordeeld of de emissiefactor die is opgenomen in bijlage 1 bij 
de Rav lager of gelijk is aan de maximale emissiewaarde. 
 
In onderstaande tabel is per huisvestingsysteem de emissiewaarde uit de Rav en de maximale 
emissiewaarde uit het Besluit emissiearme huisvesting weergegeven. 



 

 

 

 

 
Stal 

 
Diersoort 

 
Rav-code 

 
Aantal dieren 

 
Emissiefactor
* 
kg NH3/dier/jr 

 
Maximale 

emissiewaarde
** 

kg NH3/dier/jr 

3 Vleeskuikens E 5.11  39.750 0,021 0,035 

4 Vleeskuikens E 5.11 53.600 0,021 0,035 

5 Paarden K 1.100 5 5 n.v.t.
#
 

TOELICHTING 

E5.11 stal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar 
(BWL 2010.13.V5) 
* emissiefactor op grond van bijlage 1 van de Rav 
**       maximale emissiewaarde op grond van bijlage 1 Besluit emissiearme  huisvesting 
# geen maximale emissiewaarde in het Besluit emissiearme  huisvesting vermeld 

Uit het bovenstaande kan worden opgemaakt dat de emissiefactor van het zowel in de bestaande stal 
3 als in de nieuw te realiseren stal 4 toegepaste huisvestingsysteem lager is dan de maximale 
emissiewaarde uit bijlage 1 kolom B bij het Besluit emissiearme huisvesting. 

Voor pluimveestallen zijn in het Besluit ook maximale emissiewaarden voor zwevende deeltjes (fijn 
stof) opgenomen. Deze gelden voor een dierenverblijf de vóór 1 juli 2015 is opgericht en in gebruik 
genomen. 
Zowel in de bestaande als in de nieuw te bouwen pluimveestal  wordt het huisvestingssysteem Rav 
E5.11 (stal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar, 
BWL 2010.13.V5) in combinatie met de additionele techniek Rav E7.6 (warmtewisselaar; 31% 
emissiereductie fijn stof,  BWL 2011.02.V2) toegepast. Door het toepassen van additionele techniek 
E7.6 wordt een fijnstof- emissiereductie van 31 % gerealiseerd ten opzichte van de emissiefactor van 
het traditionele huisvestingsysteem van 22 g/dier/jaar waarmee het gecombineerd wordt. Dat komt 
overeen met een emissiefactor fijnstof van 15 g/dier/jaar. Dit is lager dan de maximale emissiewaarde 
voor fijnstof die voor de categorie vleeskuikens is vermeld in bijlage 2 bij het Besluit emissiearme 
huisvesting, namelijk 16 g/dier/jaar. 

Gelet op het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat in de aangevraagde situatie wordt voldaan 
aan het gestelde in het Besluit emissiearme huisvesting. 

Richtlijn Industriële Emissie (RIE) 
De Richtlijn Industriële Emissies (2012/75/EU, RIE) ofwel de voormalige IPPC-richtlijn, is gericht op de 
integratie van preventie en beperking van verontreiniging door industriële activiteiten en op het 
bereiken van een zo hoog mogelijk niveau van bescherming van het milieu.  
Voor installaties die onder de RIE vallen moet een vergunning verleend worden waarmee de 
toepassing van de beste beschikbare technieken (BBT) gewaarborgd moet worden. 
Bij de bepaling van de voor de onderhavige inrichting in aanmerking komende BBT moet het bevoegd 
gezag rekening houden met de BBT-conclusies en de aangewezen Nederlandse 
informatiedocumenten over BBT die zijn opgenomen in de bij de Ministeriële Regeling omgevingsrecht 
(Mor) behorende bijlage. 
 
De activiteit waarvoor thans vergunning wordt aangevraagd heeft betrekking op de uitbreiding van een 
pluimveehouderij tot 93.350 dierplaatsen voor vleeskuikens. Hiermee wordt de drempelwaarde zoals 
opgenomen in onderdeel 6.6, onder a van bijlage I van de RIE (meer dan 40.000 plaatsen voor 
pluimvee) overschreden en valt de inrichting onder de werkingssfeer van de RIE. 
Bij de beoordeling van deze aanvraag hebben wij rekening gehouden met de aanbevelingen in de 
Nederlandse richtlijn bodembescherming 2012 (NRB) en Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing 
ammoniak en veehouderij, juni 2007, die als Nederlandse informatiedocumenten over beste 
beschikbare technieken zijn opgenomen in de bijlage bij de Mor, alsmede met de BBT-conclusie 
BREF Intensieve veehouderij. 
 



 

 

 

Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij 
Voor inrichtingen die onder de werkingssfeer van de RIE vallen, moet volgens de Wav een 
aanvullende toets gedaan worden. Volgens artikel 3, lid 3 van de Wav moet worden gekeken of 
vanwege de technische kenmerken en de geografische ligging van de installatie of vanwege de 
plaatselijke milieuomstandigheden, voorschriften moeten worden gesteld die verder gaan dan het 
toepassen van de beste beschikbare technieken. Voor het bepalen van deze verdergaande 
voorschriften is de ‘Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij’

 
gehanteerd.  

