
 

 

 

 

 

 

 

Besluit 

verlenen van de omgevingsvergunning 
voor het bouwen van twee pluimveestallen 

 

   Adres  Rijweg 113 te Oosterwolde 
   Besluitdatum: 1 augustus 2017 
   Besluitnummer: OV-2016-8438 
 

Aanvrager: 
C.B. van Harten Pluimvee B.V. 

 
 

Gemachtigde: 
Pietersma & Spoelstra Ruimtelijke Ordening en Milieuadviseurs 

Postbus 31, 9289ZH Drogeham 
 

 

Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf hebben op 5 december 2016 een aanvraag 
ontvangen voor het bouwen van twee pluimveestallen, op het adres Rijweg 113 te Oosterwolde. De 
aanvraag is geregistreerd onder nummer OV-2016-8438. 
 
 

Registratie Omgevingsloket 
De aanvraag is aangeleverd en geregistreerd in het Omgevingsloket online (OLO) bij ons bekend 
onder OLO nummer: 2362347 
 

Besluit 
Wij besluiten de omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van twee pluimveestallen.  
 

 

Activiteiten  
De  omgevingsvergunning bestaat uit de volgende activiteiten: 

- Bouw 
- Milieu (vergunning) 

 
Documenten bij beschikking 
De volgende documenten maken deel uit van de vergunning:  

- Fundering en riolering 
- Kapplan 
- Niet technische beschrijving v1_pdf 
- Publiceerbare aanvraag 
- 1830-harten-oosterwolde-B1v2.gevelaanzicht en doorsneden_pdf 
- 1830-harten-oosterwolde-B2v2.plattegrond_pdf 
- Hoogte tekening met boorpunten archeologie 
- W2N_16-1539_20170301_BO_pdf 



 

 

- Productcertificaten Wandpaneel_pdf 
- Gevels en doorsnedenpdf 
- Akoestisch onderzoek pluimveebedrijf_pdf 
- Plattegrond situatie 07-02-2017_pdf 
- emissieberekening  2016v02_pdf 
- Foto stal_pdf 
- Fijnstof Rijweg 113_20170522_122928 2016 

  
 

Procedurele overwegingen 

 Omgevingsvergunning op aanvraag 

 Projectbeschrijving 

 Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: revisievergunning voor 

het realiseren van twee pluimveestallen. De pluimveestallen vervangen de voormalige varkensstallen. 

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.  

 Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo 

omschreven activiteiten:  

• het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1 onder a); 

• verandering en in werking hebben van een inrichting (artikel 2.1, lid 1 onder e en artikel 2.6 

Wabo (revisie vergunning)); 

 De vergunning heeft betrekking op een inrichting die een IPPC-installatie bevat. Op grond van artikel 

2.1, lid 2 van het Besluit omgevingsrecht is een inrichting die een IPPC-installatie bevat 

omgevingsvergunningplichtig. 

 Huidige vergunningssituatie 

 Voor de inrichting is op 17 december 2009 een revisievergunning verleend voor het houden van 2.190 

vleesvarkens, 1.000 gespeende biggen, 80 kraamzeugen, 2 dekberen, 209 guste en dragende 

zeugen en 16 opfokzeugen.  

 

Bevoegd gezag 

De aanvraag heeft op basis van artikel 2.1, tweede lid van het Besluit omgevingsrecht betrekking op 

een vergunningplichtige inrichting. Binnen de inrichting worden meer dan 40.000 stuks pluimvee 

gehouden. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I 

categorie 6.6, onder a van de Richtlijn industriële emissies. 

 Wij zijn het bevoegd gezag dat de omgevingsvergunning verleent. Dat is op basis van artikel 2.4 van 

de Wabo en artikel 3.3 van het Besluit omgevingsrecht.  

 Ontvankelijkheid 

 
In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 2 februari 2017 in 
de gelegenheid gesteld om tot 6 weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. 
Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 6 maart 2017. De termijn is hiermee opgeschort 
met 33 dagen. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag 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 
ontvankelijk en in behandeling genomen.  



 

 

  

 Procedure (uitgebreid) en zienswijze 

 Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in 

paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in 

een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de 

voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden 

gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de 

aanvraag. 

 Advies, aanwijzing door minister, verklaring van geen bedenkingen 

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

betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de 

artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag niet ter advies aan één van de daar 

genoemde instanties gezonden. 

  
 Activiteitenbesluit milieubeheer 

 De inrichting is op basis van artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer een inrichting type C. 

Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit dit besluit en de bijbehorende ministeriële regeling 

rechtstreeks van toepassing zijn. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de 

omgevingsvergunning worden opgenomen. 

 

 Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de 

genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het 

Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling: 

• afdeling 2.3 Lucht en geur; 

• afdeling 2.4 Bodem; 

• paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodem beschermende 

voorziening; 

• paragraaf 3.4.5 Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen; 

• paragraaf 3.5.8 Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven, met uitzondering van de 

artikelen 3.113 tot en met 3.121; 

• hoofdstuk 1, afdelingen 2.1, 2.2 en 2.10 van hoofdstuk 2 en hoofdstuk 6 (overgangsbepalingen), 

voor zover dit betrekking heeft op de activiteiten of deelactiviteiten van de inrichting, zoals 

voornoemd opgenomen. 

Daarnaast zijn met betrekking tot bovenstaande activiteiten de afdelingen 2.1 ten aanzien van 
zorgplicht, 2.2 ten aanzien van lozingen van toepassing. 

 Het bevoegd gezag mag uitsluitend aanvullende maatwerkvoorschriften vaststellen voor zover dat in 
het Activiteitenbesluit is aangegeven. De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen, zijn 
die voorschriften voor aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de 
bijbehorende Activiteitenregeling. 

 Er worden in dit geval geen aanvullende maatwerkvoorschriften vastgesteld voor genoemde 

activiteiten. De voorschriften uit het Activiteitenbesluit voldoen voor deze situatie. 
 In de vergunning zijn alleen voorschriften voor aspecten en activiteiten opgenomen die niet zijn 
geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling. 
 
 Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de oprichting van de inrichting worden 
gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen 
aangemerkt als melding. 



 

 

 MER-beoordeling 

 De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd heeft o.a. betrekking op het realiseren van twee 

nieuwe pluimveestallen voor het houden van gezamenlijk 85.000 vleeskuikens. Dit leidt tot een 

overschrijding van de drempelwaarden van onderdeel D van de bijlage van het Besluit 

milieueffectrapportage. Dit betekent dat een milieueffectrapport moet worden opgesteld wanneer de 

voorgenomen activiteit tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Bij besluit van 4 oktober 

2016 hebben wij besloten dat het niet noodzakelijk is om een milieueffectrapport op te stellen. 

 
Te inzage ontwerpbeschikking 
 
De ontwerpbeschikking, waarin wij kenbaar hebben gemaakt om voornemens te zijn om  de 
gevraagde vergunning te verlenen, is gepubliceerd in Griffioen en Nieuwe Ooststellingwerver van 7 
juni 2017. De ontwerpbeschikking heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze 
periode kon een ieder zienswijzen indienen.  
 
Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. 
 
 
 



 

 

 
Overwegingen  
Bij het nemen van dit besluit hebben wij het volgende overwogen: 
 
• Het bouwen van een bouwwerk 
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/gemeente. De commissie heeft op 31 mei 2017 positief 
geadviseerd. Wij zien geen aanleiding om van het advies van de commissie af te wijken.  
 
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/functie “Agrarisch gebied”, 
“Archeologie 2” en “Cultuurhistorie 1”. Uw aanvraag is in strijd met het bepaalde in artikel 36.2 
(archeologie) 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 gebied”, “Archeologie 2” en “Cultuurhistorie 1”. Het project is in strijd met het bepaalde in 
artikel 36.2 van de planregels van dit bestemmingsplan. In artikel 36.2 is opgenomen dat op deze 
gronden geen bouwwerken mogen worden gebouwd, waarbij de bodem dieper dan 30 cm beneden 
het maaiveld wordt geroerd.  
 
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 afwijking: 
In artikel 36.3 van de planregels is geregeld dat het bevoegd gezag bij omgevingsvergunning kan 
afwijken van de bouwregels: 
Voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 50 m2 en dieper dan 30 cm, indien door de 
aanvrager een rapport worden overgelegd waarin, naar het oordeel van het bevoegd gezag: 

1. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden 
verstoord in voldoende mate zijn vastgesteld; 

2. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden 
bewaard en/of gedocumenteerd. 

 
Wat betreft de aanleg van de funderingen ten noorden van de proefsleuven (IVO-P) c.q. de opgraving 
(DAO) op de locatie Rijweg 113 bij Oosterwolde wordt aangeven dat er niet meer gefundeerd wordt in 
het huidige maaiveld maar in de op te hogen grond. Dit betekent dat de daar op grotere diepte 
mogelijk nog aanwezige waarden niet aangetast zullen worden door de funderingswerkzaamheden 
behoeve van de bouw van de stallen. De grond zal vanaf het onderzochte gedeelte naar het noorden 
hooguit 30-40 cm geroerd worden. Meer noordwaarts is sprake van een steeds dichter 
ophogingspakket. De aanleg van de spoelgoten in de lengterichting van de stallen komen ook niet 
dieper te liggen dan 40 cm -Mv aan de zuidkant. Uit het onderzoek - IVO-P en DAO - is naar voren 
gekomen dat daarbij de archeologische lagen niet worden aangetast en dat er nog een buffer over 
blijft tussen de aan te leggen spoelgoten en deze archeologische lagen. 
 
Op de plek, waar de bomen hebben gestaan, en ten noorden van de afgebroken stal zullen 
waarschijnlijk nog wel funderingssleuven (ter plekke van de zuidelijke en westelijke stalmuren) moeten 
worden gegraven. De graafwerkzaamheden aan de zuidkant en westkant van de westelijke stal zal 
onder toezicht van een archeoloog uit de regio worden uitgevoerd. Zodat deze  persoon kan 
beoordelen of er  sporen en vondsten te voorschijn komen.   
 
Omdat in voldoende mate de archeologische waarden van de gronden zijn vastgesteld en in 
voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden bewaard en/of 
worden gedocumenteerd en daarmee wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld zoals in artikel 36.3 
van de planvoorschriften willen en kunnen wij medewerking verlenen aan de realisatie van het project 
door af te wijken van de planregels van het bestemmingsplan. 
 
 



 

 

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. Daarbij hebben 
wij tevens de belangen van de omwonenden in ogenschouw genomen. Het realiseren van dit project 
levert geen onaanvaardbare aantasting van het woon- en leefklimaat van de naaste omwonenden op.  
 



