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Z-HZ WABO-2012-00S3

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf hebben op 14 februari 2012 een aanvraag
om een vergunning ingevolge artikel 2.1.,lid 1, onder a van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht ontvangen van klussen- en pluimveebedrijf M. Duin voor een omgevingsvergunning
voor het veranderen van een stalsysteem bij een pluimveehouderij aan De Knolle 1 te Oosterwolde.
De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z-HZ WABO-2012-0083.

Ten opzichte van de huidige vergunning wordt een verandering van het stalsysteem doorgevoerd. Het
in 2009 vergunde Imago stalsysteem is vervangen door Agro Supply Warmtewisselaars, Rav. E 5.11.
Tot deze installaties behoort een andere milieubelasting van de aspecten ammoniak, geur, fijnstof,
elektriciteit en geluid.

Besluit
Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de omgevingsvergunning te verlenen voor het veranderen van een inrichting of de
werking daarvan, in verband met het veranderen van het stalsysteem bij een pluimveehouderij aan De
Knolle 1 te Oosterwolde.

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteit:
Milieu

Procedure
Met betrekking tot deze aanvraag wordt de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure op grond van
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd. Dit houdt in dat in dit geval de uitgebreide
voorbereidingsprocedure wordt gevolgd.
Wij hebben de aanvraag beoordeeld voor de activiteit milieu aan artikel 2.14, van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht. Daarnaast hebben wij de aanvraag getoetst aan het Besluit
omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht. Uw aanvraag voldoet aan de van

toepassing zijnde voorschriften en daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning.

De ontwerpbeschikking heeft van 21 maart 2012 tot 2 mei 2012 ter inzage gelegen. Naar aanleiding
van de ter inzage legging zijn geen zienswijzen ingediend.

Ontvankelijkheid
De aanvraag bevat voldoende gegevens voor een goede beoordeling en voldoet aan de eisen die zijn
gesteld in het Besluit omgevingsrecht en de Regeling omgevingsrecht.
De aanvraag is derhalve ontvankelijk.

De aanvraag bestaat uit:
een aanvraagformulier;
een bouwkundige plattegrondtekening;
een situatietekening;
een geurberekening;
een luchtkwaliteitsonderzoek.



Wettelijk kader
Het bedrijf is vergunningplichtig op grond van onder andere de volgende categorieen van het Besluit
omgevingsrecht:

categorie: 1, 1.1a elektromotoren
categorie: 5,1 opslaan brandbare vloeistoffen
categorie: 7, 1 opslaan dierlijke meststoffen
categorie: 8, 8.1 het houden van dieren

De inrichting is gelegen aan De Knolle 1 te Oosterwolde, kadastraal bekend gemeente Oosterwolde,
sectie E, nummer 494.

Voor de bestaande inrichting is een milieuvergunning verleend voor het houden van 117.963
vleeskuikens.

Het bedrij fbestaat uit:
stal I: 11.000vleeskuikens (opnieuw in gebruik nemen van bestaande stal) en
stal II: 24.963 vleeskuikens (wijziging stalsysteem bestaande stal, al gerealiseerd)
stal III: 34.000 vleeskuikens (wijziging stalsysteem bestaande stal, al gerealiseerd)
stal IV 48.000 vleeskuikens (wijziging stalsysteem bestaande stal, al gerealiseerd)

Besluit landbouw milieubeheer

Onderhavige inrichting valt niet onder het Besluit landbouw milieubeheer omdat er dieren gehouden
worden waarvoor meer dan 50 mestvarkeneenheden berekend worden. Daarmee wordt niet voldaan aan
het gestelde in artikel 3 van het Besluit.

Activiteiten besluit

Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer in werking getreden. Dit
besluit is bekend als "het Activiteitenbesluit". In het Activiteitenbesluit zijn voor verschillende
activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene voorschriften opgenomen. In het
activiteitenbesluit is onderscheid gemaakt tussen type A, B en C bedrijven en gpbv-inrichtingen (IPPC-
bedrijven).

Op type A bedrijven is het hele Activiteitenbesluit van toepassing, maar de bedrijven hebben geen
meldingsplicht.

Op type B bedrijven is het hele Activiteitenbesluit van toepassing en de inrichtingen hebben een
meldingsplicht.

Type C bedrijven zijn inrichtingen die onder vallen onder een categorie genoemd in bijlage 1 van het
Activiteitenbesluit. Deze bedrijven zijn vergunningplichtig, maar een deel van het Activiteitenbesluit
(hoofdstuk 3) kan van toepassing zijn.
Alleen zogenaamde gpbv-inrichtingen zijn volledig uitgesloten van het Activiteitenbesluit. Zij zijn
vergunningplichtig op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Onderhavige inrichting valt vanwege het aantal stuks pluimvee onder de IPPC-richtlijn en is dus een
zogenaamde gpbv-inrichting. Het Activiteitenbesluit is in zijn geheel niet van toepassing op deze
inrichting.



Vigerende vergunningen en/of meldingen
Voor onderhavige inrichting is op 27 november 2000 een nieuwe, de gehele inrichting omvattende

milieuvergunning verleend voor het houden van 58.963 vleeskuikens.

Op 3 januari 2005 is een tijdelijke uitbreidingsvergunning verleend voor het houden van 12.000
vleeskuikens in stal 3. Deze vergunning is vervallen per 17 februari 2008.
Op 13 augustus 2009 is een revisievergunning verleend voor het houden van in totaal 117.963
vleeskuikens.

Deze vergunning geldt sinds 1 oktober 2010 als een omgevingsvergunning op grond van de Wabo.

Situering van de inrichting
De inrichting is gelegen in het agrarische buitengebied van de gemeente Ooststellingwerf. De
inrichting is niet gelegen in een kwetsbaar gebied dat op grond van de Provinciale milieuverordening

Fryslan is aangewezen. In de directe omgeving van de inrichting liggen agrarische bedrijven en enkele
burgerwoningen.

Overwegingen
Bij het nemen van het besluit hebben wij overwogen dat:

Het handelen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden
De aanvraag betreft een project waarvoor de omgevingsvergunning pas kan worden verleend,
nadat het college van Gedeputeerde Staten van Fryslan heeft verklaard dat daartegen geen
bedenkingen zijn.
In het kader van de procedure van de vorige milieuvergunning is bij de provincie Drenthe een
aanvraag op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 ingediend.

Beoordeling gevolgen voor het milieu
Het in werking zijn van de inrichting heeft invloed op de omgeving. Op grond van de Wabo en het
Besluit omgevingsrecht moeten aan een omgevingsvergunning die voorschriften worden verbonden die

nodig zijn voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu. Voor zover het
voorkomen van nadelige gevolgen voor het milieu niet mogelijk is, moeten aan de omgevingsvergunning
voorschriften worden verbonden die de nadelige gevolgen die de inrichting kan veroorzaken zoveel
mogelijk beperken en ongedaan maken. Daarbij moeten de nadelige gevolgen zoveel als mogelijk bij de
bron worden beperkt en ongedaan gemaakt. Voor het beperken en ongedaan maken van de nadelige

gevolgen voor het milieu moeten tenminste de beste beschikbare technieken (BBT)worden toegepast die
voor de inrichting in aanmerking komen. Voor het milieu en de benodigde bescherming van het milieu

zijn de volgende aspecten in dit kader van belang.

