
 
 

 
 

Besluit 

verlenen van de omgevingsvergunning 
voor het bouwen van een varkensstal 

 

   Adres  Schansdijk 19 te Waskemeer 
   Besluitdatum: 24 april 2018 
   Besluitnummer: OV-2017-3274 
 

Aanvrager: 
Varkenshouderij Elshof BV 

Trimunterweg 1b, 9363 VM Marum 
 

Gemachtigde: 
ForFarmers Nederland B.V. 

Postbus 91, 7240 AB Lochem 
 
 
Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf hebben op 11 mei 2017 een aanvraag ontvangen 
voor het bouwen van een varkensstal, op het adres Schansdijk 19 te Waskemeer. De aanvraag is 
geregistreerd onder nummer OV-2017-3274. 

Onderwerp 

Wij hebben op 11 mei 2017 van Varkenshouderij Elshof B.V., Trimunterweg 1B te Marum een 
aanvraag om een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van de inrichting gelegen aan 
Schansdijk 19 te Waskemeer, kadastraal bekend als gemeente Donkerbroek, sectie G, nummer 1062. 
De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 2942935. 
Concreet wordt verzocht om een vergunning voor: 
• het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder a van de Wabo; 
• het veranderen, of het veranderen van de werking, en het in werking hebben van een inrichting, 

als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder e, sub 2 en 3 van de Wabo (veranderingsvergunning); 
• het verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden als bedoeld in 

artikel 2.1, eerste lid, onder i, Wabo, jo. artikel 2.2aa Bor. 

Besluit 

Wij hebben, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze beschikking en gelet op artikel 2.1 
van de Wabo, besloten: 
• de vergunning te verlenen voor de volgende activiteiten: 

o het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1 onder a); 
o het veranderen, of het veranderen van de werking, en het in werking hebben van een 

inrichting, (artikel 2.1, lid 1 onder e, sub 2 en 3); 
o het verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden (artikel 2.1, 

eerste lid, onder i, Wabo, jo. artikel 2.2aa Bor); 
o planologisch strijdig gebruik (artikel 2.1 lid 1 onder c); 

 

• dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning: 
o 2017-05-11 OLO bijlage milieu_pdf 
o Puttenplan, langsdoorsneden 2017-04-04_B02 gem_pdf 



o Plafondhangers 2017-04-04_B04 gem_pdf 
o Kapplan 2017-04-04_B05 gem_pdf 
o Doorsnedes 2017-04-04_B06 gem_pdf 
o Brandcompartimetering 2017-04-04_B07 gem_pdf 
o 2017-05-11 luchtfoto_pdf 
o Publiceerbare aanvraag 
o Akoestisch onderzoek d.d. 22-5-2017  rapport 2015-3087-1 
o Bijlage milieu aanv 11-9-2017- OLO.pdf 
o 2017-09-08_M01 gem aanv Plattegrond_pdf 
o 2017-10-30_B01 gem VAG_pdf 
o Verklaring van geen bedenkingen van prov. Fryslan 
o aanvulling luchtwasser Bwl 2009. 12 versie V1 en V2 Schansdijk 19 te Waskemeer 
o Bijlage 1 en 2 Archeologie kaart 

 

• aan deze vergunning voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in de bijlage ’Voorschriften’. 
Voor zover de aan de vergunning verbonden delen van de vergunningaanvraag niet in 
overeenstemming zijn met de voorschriften, zijn de voorschriften bepalend;  

• het voorschrift 4.1 behorende bij de vigerende revisievergunning van 22 maart 2016 komt te 
vervallen. 

 
Tevens besluiten wij, gelet op de overwegingen overeenkomstig  artikel 7.17 van de Wm, dat bij de 
voorbereiding van deze beschikking geen milieueffectrapportage behoeft te worden opgesteld. 

 Procedure 

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de 
Wabo (de uitgebreide voorbereidingsprocedure). De aanvraag is voor de activiteit milieu getoetst aan 
artikel 2.14 van de Wabo. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de 
Regeling omgevingsrecht. 
 