 

 

 

• Het oprichten, het veranderen of veranderen van de werking of het in werking 

hebben van een inrichting of mijnbouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder e van de Wabo)  

 

Inhoudelijke overwegingen 

Milieu 

 Inrichting 

 De aanvraag heeft betrekking op het veranderen en in werking hebben (revisie) van een inrichting als 

bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e en artikel 2.6 van de Wabo. 

 Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij: 

• de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1, onder a van de Wabo betrokken; 

• met de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1, onder b van de Wabo rekening gehouden; 

• de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1, onder c van de Wabo in acht genomen. 

In de onderstaande hoofdstukken 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. 

 Agrarische activiteiten 

 Dieraantallen en (huisvestings)systemen 

 Het aantal dieren waarvoor vergunning wordt gevraagd, de ammoniakemissie (kg NH3 per jaar), de 

geuremissie (OUE/s) en de fijn stofemissie (gram PM10 per jaar) zijn in onderstaande tabel 

weergegeven. Het maximale aantal te houden dieren is gelijk aan het aantal dierplaatsen. 

  

 

Stal Rav-

code 

Diercategorie/ 

Huisvestingssysteem 

Aantal 

dieren 

Ammoniak-

emissie 

factor 

Totaal 

ammoniak 

Geur-

emissie 

factor 

Totaal 

geur 

Fijn stof-

emissiefactor 

Totaal fijn 

stof 

1 E 

5.11 

+ 

E7.6  

Vleeskuikenstal met luchtmengsysteem 

voor droging strooisellaag in combinatie 

met een warmtewisselaar (BWL 

2010.13.V5), warmtewisselaar 31% 

emissiereductie fijnstof (BWL 2011.02.V2) 

35.000 0,021 735,0 0,33 11.550 15 525.000 

2 E 

5.11 

+ 

E7.6 

Vleeskuikenstal met luchtmengsysteem 

voor droging strooisellaag in combinatie 

met een warmtewisselaar (BWL 

2010.13.V5), warmtewisselaar 31% 

emissiereductie fijnstof (BWL 2011.02.V2) 

50.000 0,021 1.050,0 0,33 16.500 15 750.000 

  Totaal   1.785,0  28.050  1.275.000 

 In de stallen worden (huisvestings)systemen toegepast waarbij is verwezen naar een 

systeemnummer. De uitvoering van deze (huisvestings)systemen in de stallen moet overeenkomen 

met de beschrijving van dat huisvestingssysteem. Dit is opgenomen in artikel 3.123 van het 

Activiteitenbesluit. 

 Doordat artikel 3.123 een rechtstreekse werking heeft zijn voor dit onderdeel geen voorschriften in de 

vergunning opgenomen. 



 

 

 IPPC-installatie 

 De Europese richtlijn industriële emissies (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. Voor veehouderijen vallen de volgende installaties onder de werking van de 

RIE: 

• meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee, 

• meer dan 2.000 plaatsen voor vleesvarkens (van meer dan 30 kg) of 

• meer dan 750 plaatsen voor zeugen. 

 De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd, heeft betrekking op de realisatie van een 

inrichting met 85.000 dierplaatsen voor pluimvee. Hiermee wordt de ondergrenswaarde van 40.000 

plaatsen voor pluimvee overschreden, waardoor de installatie moet worden aangemerkt als een IPPC-

installatie. Het toetsingskader wordt gevormd door de betreffende artikelen van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht waarin de RIE is geïmplementeerd. 

 Beste Beschikbare Technieken (BBT) 

 In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de 

vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting 

voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij 

voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de 

inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken 

(BBT) worden toegepast. 

  

Sinds januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies en 

bij ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT. 

  

BBT-conclusies is een document met de conclusies over BBT, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, 

vijfde en zevende lid van de Richtlijn industriële emissies (RIE). Het vijfde lid verwijst naar BBT-

conclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de RIE. Het zevende lid verwijst naar 

de bestaande BREF’s. Het hoofdstuk uit deze BREF’s waarin de BBT-maatregelen staan (BAT 

hoofdstuk), geldt als BBT-conclusies totdat nieuwe BBT-conclusies zijn vastgesteld. 

  

BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het 

Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie dat gericht 

is tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart aangewezen in de Regeling omgevingsrecht. 

 Bij het nemen van deze beschikking hebben wij rekening gehouden met de volgende BBT-conclusies: 

 

Categorie in bijlage 1 RIE Primair  BBT-conclusies Tevens van belang 

zijnde BBT-

conclusies/BREF’s 

Intensieve pluimvee- of 

varkenshouderij met meer dan 

40.000 plaatsen voor pluimvee 

BBT-conclusies voor  intensieve 

pluimvee- of varkenshouderij, vastgesteld 

op 15 februari 2017 en gepubliceerd op 

21 februari 2017. 

BREF op- en overslag 

bulkgoederen (BREF ESB) 

  

BREF Energie-efficiëntie 

Naast de BBT-conclusies hebben wij rekening gehouden met de volgende in de bijlage bij de Regeling 

omgevingsrecht (Mor) aangewezen informatiedocumenten over beste beschikbare technieken: 

• Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB), 2012; 

• Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij, juni 2007; 

• Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, 2016. 



 

 

 BBT-conclusies voor Intensieve pluimvee- of varkenshouderij 

De BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij bevat de volgende aspecten. 

 Milieubeheerssystemen 
 Een milieubeheerssysteem heeft tot doel om de algehele milieuprestaties van de veehouderij te 
verbeteren. Het gaat dan onder meer om het opstellen van een milieubeleid, de planning, vaststelling 
en uitvoering van procedures en het controleren van de prestaties en het nemen van corrigerende 
maatregelen. Dit aspect vertaalt zich in de zin van een verplichte boekhouding, waarin onder meer 
water- en energieverbruik, hoeveelheid veevoer en de hoeveelheid afval en meststoffen worden 
bijgehouden. 
 Hiervoor gelden de registratievoorschriften zoals deze zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit en 
deze vergunning. Met betrekking tot de meststoffen gaat het hier om de voorwaarden die zijn 
opgenomen in het mestbeleid. 
  
 Goede bedrijfspraktijken 

 Dit aspect vertaalt zich in noodplannen, voorlichting en opleiding van personeel en het onderhouden 
van installaties.  
 Hiervoor gelden de voorschriften zoals deze zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit en deze 
vergunning. Daarnaast zijn hiervoor regels opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). 
Dit geldt voor de voorlichting en opleiding van personeel en het onderhoud van gereedschap, 
machines en installaties (arbeidsmiddelen). Om veilig en gezond te kunnen werken dienen 
arbeidsmiddelen in goede staat te verkeren en op de juiste wijze te worden gebruikt. Voor specifieke 
installaties zijn controlevoorschriften opgenomen in het Activiteitenbesluit en deze vergunning. 
 Een ander onderdeel van een goede bedrijfspraktijk is het zodanig situeren van activiteiten dat 
overlast naar de omgeving beperkt wordt. Dit vindt zijn uitwerking in de verschillende toetsingskaders 
die in deze vergunning is behandeld.  
 Verder gaat het om het zodanig opslaan van dode dieren dat emissies worden voorkomen of 
verminderd. De regels voor het opslaan en afvoeren van dode dieren (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 
mestbeleid en behoeft in de omgevingsvergunning geen verdere toets. 
  

 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 
deze vergunning 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 deze vergunning is opgenomen. 
  
 Huisvesting 

 In de BBT-conclusies zijn, voor wat betreft de diercategorieën waarvoor voldoende bewezen 
technieken zijn ontwikkeld, huisvestingssystemen beschreven die 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. 
  



 

 

 In onderhavige situatie worden bij de huisvesting van vleeskuikens emissiearme stalsystemen 
toegepast. Uit de beoordeling “BBT dierenverblijven voor ammoniak en BBT voor emissie van 
zwevende deeltjes uit dierenverblijven” blijkt dat de toegepaste emissiearme huisvestingssystemen 
voldaan aan het criterium dat het toepassen van de BBT vereist. 
  
 Opslag van pluimveemest  

 Voor de opslag van mest wordt onderscheid gemaakt in vaste en vloeibare mest (drijfmest). Voor de 
vloeibare mest geldt dat deze in een afgedekte opslag moet worden bewaard (bijv. mestbassin of 
mestkelder). Voor de vaste mest geldt dat deze op een dichte vloer moet worden opgeslagen met 
afdekking dan wel percolaatopvang. Waar van toepassing gelden de voorschriften zoals deze zijn 
opgenomen in het Activiteitenbesluit. 
  
 Verwerking van mest op de boerderij  

 Binnen de inrichting vindt geen mestbe-/-verwerking plaats. Het mestbe-/-verwerken is geen 
verplichting vanuit de BBT-conclusies. 
  
 Het uitrijden van pluimveemest 

 Zoals bij de voerstrategieën is aangegeven, heeft dit aspect betrekking op het mestbeleid en behoeft 
in de omgevingsvergunning geen verdere toets. Het uitrijden van mest is een aspect dat buiten de 
inrichting plaatsvindt. 
  
 Voor wat betreft de emissies (ammoniak, geur, zwevende deeltjes (stof) en geluid) wordt hier volstaan 
met een verwijzing naar de betreffende hoofdstukken waarin dit aspect is beoordeeld. 
BREF op- en overslag bulkgoederen (BREF ESB) 
De BREF ESB is van toepassing op de opslag, het transport en de verlading van vloeistoffen, 
vloeibare gassen en vaste stoffen bij IPPC-installaties onafhankelijk van de sector of industrie. Deze 
horizontale BREF gaat in op de emissies naar lucht, bodem en water, waarbij de meeste aandacht 
uitgaat naar de emissies naar de lucht. De informatie met betrekking tot emissies van opslag, handling 
en transport van vaste stoffen is gericht op stof. 
In de categorie specifieke BREF’s (primaire BREF’s) zijn ook technieken opgenomen voor op- en 
overslag. Die technieken zijn dan specifiek voor die branche. De specifieke maatregelen de primaire 
BREF’s verdienen de voorkeur boven de generieke maatregelen uit de horizontale BREF’s. Zo zijn in 
de BBT conclusies voor Intensieve pluimvee- of varkenshouderij specifieke maatregelen opgenomen 
voor de opslag van dierlijke mest. 
Voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en de opslag van vloeistoffen en gassen in 
opslagtanks zijn voorwaarden gesteld in de PGS-richtlijnen. Deze zijn van toepassing op basis van de 
algemeen werkende regels in het Activiteitenbesluit of op basis van de voorschriften die in deze 
vergunning zijn gesteld. De technische en organisatorische maatregelen uit de BREF ESB zijn 
verwerkt in deze Nederlandse BBT-documenten. 
De eisen aan emissies naar de lucht uit deze BREF zijn opgenomen in afdeling 2.3 van het 
Activiteitenbesluit. Deze regels hebben een rechtstreekse werking. 