 
Volgens de Beleidslijn kan bij uitbreiding van een IPPC-veehouderij worden volstaan met toepassing 
van BBT zolang de totale jaarlijkse ammoniakemissie niet meer bedraagt dan 5.000 kg. Aan het 
vereiste van toepassing van de BBT, wat de ammoniakemissie betreft, wordt voldaan indien de 
maximale emissiewaarden, bedoeld in het Besluit emissiearme huisvesting, niet worden 
overschreden. 
Bij een emissie boven de 5.000 kg ammoniak gelden strengere emissie-eisen dan BBT (BBT+). Boven 
de 10.000 kg NH3 geldt een nog strengere emissie-eis (BBT++). 
Toepassing van BBT houdt volgens tabel 1 van de Beleidslijn bij vleeskuikens in dat daarbij een 
emissiegrenswaarde van 0,035 kg ammoniak per dierplaats per jaar wordt gehanteerd. 
Toepassing van BBT+ en BBT++ houdt volgens de Beleidslijn bij vleeskuikens in dat daarbij een 
emissiegrenswaarde van respectievelijk 0,024 kg en 0,012 kg ammoniak per dierplaats per jaar wordt 
gehanteerd. 
N.B. De Beleidslijn IPPC omgevingstoets maakt nog gebruik van de 'oude' emissiefactoren en 
maximale emissiewaarden. Bij het vaststellen van de emissiegrenswaarden hebben wij echter 
rekening gehouden met de sinds 1 augustus 2015 geldende emissiefactoren (door wijziging van de 
Rav) en aangepaste maximale emissiewaarden (met het Besluit emissiearme huisvesting).  
 
Het aangevraagde veebestand komt overeen met een ammoniakemissie van (93.350 vleeskuikens x 
0,021 kg NH3 + 5 paarden x 5 kg NH3 =) 1.985,4 kg NH3 per jaar. Uitgaande van de toepassing van de 
beste beschikbare technieken zou de ammoniakemissie (93.350 vleeskuikens x 0,035 kg NH3 + 5 
paarden x 5 kg NH3 =) 3.292,25 kg NH3 per jaar bedragen. De aangevraagde stalsystemen brengen 
dus een ammoniakemissie met zich die lager is dan de ammoniakemissie die het toepassen van de 
beste beschikbare technieken met zich brengt. Tevens blijft deze onder de in de Beleidslijn genoemde 
grens van 5.000 kg NH3. Toepassing van de omgevingstoets geeft daarom geen aanleiding om de 
vergunning te weigeren. 
 
BBT-conclusies 
Op 21 februari 2017 heeft de Europese Commissie de (herziene en nieuwe) BBT-conclusies van de 
intensieve veehouderij gepubliceerd.  
Deze BBT-conclusies gaan vooral over de volgende aspecten: 

• beheer van voeding; 

• bereiden van voeder (malen, mengen en opslag); 

• huisvestingssystemen; 

• verzameling en opslag van mest; 

• verwerking van mest; 

• uitrijden van mest; 

• opslag van kadavers; 

• energie. 
Deze aspecten worden voor de onderhavige inrichting verder uitgewerkt als een beoordeling of de 
inrichting voldoet aan de eisen die voortvloeien uit de RIE. 
 
 Milieubeheerssysteem 
 Dit aspect vertaalt zich in de zin van een verplichte boekhouding, waarin onder meer het water- en 
energieverbruik, de hoeveelheden veevoer, het geproduceerde afval en meststoffen worden 
bijgehouden, maar ook logboeken en noodplannen. 
 Hiervoor gelden de registratievoorschriften zoals deze zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit en in 
deze vergunning. Met betrekking tot de meststoffen gaat hier om de voorwaarden die zijn opgenomen 
in het mestbeleid. 
  

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=WET AMMONIAK EN VEEHOUDERIJ/article=3
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak/rav/wijzigingen-rav/1-juli-2015/
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak/rav/wijzigingen-rav/1-juli-2015/
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak/nieuw-besluit/


 

 

 

 Goede landbouwpraktijken 
 Een essentieel onderdeel van een goede bedrijfspraktijk is het zodanig situeren van activiteiten dat 
overlast naar de omgeving wordt voorkomen dan wel beperkt. Dit vindt zijn uitwerking in de 
verschillende toetsingskaders die in deze beoordeling zijn behandeld.  
 Verder gaat het om het zodanig opslaan van kadavers dat emissies worden voorkomen dan wel 
verminderd. De regels voor het opslaan en afvoeren van kadavers staan in de Regeling dierlijke 
producten. In de omgevingsvergunning is geen verdere toets nodig. 
  
 Voedingsbeheer 
 De uitstoot van mineralen uit mest, waar dit aspect betrekking op heeft, is geïmplementeerd in het 
Nederlandse mestbeleid en behoeft in de omgevingsvergunning geen verdere toets. 
  