De gevolgde procedure is opgenomen in de bijlage ‘Procedurele overwegingen’ en de overwegingen 
en beoordeling zijn in de bijlage ‘Inhoudelijke overwegingen’ en de bijlage ‘Toetsingsdocumenten’ 
opgenomen. 
 
 Deze brief is opgesteld en ondertekend met inachtneming van het Besluit mandaat OWO-VTH 2016. 
  
 Met vriendelijke groet, 
 namens burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf 
 
 
  
  
  
  
 W. Smit 
 Teamleider Vergunningen 
 
 
 
 
 



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. 



Omgevingsvergunning procedure 
De omgevingsvergunning wordt met de uitgebreide procedure van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) voorbereid. 
 
De aanvraag voor het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a, van de Wabo) is getoetst 
aan artikel 2.10 van de Wabo (beoordelingscriteria voor het bouwen van een bouwwerk). 
 
De aanvraag voor het gebruiken van gronden of bouwwerken is  in strijd met het bestemmingsplan 
(planologisch strijdig gebruik),( artikel 2.1, lid 1, onder c van de Wabo) en is getoetst aan artikel 2.12 
van de Wabo (beoordelingscriteria voor het gebruik van gronden en bouwwerken in strijd met het 
bestemmingsplan). 
 
De aanvraag voor 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) is getoetst aan 
artikel 2.14 van de Wabo (beoordelingscriteria voor het oprichten of veranderen van een inrichting of 
mijnbouwwerk).  
 
De aanvraag voor het verrichten van handelingen die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, 
voor de natuurwettenschappelijke betekenis van het beschermd natuurmonument of die het 
beschermd natuurmonument ontsieren ex artikel 46b, lid 1 van de Natuurbeschermingswet 1988 (Nb-
wet) (handelingen in beschermd natuurmonument) hebben wij op grond van het bepaalde in artikel 
2.27, lid 1 van de Wabo en artikel 46b, lid 1 van de Nb-wet voorgelegd om verklaring van geen 
bedenkingen af te geven aan het bestuursorgaan, dat ten aanzien van de betrokken handeling 
bevoegd is te beslissen op een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 16, lid 1 van de 
Nb-wet (GS).  
 
Gebleken is dat uw aanvraag aan bovenstaande criteria voldoet en daarom verlenen wij u de 
gevraagde omgevingsvergunning. 
 
Ontvankelijkheid 
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Regeling omgevingsrecht (Mor) 
getoetst op ontvankelijkheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. Wij hebben u 23 
oktober 2017 in de gelegenheid gesteld om de aanvullende gegevens te leveren binnen 28 dagen. Wij 
hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 2 november 2017. Hierdoor is de wettelijke 
procedure verlengd met 11 dagen. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag alsmede de latere aanvulling 
daarop 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. 
 
 



Ontvangen zienswijzen 
 
Advies op zienswijzen 
Het ontwerpbesluit is op 27 december 2017 gepubliceerd in de Ooststellingwerver en de Griffioen en 
op de gemeentelijke website en is vanaf deze datum tot en met 7 februari 2018 ter inzage gelegd.  
Binnen deze termijn is een zienswijze ingediend door M.A. Buddingh, Kruisweg 30, 8434 NG 
Waskemeer. Daarnaast is een gezamenlijke zienswijze ingediend door A.R. Hoekstra, St. baronstraat 
4, 8434 NS Waskemeer en A. Hoekstra, Opzienersweg 52, 8433 PN Haulerwijk. Het betreft een pro-
forma zienswijze. Op 6 februari 2018 hebben wij de uitgewerkte zienswijze ontvangen geschreven op  
3 februari 2018. Tevens hebben wij, op 6 februari 2018, via een mailbericht van de heer Hoekstra 
vernomen, dat zij afzien van de gevraagde hoorzitting.   
 
De zienswijze van M.A. Buddingh luidt, kort samengevat, als volgt: 
 

1. De uitbreiding van de varkenshouderij leidt tot grotere risico’s voor de volksgezondheid, zoals 
door verspreiding van fijn stof.  