 Voor de aangevraagde activiteiten en daarbij behorende voorzieningen zijn, rekening houden met de 

in dit besluit opgenomen voorschriften, in overeenstemming met de in de BREF ESB genoemde beste 

beschikbare technieken. De maatregelen staan in een redelijke verhouding tot de schaal van de 

installatie. 

 BREF Energie-efficiëntie 

De BREF Energie-efficiency is van toepassing is op alle RIE-inrichtingen, behalve degene die vallen 

onder het systeem van Emissiehandel. Deze BREF bevat derhalve richtsnoeren en conclusies inzake 

technieken voor energie-efficiëntie die voor alle onder de IPPC-richtlijn vallende installaties in het 

algemeen als BAT-compatibel worden beschouwd. Deze BREF: 

• bevat geen specifieke informatie over processen en activiteiten in sectoren die onder andere 

BREF-documenten vallen; 

• stelt geen sectorspecifieke BBT vast. 



 

 

Processpecifieke BAT voor energie-efficiëntie en daarmee samenhangende energieverbruiksniveaus, 

worden in de desbetreffende verticale sectorspecifieke BREF-documenten gegeven. Voor het 

energieverbruik en de besparende maatregelen wordt verder verwezen naar de toetsing zoals elders 

in deze vergunning is opgenomen. Hieruit volgt dat de aangevraagde en vergunde activiteiten met de 

in dit besluit opgenomen voorschriften in overeenstemming zijn met de BREF Energie-efficiëntie. 

 BBT dierenverblijven voor ammoniak 

 Toetsingskader 

Voor zover het de toepassing van de Beste Beschikbare Technieken in de dierenverblijven betreft, is 

de aanvraag getoetst aan het Besluit emissiearme huisvesting, de Wet ammoniak en veehouderij 

(Wav), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (artikel 2.22, derde lid) en het Besluit 

omgevingsrecht (artikelen 5.3 en 5.4). 

  

Voor diercategorieën waarvoor het redelijk is om emissie-eisen te stellen, zijn maximale 

emissiewaarden voor ammoniak opgenomen in het Besluit emissiearme huisvesting. Het besluit geeft 

een goed beeld van de 'stand der techniek'. Het principe van het besluit is dat alleen 

huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager is dan of gelijk is aan de maximale 

emissiewaarde zijn toegestaan. De diercategorie en het tijdstip waarop het dierenverblijf is opgericht 

bepalen of en welke maximale emissiewaarde van toepassing is. Wanneer een huisvestingsysteem 

voldoet aan de in het Besluit emissiearme huisvesting gestelde eisen, kan ervan worden uitgegaan 

dat dit huisvestingsysteem een voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare techniek 

is. Wanneer op basis van dit besluit geen maximale emissiewaarde van toepassing is, moet elk 

huisvestingssysteem worden aangemerkt als de beste beschikbare techniek. 

 De Wav legt een aanvullende toets op bij IPPC-installaties (artikel 3, derde lid). Rekening houdend 

met de technische kenmerken en de geografische ligging van de inrichting en de plaatselijke 

milieuomstandigheden, kan het nodig zijn om een strengere emissiegrenswaarde dan de maximale 

emissiewaarde volgens het Besluit emissiearme huisvesting landbouwhuisdieren (= het niveau van 

BBT-technieken) op te nemen in de omgevingsvergunning. 

 Toetsing ammoniak op basis van het Besluit emissiearme huisvesting 

In tabel 3 is per diercategorie per stal de maximale emissiewaarde naast de emissiefactor van het 

aangevraagde huisvestingssysteem gezet. 

  

Tabel 3: huisvestingssystemen aangevraagde situatie. 

Emissiefactor op basis van bijlage 1 van de Rav en maximale emissiewaarde op basis van bijlage 1 

van het Besluit emissiearme huisvesting. 

Stal Diercategorie/huisvestingssysteem Aantal 

dieren 

Emissiefactor 

(kg NH3 per 

dierplaats per 

jaar) 

Maximale 

emissiewaarde 

(kg NH3 per 

dierplaats per jaar) 

1 Vleeskuikenstal met luchtmengsysteem voor 

droging strooisellaag in combinatie met een 

warmtewisselaar  

E 5.11 (BWL 2010.13.V5) icm warmtewisselaar 

31% emissiereductie fijnstof (BWL 2011.02.V2) 

35.000 0,021 0,035 

2 Vleeskuikenstal met luchtmengsysteem voor 

droging strooisellaag in combinatie met een 

warmtewisselaar,  

E 5.11 + E 7.6 (BWL 2010.13.V5) icm 

warmtewisselaar 31% emissiereductie fijnstof (BWL 

2011.02.V2) 

50.000 0,021 0,035 

  



 

 

 Het pluimvee wordt gehouden in dierenverblijven die worden opgericht na 1 juli 2015 en voor 1 januari 

2020. Hiervoor gelden de maximale emissiewaarden voor ammoniak zoals aangegeven in Bijlage 1, 

kolom B, behorend bij artikel 5, eerste lid van het Besluit emissiearme huisvesting. 

  

 In de stallen overschrijdt de emissiefactor van het huisvestingssysteem de maximale emissiewaarde 

niet. De uitvoering van deze stallen voldoet aan de eis van het toepassen van de BBT. 

 Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij 

 De 'Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij' d.d. 25 juni 2007 (Beleidslijn) kan 
als handleiding dienen voor het uitvoeren van de omgevingstoetsing die op grond van de IPPC-
richtlijn ten aanzien van ammoniakemissie vanuit veehouderijen dient te worden uitgevoerd. Ook is 
deze verplichting in de Wav (artikel 3, lid 3) opgenomen. Met behulp van de Beleidslijn kan beslist 
worden of en in welke mate vanwege de technische kenmerken en de geografische ligging van de 
installatie of vanwege de plaatselijke milieuomstandigheden, strengere emissie-eisen opgenomen 
kunnen worden dan de eisen die volgen uit de toepassing van BBT. 
  
De Beleidslijn komt voor op de in bijlage 1 bij de Regeling omgevingsrecht opgenomen lijst met 
aangewezen BBT-documenten en vormt hiermee een wettelijk toetsingskader. De Beleidslijn is alleen 
van toepassing indien het aantal te houden dieren van een diercategorie toeneemt. Dit is het geval in 
de gevraagde vergunning. 
  
De volgende uitgangspunten zijn opgenomen in de Beleidslijn: 

• bij uitbreiding kan worden volstaan met toepassing van BBT zolang de ammoniakemissie niet 
meer bedraagt dan 5.000 kg ammoniak per jaar; 

• bedraagt de ammoniakemissie na uitbreiding bij toepassing van BBT meer dan 5.000 kg 
ammoniak per jaar, dan dient boven het meerdere een extra reductie ten opzichte van BBT te 
worden gerealiseerd (strenger dan BBT). De hoogte daarvan hangt af van de uitgangssituatie en 
de beschikbaarheid van verdergaande technieken in de betreffende diercategorie; 

• bedraagt de ammoniakemissie na uitbreiding bij toepassing van BBT meer dan 10.000 kg 
ammoniak per jaar, dan dient voor het deel boven de 10.000 kg een reductie van circa 85% te 
worden gerealiseerd (veel strenger dan BBT). 

Hierbij geldt dat indien in de vergunde situatie de ammoniakemissie bij toepassing van BBT al meer 
dan 5.000 kg ammoniak per jaar bedraagt, de strengere emissie-eisen pas vanaf die hogere 
ammoniakemissie worden toegepast. 

 De ammoniakemissie in de aangevraagde situatie bedraagt 1.785,0 kg per jaar. Deze emissie is lager 
dan 5.000 kg. Hiermee wordt voldaan aan de Beleidslijn. Er is dan ook geen aanleiding om vanwege 
de technische kenmerken en de geografische ligging van de installatie of vanwege de plaatselijke 
milieuomstandigheden, strengere emissie-eisen op te nemen. 

Conclusie BBT dierenverblijven voor ammoniak 

De dierenverblijven voldoen voor het onderdeel ammoniak aan de eisen van het Besluit emissiearme 

huisvesting. Er is geen reden de gevraagde vergunning te weigeren. 

 De dierenverblijven van onderhavige inrichting liggen niet binnen een zone van 250 meter van een 

zeer kwetsbaar gebied. Voor deze inrichting geldt op grond van de Wav geen beperking met 

betrekking tot het ammoniakplafond. Aan het gestelde in de Wav wordt voldaan. 

 Directe ammoniakschade 

De effecten van ammoniak op planten in de directe omgeving van stallen zijn beoordeeld aan de hand 

van het rapport ‘Stallucht en Planten’ dat in 1981 is opgesteld door het Instituut voor 

Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO). Dit rapport is bedoeld ter beoordeling van directe 

ammoniakschade veroorzaakt door de uitstoot van ammoniak bij intensieve kippen- en 

varkensbedrijven op gevoelige gewasgroepen (kasteelt, fruitteelt en boomkwekerij). Andere 



 

 

gewasgroepen lopen een verwaarloosbare kans beschadigd te worden. Uit jurisprudentie is gebleken 

dat minimaal een afstand van 50 meter moet worden aangehouden ten opzichte van kasteelt en 

coniferen. Ten opzichte van minder gevoelige planten en bomen, zoals een fruitboomgaard, is een 

afstand van 25 meter toereikend. 

Binnen 50 meter van de dierenverblijven liggen geen percelen waar gevoelige gewassen, zoals 

vermeld in het rapport, worden geteeld. Tevens zijn er binnen 25 meter van de inrichting geen minder 

gevoelige planten en bomen aanwezig. De inrichting voldoet aan de eisen die volgen uit het rapport, 

waardoor directe ammoniakschade geen reden kan zijn om de gevraagde vergunning te weigeren. 

 BBT dierenverblijven voor luchtkwaliteit 

 Toetsing zwevende deeltjes op basis van de Besluit emissiearme huisvesting 

 Voor zover het de toepassing van de Beste Beschikbare Technieken in de dierenverblijven betreft, is 

de aanvraag getoetst aan het Besluit emissiearme huisvesting landbouwhuisdieren (Besluit 

emissiearme huisvesting), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (artikel 2.22, derde lid) en 

het Besluit omgevingsrecht (artikelen 5.3 en 5.4). 

