
 

 

 

 
 

 
 

Besluit 

verlenen van de omgevingsvergunning 
voor het veranderen van de vergunning 

 

   Adres  Dorpsstraat 89 te Haule 
   Besluitdatum: 16 mei 2019 
   Besluitnummer: OV-2019-1005 
 

Aanvrager: 
J.P. vd Wolfshaar 

Dorpsstraat 89, 8432 PL Haule 
 

Gemachtigde: 
Agrifirm NWE B.V. 

Postbus 1033, 7940 KA Meppel 
 

 
 

Onderwerp 

Op 31 januari 2019 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van  

J.P. v.d. Wolfshaar. Het betreft een aanvraag voor geluidsvoorschriften voor de incidentele 

bedrijfssituatie. De aanvraag heeft betrekking op Dorpsstraat 89 te Haule.  

 

De volgende activiteiten zijn aangevraagd: 

• het veranderen van een inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e van de Wabo). 

 

Besluit 
 

Het college van Ooststellingwerf heeft besloten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze 

vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):  

1. de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen overeenkomstig de aanvraag en de bij de 

aanvraag behorende bescheiden; 

2. dat de vergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten: 

• het veranderen van een inrichting; 

3. dat de volgende stukken deel uitmaken van de vergunning, tenzij daarvan op basis van de aan dit 

besluit verbonden voorschriften mag of moet worden afgeweken; 

• aanvraagformulier (van 31 januari 2019); 

• het Akoestisch onderzoek (van Geluid meesters, 24 januari 2019, kenmerk 0335-I-19-A);  

4. dat er voorschriften aan de vergunning worden verbonden; 

5. dat, voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, 

de voorschriften bepalend zijn. 

 

 



 

 

Ondertekening en verzending 

 
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 

 
 

 



 

 

 

1 VOORSCHRIFTEN geluid 

Incidentele bedrijfssituaties 

1.1.1 In afwijking van wat is gesteld in voorschrift 4.2.1 van de vergunning van 24 april 2018 mag 

het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT , veroorzaakt door de in de inrichting 

aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of 

activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, inclusief 

de afvoer van kippen, op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan: 
Beoordelingspunt 
en omschrijving 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT in dB(A) 
Dag Avond Nacht 

07.00-19.00 uur 19.00-23.00 uur 23.00-07.00 uur 

78: Dorpsstraat 78 45 43 44 

80: Dorpsstraat 80 45 42 42 

85: Dorpsstraat 85 45 45 42 

91: Dorpsstraat 91 45 40 40 
93: Dorpsstraat 93 45 50 41 

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op de tekening in de bijlage “ligging 

beoordelingspunten”. De beoordelingshoogte voor de dag-, avond- en nachtperiode is 

respectievelijk 1,5 / 5 / 5 meter. 

 

1.1.2 In afwijking van wat is gesteld in voorschrift 4.2.2 van de vergunning van 24 april 2018 mag 

het maximale geluidsniveau LAmax, veroorzaakt door de afvoer van kippen, op de 

onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan: 

 
Beoordelingspunt 
en omschrijving 

maximale geluidsniveau LAmax in dB(A) 

Dag Avond Nacht 

07.00-19.00 uur 19.00-23.00 uur 23.00-07.00 uur 

78: Dorpsstraat 78 67 68 68 
80: Dorpsstraat 80 65 65 65 

85: Dorpsstraat 85 65 66 66 

91: Dorpsstraat 91 65 63 63 

93: Dorpsstraat 93 65 60 58 

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op de tekening in de bijlage “ligging 

beoordelingspunten”. De beoordelingshoogte voor de dag-, avond- en nachtperiode is 

respectievelijk 1,5 / 5 / 5 meter. 

 

1.1.3 De in voorschrift 1.1.1 en 1.1.2 genoemde activiteiten mogen per jaar maximaal 8 keer 

plaatsvinden. 