2. De aangevraagde uitbreiding kunnen leiden tot meer geuroverlast en last van fijnstof. 
3. De aangevraagde uitbreiding kan leiden tot meer geluidsoverlast. 
4. Overige zienswijzen die niet direct gerelateerd zijn op de inhoudelijke beoordeling van de 

aanvraag. 
5. Waardedaling van uw woning. 
 

Wij merken hierover het volgende op. 
 
Ad. 1 
 Het aspect bestrijding van besmettelijke ziekten is een aspect dat in verschillende wetgeving is 
geregeld. 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 toekomstige 
aanvraag worden betrokken. 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 
de volksgezondheid mee te nemen bij de verlening van de omgevingsvergunning milieu. 
 
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 (zie ook de 
overwegingen in de hoofstukken ‘Geurhinder uit dierenverblijven’, ‘Geluid’ en ‘Luchtkwaliteit’). 
Het in werking zijn van de inrichting leidt niet tot zodanige risico’s voor de volksgezondheid dat de 
vergunning niet kan worden verleend.  
Wij verklaren deze zienswijze ongegrond. 
 
Ad. 2  
Er vindt een minimale toename plaats van de totale geuremissie ten opzichte van de vergunde 
situatie. De geurbelasting op omliggende geurgevoelige objecten neemt overwegend af. Daar waar 
een toename plaatsvindt (Kruisweg 30), blijft de geurbelasting ruim binnen de wettelijk toegestane 
normen (namelijk 5,4 odour units waar 20,0 is toegestaan).  
De toename in fijn stof uitstoot is relatief klein en is getoetst aan de handreiking fijn stof en 
veehouderijen van mei 2010 van InfoMil. Uit toetsing blijkt dat de immissieconcentratiebijdrage kan 
worden bestempeld als ‘niet in betekenende mate’ (nibm). In de vigerende situatie wordt ruimschoots 
voldaan aan de wettelijk toegestane normen. Met de huidige aanvraag zal nog steeds ruimschoots 
worden voldaan aan de wettelijke normen voor fijn stof depositie.  
Wij verklaren deze zienswijze ongegrond. 
 
 



Ad. 3 
Er is een akoestisch onderzoek uitgevoerd in het kader van de vergunningaanvraag. Uit dit onderzoek 
blijkt dat kan worden voldaan aan de in de vigerende vergunning gestelde geluidsnormen. Wij 
verklaren deze zienswijze ongegrond.  
 
Ad 4. 
Er worden een  heel aantal aspecten genoemd die niet als toetsing van de aanvraag mogen worden 
beoordeeld. Deze geven echter wel het gevoel weer zoals mevrouw Buddingh de moderne 
veehouderij ervaart. Wij verklaren de zienswijze hierop ongegrond. 
 
Ad 5. 
De Wet ruimtelijke ordening geeft in artikel 6.1 aan dat een belanghebbende onder bepaalde  
voorwaarden en beperkingen recht heeft op een tegemoetkoming van schade als gevolg van een  
planologische maatregel. Dit is een aparte procedure.  
Wij verklaren deze zienswijze ongegrond. 
 
De zienswijze van A.R. Hoekstra, St. baronstraat 4, 8434 NS Waskemeer en A. Hoekstra, 
Opzienersweg 52, 8433 PN Haulerwijk luidt, kort samengevat, als volgt: 
 

6. In hoeverre is gecontroleerd of de geurberekeningen (in het kader van stalnummer G en H) 
overeenstemmen met de werkelijk voorgestelde hoeveelheden?  

7. In hoeverre is rekening gehouden met het gevaar van de MSRA-besmetting? 
8. Worden er überhaupt controles gedaan en wie gaan die aangekondigde controles doen en u 

verzoekt ons u hiervan op de hoogte te houden. 
9. Waardedaling van uw woning. 

 
Wij merken hierover het volgende op. 
 