Op grond van artikel 2.14, lid 1 onder a van de Wabo moet bij de beslissing mede worden overwogen
dat de verlening van de vergunning niet bezwaarlijk is vanwege:
a. de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
b. de gevolgen voor het milieu, alsmede de gevolgen die verband houden met het verkeer van

personen of goederen van en naar de inrichting, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de
inrichting kan veroorzaken, mede gezien haar technische kenmerken en haar geografische ligging;

c. de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen,
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming
van het milieu;

d. de tijdig ingediende ontvankelijke zienswijzen en adviezen;
e. de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu die

de inrichting kan veroorzaken te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij
niet kunnen worden voorkomen;



f. het systeem dat degene die de inrichting drijft met betrekking tot de inrichting toepast om de

gevolgen die de inrichting voor de omgeving veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor
zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen; alsmede het milieubeleid dat degene die de
inrichting drijft met betrekking tot de inrichting voert.

Onder de gevolgen voor het milieu wordt ook verstaan de gevolgen die verband houden met de
doelmatige verwijdering van afvalstoffen, gevolgen die verband houden met het verbruik van energie
en grondstoffen. Bij de beslissing moeten verder worden overwogen de overige factoren waarmee

ingevolge artikel 2.14, lid 1 onder b en c van de Wabo rekening dient te worden gehouden dan wel die
in acht dienen te worden genomen.

Op grond van artikel 2.14, lid 3 van de Wabo kan weigering van de vergunning alleen plaats vinden in

het belang van de bescherming van het milieu. Hieronder vallen tenminste drie redenen waarbij de

vergunning moet worden geweigerd.
De vergunning moet in elk geval geweigerd worden als door verlening daarvan niet kan worden
bereikt dat in de inrichting tenminste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare
technieken worden toegepast.
De vergunning moet verder worden geweigerd als de verlening daarvan niet in overeenstemming is
met hetgeen overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 onder c door het bevoegd gezag in acht moet worden
genomen.
De vergunning kan worden geweigerd als door verlening van de omgevingsvergunning strijd zou
ontstaan met het bestemmingsplan.
Naar aanleiding van de bovengenoemde toetsingscriteria is het volgende overwogen:

Ammoniakemissie
De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) is op 8 mei 2002 in werking getreden. Op 1 mei 2007 is de
Wav gewijzigd. De bijbehorende Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) is eveneens op 8 mei 2002
in werking getreden en is sindsdien diverse malen gewijzigd. De meest recente wijziging is van 3
oktober 2011.
De Wav maakt in artikel 4.1 voor wat betreft de gevolgen van de ammoniakemissie uit veehouderijen
onderscheid tussen bedrijven binnen 250 meter van een kwetsbaar gebied en bedrijven daarbuiten.
Binnen de zone van 250 meter rondom een kwetsbaar gebied geldt een vestigings- en
uitbreidingsverbod en een emissieplafond. Buiten de zone van 250 meter rondom een kwetsbaar
gebied worden geen eisen aan het niveau van de ammoniakemissie en -depositie gesteld. Onder
kwetsbaar gebied verstaat de Wav; voor verzuring gevoelige gebieden, die liggen binnen de
Ecologische HoofdStructuur (EHS), die door Gedeputeerde Staten wordt vastgesteld.

Dieraantallen
De berekening van de ammoniak- en geuremissie van de vergunde situatie is als volgt:
Tabel 1:

omschrijving diersoort rav NH3 totaal
nummer aantal factor eurfactor NH3 totaal eur

Vleeskuikens stal 2 E 5.6 24.963 0,037 0,24 924 5991

Vleeskuikens stal 3 E 5.6 34.000 0,037 0,24 1258 8160

Vleeskuikens stal 1 E.5.100 11.000 0,080 0,24 880 2640

Vleeskuikens stal 4 E 5.6 48.000 0,037 0,24 1776 11520

totaal 117963 4838 28311



De berekening van de ammoniak- en geuremissie van de gevraagde situatie is als volgt:
Tabel 2:

omschrijving diersoort rav NH3 totaal
nummer aantal factor eurfactor NH3 totaal eur

Vleeskuikens stal 1 E 5.100 11.000 0,080 0,24 880 2640

Vleeskuikens stal 2 E 5.11 24.963 0,021 0,24 524 5991

Vleeskuikens stal 3 E 5.11 34.000 0,021 0,24 714 8160

Vleeskuikens stal 4 E 5.11 48.000 0,021 0,24 1008 11520

totaal 117.963 3.126 28.311

In de Rav zijn maximale emissiewaarden opgenomen, maar die gelden alleen voor bedrijven die vallen
binnen een zone van 250 meter van een kwetsbaar gebied.

Op grond van de op 1 mei 2007 gewijzigde Wet ammoniak en veehouderij worden alleen gebieden
met zeer kwetsbare natuur, die groter zijn dan 50 hectare beschermd.
Gedeputeerde Staten van Fryslan moeten aanwijzen welke gebieden dit zijn.

Provinciale Staten hebben op 17 september 2008 het besluit tot het aanwijzen van zeer kwetsbare
gebieden op grond van de Wav vastgesteld.
Het besluit met de kaart is op 20 januari 2009 toegezonden voor beoordeling naar de minister van

Landbouw, natuur en voedselkwaliteit.
De minister heeft op 10juli 2009 goedkeuring verleend.

Op 11 november 2009 is het Besluit tot aanwijzen van zeer kwetsbare gebieden op grond van de Wet
ammoniak en veehouderij gepubliceerd in het Provinciaal blad.
Het besluit met de kaart is per 11 november 2009 van kracht geworden.
De dierverblijven van de inrichting liggen volgens het besluit en de kaart op 1500 meter van een zeer
kwetsbaar gebied. De aanvraag is op dit punt in overeenstemming met de Wav en hoeft niet op grond
van artikel 4.1 van de Wav geweigerd te worden.

Het bedrijf is niet gelegen binnen 250 meter van een kwetsbaar gebied zoals in de Wav is aangegeven.

Omdat het bedrijf niet is gelegen binnen 250 meter van een EHS gebied geldt geen emissieplafond
voor het bedrijf.

De aanvraag is derhalve wel in overeenstemming met de Wav en hoeft niet op grond van artikel 4.1
geweigerd te worden.

Besluit ammoniakemissie huisvesting en veehouderij
In het belang van een hoog niveau van bescherming van het milieu worden aan de vergunning
voorschriften verbonden die nodig zijn om nadelige gevolgen te voorkomen, te beperken en ongedaan
te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting tenminste de in aanmerking komende
best beschikbare technieken worden toegepast.
Hierbij is bepaald dat bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld met
betrekking tot de wijze waarop de voor een inrichting in aanmerking komende best beschikbare
technieken worden bepaald.

Voor veehouderijbedrijven is op 28 december 2005 het definitieve Besluit ammoniakemissie
huisvesting veehouderij in het Staatsblad gepubliceerd. Het Besluit is op 1 april 2008 in werking
getreden.