  

Voor diercategorieën waarvoor het redelijk is om emissie-eisen te stellen voor zwevende deeltjes 

(PM10), zijn maximale emissiewaarden opgenomen in het Besluit emissiearme huisvesting. Het 

besluit geeft een goed beeld van de 'stand der techniek'. Het principe van het besluit is dat alleen 

huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager is dan of gelijk is aan de maximale 

emissiewaarde zijn toegestaan. De diercategorie en het tijdstip waarop het dierenverblijf is opgericht 

bepalen of en welke maximale emissiewaarde van toepassing is. Wanneer een huisvestingsysteem 

voldoet aan de in het Besluit emissiearme huisvesting gestelde eisen, kan ervan worden uitgegaan 

dat dit huisvestingsysteem een voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare techniek 

is. Wanneer op basis van dit besluit geen maximale emissiewaarde van toepassing is, moet elk 

huisvestingssysteem worden aangemerkt als de beste beschikbare techniek. 

 In tabel 9 is per diercategorie per stal de maximale emissiewaarde naast de emissiefactor van het 

aangevraagde huisvestingssysteem gezet. 

  

Tabel 9: huisvestingssystemen aangevraagde situatie. 

Emissiefactor op basis van de lijst met emissiefactoren fijn stof voor de veehouderij en maximale 

emissiewaarde op basis van bijlage 2 van het Besluit emissiearme huisvesting. 

Stal Diercategorie/huisvestingssysteem Aantal 

dieren 

Emissiefactor 

(gram PM10 per 

dierplaats per 

jaar) 

Maximale 

emissiewaarde 

(gram PM10 per 

dierplaats per jaar) 

1 Vleeskuikenstal met luchtmengsysteem voor 

droging strooisellaag in combinatie met een 

warmtewisselaar,  

E 5.11 + E 7.6 (BWL 2010.13.V5) icm 

warmtewisselaar 31% emissiereductie fijnstof 

(BWL 2011.02.V2) 

35.000 15 16 

2 Vleeskuikenstal met luchtmengsysteem voor 

droging strooisellaag in combinatie met een 

warmtewisselaar,  

E 5.11 + E 7.6 (BWL 2010.13.V5) icm 

warmtewisselaar 31% emissiereductie fijnstof 

(BWL 2011.02.V2) 

50.000 15 16 

Voor beide pluimveestallen geldt op grond van artikel 7 lid 1 van het Besluit emissiearme huisvesting 

een maximale emissiewaarde. De stallen overschrijden de emissiefactor van het huisvestingssysteem 



 

 

de maximale emissiewaarde niet. De uitvoering van deze stallen voldoet aan de eis van het toepassen 

van de BBT. 

 De dierenverblijven voldoen voor het onderdeel zwevende deeltjes aan de eisen van het Besluit 

emissiearme huisvesting. Er is geen reden de gevraagde vergunning te weigeren. 

Toetsing luchtkwaliteit op basis van andere wetgeving 

 Het wettelijk kader voor de luchtkwaliteit is beschreven in de volgende documenten: 

• Wet milieubeheer, titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen; 

• Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen); 

• Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen); 

• Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007; 

• Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007; 

• Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen); 

• Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). 

De ‘Wet luchtkwaliteit’ voorziet onder meer in een gebiedsgerichte aanpak van de luchtkwaliteit via het 

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL is een 

samenwerkingsprogramma van de rijksoverheid, provincies en gemeenten in de gebieden waar de 

normen voor luchtkwaliteit worden overschreden (overschrijdingsgebieden). De programma-aanpak 

zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en milieugevolgen. 

  

De Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit 2007 (RBL2007) bevat grenswaarden voor de luchtkwaliteit 

die door het bevoegd gezag als toetsingscriterium in de vergunningverlening moeten worden 

gehanteerd. Deze grenswaarden geven een niveau aan van de kwaliteit van de buitenlucht dat niet 

mag worden overschreden. Het RBL is niet van toepassing op de werkplek. Dit betekent dat toetsing 

van de normen geschiedt buiten het terrein van de inrichting. 

  

De grenswaarden hebben betrekking op de stoffen zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes 

(PM2,5 en PM10), lood, koolmonoxide en benzeen Tevens is in deze bijlage een richtwaarde voor ozon 

gedefinieerd en zijn richtwaarden gegeven voor het totale gehalte in de PM10-fractie voor arseen, 

cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen. 

 In beginsel dient ter beperking van de emissies BBT te zijn toegepast. Worden desondanks 

overschrijdingen van de grenswaarden verwacht en is er sprake van een in betekenende mate 

bijdrage van de inrichting, dan moet worden gezocht naar aanvullende eisen of alternatieven, 

waardoor de bijdrage van de inrichting per saldo niet groter wordt dan voor het te nemen besluit voor 

de vergunningverlening. 

  

Op grond van artikel 5.16 en 5.19 Wm kunnen wij vergunning verlenen, indien: 

• de concentratie in de buitenlucht van de in bijlage 2 van de Wm genoemde luchtverontreinigende 

stoffen per saldo niet toeneemt (artikel 5.16, eerste lid, onder b, van de Wm) of niet in 

betekenende mate toeneemt (artikel 5.16, eerste lid, onder c)  ten gevolge van de aangevraagde 

activiteiten; 

• de concentratie in de buitenlucht van de in bijlage 2 van de Wm genoemde luchtverontreinigende 

stoffen (inclusief eventuele lokale bronnen in de omgeving van de inrichting) vermeerderd met de 

immissie ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting (inclusief voertuigbewegingen van en 

naar de inrichting) lager is dan de grenswaarden, zoals vermeld in Bijlage 2 van de Wm (artikel 

5.16, lid 1a). 

 De meest relevante luchtkwaliteitseisen voor agrarische inrichtingen hebben betrekking op zwevende 

deeltjes (PM2,5 en PM10). De stof NO2 komt voornamelijk vrij bij verbrandingsprocessen. Gezien de 

activiteiten van de inrichting kan worden gesteld dat geen of nauwelijks NO2 wordt uitgestoten. De 



 

 

andere genoemde stoffen (zwaveldioxide, lood, koolmonoxide, benzeen en ozon) zijn niet relevant bij 

een agrarische inrichting. Aan de grenswaarden die voor deze stoffen zijn vastgesteld, is niet getoetst. 

Gezien de aard van de inrichting (veehouderij) zullen deze niet worden overschreden. 

  

Voor zwevende deeltjes zijn de volgende grenswaarden opgenomen: 

• 24-uurgemiddelde grenswaarde van 50 µg/Nm
3
 voor PM10, waarbij geldt dat deze maximaal 35 

keer per jaar mag worden overschreden; 

• jaargemiddelde grenswaarde van 40 µg/Nm
3
 voor PM10; 

• jaargemiddelde grenswaarde van 25 µg/Nm
3
 voor PM2,5. 

Voor het berekenen van de concentratie van PM2,5 zijn nog niet in alle gevallen emissiefactoren 

bekend. Tot die tijd zal voor de beoordeling van PM2,5 worden uitgegaan van een publicatie van het 

Planbureau voor de leefomgeving. Op basis van een onderzoek van het RIVM (“Attainability of PM2,5 

air quality standards, situation for the Netherlands in a European context, J. Matthijsen, B.A Jimmink, 

F.A.A.M de Leeuw en W. Smeets, Planbureau voor de Leefomgeving, Bilthoven 2009) wordt 

geconcludeerd dat wanneer aan de norm voor PM10 wordt voldaan, dit ook geldt voor de norm voor 

PM2,5. 

 Voor de gevraagde situatie is een verspreidingsberekening gemaakt conform het Nieuw Nationaal 

Model voor zwevende deeltjes. Deze berekening is gemaakt met het rekenmodel ISL3a,  

 versie 2016-1. 

  

Tabel 10: toetsing aan grenswaarden op de maatgevende punten 

Stof Parameter Grenswaarde Rekenresultaat 

PM10 Jaargemiddelde concentratie 40 µg/m
3
 17,32 µg/m

3
 

PM10 Aantal overschrijdingen per jaar van het 24-uurgemiddelde van de 

waarde 50 µg/m
3
 

35 dagen 6,3 dagen 

De grenswaarden zoals genoemd in bijlage 2 van de Wet milieubeheer worden niet overschreden. 

Conclusie 

 Op basis van verspreidingsberekeningen concluderen wij dat wordt voldaan aan de grenswaarden in 

Bijlage 2 van de Wet milieubeheer voor zwevende deeltjes. Daarnaast wordt voor het aspect 

luchtkwaliteit voldaan aan het Besluit emissiearme huisvesting. Luchtkwaliteit vormt geen reden de 

gevraagde vergunning te weigeren. 

 Geur 

 De aanvraag is getoetst aan de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv), de Regeling geurhinder en 

veehouderij (Rgv) en de gemeentelijke verordening (“Verordening Wet geurhinder en veehouderij 

Ooststellingwerf).  

 Bij gemeentelijke verordening kunnen gemeenten afwijken van de wettelijke normen (art. 6 Wgv). 

Door de gemeente Ooststellingwerf is op 4 november 2008 een gemeentelijke verordening 

“Verordening geurhinder en veehouderij Ooststellingwerf” vastgesteld. Met in acht neming van deze 

verordening, zijn de volgende normen voor de geurbelasting en afstandseisen van toepassing: . 

 

Ligging en aard geurgevoelig object Afstandseis/norm Waarde 

Geen onderdeel veehouderij   

In de bebouwde kom norm 8,0 OUE/m
3
 

In het buitengebied norm 20,0 OUE/m
3
 

In de bebouwde kom afstand gevel 50 meter 

In het buitengebied afstand gevel 25 meter 

Onderdeel veehouderij   



 

 

In de bebouwde kom afstand emissiepunt 100 meter 

In het buitengebied afstand emissiepunt 50 meter 

In de bebouwde kom afstand gevel 50 meter 

In het buitengebied  afstand gevel 25 meter 

Wanneer in de gevraagde situatie aan de normen voor de geurbelasting en/of afstandseisen wordt 

voldaan, dan vormt geurhinder uit dierenverblijven geen weigeringsgrond voor de vergunning.  

 Bij diercategorieën waarvoor geuremissiefactoren zijn vastgesteld in de geurregeling, moet met 

behulp van het verspreidingsmodel 'V-Stacks vergunning' de geurbelasting op het geurgevoelige 

object worden bepaald. Ook moet op grond van artikel 5 van de Wgv een afstand tussen het 

geurgevoelige object en de gevel van het dierenverblijf worden aangehouden; deze afstand bedraagt 

ten minste 50 meter ten opzichte van geurgevoelige objecten in een bebouwde kom en ten minste 25 

meter ten opzichte van geurgevoelige objecten buiten een bebouwde kom. Het dichtst bijgelegen 

geurgevoelig object is gelegen buiten de bebouwde kom. Aan de afstandseis wordt voldaan.  