 Huisvesting 
 In de BBT-conclusies staat beschreven welke huisvestingssystemen voldoen aan het criterium BBT. 
De passende maatregelen tegen verontreiniging zijn voor de vergunninghouder hierbij niet alleen op 
het gebruik van de stallen van toepassing, maar ook op de kosten, bouwwijze, ontwerp, onderhoud en 
ontmanteling ervan. Hierbij spelen de emissies van ammoniak, geur, stof en geluid een rol, maar ook 
het energieverbruik en het afvalwater zijn afwegingscriteria. 

Binnen de onderhavige inrichting wordt in alle vleeskuikenstallen een emissiearm huisvestings-
systeem toegepast (BWL 2010.13.V5). Dit huisvestingssysteem voldoet aan het criterium dat het 
toepassen van de BBT vereist. 
 
Voor wat betreft de emissies van ammoniak, geur, zwevende deeltjes (fijn stof) en geluid wordt verder 
verwezen naar de toetsing zoals elders in deze beschikking is opgenomen. 
 
 Efficiënt gebruik van water / emissies uit afvalwater 
 In de BBT-conclusies wordt een aantal waterbesparende maatregelen beschreven. Het gaat hierbij 
om gebruik van hogedrukreinigers die zuiniger zijn bij het schoonspuiten van stallen, het ijken, 
controleren en onderhouden van drinkwaterinstallatie en het bijhouden van het waterverbruik. 
Hiervoor gelden de voorschriften zoals deze zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit. Verder wordt 
voor het waterverbruik en de besparende maatregelen verwezen naar de toetsing zoals elders in de 
beoordeling van de aanvraag is opgenomen. 
 Voor het uitrijden van afvalwater gelden eveneens de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en voor 
het lozen van afvalwater met meststoffen geldt het Besluit gebruik meststoffen.  
  

 Efficiënt gebruik van energie 

 In de BBT-conclusies worden enkele aspecten als isolatiewaarden in stallen, ventilatiewijzen en 

verlichting beschreven. Voor het energieverbruik en de besparende maatregelen wordt verder 

verwezen naar de toetsing zoals elders in de beoordeling van de aanvraag is opgenomen. 

  

 Opslag van pluimveemest  
 Binnen de inrichting wordt vaste mest opgeslagen. Onderdeel van de BBT is dat de opslag voldoende 
capaciteit heeft om de mest op te slaan totdat deze afgevoerd kan worden. Waar van toepassing 
gelden de voorschriften zoals deze zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit. 
  
 Verwerking van mest op de boerderij  
 Het mestbe-/-verwerken is geen verplichting vanuit de BBT, maar wanneer deze op bedrijfsniveau 
worden toegepast kunnen hieraan eisen worden gesteld. Binnen de onderhavige inrichting vindt 
echter geen mestbe-/-verwerking plaats.  
  
 Het uitrijden van pluimveemest 
 De hoeveelheid meststoffen die op het land wordt uitgereden wordt door het Nederlandse mestbeleid 
gereguleerd. Dit aspect behoeft in de omgevingsvergunning geen verdere toets. Het uitrijden van 
mest vindt derhalve buiten de inrichting plaats. 
  

Conclusie: Gelet op het voorgaande moet geconstateerd worden dat in de inrichting, met 
inachtneming van de aan deze omgevingsvergunning verbonden voorschriften, de beste beschikbare 
technieken worden toegepast. 
 
Luchtkwaliteit 



 

 

 

Op grond van artikel 5.6 van de Wet milieubeheer (Wm) dienen bij de beoordeling van een 
vergunningaanvraag de grenswaarden uit bijlage 2 van de Wm in acht te worden genomen. Voor een 
veehouderij is met name de concentraties zwevende deeltjes (PM10) en de concentraties zeer fijn stof 
(PM2,5) relevant. 
 
Op grond van voorschrift 4.1 van bijlage 2 bij de Wm bedraagt de grenswaarde voor de 
jaargemiddelde concentratie van PM10 in de lucht 40 µg/m³. De dagnorm voor PM10 bedraagt 50 
µg/m³. De dagnorm mag niet meer dan 35 keer per jaar worden overschreden.  
Voor PM2,5 geldt op grond van voorschrift 4.3 bij de bijlage 2 van de Wm een grenswaarde van 25 
microgram per m

3
, gedefinieerd als jaargemiddelde concentratie.  

 
Voor het berekenen van de fijn stof bijdrage van de inrichting aan de luchtkwaliteit hebben wij gebruik 
gemaakt van het rekenmodel ISL3a. 
Uit de berekening (bijlage Fijnstofberekening bij de aanvraag) blijkt dat er geen overschrijding van de 
grenswaarden voor zwevende deeltjes (PM10) plaatsvindt. 
 
De PM10- en PM2,5-concentraties hangen sterk samen. De fractie PM2,5 maakt onderdeel uit van het 
PM10. De fractie met een diameter vanaf 2,5 tot 10 µm draagt ook bij aan de totale massa van het 
PM10. Geconcludeerd kan worden dat, wanneer aan de grenswaarde voor zwevende deeltjes (PM10) 
wordt voldaan, eveneens wordt voldaan aan de grenswaarde voor zeer fijn stof (PM2,5). 
 