In het Besluit ammoniakemissie huisvesting en veehouderij zijn maximale emissiewaarden

opgenomen waaraan de huisvesting van dieren moet voldoen. Door de inwerkingtreding van het
Besluit, is bijlage 2 van de Rav ingetrokken.
Bijlage 2 van de Regeling was noodzakelijk om voor bedrijven gelegen in (zeer) kwetsbare gebieden
of in een zone van 250 meter er omheen, het voor hen geldende ammoniakplafond te berekenen. De
maximale emissiewaarden uit het Besluit huisvesting komen in de plaats van bijlage 2 van de Rav.

In het bedrijf worden vleeskuikens gehouden.
Het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij is dan ook van toepassing.

Voor vleeskuikens zijn maximale emissiewaarden vastgesteld.

Het Besluit Huisvesting schrijft maximale emissiewaarden voor verschillende diercategorieen. Voor
nieuw te realiseren stallen geldt dat altijd aan de maximale emissiewaarden moet worden voldaan.
Uit de toets Besluit huisvesting blijkt, dat door de aanpassingen in de stallen het bedrijf voldoet aan de
wettelijke emissienormen voor ammoniak.

Het bedrijf is niet in de Ecologische Hoofdstructuur gelegen.
Het dichtstbijzijnde kwetsbare gebied in het kader van de Wet ammoniak en veehouderij is op 1500
meter afstand van het bedrijf. Binnen een straal van 250 meter van het bedrijf is geen kwetsbaar
gebied gelegen.

De aanvraag gaat uit van drie stallen met huisvestingssystemen die een lagere emissie waarde hebben
dan de maximale emissiewaarden, genoemd in het Besluit huisvesting. Een stal heeft een hogere
emissiewaarde, stal 1. Maar conform artikel 2 lid 2 van het Besluit wordt voor de gehele inrichting
voldaan aan de maximale emissiewaarden.
Het systeem voldoet aan de emissienorm van het Besluit huisvesting.

De aanvraag is derhalve in overeenstemming met de Wav en het Besluit ammoniakemissie huisvesting
veehouderij.

Op basis van het voorgaande is er geen aanleiding om in de inrichting toepassing van emissie arme
technieken te eisen.

Directe ammoniakschade

Onder deze schade wordt verstaan de directe opname van ammoniak afkomstig uit dierenverblijven
door planten en bomen. Dergelijke schade wordt beoordeeld op basis van de Wet milieubeheer. Van
directe schade is, volgens het IPO-rapport R-254, Stallucht en planten van 1981,vooral sprake bij
bedrijfsmatige teelt van coniferen en fruitbomen dichtbij varkens- of kippenstallen. In het bedrijf
wordt pluimvee gehouden. In de nabije omgeving van het bedrijf zijn geen kwekerijen van
voornoemde gewassen. Daarom zal er van directe ammoniakschade vanuit de inrichting geen sprake
zijn.

IPPC-richtlijn
De IPPC-richtlijn (Industrial Polution, Prevention and Controll) verplicht de lidstaten van de Europese
Unie om grote milieuvervuilende bedrijven te reguleren met een integrale vergunning gebaseerd op de
best beschikbare technieken (BBT).
In Nederland is de richtlijn in de Wet milieubeheer, de Wet ammoniak en veehouderij en in de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren geimplementeerd. Verder is er inzake deze richtlijn een
verwijzing gemaakt naar het Besluit ammoniakhuisvesting veehouderijen.
Bedoelde richtlijn geldt voor veehouderijen met 40.000 stuks pluimvee, 2.000 vleesvarkens en 750
zeugen.



In de inrichting worden meer dan 40.000 stuks pluimvee gehouden. In de inrichting worden 117.963
stuks pluimvee gehouden.
De IPPC-richtlijn is dan ook op dit bedrijf van toepassing.

Voor deze categorie bedrijven geldt dat vanaf oktober 2007 emissiearme stalsystemen moeten worden
toegepast.
Bij de toetsing wordt met behulp van een beleidslijn beslist of en in welke mate vanwege de lokale
milieu-omstandigheden strengere emissie-eisen in de omgevingsvergunning moeten worden
opgenomen dan de eisen die volgen uit de toepassing van "beste beschikbare technieken" (BBT).
Hierbij gelden de volgende aandachtspunten: management, voedingstechnieken, emissies naar de
lucht, water, energie en mestopslag.
Bij een afstand van meer dan 250 meter van een kwetsbaar gebied wordt volgens artikel 6, tweede lid,
van de Wav een vergunning voor het veranderen van een veehouderij geweigerd, als die veehouderij
onder de reikwijdte van de IPPC-richtlijn valt en de toename van de ammoniakemissie uit de
dierenverblijven door de uitbreiding een belangrijke toename van de verontreiniging veroorzaakt.

Voor intensieve pluimvee- of varkenshouderijen die onder de werking van de IPPC-richtlijn vallen is
er een BREF opgesteld.
De BREF gaat in op de volgende activiteiten:
a. management van het bedrijf, goede bedrijfsvoering;
b. bereiding van voer en voedingsstrategie;
c. waterbe sparing;
d. energiebesparing;
e. verzamelen en opslaan van mest;
f. verwerking van mest binnen het bedrijf;
g. uitrijden van mest;
h. huisvesting vee.

a. management van het bedrjif; goede bedrjifsvoering;
Volgens de BREF is goede bedrijfsvoering van de intensieve pluimveehouderij een essentieel
onderdeel van de beste beschikbare technieken. Dit omvat o.a. de verplichting een boekhouding bij te
houden van het water- en energieverbruik, de hoeveelheden veevoer, het geproduceerde afval en de op
het land gebrachte mest (Oplegnotitie bij de BREF voor de intensieve pluimvee- en varkenshouderij,
2007). Op grond van artikelen 32 en 33 van het uitvoeringsbesluit Meststoffenwet zijn veehouderijen
in Nederland verplicht veevoer en mest te registreren. In de "Handreiking Wegen naar preventie bij
bedrijven" (InfoMil 2005) wordt aangegeven wanneer de onderwerpen water, energie en afval relevant

zijn en dus moeten worden geregistreerd.
Voorschriften hieromtrent zijn in de omgevingsvergunning van 13 augustus 2009 opgenomen.

Verdere aanbevelingen in de BREF hebben betrekking op scholing, planning en programmering, die
primair de eigen verantwoordelijkheid van de bedrijven zijn.