 Een berekening van de geurbelasting met het verspreidingsmodel 'V-Stacks vergunning' is bij de 

aanvraag gevoegd. Hieruit blijkt dat de geurbelasting op de omliggende geurgevoelige objecten past 

binnen de geldende normen.  

 Op grond van artikel 3, tweede lid 2 van de Wgv moet tot geurgevoelige objecten bij een andere 

veehouderij en objecten die op of na 19 maart 2000 hebben opgehouden deel uit te maken van een 

andere veehouderij, een vaste afstand worden aangehouden. Deze afstand dient ten minste 100 

meter te bedragen indien het geurgevoelig object binnen de bebouwde kom is gelegen en ten minste 

50 meter indien het geurgevoelig object buiten de bebouwde kom is gelegen.  

 Aan de afstandseisen uit artikel 3, tweede lid van de Wgv, wordt voldaan ten opzichte van de woning 

aan de Rijweg 115 te Oosterwolde (een woning behorende bij een veehouderij) nu de afstand tot deze 

woning en het dichtstbijzijnde emissiepunt meer dan 25 meter is.  

De woning aan de Rijweg 115 te Oosterwolde is een woning behorende bij een veehouderij. De 

woning ligt buiten de bebouwde kom. De afstand tussen de gevel van de stal en de woning bedraagt 

circa 55 meter. Er zijn ook geen andere woningen op korte afstand gelegen.  

 Daarmee wordt ook voldaan aan de afstandseisen zoals gesteld in artikel 5 van de Wgv  

Conclusie 

 De afstanden tot en de geurbelasting op geurgevoelige objecten vormen geen reden de gevraagde 

vergunning te weigeren. 

 (Volks)gezondheid en veehouderij 

 Het aspect bestrijding van besmettelijke ziekten is een aspect dat primair zijn regeling vindt in andere 

wetgeving. Daarnaast blijft in het kader van verlening van een vergunning krachtens de Wabo ruimte 

voor een aanvullende toets. Indien door het in werking zijn van de inrichting risico's voor de 

volksgezondheid kunnen ontstaan, moeten deze risico's als gevolg voor het milieu bij de beoordeling 

van de aanvraag worden betrokken. 

 Toetsingskader 

Op basis van alle tot nu toe bekende rapporten kunnen geen eenduidige conclusies worden getrokken 

om duidelijke uitspraken te kunnen doen over de onaanvaardbare gezondheidsrisico’s van wonen in 

de buurt van veehouderijen. Dit wordt als zodanig ook bevestigd door alle tot nu toe gedane 

uitspraken door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State  en rechtbanken, waaruit 

blijkt dat er geen algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten zijn om in verband met de 

volksgezondheid aanvullende voorschriften op te nemen in een omgevingsvergunning milieu of deze 



 

 

vergunning te weigeren. Voor het opstellen van één beoordelingskader is onvoldoende 

wetenschappelijke kennis aanwezig. Ook kan geen relatie worden gelegd tussen de afstand tot 

veehouderijen en de gezondheidsrisico’s voor omwonenden. 

 Gevolgen van de aangevraagde activiteiten 

Binnen de inrichting worden 85.000 vleeskuikens gehouden. Als gevolg van het aantal te houden 

dieren en de omvang van de activiteiten in de inrichting, zijn gevolgen voor de volksgezondheid op 

voorhand niet uitgesloten.  

 Maatregelen en voorzieningen 

Binnen de inrichting zijn de bepalingen ingevolge de Wet dieren en de Gezondheids- en welzijnswet 

voor dieren van toepassing. Deze bepalingen waarborgen dat dierziektes binnen de inrichting worden 

voorkomen, dan wel worden bestreden. Het gaat daarbij onder andere om het gebruik van 

bedrijfskleding, het naleven van een hygiëneprotocol en het schoonmaken en ontsmetten van 

veetransportwagens. 

  

De aangevraagde huisvestingssystemen in de nieuwe stal zijn innovatieve systemen die de 

dierengezondheid bevorderen door het creëren van een optimaal klimaat en een hoge weerstand van 

de dieren. Hierdoor krijgen ziekteverwekkers minder kans. Verder wordt het pluimvee permanent 

opgestald. Hierdoor wordt besmetting en verspreiding van ziekten door contact met andere dieren 

voorkomen.  

 Voor zover gezondheidsrisico’s kunnen ontstaan door geur-, fijn stof- of geluidemissie wordt erop 

gewezen dat voor deze emissies wettelijke toetsingskaders beschikbaar zijn. Aan de geldende 

normstellingen, dan wel bepalingen uit de Wet geurhinder en veehouderij c.q. de gemeentelijke 

geurverordening, hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer en de Handreiking industrielawaai en 

vergunningverlening c.q. de gemeentelijke Nota industrielawaai wordt voldaan. Gezondheidsrisico’s 

door deze aspecten worden uitgesloten geacht. 

 Voor dierenverblijven voor pluimvee zijn maximale emissiewaarden voor zwevende deeltjes (PM10) 

opgenomen in het Besluit emissiearme huisvesting (zie hoofdstuk “BBT dierenverblijven voor 

luchtkwaliteit”). Aan de emissiewaarden uit dit Besluit wordt voldaan. 

 Voor micro-organismen en het voorkomen van zoönosen zijn geen normen of grenswaarden 

beschikbaar. Alleen voor endotoxinen geeft de Gezondheidsraad een aanbeveling om de 

gezondheidskundige advieswaarde voor werknemers te verlagen naar 30 EU per kubieke meter lucht 

als advieswaarde voor de algemene bevolking. Deze aanbeveling is niet wettelijk verankerd. 

  

Als voorschrift in de omgevingsvergunning is vastgelegd dat de inrichting schoon moet zijn en in 

goede staat van onderhoud moet verkeren. 

 De (goede) werking van de huisvestingssytemen wordt geregeld via artikel 3.123, tweede en derde lid 

van het Activiteitenbesluit. De artikelen in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit hebben een 

rechtstreekse werking. Wanneer wordt voldaan aan de artikelen uit de hoofdstukken 2 en 3 van het 

Activiteitenbesluit, de bijbehorende ministeriele regeling en de vigerende wetgeving ten aanzien van 

volksgezondheid en besmettingsgevaar, zijn er geen redenen om een onderzoeksverplichting op te 

leggen met betrekking tot volksgezondheid. 

 Beoordeling en conclusie 

De inrichting levert niet zodanige risico’s op voor de volksgezondheid dat de vergunning om die reden 

moet worden geweigerd, of dat nadere voorschriften vereist zijn.  



 

 

 Verruimde reikwijdte 

 Naast het voorkomen van gevaar, schade en hinder moeten onder andere ook de aspecten energie, 

water, afval en vervoer worden betrokken in de omgevingsvergunning. Deze aspecten vallen onder de 

term 'verruimde reikwijdte'. 

Energiebesparing 

 Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect zuinig omgaan 

met energie. Binnen de inrichting moeten energiebesparingsmaatregelen worden genomen, voor 

zover deze rendabel zijn. Een rendabele maatregel is een maatregel met een terugverdientijd van ten 

hoogste 5 jaar. 

 Het energieverbruik binnen de inrichting heeft voornamelijk betrekking op de stalventilatie en de 

stalverwarming. In het ontwerp van het ventilatie- en verwarmingssysteem is het energieverbruik een 

belangrijk aandachtspunt geweest. Om deze reden zijn warmtewisselaars toegepast. In de aanvraag 

is aangegeven dat binnen de inrichting minder dan 50.000 kWh elektriciteit en minder dan 25.000 m³ 

aardgas wordt verbruikt. Het in de vergunning voorschrijven van een energiebesparingsonderzoek is 

niet nodig. Op basis van deze toetsing kan worden geconcludeerd dat in de inrichting adequaat wordt 

omgegaan met energie (de BBT worden toegepast). Om het energieverbruik te kunnen vergelijken is 

in de vergunning een voorschrift opgenomen dat het energieverbruik moet worden geregistreerd. 

Waterbesparing (leiding- en grondwater) 

 Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect zuinig omgaan 

met water. De relevantie van waterbesparing is sterk afhankelijk is van de lokale situatie. 

Waterbesparing wordt in belangrijke mate gerealiseerd door toepassing van de stand der techniek. 

Waterbesparende voorzieningen zijn in ruime mate beschikbaar en nauwelijks duurder dan de 

klassieke niet-waterbesparende alternatieven. Bij nieuwbouw en ingrijpende renovatie dienen dan ook 

altijd de waterbesparende voorzieningen, conform de stand der techniek, te worden toegepast. 

Het schoonspuiten van de stallen vindt plaats met behulp van een hogedrukreiniger. Het afvalwater 

wordt opgevangen in de spoelwaterkelders en hergebruikt als bemesting voor de landerijen. Om het 

waterverbruik te kunnen vergelijken is in de vergunning een voorschrift opgenomen dat het 

waterverbruik moet worden geregistreerd. 

Afvalpreventie 

 Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect afvalpreventie. 

Afvalpreventie is in ieder geval relevant bij inrichtingen waarbij de hoeveelheid gevaarlijk afval boven 

de 2,5 ton per jaar ligt óf de hoeveelheid bedrijfsafval boven de 25 ton per jaar ligt. Tot het 

bedrijfsafval worden alle, al dan niet afzonderlijk, vrijkomende afvalstromen gerekend die niet als 

gevaarlijk afval kunnen worden aangemerkt. Het betreft een totaal van de afvalstromen onafhankelijk 

van het feit of ze al dan niet gescheiden worden ingezameld. Ook het afval dat voor recycling wordt 

aangeboden, wordt hier in meegenomen. 

 In de aanvraag zijn de afvalstromen aangegeven die binnen de inrichting vrijkomen. In de aanvraag is 

niet aangegeven welke maatregelen en voorzieningen zijn getroffen ten aanzien van afvalpreventie. 

 Zoals uit de aanvraag blijkt, bedraagt de hoeveelheid gevaarlijk afval minder dan 2,5 ton per jaar en 

de hoeveelheid bedrijfsafval meer dan 25 ton per jaar. Gelet op de soorten afvalstromen is er binnen 

de inrichting geen preventiepotentieel aanwezig. 

 Bij het houden van dieren treedt uitval op in de vorm van sterfte. De dode dieren worden als kadavers 

opgehaald door het destructiebedrijf en vervolgens op milieuverantwoorde wijze verwerkt. Enige mate 



 

 

van uitval komt altijd voor, de hoogte is onder andere afhankelijk van het optreden van 

gezondheidsproblemen. Het voorschrijven van besparingsmaatregelen gericht op het voorkomen van 

kadavers is niet nodig. De hoeveelheid kadavers is inherent aan de bedrijfsvoering en het optreden 

van gezondheidsproblemen. 