Geluid 
Voor de beoordeling van de door de inrichting veroorzaakte directe geluidhinder is de 'Handreiking 
Industrielawaai en vergunningverlening' (verder: de Handreiking) als uitgangspunt gehanteerd. In de 
Handreiking is bepaald dat zolang er nog geen gemeentelijke nota industrielawaai is vastgesteld -
zoals het geval is in de gemeente Ooststellingwerf - bij het opstellen van de geluidvoorschriften 
gebruik moet worden gemaakt van de systematiek van richt- en grenswaarden in hoofdstuk 3 en 4 van 
de Handreiking. Overschrijding van de richtwaarden is mogelijk tot het referentieniveau van het 
omgevingsgeluid. Overschrijding van het referentieniveau van het omgevingsgeluid tot een maximum 
etmaalwaarde van 55 dB(A) kan volgens de Handreiking in sommige gevallen toelaatbaar worden 
geacht op grond van een bestuurlijk afwegingsproces. Voor bestaande inrichtingen beveelt de 
Handreiking aan om bij herziening van vergunningen de richtwaarden voor woonomgevingen opnieuw 
te toetsen. 
 
De door de onderhavige inrichting veroorzaakte geluidbelasting in de omgeving is in kaart gebracht in 
een akoestisch onderzoek (kenmerk 2017-3077, van 25 september 2017, uitgevoerd door Sain 
milieuadvies). Aanvullend hierop is op ons verzoek de notitie  ‘Aanvullende berekening i.v.m. 
maatregel’ (kenmerk 2017-3077-b2550/1733, van 5 april 2018) opgesteld, waarin het effect van de 
nog te treffen geluidsreducerende maatregelen is vastgelegd, die tot lagere geluidniveaus leiden. 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) 
De inrichting is gelegen in het buitengebied dat getypeerd kan worden als 'landelijke omgeving'.  De 
hierbij horende richtwaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau zijn volgens tabel 4 van 
de Handreiking 40-35-30 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.  
 
Uit het eerdergenoemde akoestisch rapport, dan wel de geluidsnotitie, blijkt dat ter plaatse van de 
omliggende woningen, na het toepassen van geluidsreducerende bronmaatregelen (stillere 
nokventilatoren bij zowel de nieuwe stal 4 als de bestaande stal 3), wordt voldaan aan de richtwaarde 
behorend bij de gehanteerde gebiedstypering. 
 
Het in de voorschriften behorende bij deze beschikking gestelde langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau (LAr,LT) komt overeen met de richtwaarden voor een landelijke omgeving. 
 
Incidentele bedrijfssituatie 
In paragraaf 5.3 van de Handreiking is onder meer vermeld dat een ontheffing kan worden verleend 
om maximaal twaalf dagen per jaar activiteiten uit te voeren die meer geluid veroorzaken dan de 
geluidgrenzen voor de representatieve bedrijfssituatie uit de vergunning. Het gaat daarbij om 
bijzondere activiteiten, welke niet worden gerekend tot de representatieve bedrijfssituatie. 

Zoals in het akoestisch rapport vermeld is in de bedrijfssituatie ‘afvoer kuikens’ ter plaatse van de 
omliggende woningen de geluidbelasting in de avond- en nachtperiode hoger dan de grenswaarden 
die gelden voor de reguliere bedrijfsactiviteiten. Deze situatie doet zich 12 keer per jaar voor. Het 
betreft een noodzakelijke activiteit voor de bedrijfsvoering die met geringe frequentie en gedurende 



 

 

 

een aaneengesloten periode van maximaal een etmaal plaatsvindt. Het treffen van maatregelen is 
redelijkerwijs niet mogelijk. Wij achten daarom voor deze activiteit afwijkende geluidsgrenswaarden 
gerechtvaardigd. 
In de voorschriften zijn voor de avond- en nachtperiode aparte grenswaarden voor het 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau opgenomen voor maximaal 12 keer per jaar. Deze 
grenswaarden komen overeen met de berekende waarden afgeleid uit het akoestisch rapport. 
 
Maximale geluidniveau (LAmax) 
Voor het maximale geluidniveau geldt op grond van de Handreiking een voorkeursgrenswaarde van 
het equivalente geluidniveau vermeerderd met 10 dB(A) en zijn waarden van ten hoogste 70, 65 en 60 
dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode aanvaardbaar. 
 
In het akoestisch rapport staat dat het maximale geluidniveau bij de omliggende woningen hooguit 60 
dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode bedraagt. Geconcludeerd kan worden dat niet bij alle 
omliggende woningen aan de norm van 10 dB(A) boven het aanwezige equivalente geluidniveau kan 
worden voldaan. Daarom hebben wij hogere grenswaarden vergund die overeenkomen met de 
maximaal aanvaardbaar geachte piekgeluidsniveaus uit de Handreiking. 
 
Indirecte hinder 
Voor de beoordeling van de optredende equivalente geluidniveaus van het inrichtingsgebonden 
verkeer op de openbare weg, hanteren wij de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde 
conform de "Circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; 
beoordeling in het kader van de Wm van 29 februari 1996".  
Het akoestisch onderzoek bevat berekeningen en rekenresultaten van de geluidsbelasting vanwege 
het verkeer van en naar het bedrijfsterrein. Uit de resultaten blijkt dat ter plaatse van de relevante 
woningen aan de streefwaarde van 50 dB(A) van de Circulaire kan worden voldaan. 
 