Hieromtrent kan worden gesteld, dat het bedrij f het grondstoffenverbruik bijhoudt via de
mineralenboekhouding. Deze mineralenboekhouding is tevens onderdeel van de mestboekhouding, die
agrarische ondernemingen verplicht zijn bij te houden. Het energieverbruik wordt bijgehouden via de
afrekening van de leveranciers. Van de bedrijfsafvalstoffen (kadavers e.d.) krijgt het bedrijf bonnen,
die bewaard worden. Afval wordt altijd gescheiden en op de correcte manier afgevoerd. Het bedrijf
heeft veel ervaring met de varkenshouderij. Vakgerelateerde literatuur wordt gelezen en beurzen
worden bezocht om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de sector. Daarnaast
wordt het bedrijf bijgestaan door goedopgeleide professionals (dierenarts, specialist voerleverancier).
De registratieverplichting voor veevoer en mest in het kader van het Uitvoeringsbe sluit
Meststoffenwet is voldoende om ook aan de eisen van de BREF te voldoen.
Bij de omgevingsvergunning wordt op basis van de "Handreiking Wegen naar preventie bij bedrijven"
rekening gehouden met registratie van water- en energieverbruik en het geproduceerde afval.



b. bereiding van voer en voedingsstrategie;
BBT in de BREF omvat minimalisatie van het stikstof- en fosfaatgehalte van mest door de

hoeveelheid en samenstelling van het voer goed af te stemmen op de behoefte aan essentiele
aminozuren en fosfor van de dieren. Dit resulteert in het toepassen van veevoer met een maximale

hoeveelheid stikstof (met name ruw eiwit) en fosfor. In Nederland wordt het stikstof- en fosfaatgehalte

van het diervoer geregistreerd op grond van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet. Deze gehaltes
worden gebruikt om het verlies aan nitraat en fosfaat te bepalen voor de toetsing aan de

gebruiksnormen van de Meststoffenwet. Dit systeem zorgt ervoor dat de Nederlandse veehouderijen
de voerstrategieen uit de BREF toepassen om binnen de verliesnormen van de Meststoffenwet te
blijven.

Het bedrijf krijgt regelmatig bezoek van een voerspecialist. Het bedrijf bepaalt samen met de

voerspecialist het juiste rantsoen en de voedingsstrategie. De gezondheid van de veestapel staat daarbij

voorop. De mineralenboekhouding is onderdeel van de mestboekhouding, die verplicht wordt gesteld

via het mestbeleid. Er wordt gestreefd naar een goede voederconversie, waarbij wordt getracht de

verspilling van grondstoffen zoveel mogelijk te voorkomen. Het bedrijf kiest hun voerstrategie zo om

binnen de verliesnormen van de Meststoffenwet te komen. Het voer wordt opgeslagen in

kunststofsilo's en wordt op gezette tijden via een gesloten systeem (d.m.v. buizen en vijzels) naar de

dierverblijven getransporteerd. Hierbij treden geen verliezen op en wordt schoon gewerkt. Om ervoor
te zorgen dat bij het lossen van het voer niet wordt gemorst, wordt bij het lossen van het voer altijd

nog een zucht lucht in de lospijp nagegeven.

c. vvaterbesparing;
In de pluimveehouderij wordt water gebruikt voor schoonmaakactiviteiten en voor het drenken van de

dieren. Reductie van het drinkwaterverbruik wordt niet realistisch geacht.
Bij activiteiten waarbij water wordt gebruikt, houdt BBT in dat het waterverbruik wordt verminderd

door al het onderstaande te doen:
het schoonmaken van stallen en materieel met hoge drukreinigers na iedere productiecyclus of
ronde;
het regelmatig ijken van de drinkwaterinstallatie om verspilling te voorkomen;
het meten en bijhouden van het watergebruik;
het opsporen en repareren van lekken.

Het meeste water wordt gebruikt als drinkwater voor de vleeskuikens. Er wordt gebruik gemaakt van

een niet lekkend drinksysteem met opvangbakjes onder de drinkwaternippels. De drinkwatertoevoer
wordt afgesloten als het licht in de stal uit is. Schoonmaken van de stallen gebeurt met een hoge
drukreiniger.

d. energiebesparing;
Het BREF document geeft een aantal energiebesparende maatregelen die onder BBT vallen. De
maatregelen worden genoemd in de circulaire "Energie in milieuvergunningen".
De informatie in de BREF over het energieverbruik in de pluimveehouderij spitst zich vooral toe op de

verwarming en ventilatie van de huisvesting. In deze pluimveehouderij wordt voor energie verbruikt

ten behoeve van verwarming, verlichting, ventilatie en beluchting. BBT in dit kader is het
verminderen van het energieverbruik door een goede landbouwpraktijk toe te passen, te beginnen met

de stalinrichting, en door stallen en materieel op de juiste manier te gebruiken en te onderhouden.
Binnen de normale bedrijfsvoering zijn er allerlei maatregelen mogelijk om de energiebehoeite te
verminderen. In het centrale gedeelte van het document staan tal van mogelijkheden vermeld.
Hieronder worden enkele specifieke BBT-maatregelen genoemd.

BBTvoor pluimveestallen houdt in dat onderstaande maatregelen worden getroffen om het
energieverbruik te verminderen:

~ het isoleren van de gebouwen in gebieden met lage omgevingstemperaturen (K-waarde 0,4
W/m / C of hoger);



~ het optimaliseren van het ontwerp van het ventilatiesysteem in iedere stal om te zorgen voor
een goede temperatuurbeheersing en minimale ventilatiegraad in de winter;

~ het voorkomen van weerstand in ventilatiesystemen door frequente inspectie en reiniging van

leidingen en ventilatoren;
~ het gebruiken van energiezuinige verlichting.

De volgende maatregelen zijn of worden getroffen:
1. Isolatie van muren en dak van de stallen;
2. Er wordt gebruik gemaakt van hoog frequentie TL-verlichting in de stallen en er wordt

gewerkt met lichtschema's en dimmers.
3. In de stallen 2, 3 en stal 4 zijn en wordt een warmtewisselaar toegepast. Deze warmtewisselaar

verwarmt de aan te zuigen verse buitenlucht op door middel van de afgevoerde warme
stallucht die afgevoerd dient te worden. Deze nieuwe en eenvoudige techniek levert een
besparing op van het gasverbruik voor de verwarming van de stallen van 50%. Gezien de
hoogte van de stal 1 is deze techniek niet toepasbaar. Dit is echter ook verreweg de kleinste
stal.

Geconcludeerd kan worden dat met deze maatregelen de huidige stand der techniek wordt toegepast en
dus voldoet aan BBT.

e. verzamelen en opslaan van mest;
Er wordt op bedrij fsniveau geen mest verwerkt of bewerkt. De mest wordt na iedere mestronde direct
afgevoerd.

f. verwerking van mest binnen het bedrjif;
Op grond van art. 32 en 33 van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet zijn veehouderijen in Nederland

verplicht veevoer en mest te registreren. Dit aspect komt in deze beschikking niet verder aan de orde.

g. uitrjiden van mest;
Het bedrijf heeft onvoldoende grond om alle geproduceerde mest op deze grond te kunnen aanwenden.
Het bedrijf moet daarom de mest afvoeren. De afvoer van mest gebeurt altijd met de wettelijk
verplichte vervoersbewijzen dierlijke meststoffen. Deze dienen door leverancier, intermediair en
afnemer ondertekend en bewaard te worden.

h. huisvesting vee;
De BREF geeft aan welke huisvestingssystemen tot BBT moeten worden gerekend. Daarbij wordt de
totale milieubelasting in aanmerking genomen. Daarin is de emissie van ammoniak de overheersende
factor. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met de emissies van geur en stof, het energiegebruik,
het gebruik van grondwater en afvalwater.
Het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij stelt voor de huisvesting van verschillende
diercategorieen maximale emissiewaarden voor de ammoniakemissie per dierplaats en geeft aan
wanneer hieraan uiterlijk moet zijn voldaan.
Voor de diercategorie vleeskuikens bevat de BREF technieken. Ook zijn voor deze categorie dieren
maximale emissiewaarden vastgesteld op grond van het Besluit huisvesting.
Zoals hierboven beschreven bij het Besluit huisvesting milieubeheer voldoen de stallen 2, 3 en 4 ruim

aan de maximale emissiewaarden van het Besluit en zijn daardoor aan te merken als BBT.De stal 1

betreft een scharrelstal met strooisellaag en niet lekkende drinkwaternippels. Dit stalsysteem wordt in

de BREF eveneens als BBTaangemerkt.