 Omdat de hoeveelheid bedrijfsafval minder dan 25 ton per jaar bedraagt, is het in de vergunning 

voorschrijven van een afvalpreventieonderzoek daarom niet noodzakelijk. 

Verkeer en vervoer 

 Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect verkeer en 

vervoer. Bij meer dan 100 werknemers of meer dan 500 bezoekers per dag of meer dan 2 miljoen 

transportkilometers per jaar voor verladers en uitbesteed vervoer, of meer dan 1 miljoen 

transportkilometers per jaar voor eigen vervoerders, worden voorschriften ten aanzien van verkeer en 

vervoer relevant geacht. 

 In de onderhavige situatie worden deze grenzen niet overschreden. Een verdere toetsing op dit 

onderdeel is niet nodig. 

 Afvalwater 

 Toetsingskader 

Het lozen van afvalwater vanuit de inrichting op de riolering valt onder de reikwijdte van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht. Voor een aantal lozingen gelden algemene regels die zijn 

opgenomen in het Activiteitenbesluit. 

 Gevolgen van de aangevraagde activiteiten 

Tijdens het reinigen van de stallen komt een afvalwaterstroom vrij. Het overige afvalwater is 

hoofdzakelijk van huishoudelijke aard. 

 Maatregelen en voorzieningen 

De maatregelen en voorzieningen voor de volgende lozingen zijn niet beoordeeld omdat hiervoor in 

het Activiteitenbesluit in de aangegeven artikelen eisen zijn gesteld: 

• het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het uitwendig wassen van motorvoertuigen en werktuigen, 

paragraaf 3.3.2 (artikelen 3.23a tot en met 3.25); 

• het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het reinigen van dierenverblijven, artikel 3.127. 

Het water dat vrijkomt bij het reinigen van de stallen wordt geloosd op de spoelwaterput. Het niet 

verontreinigde hemelwater wordt geloosd op de nabij gelegen sloot.  

Het afvalwater van huishoudelijke aard wordt geloosd op het gemeentelijk vuilwaterriool. 

  

Beoordeling en conclusie 

Voor de afvalwaterstromen die vrijkomen uit de inrichting gelden de eisen van het Activiteitenbesluit . 

Doordat de aangegeven artikelen een rechtstreekse werking hebben worden geen voorschriften in de 

vergunning opgenomen. 

 Externe veiligheid 

 Opslag reinigingsmiddelen 

De reinigingsmiddelen worden opgeslagen in een daarvoor bestemde kast in de berging. De 

reinigingsmiddelen die in de pluimveehouderij worden gebruikt bestaan o.a. uit reinigingsmiddelen die 

behoren tot de ADR-klasse 8, en moeten daarom als gevaarlijke stof worden aangemerkt. De opslag 

moet voldoen aan de gestelde vergunningsvoorschriften die zijn overgenomen uit de PGS 15:2016 

versie 1.0 (09-2016) “Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen”, Richtlijn voor opslag en tijdelijke 



 

 

opslag met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Deze voorschriften 

worden beschouwd als de meest recente milieutechnische inzichten. 

 Conclusie 

In voorgaande tekstpassage is ingegaan op de gevaarlijke stoffen die binnen de inrichting aanwezig 

zijn. De processen, de aard en hoeveelheid van de gebruikte gevaarlijke stoffen zoals vermeld in de 

aanvraag, kunnen een risico vormen voor de omgeving. Deze risico's worden voldoende afgedekt 

door het voldoen aan de eisen in het Activiteitenbesluit en de van toepassing zijnde richtlijnen met 

betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen (PGS 15). Voor dit laatste zijn in de vergunning 

voorschriften opgenomen. 

 Geluid en trillingen 

 Algemeen 

De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. De veroorzaakte 
geluidsbelasting in de omgeving is in kaart gebracht in een akoestisch rapport van WNP 
Raadgevende adviseurs met kenmerk 21510166.R01a van 9 februari 2016. Wij hebben het 
akoestisch rapport beoordeeld en akkoord bevonden.  

 Het geluid wordt beoordeeld op basis van de aangevraagde representatieve bedrijfssituatie (de 
geluidsemissie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt) en incidentele 
bedrijfssituatie (afvoer van kippen). Beoordeeld worden de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus, 
maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting. 

 Er zijn verschillende activiteiten die relevant zijn voor het aspect geluid. Eén van deze activiteiten is de 
mechanische ventilatie van de stallen. Deze activiteit vindt 24 uur per dag plaats. Andere activiteiten 
die relevant zijn voor het milieuaspect geluid zijn transportbewegingen voor de aanvoer van voer, de 
afvoer van mest en de aan- en afvoer van pluimvee. De activiteiten vinden plaats in zowel de dag- 
(07.00-19.00 uur), avond- (19.00-23.00 uur) als nachtperiode (23.00-07.00 uur).  

 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) 

 In het kader van de beoordeling of de inrichting niet op ontoelaatbare wijze geluidshinder 
teweegbrengt, is gebruikgemaakt van de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, 
oktober 1998". In de aanvraag zijn activiteiten aangevraagd voor de dag-, avond- en nachtperiode.Het 
bedrijf ligt in de gemeente Ooststellingwerf. De gemeente Ooststellingwerf heeft geen beleid ten 
aanzien van industrielawaai vastgesteld. Wij toetsen daarom het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau vanwege de inrichting aan de normstelling uit hoofdstuk 4 van de Handreiking. De 
aard van de woonomgeving typeren wij als een “Landelijke omgeving” met richtwaarden van 40/35/30 
dB(A) in de dag-/avond- en nachtperiode. Uit het geluidsrapport blijkt dat de geluidsniveaus niet overal 
voldoen aan de bovengenoemde richtwaarden. Op grond van een bestuurlijk afwegingsproces achten 
wij het overschrijden van de richtwaarden toelaatbaar, rekening houdend met het feit dat de inrichting 
is gelegen in een landelijke omgeving waar veel agrarische activiteiten plaatsvinden en dat conform 
de vigerende vergunning voor een varkenshouderij 45/40/35 dB(A) is toegestaan bij de omliggende 
woningen. Daarnaast sluit dit toetsingskader aan bij de algemene geluidsvoorschriften uit het 
Activiteitenbesluit voor agrarische inrichtingen. 

 
Wij hebben met betrekking tot de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT aan de vergunning 
geluidvoorschriften verbonden voor de representatieve bedrijfssituatie (en de incidentele 
bedrijfssituatie, zie volgend), waarin grenswaarden zijn gesteld op beoordelingspunten bij woningen 
van derden in de omgeving. Door op deze beoordelings-punten grenswaarden te stellen kan een 
voldoende begrenzing van de geluidemissie in alle richtingen worden verkregen. Hierbij wordt 
aangesloten bij de berekende waarden, zodat niet meer wordt vergund dan wordt aangevraagd. 



 

 

 Maximaal geluidsniveau (LAmax) 

  
 Ten aanzien van de grenswaarden voor maximale geluidsniveaus hanteren wij paragraaf 3.2 van de 
Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. Voor de omliggende woningen hanteren wij een 
grenswaarde voor het maximale geluidsniveau gelijk aan de richtwaarde voor het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau + 10 dB, zijnde 40 + 10 = 50 dB(A) in de dagperiode, 35 + 10 = 45 dB(A) in de 
avondperiode en 30 + 10 = 45 dB(A) in de nachtperiode. 
  
 Bij een overschrijding van de voormelde grenswaarden mogen op grond van de Handreiking de 
maximale geluidsniveaus (LAmax) echter niet hoger zijn dan de maximale grenswaarden van 70 dB(A) 
in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode. Uit het geluidsrapport 
blijkt dat de maximale geluidsniveaus niet overal voldoen aan de grenswaarden (richtwaarde LAr,LT + 
10 dB). Aangezien de berekende maximale geluidsniveaus niet hoger zijn dan de maximale 
grenswaarden van 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de 
nachtperiode zijn deze maximale geluidsniveaus daarmee toelaatbaar. 
 
 Wij hebben met betrekking tot de maximale geluidsniveaus LAmax aan de vergunning 
geluidvoorschriften verbonden voor de representatieve bedrijfssituatie (en de incidentele 
bedrijfssituatie, zie volgend), waarin grenswaarden zijn gesteld op beoordelingspunten bij woningen 
van derden in de omgeving. Door op deze beoordelingspunten grenswaarden te stellen kan een 
voldoende begrenzing van de geluidemissie in alle richtingen worden verkregen. Hierbij wordt 
aangesloten bij de aan de grenswaarden (richtwaarde LAr,LT + 10 dB), dan wel de berekende waarden 
als deze hoger zijn dan de richtwaarden, zodat niet meer wordt vergund dan wordt aangevraagd en 
de richtwaarden op basis van het richtwaarde LAr,LT + 10 dB voldoende bescherming bieden. 

 Indirecte hinder 

  
 Voor de beoordeling van de optredende equivalente geluidniveaus van het inrichtingsgebonden 
verkeer hanteren wij de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde conform "Circulaire 
inzake geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het 
kader van de Wm d.d. 29 februari 1996" (nr. MBG96006131). De berekende equivalente 
geluidniveaus ter plaatse van de omliggende woningen, vanwege het inrichtingsgebonden verkeer zijn 
niet hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde en worden daarmee 
toelaatbaar geacht. 

 Afwijkende bedrijfssituatie 

 Naast de activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie vinden binnen de inrichting activiteiten 

plaats met bedrijfsgebonden kortstondige verhogingen van het geluidsniveau. 

Deze activiteiten hebben betrekking op het afvoeren van de vleeskuikens. Deze activiteit start in de 

nachtperiode en loopt door in de dagperiode. Dit komt maximaal 8 keer per jaar voor.  

 
Gelet op de berekende geluidsniveaus en het beperkt aantal dagen dat de afwijkende bedrijfssituatie 
plaatsvindt, valt geen onacceptabele hinder te verwachten. Daarom hebben wij in de voorschriften de 
berekende geluidbelasting uit het akoestisch onderzoek overgenomen. 
 
Controle 
Onderhavige inrichting is een IPPC-inrichting. Gelet hierop is artikel 5.5 lid 4 Besluit omgevingsrecht 
(Bor) van toepassing. Gelet hierop zijn wij verplicht om een controleverplichting op te nemen, omdat 
aan de vergunning eveneens doelvoorschriften zijn verbonden. In de voorschriften van deze 
vergunning is daarom een controleverplichting opgenomen, waarbij het bedrijf dient aan te tonen dat 
aan de gestelde grenswaarden voor geluid wordt voldaan. 