Beste beschikbare technieken 
Op grond van artikel 8.11, derde lid van de Wm moet er van worden uitgegaan dat in de inrichting ten 
aanzien van het aspect ‘geluid’ onnodige geluidemissie zoveel mogelijk wordt voorkomen tenzij dit om 
bijvoorbeeld technische, operationele en/of economische redenen niet mogelijk is.  
 
Blijkens de aanvraag zijn bij het ontwerp van de technische installaties, evenals bij de opzet van de 
bedrijfsvoering, maatregelen genomen om de geluidbelasting die de inrichting op de omgeving 
veroorzaakt, zo laag te houden als redelijkerwijs mogelijk is.  
 
Voorbeelden in dat kader zijn: 

• goed geïsoleerde bedrijfsgebouwen; 

• aan- en afvoerbewegingen met vrachtauto’s voornamelijk in de dagperiode; 

• de bedrijfsduur van de voertuigen op het buitenterrein wordt zoveel mogelijk beperkt, 
motorvoertuigen zijn niet onnodig in bedrijf; 

• onderhoudswerkzaamheden aan installaties en apparatuur worden regelmatig uitgevoerd. 
 
Controlevoorschrift 
Aangezien de inrichting onder de RIE valt, is op grond van artikel 5.5, lid 4, onder a van het Bor een 
controlevoorschrift aan deze vergunning verbonden. Door middel van metingen moet binnen een half 
jaar na het in werking brengen van de inrichting, aangetoond worden dat de inrichting aan de aan 
deze vergunning verbonden geluidsvoorschriften voldoet. 
 
Bodem  
Het opslaan van mest en meststoffen is een gebruikelijke activiteit in de agrarische sector en wordt 
aangemerkt als bodembedreigend. 
 
Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn 
Bodembescherming 2012 (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van 
voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in 
bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een 
aanvaardbaar bodemrisico. 
 
Wat betreft het aspect bodembescherming valt de inrichting onder het Activiteitenbesluit. De 
activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn opgenomen hoeven in het kader van deze 
vergunning niet te worden beoordeeld. 



 

 

 

 
Afval  
Bij de beoordeling van de aanvraag is rekening gehouden met het aspect afvalpreventie. Gelet op de 
hoeveelheid en soort afvalstromen is er binnen de inrichting geen preventiepotentieel aanwezig. Het 
voorschrijven van een afvalpreventieonderzoek is derhalve niet noodzakelijk. 
 
Ten aanzien van afvalstoffen zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen ter voorkoming of 
beperking van het ontstaan, dan wel registratie van bedrijfsafval. 
 
Afvalwater  
Het vrijkomende schrobwater van het reinigen van de stallen wordt afgevoerd naar de spoelwaterput. 
Dit afvalwater wordt verspreid over de landbouwgronden. Ten aanzien van deze lozingen zijn in het 
Activiteitenbesluit specifieke voorschriften gesteld.  
 
Energie 
Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect zuinig omgaan 
met energie.  
Binnen de inrichting worden energiebesparende maatregelen (zoals energiezuinig verlichting, goed 
geïsoleerde bedrijfsgebouwen, computergestuurde klimaatregeling) getroffen om de toename van het 
energieverbruik te beperken.  
Gelet hierop hebben wij ten aanzien van het energieverbruik, behoudens een voorschrift met 
betrekking tot een registratieverplichting, geen verdere (onderzoeks)voorschriften gericht op 
energiebesparing aan deze beschikking verbonden. 
 
Volksgezondheid 
Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning milieu dienen de mogelijke 
gevolgen voor de volksgezondheid ten gevolge van een veehouderij te worden betrokken. Indien door 
het in werking zijn van de inrichting risico’s voor de volksgezondheid kunnen ontstaan, dienen deze 
risico’s gelet op artikel 1.1, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wet milieubeheer als gevolg voor 
het milieu bij de beoordeling van de aanvraag te worden betrokken. 
 
Het gezondheidsaspect in samenhang met de milieuaspecten die te maken hebben met een leefbare 
woonomgeving, zoals geur, fijnstof (zwevende deeltjes) en geluid, is bij de beoordeling van de 
aanvraag betrokken. Deze aspecten staan in dit besluit in aparte rubrieken (zie overwegingen onder 
‘Geurhinder’, ‘Geluid’ en ‘Luchtkwaliteit’) nader geregeld en toegelicht. Wij hebben vastgesteld dat de 
voorgenomen uitbreiding niet leidt tot een overschrijding van de geldende normstellingen die voor 
deze aspecten vanuit  de wettelijke toetsingskaders gelden. 
 
Verder voldoen de aangevraagde huisvestingsystemen aan de eis van het toepassen van de Beste 
Beschikbare Technieken (BBT) op basis van het Besluit emissiearme huisvesting. Deze 
huisvestingsystemen bevorderen de dierengezondheid door het creëren van een optimaal klimaat en 
een hoge weerstand van de dieren. Hierdoor krijgen ziekteverwekkers minder kans. De (goede) 
werking van deze huisvestingsystemen wordt geregeld via artikel 3.123 van het Activiteitenbesluit. 
 
Naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad in 2012 (publicatie ‘‘Gezondheidsrisico’s 
rond veehouderijen’) over de gezondheidsrisico’s voor omwonenden rond veehouderijen zijn recente 
onderzoeken gedaan. De resultaten van deze onderzoeken zijn opgenomen in de rapporten 
‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden’ (VGO-onderzoek) en ‘Emissies van endotoxinen uit de 
veehouderij (fase 3a)’.  
 
Het VGO-onderzoek richt zich op mogelijke verbanden tussen stoffen en micro-organisme van 
intensieve veehouderijen (pluimvee- en varkenshouderijen) en gezondheidseffecten. Op basis van 
alleen het VGO-onderzoek kan niet worden vastgesteld of dit ook oorzakelijke verbanden zijn. 
 
Het rapport ‘Emissies van endotoxinen uit de veehouderij’ (fase 3a) beschrijft het resultaat van 
metingen aan de emissies van endotoxinen uit enkele stallen. Daarnaast wordt de verspreiding van 
deze deeltjes in de omgeving berekend. Het doel van deze metingen en berekeningen is om te 
beoordelen of de adviesgrenswaarde voor endotoxinen van 30 endotoxine-eenheden per kubieke 
meter buitenlucht (30 EU/m

3
) - opgenomen in het advies “Gezondheidsrisico’s rond veehouderijen” van 

de Gezondheidsraad - in de omgeving van stallen overschreden wordt. De metingen en berekeningen 
laten zien dat overschrijding van de adviesgrenswaarde mogelijk is.  



 

 

 

Bij pluimveestallen is dat tot zo’n 500 meter het geval. Er is echter nog geen aanvullend beleid voor de 
pluimveehouderijen vastgesteld om  de risico’s door endotoxinen voor omwonenden in de omgeving 
van pluimveestallen te verminderen. Zolang er nog geen beleid ontwikkeld is, kunnen wij vaststellen 
dat de hier aan de orde zijnde veehouderij niet zodanige onaanvaardbare nadelige gevolgen voor de 
gezondheid van omwonenden levert dat de vergunning om deze redenen zou moet worden 
geweigerd. 
 

VOORSCHRIFTEN BOUWEN 

Aan dit besluit zijn de volgende voorschriften verbonden:  
 
Het (ver)bouwen van een bouwwerk: 

• De uitvoering van de bouwwerkzaamheden moet plaatsvinden in overleg met de afdeling OWO-

VTH te Gorredijk.  

• Het bouwen dient te geschieden overeenkomstig de bepalingen van het Bouwbesluit 2012 en 

de gemeentelijke Bouwverordening en de krachtens die verordening gestelde nadere regels. 

• In het eerstvolgende plantseizoen na het gereedkomen van het bouwwerk moet een beplanting 

worden aangelegd, zoals op bijgaande tekening is aangegeven. De beplanting moet in goede 

staat worden gehouden; 

• De hemelwaterafvoer (hwa) afvoer mag niet op de droog weer afvoer (dwa) riolering geloosd 

worden wanneer er een gescheiden rioolsysteem aanwezig is, of op een sloot geloosd kan 

worden. Bij het niet aanwezig zijn van een gescheiden rioolsysteem dient de aanleg toch 

gescheiden plaats te vinden tot de rioolaansluiting, zodat later alsnog afgekoppeld kan worden; 

• Alle tekeningen met bijbehorende statische berekeningen van de beton- staal- en 

houtconstructies moeten worden ingediend uiterlijk 14 dagen voordat met de betrokken 

onderdelen wordt begonnen, bij voorkeur digitaal; 

• Mestbassins moeten worden gebouwd overeenkomstig de bouwtechnische richtlijnen van de 

BRL 2342. Beton dat in directe aanraking komt met mest dient een milieuklasse te bezitten van 

ten minste XA2 conform NEN 206-1 en NEN 8005; 

• De eventueel vrijkomende grond moet op de locatie worden verwerkt. Wanneer de grond niet 

hergebruikt wordt op de locatie, mag de grond, alleen voorzien van een kwaliteitsverklaring, 

worden afgevoerd naar een andere geschikte locatie. 

• Ten minste 2 dagen vóór het storten van gewapend betonconstructies dient de wapening ter 

goedkeuring aan de afdeling OWO-VTH te worden aangeboden. Met het storten mag niet 

eerder worden begonnen dan nadat de wapeningen zijn goedgekeurd. 

• Gedurende de uitvoering van de bouwwerkzaamheden dient het bouwterrein te zijn voorzien 

van een doeltreffende afscheiding. 

• Van de bluswater voorziening dient 3 weken voor aanvang van de plaatsing een nadere 

uitwerking te worden aangeleverd. Wanneer er sprake is van een geboorde put dan zal deze 

jaarlijks onderhouden moeten worden, dit in overleg met de regio brandweer Fryslân. 