Beleidslijn IPPC omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij
Voor veehouderijen die onder de werkingssfeer van de IPPC-richtlijn vallen moet op grond van artikel

3, lid 3 van de Wet ammoniak en veehouderij gekeken worden 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.



Om te bepalen of verdergaande voorschriften nodig zijn, heeft het Ministerie van VROM op 25 juni
2007 een Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij (hierna : beleidslijn)
vastgesteld. Deze beleidslijn geeft een generieke invulling van artikel 3, lid 3 van de Wav. Het is niet

verplicht om deze beleidslijn te gebruiken. Het bevoegd gezag moet echter wel altijd motiveren
waarom in de betreffende situatie met BBTkan worden volstaan of waarom juist strengere emissie-
eisen noodzakelijk zijn.

Ten aanzien van uitbreiding van een IPPC-veehouderij geldt de volgende beleidslijn:

Bij uitbreiding kan worden volstaan met toepassing van BBTzolang de emissie niet meer bedraagt
dan 5.000 kg ammoniak per jaar.
Bedraagt de jaarlijkse ammoniakemissie na uitbreiding bij toepassing van BBTmeer dan 5.000
kg, dan dient boven het meerdere een extra reductie ten opzichte van BBTte worden gerealiseerd.
De hoogte daarvan hangt af van de uitgangssituatie en de beschikbaarheid van verdergaande
technieken in de betreffende diercategorie. Dit wordt aangeduid als >BBT(= strenger dan BBT).
Bedraagt de jaarlijkse ammoniakemissie na uitbreiding met toepassing van BBT (tot 5.000 kg) en
verdergaande technieken dan BBT (vanaf 5.000 kg) daarna nog meer dan 10.000kg, dan dient
boven het meerdere een reductie van circa 85% te worden gerealiseerd. Dit wordt aangeduid als
»BBT (= veel strenger dan BBT).

De vergunde situatie betreft een jaarlijkse emissie van 4838 kg ammoniak per jaar.
De gevraagde situatie betreft 3126 kg ammoniak per jaar.
Dit is minder dan de genoemde 5000 kg/jr. Zoals eerder opgemerkt, voldoet de huisvesting aan BBT.
De conclusie is dan ook dat aan de beleidslijn IPPC omgevingstoets wordt voldaan. Verdere reductie
is niet nodig. Voorschriften met betrekking tot de uitvoering van de stallen worden opgenomen bij
deze vergunning.

De volgende argumenten hebben er toe bijgedragen dat er voor de wijziging van de veehouderij geen
reden tot weigering van de vergunning bestaan:

het bedrijf is gelegen in een agrarische omgeving in een plattelandsgemeente waar
uitbreidingsmogelijkheden aanwezig zijn voor de intensieve veehouderij;
de veehouderij is niet gelegen in een (zeer) kwetsbaar gebied;
de veehouderij is niet gelegen in een 250 meter zone van een (zeer) kwetsbaar gebied;
het wijzigen van de stalsystemen geeft een reductie van de ammoniakuitstoot.

De conclusie is dan ook dat aan de beleidslijn IPPC omgevingstoets wordt voldaan. Verdere reductie
is gelet op de lokale milieusituatie niet nodig.

Verder is voor bedrijven die vallen onder de IPPC-richtlijn, artikel 3.3 van de Wav van toepassing.

Hierover merken wij het volgende op.
De omgevingsvergunning van 13 augustus 2009 ging uit van het zgn. ImagO-systeem. Dit is een mix-
luchtventilatiesysteem. De reductie van de ammoniakemissie is het gevolg van het continu (stal)lucht
blazen over het strooisel. Hierdoor droogt de (verse) mest snel en is er minder kans op
ammoniakvorming. Verdere voordelen van dit systeem zijn dat het systeem gemakkelijk is toe te
passen in bestaande stallen en dat door de circulatie van lucht het stalklimaat wordt verbeterd.
De ammoniakemissiefactor is gesteld op 0,037 kg NH3/dierplaats/jaar.

Het feitelijk al geinstalleerde stalsysteem Rav E5.11,de Agro Supply Warmtewisselaars hebben de
volgende werking.

In de stallen 2, 3 en 4 is het zgn. Agro Supply Warmtewisselaar-systeem toegepast. Dit is een
luchtmengsysteem voor droging van de strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar. De
reductie van de ammoniakemissie is het gevolg van het continu (stal)lucht blazen over de strooisellaag



door middel van continu draaiende ventilatoren of een in hoogte verstelbaar verdelersysteem met
buizen op dierniveau.
De wisselaar zorgt ervoor dat er warme ventilatielucht vanuit de stal verse lucht opwarmt via een of
meerdere warmtewisselaars. Hierdoor droogt de (verse) mest snel en is er minder kans op
ammoniakvorming. Verdere voordelen van dit systeem zijn dat het systeem gemakkelijk is toe te
passen in bestaande stallen en dat door de circulatie van lucht het stalklimaat wordt verbeterd.
De ammoniakemissiefactor is gesteld op 0,021 kg NH3/dierplaats/jaar.
De ammoniakemissie zal door toepassing van dit systeem minder afnemen. Door toepassing van het
Agro Supply Warmtewisselaarsysteem neemt de energiebehoefte af in vergelijking tot het vergunde
ImagO-systeem.
Het systeem kan in deze situatie gezien worden als Best Beschikbare Techniek.

De aanvraag gaat uit van toepassing van het Agro Supply Warmtewisselaarsysteem in 3 van de 4
stallen. Alleen in de kleinste stal 1 wordt het systeem niet toegepast doordat deze oudste stal te laag is.
De ammoniakemissie vanuit de stallen wordt dusdanig verminderd, dat geen sprake is van een
belangrijke toename van de verontreiniging bij het nabij gelegen natuurgebied.
Daarmee zijn wij van mening dat de vergunning niet op grond van artikel 3, lid 3 van de Wet
ammoniak en veehouderij geweigerd kan worden.

Wet geurhinder en veehouderij
De Wet geurhinder en veehouderij vormt vanaf 1 januari 2007 het toetsingskader voor de

milieuvergunning als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen.

Op grond van artikel 14 van deze wet blijft het voor 1 januari 2007 geldende recht van toepassing op
een aanvraag die is ingediend voor 1 januari 2007, tot het tijdstip waarop de beschikking op de
aanvraag onherroepelijk is geworden.
Omdat de aanvraag is ingediend op 14 februari 2012 moet de aanvraag beoordeeld worden aan de
hand van de Wet geurhinder en veehouderij.

Bij de aanvraag is de uitkomst van het geurverspreidingsonderzoek met behulp van V-Stacks
Vergunning opgenomen.