 

1.1.4 Van de activiteiten genoemd in voorschrift 1.1.1 en 1.1.2 moet een logboek worden 

bijgehouden waarin wordt vermeld: 

a. De datum waarop de activiteit(en) heeft (hebben) plaatsgevonden. 

b. De begin- en eindtijd van deze activiteit(en). 

c. Eventuele bijzonderheden m.b.t. de geluidbelasting gedurende deze activiteit(en) zoals 

bijv. het in of buiten gebruik zijn van (andere) grote geluidsbronnen. 
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PROCEDURELE ASPECTEN 

Gegevens aanvrager  

Op 31 januari 2019 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van  

J.P. v.d. Wolfshaar.  

 

Het verzoek is ingediend door Agrifirm NWE B.V. De gemachtigde is vermeld op het 

aanvraagformulier en er is tevens een machtiging bij de aanvraag gevoegd.  

 

Projectbeschrijving  

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is te omschrijven als een verruiming van de 

geluidsruimte ten opzichte van de geluidsvoorschriften van de vigerende vergunning van 24 april 

2018, voor zover deze betrekking hebben op de geluidbelasting in de incidentele bedrijfssituaties 

(afvoer van kippen). 

Er is geen sprake van  wijziging van het aantal te houden dieren of van  aanpassingen aan de stallen 

dan wel de aanwezige installaties ten opzichte van de reeds vergunde inrichting. De activiteiten zijn 

ook al vergund. 

 

Huidige vergunningsituatie 

Op 24 april 2018, kenmerk OV-2017-2426, hebben wij aan J.P. v.d. Wolfshaar een revisievergunning 

ingevolge de Wabo verleend voor het houden van 62540 vleeskuikens. 

Bevoegd gezag 

Wij zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit 

artikel 2.4, eerste lid, van de Wabo. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, 

onderdeel C, categorie 8 van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort, 

genoemd in Bijlage I, categorie 6.6, onder a van de Richtlijn industriële emissies. 

Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure 

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. 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 in behandeling genomen. 

Uitgebreide procedure  

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in 

paragraaf 3.3 van de Wabo.  

Adviezen 

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of 

betrokkenheid aangewezen als adviseur. Voor deze verandering (alleen geluid) is dat echter niet 

relevant.  



 

 

 

MILIEU 

Toetsingskader veranderen 

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij: 

1. De aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1, onder a van de Wabo hebben wij onder meer de 

volgende aspecten betrokken; 

2. met de aspecten genoemd in artikel 2.14, eerste lid, onder b van de Wabo rekening 

gehouden; 

3. de aspecten genoemd in artikel 2.14, eerste lid, onder c van de Wabo in acht genomen. 

In de onderstaande paragrafen lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen 

van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn. 

 

De aangevraagde wijzigingen kunnen alleen gevolgen hebben voor het aspect geluid. De overige 

aspecten zijn voldoende ondervangen door de geldende vergunning.  

 

Samenhang met overige wet- en regelgeving  

IPPC-installaties 

Sinds 1 januari 2013 is de Europese richtlijn industriële emissies (RIE) in de Nederlandse 

milieuwetgeving geïmplementeerd (richtlijn 2010/75/EU. PbEU L334). De RIE geeft milieueisen voor 

de installaties die genoemd staan in de bij de richtlijn behorende bijlage I. Wanneer een installatie 

daar genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie. Binnen de inrichting bevinden zich IPPC-

installaties vallende onder categorie 6.6 uit bijlage I van de RIE. 

 
Activiteitenbesluit milieubeheer 

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten 

die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.  

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor 

vergunningplicht (type C inrichting) geldt. 

De aangevraagde verandering heeft geen gevolg voor de activiteiten die vallen onder de 

werkingssfeer van het Activiteitenbesluit en de daarbij horende Activiteitenregeling. 

 

GELUID 

Algemeen 
In de revisievergunning van 24 april 2018 is een voorschrift op genomen (voorschrift 4.3.1) waarin is 

gesteld dat er een controlemeting gedaan moet worden om aan te tonen dat aan de 

geluidsvoorschriften 4.2.1 en 4.2.2 wordt voldaan.  

Het bedrijf heeft dit onderzoek laten uitvoeren (Akoestisch onderzoek van Geluid Meesters, d.d. 24 

januari 2019, rapport nummer 0335-I-19-A).  