 

 

 Conclusies 

Ten aanzien van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, de maximale geluidsniveaus en indirecte 

hinder is de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar. 

 In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen. 



 

 

  Voorschriften 

Milieu 

1 Algemeen 

1.1 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid 

1.1.1 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren. 

1.1.2 Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle 

voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. 

Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen 

dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van 

brandbestrijdingsmiddelen. 

1.1.3 Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet worden voorkomen. Zo 

vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven moet een doelmatige bestrijding van 

insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.  

1.2 Registratie 

1.2.1 Binnen de inrichting zijn de volgende documenten op papier of digitaal aanwezig: 

a) een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende 

voorschriften en alle overige voor de inrichting geldende milieuvergunningen en 

meldingen voor de activiteit milieu; 

b) de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven 

inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoudsbeurten en/of metingen; 

c) de afleverbonnen van de bijproducten; 

d) de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik; 

e) de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige 

gevaarlijke stoffen. 

1.2.2 De documenten genoemd in voorschrift 1.2.1 onder a en e moeten worden bewaard en ter 

inzage beschikbaar zijn zolang deze geldig zijn. 

1.2.3 De documenten genoemd in voorschrift 1.2.1 onder b, c, d en e moeten ten minste vijf jaar 

worden bewaard.  

1.2.4 Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron 

van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd. 

1.3 Bedrijfsbeëindiging 

1.3.1 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle 

aanwezige 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. 

1.3.2 Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van 

(een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag binnen 5 werkdagen dagen op de hoogte 

worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld 

en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd 



 

 

gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van 

onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden. 

2 Afval 

2.1 Afvalscheiding 

2.1.1 Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden 

en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren: 

• de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere 
afvalstoffen; 

• papier en karton; 
• kunststoffolie; 
• metalen; 
• kadavers; 
• overig bedrijfsafval. 

2.2 Opslag van afvalstoffen 

2.2.1 De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich 

geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging 

van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen 

worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen. 

2.2.2 Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende 

soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken. 

2.2.3 De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat: 

• niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen; 

• het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan 

wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan 

vormen; 

• deze tegen normale behandeling bestand is; 

• deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de gevaarlijke stof 

duidelijk tot uiting komen. 

2.2.4 Papierresten en huishoudelijk afval moeten worden opgeslagen in en gesloten (pers) 

container. 

3 Energie 

3.1 Energiebesparing 

3.1.1 Vergunninghouder houdt een registratie bij van het jaarlijks energieverbruik. Hierbij kan 
worden volstaan met het bewaren van de energienota's. 

3.1.2 Vergunninghouder neemt alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 

vijf jaar of minder. 



 

 

4 Geluid en trillingen 

4.1 Meten en berekenen conform handleiding 

4.1.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten 

moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 

1999. 

4.2 Representatieve bedrijfssituatie 

4.2.1 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, mag op 

de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan: 

Beoordelingspunt 

en omschrijving 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT in dB(A) 

dagperiode, ho=1,5 m 

(07.00-19.00 uur) 

avondperiode, ho=5,0 m 

(19.00-23.00 uur) 

 nachtperiode, ho=5,0 m 

(23.00-07.00 uur) 

1 Rijweg 103 28 28 28 

3 Rijweg 107 32 32 32 

5 Rijweg 109 33 33 28 

7 Rijweg 111 42 39 31 

9 Rijweg 115 41 38 34 

10 Rijweg 94 29 29 27 

11 Rijweg 90 31 28 26 

12 Rijweg 88 24 23 22 

4.2.2 Het maximale geluidsniveau LAmax 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, mag op de onderstaande 

beoordelingspunten niet meer bedragen dan:  

Beoordelingspunt 

en omschrijving 

Maximale geluidsniveaus LAmax in dB(A) 

dagperiode, ho=1,5 m 

(07.00-19.00 uur) 

avondperiode, ho=5,0 m 

(19.00-23.00 uur) 

 nachtperiode, ho=5,0 m 

(23.00-07.00 uur) 

1 Rijweg 103 50 45 40 

3 Rijweg 107 50 48 40 

5 Rijweg 109 55 58 40 

7 Rijweg 111 58 62 40 

9 Rijweg 115 61 65 40 

10 Rijweg 94 50 53 40 

11 Rijweg 90 50 52 40 

12 Rijweg 88 50 45 40 

4.3 Incidentele bedrijfssituatie (afvoer van kuikens) 

4.3.1 In afwijking van wat is gesteld in voorschrift 3.2.1, mag het langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau LAr,LT veroorzaakt 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 het afvoeren van vleeskuikens, 

op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:  

Beoordelingspunt en 

omschrijving 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT in dB(A) 

dagperiode, ho=1,5 m avondperiode, ho=5,0 m  nachtperiode, ho=5,0 m 



 

 

(07.00-19.00 uur) (19.00-23.00 uur) (23.00-07.00 uur) 

1 Rijweg 103 28 28 28 

3 Rijweg 107 32 32 32 

5 Rijweg 109 37 33 34 

7 Rijweg 111 44 39 39 

9 Rijweg 115 45 38 41 

10 Rijweg 94 32 29 31 

11 Rijweg 90 34 28 30 

12 Rijweg 88 26 23 24 

4.3.2  

 Het maximale geluidsniveau LAmax 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 het afvoeren van 

vleeskuikens,  mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:  

Beoordelingspunt en 

omschrijving 

Maximale geluidsniveaus LAmax in dB(A) 

dagperiode, ho=1,5 m 

(07.00-19.00 uur) 

avondperiode, ho=5,0 m 

(19.00-23.00 uur) 

 nachtperiode, ho=5,0 m 

(23.00-07.00 uur) 

1 Rijweg 103 50 45 41 

3 Rijweg 107 50 48 48 

5 Rijweg 109 55 58 58 

7 Rijweg 111 58 62 62 

9 Rijweg 115 61 65 65 

10 Rijweg 94 50 53 53 

11 Rijweg 90 50 52 52 

12 Rijweg 88 50 45 43 

4.3.3 De in voorschrift 3.2.1 en 3.3.2 genoemde activiteit mag per jaar maximaal 8 keer 

plaatsvinden.  

4.3.4 Van de activiteit(en) genoemd in voorschrift 3.3.1 moet een logboek worden bijgehouden 

waarin wordt vermeld: 

• De datum waarop de activiteit(en) heeft/hebben plaatsgevonden. 
• De begin- en eindtijd van deze activiteit(en). 
• Eventuele bijzonderheden m.b.t. de geluidbelasting gedurende deze activiteit(en) zoals 

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

4.4 Uitvoeren controle meting 

4.4.1 Binnen 3 maanden nadat de inrichting (gedeeltelijk) in overeenstemming met de vergunning in 

werking is gebracht, moet de vergunninghouder, door middel van een controlemeting, aan het 

bevoegd gezag aantonen dat aan de geluidsvoorschriften 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1 en 4.3.2 van 

deze vergunning wordt voldaan. De resultaten van deze meting moeten binnen deze termijn 

schriftelijk aan het bevoegd gezag worden gerapporteerd. 

5 Houden van dieren 

5.1 Algemeen 

5.1.1 In de inrichting mogen ten hoogste de volgende aantallen dieren op het aangegeven 

huisvestingssysteem aanwezig zijn: 

Stal Rav-code Diercategorie/ 

Huisvestingssysteem 

Aantal dieren 



 

 

1 E 5.11 + 

E7.6 

Vleeskuikenstal met luchtmengsysteem voor droging 

strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar (BWL 

2010.13.V5), warmtewisselaar 31% emissiereductie fijnstof 

(BWL 2011.02.V2) 

35.000 

2 E 5.11 + 

E 7.6 

Vleeskuikenstal met luchtmengsysteem voor droging 

strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar; (BWL 

2010.13.V5), warmtewisselaar 31% emissiereductie fijnstof  

(BWL 2011.02.V2) 

50.000 

 

6 Opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking (geen vuurwerk, vaste 
kunstmest en andere ontplofbare stoffen) 

6.1 Opslag verpakte gevaarlijke stoffen 

 

6.1.1 De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-categorieën zoals 

genoemd in de richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" (Publicatiereeks 

Gevaarlijke Stoffen 15:2016 versie 1.0. (09-2016) moet in de speciaal daarvoor bestemde kast 

plaatsvinden. De noodzakelijke werkvoorraad is hiervan uitgezonderd. 
 

Toelichting 
Onder een werkvoorraad verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen  wordt verstaan: de 
voorraad verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen die ten behoeve van de 
bedrijfsvoering/productie in een productieruimte/werkruimte of per procesinstallatie of 
afvulinstallatie is opgesteld. 

• de werkvoorraad moet strikt noodzakelijk zijn; 

• per gevaarlijke stof mag (voor iedere werkvoorraad) ten hoogste één aangebroken 
verpakkingseenheid aanwezig zijn, plus één reserve. Indien een dagvoorraad uit 
meerdan één verpakkingseenheid bestaat, dan mag er een dagvoorraad staan plus 
één reserve verpakkingseenheid; 

• de werkvoorraad mag zich niet bevinden in een rijroute van vorkheftrucks of andere 
transportmiddelen; 

• de werkvoorraad mag het vluchten niet belemmeren; 

• gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen die als werkvoorraad in een productie- of 
werkruimte of nabij een procesinstallatie aanwezig zijn, moeten worden bewaard in 
deugdelijke verpakking, die bestand is tegen de desbetreffende gevaarlijke stof; 

• indien de werkvoorraad bestaat uit een hoeveelheid van meer dan 50 l dan moet de 
verpakking zijn geplaatst boven een lekbak of een gelijkwaardige voorziening. 
Hiervan kan worden afgeweken als (het desbetreffende deel van) de vloer van de 
desbetreffende productie/werkruimte ten minste vloeistofkerend is. Voor brandbare 
vloeistoffen is echter altijd een lekbak of een andere gelijkwaardige voorziening 
vereist. 

 

6.1.2 Lege, ongereinigde verpakkingen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de 
voorschriften van dit hoofdstuk. 

 
Toelichting: 
Een verpakking is leeg wanneer de inhoud is verwijderd met de gebruikelijke technieken, bijv. 
gieten, pompen, zuigen, schudden, schrapen, of een combinatie van deze technieken. De 
lege, ongereinigde verpakkingen moeten op dezelfde wijze zijn gesloten en van alle etiketten 
en opschriften zijn voorzien als in gevulde toestand. Wanneer dit het geval is dan zijn (volgens 
het ADR) de meeste gevaren uitgesloten. 