De gemeente Ooststellingwerf is niet gelegen in een concentratiegebied. In de Regeling geurhinder en
veehouderij is voor een aantal diersoorten, waaronder een geuremissiefactor vastgesteld.
Via een verspreidingsmodel wordt de geurbelasting op de woningen van derden en andere

geurgevoelige objecten berekend. De maximaal toegestane geureenheden, zoals genoemd in artikel 3
lid 1 van de Wgv, voor geurgevoelige objecten bedragen:

2,0 odour units per kubieke meter lucht binnen de bebouwde kom;
8,0 odour units per kubieke meter lucht buiten de bebouwde kom.

Voor bedrijfswoningen gelegen bij andere veehouderijen of een geurgevoelig object dat op of na 19
maart 2000 heeA opgehouden deel uit te maken van een andere veehouderij, zijn de bovengenoemde
waarden niet van toepassing. Hiervoor zijn de volgende vaste afstanden van toepassing zoals genoemd
in artikel 3 lid 2 van de Wgv.

tenminste 100 meter, binnen de bebouwde kom;
tenminste 50 meter, buiten de bebouwde kom.

Diersoorten waarvoor in de Rgv geen geuremissiefactoren zijn vastgesteld, moeten voldoen aan de
vaste afstanden die zijn genoemd in artikel 4 lid 1 van de Wgv, zijnde:

tenminste 100 meter, binnen de bebouwde kom;
tenminste 50 meter, buiten de bebouwde kom.

De gemeente kan in een verordening bepalen dat in een deel van haar grondgebied andere waarden

van toepassing zijn.



In de gemeente Ooststellingwerf is op 13 november 2008 de verordening geurhinder en veehouderij
Ooststellingwerf in werking getreden.
Artikel 3 van deze verordening geeft andere waarden voor de geurbelasting en afstanden.

Op grond van artikel 6, eerste lid van de Wet en in afwijking van artikel 3, eerste lid van de Wet
bedraagt de maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij voor zover de voor geur
gevoelige objecten in het gebied zich bevinden binnen de bebouwde kom 8 ouE/m3.

Op grond van artikel 6, eerste lid van de Wet en in afwijking van artikel 3, eerste lid van de Wet
bedraagt de maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij voor zover de voor geur
gevoelige objecten buiten de bebouwde kom 20 ouE/m3.

De volgende afstanden zijn vastgesteld voor veehouderijen waar dieren gehouden waarvoor bij
ministeriele regeling niet een geuremissiefactor is vastgesteld.
Voor de bebouwde kom is vastgesteld dat op grond van artikel 6, derde lid van de Wet en in afwijking
van artikel 4, eerste lid, de afstand tenminste 50 meter bedraagt.
Voor buiten de bebouwde kom is vastgesteld dat op grond van artikel 6, derde lid van de Wet en in

afwijking van artikel 4, eerste lid, de afstand tenminste 25 meter bedraagt.

Beoordeling*
Aan de hand van gegevens over onder andere emissiepunten, gebouwhoogtes en x- en y-coordinaten
wordt in het programma V-stacks-vergunningen de geurbelasting op omliggende geurgevoelige
objecten berekend. Het volgende is hieruit naar voren gekomen:

De Knolle 10 Buitengebied 20 8.127 Ja
De Knolle 2 Buitengebied 20 11.027 Ja
De Knolle 3 Buiten gebied 20 11.962 Ja
De Knolle 4 Buiten ebied 20 6,319 Ja

*Zie bijlage, uitdraai V-stacks vergunningen

Uit de berekening blijkt dat de normen van de geurbelasting niet worden overschreden. Hiermee wordt
voldaan aan het gestelde in artikel 3 lid 1 van de Wgv.

In de betreffende inrichting worden vleeskuikens gehouden. Voor vleeskuikens zijn
geuremissiefactoren vastgesteld. De inrichting en de woningen van derden in de omgeving zijn buiten
de bebouwde kom gelegen.

Uit de geurberekening blijkt dat kan worden voldaan aan de normen van de geurverordening en de
Wgv.

Milieueffectrapportage
Per 1 april 2011 is de wetgeving milieu-effectrapportage gewijzigd. Naast de m.e.r.-plicht (op grond
van drempelwaarden C-lijst) en de m.e.r.-beoordeling of plan-m.e.r. (op grond van drempelwaarden
D-lijst) is een nieuw element in de m.e.r.-regelgeving toegevoegd.

Het komt er op neer dat voor elk besluit of plan dat betrekking heeft op activiteiten(en) die voorkomen

op de D-lijst die beneden de drempelwaarden vallen een toets moet worden uitgevoerd of belangrijke
nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.-
beoordeling gehanteerd.
Deze vormvrije m.e.r.-beoordeling moet uitwijzen of een m.e.r.-beoordelingsprocedure of een MER
moet worden gevolgd.



Het bevoegd gezag moet beoordelen of een m.e.r.-procedure dient te worden doorlopen. De m.e.r.-
beoordeling vindt plaats volgens het nee, tenzij principe. Dit betekent dat er geen MER hoeft te
worden opgesteld, tenzij er sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Hierbij wordt
specifiek verwezen naar het toetsingkader van bijlage III van de Europese Richtlijn
Milieueffectbeoordeling. Bij het bepalen van de belangrijke gevolgen wordt ingegaan op de volgende
onderdelen:

De kenmerken van de activiteit waarbij in het bijzonder in overweging moet worden genomen
de omvang van de activiteit, de cumulatie met andere projecten, het gebruik van natuurlijke
hulpbronnen, de productie van afvalstoffen, verontreiniging en hinder en het risico van

ongevallen.
De laats waar de activiteit wordt verricht zodat rekening wordt gehouden met de mate van
kwetsbaarheid van het milieu in de geografische gebieden waarop de activiteit van invloed kan

zijn, door in het bijzonder het bestaande grondgebruik en het opnameverinogen van het
natuurlijke milieu in overweging te nemen.
De kenmerken van het otentiele effect in het bijzonder met betrekking tot het geografisch
gebied en grootte van de bevolking.

Wij zijn van mening dat de activiteit het veranderen van het stalsysteem geen belangrijke nadelige
gevolgen voor het milieu heeft. Dit gelet op de grote afstand van het bedrijf tot gevoelige gebieden. De
activiteit leidt niet tot grotere emissies die niet door het treffen van de aangevraagde en
voorgeschreven voorzieningen zijn te voorkomen. Door de te treffen aanpassingen is geen sprake van
een uitbreiding van ammoniakemissie. De ammoniakdepositie neemt ten opzichte van de eerder
vergunde situatie af. De activiteit heeft een klein ruimtebeslag en vindt plaats op een bedrijf in een
landbouwontwikkelingsgebied. Daarbij komt dat de locatie en de omgeving geen bijzondere
kenmerken hebben waardoor er een verwaarloosbare kans is op belangrijke nadelige effecten op
beschermde natuurgebieden. De nadelige gevolgen voor de omgeving worden tot de wettelijke normen
beperkt door toepassing van de meest emissiereducerende maatregelen.

Wij zijn dan ook van mening, dat met betrekking tot deze aanvraag geen m.e.r.-beoordelingsplichtig
besluit genomen hoeft te worden of een MER opgesteld moet worden.