In de revisievergunning is echter alleen de representatieve (RBS) geluidssituatie opgenomen. Voor de 

incidentele bedrijfssituatie (IBS) zijn geen voorschriften opgenomen. Deze IBS doet zich echter wel 

voor. Daarom heeft het bedrijf deze aanvraag gedaan om alsnog deze voorschriften te krijgen en 

daarmee de mogelijkheid om deze activiteiten uit te voeren. Deze activiteiten zijn in dit geval de afvoer 

van kippen. 

Bijzondere situaties 
Voor regelmatig afwijkende en incidentele bedrijfssituaties, dat wil zeggen situaties die slechts een 

beperkt aantal dagen per jaar optreden, kunnen op grond van de Handreiking industrielawaai en 

vergunningverlening ruimere grenswaarden worden gesteld voor maximaal 12 keer per jaar. 

Incidentele bedrijfssituaties 
Het bedrijf vraagt vergunning voor een incidentele bedrijfssituatie; een situatie die zich maximaal 8 

maal per jaar voordoet. Het betreft de afvoer van kippen gedurende 8 keer per jaar in de dag- of 

nachtperiode. Deze activiteit is voor de bedrijfsvoering noodzakelijk en onvermijdelijk. Hierdoor zal 



 

 

een verhoogde geluidsproductie plaatsvinden. Het treffen van maatregelen ter beperking van de door 

deze activiteit veroorzaakte geluidhinder is redelijkerwijs niet mogelijk. 

 

De incidentele bedrijfssituatie is in het akoestisch rapport inzichtelijk gemaakt. 

Gelet op de hierbij te verwachten optredende geluidsbelastingen en het incidenteel voorkomen van 

deze bedrijfssituatie, kunnen wij deze toestaan. 

 

Wij hebben deze activiteiten uitgezonderd van de geluidsgrenswaarden zoals genoemd in de 

voorschriften 4.2.1 en 4.4.2 van de vergunning van 24 april 2018. 

Van de afwijkingen van de representatieve bedrijfssituatie moeten wij vooraf op de hoogte worden 

gesteld. Voor de registratie van de afwijkingen hebben wij voorschriften opgenomen. 

 

Conclusie 

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het aspect milieu zijn er geen redenen om de 
omgevingsvergunning te weigeren. 
In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen. 
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Rechtsbescherming (beroep)    
  

U kunt tegen dit besluit in beroep gaan als u het er niet mee eens bent (artikel 8.1 Algemene wet  

bestuursrecht). Hiervoor heeft u zes weken de tijd na dagtekening van terinzagelegging van het  

besluit. Een beroepschrift  kunt u indienen bij:  

Rechtbank Noord Nederland  

Sector Bestuursrecht,   

Postbus 150  

9700 AD Groningen.     

  

U kunt ook via internet beroep instellen bij de rechtbank via: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.    

Om te kunnen inloggen hebt u een elektronische handtekening nodig (DigiD).   

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen de volgende personen en/of instanties beroep     

instellen:     

a. belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan of  

tegen de ontwerp omgevingsvergunning;     

b. iedere belanghebbende die weliswaar geen (ontvankelijke) zienswijze heeft ingediend, maar kan  

aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat was tijdig een zienswijze in te dienen.     

     

In het beroepschrift vermeldt u:     

- uw naam en adres;     

- de datum;     

- een omschrijving van het besluit waartegen u beroep aantekent;     

- waarom u het niet met ons besluit eens bent.     

  

     

 Verzoek om voorlopige voorziening     

Een uitspraak op een beroepschrift kan enige tijd op zich laten wachten. Om te voorkomen dat zich in     

de tussentijd onherstelbare gevolgen voordoen, kunt u gedurende de beroepsprocedure verzoeken     

het besluit van het bestuursorgaan te schorsen. Voorwaarde voor toewijzing van zo'n verzoek is dat er     

'onverwijlde spoed' is   

     

U kunt een verzoek om voorlopige voorziening tegelijk met het beroepschrift indienen. Vermeldt u 

dan wel duidelijk dat u beide doet. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook later in de     

beroepsprocedure indienen. Voor het indienen van een voorlopige voorziening betaalt u griffierecht.     

     

Inwerkingtreding besluiten     

Het besluit treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn  

een verzoek om een voorlopige voorziening s ingediend, treedt het besluit niet eerder in werking  

voordat op het verzoek is beslist.   

  
 