 

 

 

 

• Voor archeologie gelden de volgende voorschriften: 
-     de grondwerkzaamheden voor de aanleg van de sleuven voor de poeren en de aanleg van 
de spoelwaterput dienen te worden begeleid door een amateurarcheoloog;  
-     de amateurarcheoloog dient ruim van te voren op de hoogte te worden gesteld van de 
aanvang van de werkzaamheden; 
-     de amateurarcheoloog moet tijd en ruimte te krijgen om archeologische vondsten veilig te 
stellen en sporen en structuren te documenteren (fotograferen, inmeten).  
-    de gemeente dient een verslag te krijgen met daarin de resultaten van de begeleiding. 

 
Amateurarcheologen vragen over het algemeen alleen een vergoeding voor de reiskosten.  
 
Aandachtspunten 

• Wij kunnen deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien: 

a) de vergunning ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;  
b) niet overeenkomstig de vergunning is of wordt gehandeld;  
c) de aan de vergunning verbonden voorschriften of beperkingen niet zijn of worden 

nageleefd;  
d) de voor de vergunninghouder voorschriften niet zijn of worden nageleefd. 
e) binnen 26 weken na dagtekening van deze vergunning geen aanvang is gemaakt met 

de bouwwerkzaamheden of deze langer dan zes maanden zijn of worden gestaakt.  
 

• Schade toegebracht aan gemeente-eigendommen of aan eigendommen van derden moet na 

overleg met de betreffende partijen worden hersteld of vergoed. 

• Vergunninghouder wordt erop gewezen, dat voor het uitvoeren van de werkzaamheden, 

waarvoor nu vergunning is verleend, wellicht nog andere vergunningen, ontheffingen of 

toestemmingen zijn benodigd van bijvoorbeeld de provincie, een waterschap of het Rijk. 

Daarnaast kunnen ook bepalingen van privaatrechtelijke aard het nodig maken dat 

toestemming wordt verkregen van bijvoorbeeld de eigenaar en/of de gebruiker van een 

aangrenzend perceel. Deze verleende vergunning vrijwaart de vergunninghouder derhalve niet 

tegen aanspraken van derden. Hij blijft daarvoor zelf verantwoordelijk. 

• Met de uitvoering van de bouwwerkzaamheden mag niet eerder worden begonnen alvorens 

aan alle relevante voorschriften in deze vergunning is voldaan. 

 
Kennisgeving start en einde bouwwerkzaamheden 
Wij attenderen u erop dat zowel start (inclusief ontgraving) als einde van de bouwwerkzaamheden 
tenminste 2 dagen vóór feitelijke aanvang/einde aan de gemeente moet worden doorgegeven.  
Bij melden van het einde van de werkzaamheden, voeren wij een eindcontrole uit, sluiten wij het 
dossier af en melden het bouwwerk gereed. Let op: U mag het nieuwe bouwwerk pas in gebruik 
nemen als de gemeente het bouwwerk daadwerkelijk gereed heeft gemeld. (Bouwbesluit artikel 1.25) 
Start en einde bouw kunt u doorgeven via email op : handhaving@opsterland.nl  
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VOORSCHRIFTEN MILIEU 

1. ALGEMEEN 

 
1.1 De vergunninghouder instrueert de in de inrichting werkzame personen omtrent de voor hen van 

toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning.   
 
1.2 De gehele inrichting, inclusief het buitenterrein, wordt schoon en ordelijk gehouden en verkeert 

in goede staat van onderhoud. 
 
1.3 Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte wordt voorkomen. Zo vaak de 

omstandigheden daartoe aanleiding geven, vindt doelmatige bestrijding van insecten, 
knaagdieren en ander ongedierte plaats. 

 
1.4 Ramen en deuren zijn gesloten, uitgezonderd voor het doorlaten van personen en/of goederen. 

 
1.5 Er wordt een milieulogboek bijgehouden, waarin vanaf het in werking treden van de beschikking 

ten minste de volgende zaken worden opgenomen: 

• deze beschikking, alsmede overige relevante vergunningen; 

• de bevindingen van alle inspecties die met betrekking tot de zorg voor het milieu van 

belang zijn; 

• alle van belang zijnde gegevens (zoals datum, tijdstip, tijdsduur, aard, hoeveelheid, 

oorzaak, plaats en windrichting) van voorgevallen incidenten die van invloed zijn op het 

milieu, met vermelding van de genomen maatregelen; 

• de registratie van bedrijfsafvalstoffen; 

• de registratie van het jaarlijks elektriciteits-, water- en gasverbruik. 
 
1.6 De documenten genoemd in voorschrift 1.5 moeten ten minste vijf jaar worden bewaard. 
 
1.7 Het milieulogboek is te allen tijde beschikbaar voor inzage door een door het bevoegd gezag 

aangewezen toezichthoudend ambtenaar. 
 

1.8 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle 
aanwezige (afval)stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de - te beëindigen 
- activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieuhygiënisch verantwoorde wijze in 
overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd. 

 

2. AFVALSTOFFEN 

 
2.1 De in de inrichting vrijkomende afvalstoffen worden met het oog op hergebruik zoveel mogelijk 

naar soort gescheiden, verzameld, bewaard en afgevoerd.  
 