Wet luchtkwaliteit

Bij de beoordeling van een aanvraag om milieuvergunning voor een veehouderij moet de emissie van

fijn stof getoetst worden aan de grenswaarden die zijn vastgelegd in Titel 5.2, luchtkwaliteitseisen, van
de Wet milieubeheer (Wet luchtkwaliteit).
Het uitbreiden van de inrichting valt onder een project als genoemd in artikel 5.16 lid 2 van de Wet
milieubeheer. Ten opzichte van de vergunde situatie zullen er geen wijzigingen plaatsvinden die een
effect hebben op de luchtkwaliteit ter plaatse van de inrichting.
Er is een berekening uitgevoerd conform ISL3a versie 2.0.

De toegestane jaargemiddelde concentratie bedraagt 40 pg/m3.
De berekening is uitgevoerd op 4 dichtstbijzijnde gevoelige objecten De Knolle 2, 3, 4 en 10. In de
volgende tabel zijn de resultaten weergegeven.

, Gevoeli j"'."objeot .": ' Jaar jenixiide1dei: l rioim!::.',j,.",,:!:',::','.,:::',::;::;:,::;":".':::::;"::voldoet ',
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De Knolle 10 24,83 40 ja
De Knolle 2 24,93 40 ja
De Knolle 3 24,04 40 ja
De Knolle 4 22,98 40 a

Uit de berekening blijkt dat aan de normen uit de Wet luchtkwaliteit kan worden voldaan.



Bodem
Voor de beoordeling van het onderdeel bodem is gebruikgemaakt van de Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). In de NRB zijn specifieke bodembedreigende
activiteiten beschreven waarbij steeds de gewenste beschermende maatregelen en voorzieningen zijn
aangegeven. De activiteiten in deze aanvraag die bedreigend kunnen zijn voor de kwaliteit van de

bodem en het grondwater zijn onder meer de opslag van dieselolie. Uitgangspunt van het nationale
bodembeleid is dat bodemrisico's van bedrijfsmatige activiteiten door doelmatige maatregelen en

voorzieningen zoveel mogelijk tot een verwaarloosbaar risico beperkt moet worden. In de vergunning

zijn die voorschriften opgenomen die volgens de systematiek van de NRB tot een verwaarloosbaar
bodemrisico leiden.

Geluid

Bij de beoordeling van de geluidbelasting van omliggende geluidgevoelige objecten kan onderscheid
gemaakt worden in de geluidemissie ten gevolge van activiteiten binnen de inrichting en in de
geluidemissie ten gevolge van verkeer van en naar de inrichting, voor zover dit niet is opgenomen in

het heersende verkeersbeeld.
Bij de beoordeling van de geluidbelasting door de inrichting is uitgegaan van het gestelde in de
"Handreiking industrielawaai en vergunningverlening 1998"(hierna te noemen: de handreiking). De
handreiking adviseert bij vergunningverlening voor het normeren van het langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau (L~ i.r) uit te gaan van de voor de betreffende woonomgeving vastgestelde
richtwaarde.

De inrichting is gelegen in een rustig agrarisch buitengebied. Hiervoor zijn in de richtlijn de waarden

van 45, 40 en 35 dB(A) opgenomen voor respectievelijk de dag, avond en nachtperiode. In de
voorschriften behorende bij deze vergunning wordt daar van uitgegaan. Gezien de ligging van

geluidgevoelige objecten, buiten een straal van 50 meter van de inrichting, worden de genoemde
normen vastgesteld op een contour van 50 meter van de inrichting.

Indirecte hinder
Voor een beoordeling van de geluidbelasting van omliggende geluidgevoelige objecten ten gevolge
van verkeersbewegingen van en naar de inrichting verwijst de handreiking naar de Circulaire
"geluidhinder veroorzaakt door verkeer van en naar de inrichting" van het ministerie van VROM d.d.
29 februari 1996 (hierna te noemen: de circulaire). In de circulaire wordt geadviseerd om de

geluidbelasting, veroorzaakt door aan de inrichting toe te rekenen verkeersbewegingen, uitsluitend te
beoordelen aan de hand van de etmaalwaarde van het bij die verkeersbewegingen horende equivalente
geluidniveau en niet tevens een geluidbelasting op een bepaald moment (piekniveau). Hiertoe wordt in

de circulaire geadviseerd een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde aan te houden.
Gezien de ligging van de inrichting aan een doorgaande weg, de te verwachten verkeersbewegingen
van en naar de inrichting en de situering van omliggende woningen kan worden voldaan aan deze
normen.

Water
Voor het onderwerp 'water'ijn in de handreiking geen ondergrenzen opgenomen. De relevantie van

waterbesparing is sterk afhankelijk van de lokale situatie.
Binnen de inrichting zal circa 2000 m3 water worden verbruikt. Hiervan wordt het meeste gebruikt als
drinkwater voor de dieren.
Het verbruik van water binnen de inrichting geeft geen aanleiding tot het eisen van een
waterbesparingonderzoek. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot het

zuinig gebruik en de registratie van water.
Het regenwater dat binnen de inrichting vrijkomt wordt afgevoerd naar oppervlaktewater of infiltreert

in de bodem.



Toekomstige ontwikkelingen
De inrichting ligt in het bestemmingsplan Buitengebied van Ooststellingwerf. Er worden verder geen
ontwikkelingen verwacht die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu. De
gevraagde uitbreiding wijziging is overeenkomstig het bestemmingsplan Buitengebied van
Ooststellingwerf en de daarbij behorende voorschriften.

In de aanvraag is geen uitbreiding of verandering van de inrichting aangegeven als toekomstige
ontwikkeling.

Externe veiligheid
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de bijbehorende Regeling Externe veiligheid
inrichtingen (Revi) zijn op 27 oktober 2004 in werking getreden. Het Bevi legt veiligheidsnormen op
aan bedrijven die een risico vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein.
In de inrichting worden geen gevaarlijke stoffen en/of schadelijke (vloei)stoffen/ gassen in

drukhouders opgeslagen en gebruikt.

Afvalstoffen
In de inrichting komen bedrijfsafvalstoffen vrij welke op een milieuverantwoorde wijze dienen te
worden opgeslagen en afgevoerd.

In artikel 10.4 van de Wet milieubeheer is de voorkeursvolgorde ("ladder van Lansink") opgenomen
voor afvalstoffenbeheer. Uitgangspunt is dat het ontstaan van afval zo veel als mogelijk moet worden
voorkomen. Voor zover dit niet mogelijk is, moet de verwijdering van het afval plaatsvinden op een
manier die het milieu zo min mogelijk schaadt.

Afvalpreventie is relevant als jaarlijks meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval of meer dan 25 ton
bedrij fsafval vrijkomt.
In de inrichting komt weinig gevaarlijk afval en bedrijfsafval vrij.

Verruimde reikwijdte
In de Circulaire energie in milieuvergunningen (Ministerie van VROM en Ministerie van EZ, Den
Haag oktober 1999) is aangegeven dat bij een energieverbruik van tenminste 50.000 kWh per jaar of
bij een aardgasverbruik van tenminste 25.000 m'er jaar een energieonderzoek uitgevoerd door een
onafhankelijk en ter zake deskundig bureau geeist kan worden.

Met inwerkingtreding van het Activiteitenbesluit zijn de grenzen waarbij energiebesparing bij type A
en B inrichtingen relevant is verhoogd naar 200.000 kWh en 75.000 m3 aardgasequivalenten.