 
6.1.3 Bij de opslagvoorziening moet een vrije ruimte van 2 m worden aangehouden tot andere 

activiteiten. Deze afstand wordt duidelijk zichtbaar op de vloer aangeduid. 
 

6.1.4 In een opslagvoorziening zijn werkzaamheden ten behoeve van monstername en ter 



 

 

bestrijding van een lekkage of calamiteit toegestaan. Ompakwerkzaamheden mogen 
slechts plaatsvinden indien de primaire verpakking niet wordt geopend. 

 

6.1.5 Het stapelen van verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen moet plaatsvinden 
conform de gebruiksaanwijzing van de verpakkingsleverancier, waarbij rekening wordt 
gehouden met de sterkte van de verpakking. 

 

6.1.6 Pallets met verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen die zijn gestapeld, moeten 
van een deugdelijke constructie zijn. Voor iedere wijze van verpakking moet afhankelijk van 
gewicht en sterkte van de verpakking een maximale stapeling worden 
vastgesteld. 

 

6.1.7 Breekbare enkelvoudige verpakkingen mogen niet worden gestapeld. 
 

6.1.8 De verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen in een opslagvoorziening moeten 
regelmatig worden gecontroleerd op lekkages of beschadiging van de aanwezige 
verpakkingen. 

 

6.1.9 Verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen die met elkaar gevaarlijke reacties 
kunnen aangaan, moeten gescheiden van elkaar worden opgeslagen. Het gaat dan 
om reacties waarbij sterke verhoging van temperatuur of druk optreedt of waarbij 
gassen kunnen ontstaan die giftiger of brandbaarder zijn dan op grond van de 
eigenschappen van de gevaarlijkste stof van de opgeslagen stoffen is te verwachten. 

 

6.1.10 Gemorste of gelekte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen die in een 
opslagvoorziening zijn vrijgekomen, moeten zo snel mogelijk worden opgeruimd. 
Daartoe moeten in of nabij de opslagvoorziening materialen aanwezig zijn om deze 
stoffen te immobiliseren, te neutraliseren of te absorberen. De aard en hoeveelheid 
van deze materialen moeten zijn afgestemd op de aard en hoeveelheid van de 
opgeslagen gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen, en de grootte van de aanwezige 
verpakkingen. Indien een verpakking lekt, moet deze lekkage onmiddellijk worden 
verholpen, bijv. door lekkende vaten in overmaatse vaten te plaatsen. Bij lekkage 
moet ontwikkeling en verspreiding van giftige of explosieve stoffen of stankstoffen tot 
een minimum worden beperkt door doelmatige ventilatie, beperking van verspreiding 
van de vloeistof en snelle opname door absorptiemateriaal. 

 
6.1.11 Binnen de inrichting moet een instructie aanwezig zijn over de te nemen maatregelen in het 

geval van een calamiteit. Deze instructie moet gegevens bevatten van instanties of personen 
met wie in het geval van een calamiteit contact moet worden opgenomen. 

 

6.1.12 De verpakking van de in een opslagvoorziening aanwezige gevaarlijke stoffen en/of 
CMR-stoffen moet zodanig zijn dat: 

• niets van de inhoud onvoorzien uit de verpakking kan ontsnappen; 
• het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen kan 

worden aangetast, dan wel een reactie met ze kan aangaan dan wel een verbinding 
kan vormen; 

• de verpakking tegen normale behandeling bestand is. 
 

6.1.13 Op de etiketten van de in een opslagvoorziening aanwezige gevaarlijke stoffen en/of 
CMR-stoffen moeten de gevaarsaspecten duidelijk tot uiting komen. 

 

6.1.14 Voor elke opslagvoorziening moet per 200 m2 ten minste één draagbaar blustoestel 
aanwezig zijn met een vulling van ten minste 5 kg of liter blusstof. 
Het blustoestel moet tegen weersinvloeden zijn beschermd. De keuze van het type 
blustoestel moet zo zijn, dat deze geschikt is om een beginnende brand van de 
opgeslagen stoffen te blussen. 

 

6.1.15 Binnen een opslagvoorziening en tevens binnen een afstand van 2 m van de 



 

 

opslagvoorziening mag niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn. 
Dit verbod moet duidelijk worden gemaakt met een pictogram overeenkomstig NENEN- 
ISO 7010 en NEN 3011. 

 

6.1.16 Aan de buitenzijde van een opslagvoorziening, nabij de toegangsdeur(en), moeten 
op duidelijk zichtbare plaatsen waarschuwingsborden worden geplaatst, die het 
gevaar van de opgeslagen gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen aanduiden. De 
desbetreffende gevaarsymbolen zijn aangebracht conform het ADR of de Europese 
CLP-verordening over de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen 
en mengsels, EG 1272/2008 (Classification, Labelling and Packaging: CLP). 
 



 

 

VERGUNNINGVOORSCHRIFTEN Bouw  
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. 
• 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 geen gescheiden rioolsysteem toch gescheiden aanleggen 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 juiste plaats (van de rooilijnen) en peilhoogte zullen door de afdeling OWO-VTH worden 
bepaald en/of gecontroleerd. Er wordt pas uitgezet/gecontroleerd indien alle nog aan te 
leveren gegevens zoals gesteld in de voorwaarden van deze vergunning door de gemeente 
zijn goedgekeurd. 

• 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 alvorens de wapeningen zijn goedgekeurd. 

• Bij het graven van de fundering dient een amateur archeoloog aanwezig te zijn. Een 
amateurarcheoloog dient wel een reiskostenvergoeding te krijgen en moet op tijd van de 
aanvang van de werkzaamheden op de hoogte worden gesteld. 

 
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 is of wordt 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  
 
 



 

 

 



 

 

Bijlage: Begrippen 

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, 

NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de 

vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of 

correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en 

installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of 

installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het 

voorschrift anders is bepaald. 

  

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte 

benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en 

afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen 

en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities. 

  

BESTELADRESSEN: publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties: 

  

- AI-bladen bij: 

SDU Service, afdeling Verkoop 

Postbus 20025 

2500 EA DEN HAAG 

telefoon (070) 378 98 80 

telefax (070) 378 97 83w 

ww.sdu.nl 

  

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl 

  

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij: 

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), 

Afdeling verkoop 

Postbus 5059 

2600 GB DELFT 

telefoon (015) 269 03 91 

telefax (015) 269 01 90 

www.nen.nl 

  

- BRL-richtlijnen bij: 

KIWA Certificatie en Keuringen 

Postbus 70 

2280 AB RIJSWIJK 

telefoon (070) 414 44 00 

telefax (070) 414 44 20 

  

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.www.infomil.nl 

 AFVALSTOFFEN: 

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te 

ontdoen of zich moet ontdoen. 

  

  



 

 

 AFVALWATER: 

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is 

zich te ontdoen, of moet ontdoen. 

 BEOORDELINGSPUNT: 

Het punt waar het LAr,LT en het LAmax worden bepaald en getoetst aan de (eventuele) grenswaarden. 

 BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT): 

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende 

technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan 

veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en 

baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de 

inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs 

in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het 

ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van 

bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld. 

 BREF  

Referentiedocument waarin over een onderwerp o.a. de beste beschikbare technieken zijn 

beschreven. 

 GELUIDSNIVEAU IN DB(A): 

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de 

Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de 

IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989. 

 GEVAARLIJKE STOFFEN: 

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, lid 1 onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. 

 GEVOELIG OBJECT: 

Dit begrip is gedefinieerd in het Activiteitenbesluit. 

 HEMELWATER: 

Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel. 

 LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr,LT): 

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een 

bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig 

geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeldovereenkomstig de 'Handleiding 

meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999. 

 MAXIMALE GELUIDNIVEAU (LAmax): 

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de 

meteocorrectieterm Cm. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms. 

  



 

 

 PGS: 

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte 

richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad 

gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak. PGS 

richtlijnen zijn te downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl. 

 PGS 15: 

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, 'Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen: richtlijn voor 

brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid'. Downloaden via 

www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl. 

 RIOLERING: 

Bedrijfsriolering of openbare riolering. 

 TERUGVERDIENTIJD: 

De verhouding tussen het investeringsbedrag voor de maatregel na aftrek van eventuele subsidies en 

de jaarlijkse opbrengsten van de maatregel ten gevolge van de met de maatregel samenhangende 

energiebesparing en andere besparingen. In geval van een investering in een installatie voorzien van 

afzonderlijke energiebesparende componenten moet in plaats van het totaalinvesteringsbedrag 

worden gerekend met de meerinvestering ten opzichte van een installatie zonder de 

energiebesparende componenten. Voor de berekening van de financiële opbrengsten ten gevolge van 

de met de maatregel samenhangende energiebesparing moet worden gerekend met de op het 

moment van het besparingsonderzoek geldende kosten (tarieven) voor de betrokken inrichting. Er 

wordt geen rekening gehouden met de eventuele kosten van het (vervroegd) uit bedrijf nemen van 

een installatie en niet met rentekosten. 

 WONING: 

Gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het 

bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, 

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning, bedoeld 

in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet. 
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Niet mee eens  
Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen de volgende personen en/of instanties beroep  
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den  
Haag:  
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.  
Vergeet niet het beroepschrift te ondertekenen! Wilt u ook een kopie van deze brief meesturen naar  
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State?  
  
Digitaal beroep  
U kunt ook digitaal beroep instellen via: www.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over  
een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.  
  
Betalen van griffierecht  
Om uw beroep in behandeling te kunnen nemen, moet u een bedrag betalen. Dit bedrag wordt  
griffierecht genoemd. Voor zaken die in de Ruimtelijke-ordeningskamer worden behandeld, geldt voor  
natuurlijke personen (particulieren) een tarief van € 168. Niet-natuurlijke personen (verenigingen,  
stichtingen, bedrijven, overheden) betalen een bedrag van € 333. U hoeft niet direct bij het indienen  
van het beroepschrift het griffierecht te betalen. Binnen twee weken nadat u uw beroepschrift bij de  
Afdeling bestuursrechtspraak heeft ingediend, krijgt u een ontvangstbevestiging. Hierin staat vermeld  
hoe u dat bedrag kunt betalen en hoeveel tijd u daarvoor heeft.  
  
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. Een uitspraak in een voorlopige voorziening is een voorlopige uitspraak, die  
meestal geldt totdat de Afdeling bestuursrechtspraak de definitieve uitspraak (in de hoofdzaak) heeft  
gedaan.  
  
De manier om een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen  
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 hetzelfde  
bedrag aan griffierecht.  
  
Inwerkingtreding besluiten  
Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning treden in werking de dag na afloop van de  
beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de  
Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak is ingediend, treden de besluiten niet  
eerder in werking voordat op het verzoek is beslist. 