2.2 Het bewaren en het afvoeren van afvalstoffen geschiedt op ordelijke en nette wijze. Van 
afvalstoffen afkomstige geur verspreidt zich niet buiten de inrichting. 

 
2.3 Het bewaren en afvoeren van afvalstoffen geschiedt zodanig dat geen afval in of buiten de 

inrichting verspreidt wordt. 
 
2.4 Het in de inrichting vrijkomende bedrijfsafval wordt bewaard in doelmatige, goed afgesloten 

afvalcontainers. Indien in de afvalcontainers brandbare afvalstoffen worden opgeslagen moet de 
container zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal. 

 
2.5 Kadavers en afvalstoffen van dierlijke aard worden, onverminderd het bepaalde in de 

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, niet op het terrein van de inrichting begraven. 
Kadavers en afvalstoffen van dierlijke aard worden, in afwachting van afvoer uit de inrichting 
naar een daartoe ingerichte verwerkingsinrichting, bewaard in een deugdelijke, waterdichte 
verpakking of in een goed gesloten speciaal daartoe bestemde ruimte. 

 
2.6 Gevaarlijke afvalstoffen worden, in afwachting van vervoer uit de inrichting, gescheiden naar 

soort bewaard in een goed gesloten doelmatige verpakking. In de inrichting ontstane gevaarlijke 



 

 

 

afvalstoffen worden niet met andere categorieën gevaarlijke afvalstoffen of met andere stoffen 
vermengd of gemengd. 

 

3. GELUID  

 
3.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT), veroorzaakt door de in de inrichting 

aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden 
en activiteiten tijdens de representatieve bedrijfssituatie, mag op de gevel van gevoelige 
gebouwen niet meer bedragen dan: 

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

  
3.2 In afwijking van het gestelde in het voorschrift 3.1 mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

(LAr,LT) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de 
inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten tijdens de incidentele bedrijfssituatie op de 
gevel van de hieronder vermelde woning(en) niet meer bedragen dan: 

  

Beoordelingspunt Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT 

[dB(A)] 

IBS 

dag avond nacht 

Bûterheideveld 19  40 37 34 

Bûterheideveld 21 40 35 32 

Bûterheideveld 22a 40 44 41 

Bûterheideveld 24 40 35 32 

Bûterheideveld 22 40 39 36 

 
3.3 De in het voorschrift 3.2 bedoelde incidentele bedrijfssituaties betreft de bedrijfssituatie ten tijde 

van “de afvoer van vleeskuikens”. Deze bedrijfssituatie mag maximaal 12 keer per jaar 
gedurende niet langer dan een etmaal voorkomen. 
 

3.4 De vergunninghouder is verplicht in een logboek datum en tijdstip te registreren van de 
optredende incidentele bedrijfssituaties. 
 

3.5 Het maximale geluidsniveau (LAmax), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen 
en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin 
plaatsvindende activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie, mag op de gevel van gevoelige 
gebouwen niet meer bedragen dan: 
 
70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode); 
65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode); 
60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode). 

 
3.6 De beoordeling of berekening van de in de voorschriften 3.1, 3.2 en 3.5 vastgelegde 

geluidsniveaus, geschiedt overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai", 
uitgave 1999. Ook de beoordeling van de meetresultaten vindt overeenkomstig deze handleiding 
plaats. 

 
3.7 Binnen zes maanden na het in werking brengen van de inrichting conform de aanvraag dienen 

de geluidsemissie en –immissie te worden bepaald en te worden getoetst aan de voorgaande 
voorschriften. De resultaten hiervan dienen binnen die termijn schriftelijk aan het bevoegd gezag 
te worden gerapporteerd. Het bevoegd gezag dient geïnformeerd te worden over datum en 
tijdstip waarop de geluidsmetingen ten behoeve van bovengenoemde rapportage plaatsvinden. 
Indien niet wordt voldaan aan de geluidgrenswaarden dient in het rapport te zijn opgenomen 
welke aanvullende maatregelen zullen worden getroffen of zijn getroffen. 

 
3.8 Gedurende het laden en lossen zijn de motoren van de voertuigen waarin wordt geladen of 

waaruit wordt gelost niet in werking, tenzij dit noodzakelijk is ten behoeve van de laad- en 
losapparatuur. 



 

 

 

 
3.9 In de inrichting zijn slechts motorvoertuigen en andere apparaten, machines of installaties met 

een (verbrandings)motor in werking, die zijn voorzien van een doelmatige en in goede staat 
verkerende geluiddemper en uitlaatsysteem. 

 

4. HET HOUDEN VAN DIEREN 

 
4.1 In de inrichting zijn ten hoogste de navolgende aantallen dieren aanwezig: 
 

Stal Diersoort Rav-code BWL Aantal dieren 

3 Vleeskuikens E 5.11 +  
E 7.6 

   BWL 2010.13.V5 + 
BWL 2011.02.V2 

  39.750 

4 Vleeskuikens E 5.11 + 
E 7.6 

   BWL 2010.13.V5 + 
BWL 2011.02.V2 

  53.600 

5 Paarden K 1.100 n.v.t. 5 

 

 



 

 

 

 
 