In het kader van gelijke behandeling is de aanvraag aan de grenzen uit het Activiteitenbesluit getoetst.

Bij bedrijven met een energieverbruik lager dan deze ondergrens staat het milieueffect van
energiebesparing niet tot verhouding tot de inspanning die het bevoegd gezag nodig heeft om de
vergunningvoorschriften op te stellen en te handhaven.
Onderhavige inrichting verbruikt minder energie dan dat als ondergrens is aangegeven.
In het voorschriAenpakket is een registratieplicht van het energieverbruik opgenomen.

In de handleiding Wet milieubeheer en de verruimde reikwijdte van de VNG is aangegeven dat bij een
waterverbruik van meer dan 5.000 m'er jaar een waterbesparingsonderzoek geeist kan worden.
Onderhavige inrichting verbruikt minder water dan dat als ondergrens is aangegeven.
In het voorschriAenpakket is een registratieplicht van het waterverbruik opgenomen.



Milieubeleidsylan/Provinciale milieuverordening

Het gemeentelijk milieubeleid is vastgesteld in het Milieubeleidsplan.
De onderhavige aanvraag is niet in strijd met dit plan.
Gedeputeerde Staten van Fryslan hebben een provinciale milieuverordening vastgesteld. Bij onze
beslissing op de aanvraag hebben wij met deze verordening rekening gehouden.

Bestaande toestand van het milieu

Ten aanzien van de bestaande toestand van het milieu in relatie tot de inrichting kan vermeld worden,
dat voor de inrichting in het verleden vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer zijn verleend. Er
zijn ons geen noemenswaardige omstandigheden en/of situaties bekend, als gevolg waarvan thans

sprake zou zijn van een milieuhygienische onaanvaardbare situatie.

Te verwachten ontwikkelingen

Er zijn met betrekking tot de inrichting en de omgeving waarin de inrichting is gelegen geen
wijzigingen te verwachten die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu.

Het vorenstaande geeft ons geen aanleiding de gevraagde vergunning te weigeren.
De mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen worden voorkomen dan wel tot een
acceptabel niveau worden beperkt door aan de vergunning voorschriften te verbinden.

Voorschriften
Het oprichten en in werking hebben van een pluimveehouderji

de aan deze vergunning bijgaande, als zodanig gewaarmerkte bijlage, vermelde voorschriften.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het omgevingsloket, telefoonnummer

(0516) 56 64 64 of gemeente@ooststellingwerf.nl. Het omgevingsloket is bereikbaar op
maandag tot en met vrijdag van OS:30 tot 12:30uur.

Bijlagen
Bij de omgevingsvergunning zijn documenten als gewaarmerkte stukken bijgevoegd.

Oosterwolde, 29 mei 2012.

Met vriendelijke groet,
namens het college van bur st ethouders

Matahelumual
manager Publiekscentrum

Verzonden op: 29 mei 2012.

Mandaat: nr. 188
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Voorschriften bij milieuvergunning De Knolle 1 Oosterwolde.

VOORSCHRIFTEN pluimveehouderij

l. In de gehele inrichting mogen ten hoogste aanwezig zijn:
Stal aantal diersoort Bijlage regeling Ammoniak en Veehouderij oktober 'l l
1 11.000 vleeskuikens E5.100 ;
2 24.963 vlees kuikens E5.11
3 34.000 vlees kuikens E5.11
4 4S.000 vlees kuikens E5.11

2. De stal 2 (RAV E5.11) moet ingericht, bedreven en onderhouden worden conform de

BWL 2010.13.V2, stal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie

met een warmte wisselaar.
3. De stal 3 (RAV E5.11) moet ingericht, bedreven en onderhouden worden conform de

BWL 2010.13.V2, stal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie
met een warmte wisselaar.

4. De stal 4 (RAV E5.11) moet ingericht, bedreven en onderhouden worden conform de

BWL 2010.13.V2, stal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie
met een warmte wisselaar.

VOORSCHRIFTEN elektrische installatie

1. De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010. Indien ruimten aanwezig zijn met

gasontploffinggevaar moet de daarin aanwezige elektrische installatie bovendien voldoen
aan NEN 3410 en het elektrisch materieel aan NEN 3125, NEN-en 50014 tot en met

50020, NEN 50023 en NEN 50039.

Milieuvergunning d.d.
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VOORSCHRIFTEN ter beperking van de geluidhinder

1. Het van de inrichting afkomstige equivalente geluidsniveau (L Aeq) mag, gemeten op een
afstand 50 meter van de grens van de inrichting, niet meer bedragen dan:
45 dB (A) van 07.00 uur tot 19.00uur;
40 dB (A) van 19.00uur tot 23.00 uur;
35 dB (A) van 23.00 uur tot 07.00 uur.
Gemeten dient te worden volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai van
1999.

2. Onverminderd het gestelde in voorschrift 1 mogen incidentele verhogingen van

geluidsniveaus, voor zover deze een gevolg zijn van de in de inrichting aanwezige vast
opgestelde toestellen en installaties, gemeten in de meterstand 'fast'ls piekwaarde

(Lmax) niet meer bedragen dan:
65 dB (A) van 07.00 uur tot 19.00uur;
60 dB (A) van 19.00uur tot 23.00 uur;
55 dB (A) van 23.00 uur tot 07.00 uur.

3. Het gestelde Lmax in voorschrift 2 is niet van toepassing op geluid afkomstig van
transportverkeer gedurende de periode van 7.00-19.00uur.

4. De deuren moeten gesloten worden gehouden tijdens het verrichten van lawaaimakende
werkzaamheden; zij mogen slechts voor het onmiddellijk doorlaten van personen of
goederen worden geopend.

5. Gedurende het laden en/of lossen mag de motor van de bevoorradingswagen niet in

werking zijn, behalve wanneer dit voor de werkzaamheden noodzakelijk is.
6. Gedurende het laden en/of lossen moet de autoradio van de bevqorradingswagen zodanig

zijn afgesteld dat deze buiten de inrichting niet hoorbaar is.
7. Het warmdraaien van motoren van vrachtwagens op het terrein van de inrichting mag

uitsluitend het leveren van remlucht ten doel hebben en mag niet eerder beginnen dan vijf
minuten voor het vertrek van de auto.

Milieuvergunning d.d.
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VOORSCHRIFTEN milieulogboek

l. Er moet een milieulogboek worden bijgehouden, waarin ten minste de volgeride zaken
worden opgenomen.
deze beschikking;
de resultaten van de in deze vergunning voorgeschreven keuringen, metingen en
registraties;
de bevindingen van alle inspecties;
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 gevaarlijke afvalstoffen;
de registratie van de afvoer van mest;
het logboek van de stook- en andere installaties;
de registratie van dier telgegevens en boekhoudgegevens (aanschaf, sterfte en afvoer)

2. Het milieulogboek moet te allen tijde beschikbaar zijn voor inzage door een
aangewezen toezichthoudend ambtenaar.

Milieuvergunning d.d.
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Plattegrond en dwarsdoorsnede bij toepassen van warmtewisselaar met buizen
systeem

Naam: Nummer:

stal met luchtmengsysteem ~yyt 2o1o 1> V2

voor poging strooise]laag in Systeem beschrijving

combinatie met een oktober 2011

warmtewisselaar