Ad. 6 
Ten eerste dient te worden opgemerkt dat deze zienswijze ziet op het toezicht op de naleving van de 
wet- en regelgeving. Dit staat buiten het toetsingskader van de nu aangevraagde vergunning. Wel kan 
worden opgemerkt dat er regelmatig (milieu)controles worden uitgevoerd bij de inrichting aan de 
Schansdijk 19. 
Vervolgens is het zo dat Wageningen University & Research emissiefactoren vaststelt, voor de 
verschillende huisvestingssystemen door middel van doorlopend onderzoek naar de daadwerkelijke 
uitstoot van dieren. Deze factoren vormen samen met de technische uitvoering van de stallen 
(inclusief eventueel emissiereducerende maatregelen) de basis voor het berekenen van de emissies 
uit stallen. Het ministerie van volksgezondheid, huisvesting en milieu verplicht het bevoegd gezag om 
gebruik te maken van het (computer)model V-Stacks om depositie op gevoelige objecten te 
berekenen. Dit computermodel is zo ingericht dat zij de werkelijkheid zo realistisch mogelijk 
benaderen, waarbij er onder andere rekening wordt gehouden met heersende windrichting en ruwheid 
van het grondoppervlakte. Er kunnen metingen op het bedrijf worden verricht om vast te stellen of er 
aan de vastgelegde emissiewaarden wordt voldaan. In de praktijk worden er, met name wanneer er 
sprake is van (zeer) grote veehouderijen op een korte afstand van elkaar (cumulatie), 
geuronderzoeken uitgevoerd in de buurt om vast te stellen of de toegekende emissies en de 
berekende deposities overeenkomen. In onderhavig geval is geen sprake van cumulatie en ook niet 
van een (bijna) overbelaste situatie voor wat betreft geurdepositie op de in de buurt van de 
veehouderij liggende geurgevoelige objecten.  
Wij verklaren deze zienswijze ongegrond. 
 
Ad 7. 
In de aanvraag is niet direct rekening gehouden met een mogelijke besmetting van de MRSA-bacterie. 
Dit betreft ook geen toetsingscriteria van de aanvraag. Onder Ad 1 van de zienswijzen is wel ingegaan 
op de gezondheidsrisico’s van omwonenden bij veehouderijbedrijven.  
Wij verklaren deze zienswijze ongegrond. 
 



Ad 8. 
Er vinden regelmatig controles bij bedrijven plaats. De frequentie is afhankelijk van de categorie 
indeling (zwaarte) van het bedrijf. De gemeente is het bevoegd gezag voor onderhavig bedrijf en zal 
derhalve de controles uitvoeren of, indien het aan een omgevingsdienst is toegewezen, deze dienst 
de controles laten uitvoeren.  
Omwonenden worden niet op de hoogte gesteld van de resultaten van een controle. Het milieudossier 
is echter een openbaar dossier en kan daarom altijd ingezien worden.  
Het toezicht zal plaats vinden op grond van de voorschriften zoals die in deze vergunning zijn 
opgenomen.   
Wij verklaren deze zienswijze ongegrond. 
 
Ad 9. 
De Wet ruimtelijke ordening geeft in artikel 6.1 aan dat een belanghebbende onder bepaalde  
voorwaarden en beperkingen recht heeft op een tegemoetkoming van schade als gevolg van een  
planologische maatregel. Dit is een aparte procedure. Wij verklaren deze zienswijze ongegrond. 
 
Conclusie 
De ingediende zienswijzen vormen voor ons geen aanleiding om de vergunning/voorschriften op een 
aantal punten nader te motiveren.  
 
Wij zijn van mening dat door de realisatie van dit project de indieners van de zienswijzen niet op een 
onevenredige wijze in zijn/haar belangen zal worden geschaad. De realisatie van dit project zal geen 
onaanvaardbare aantasting van het woon- en leefklimaat van de indiener van de zienswijzen 
opleveren.  
 
Daarom zijn wij van mening dat de ingediende zienswijzen als ongegrond moeten worden 
aangemerkt. 



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. De commissie heeft op 24 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  “Agrarisch gebied”, 
“Waarde Archeologie 4”, “Waarde Archeologie 5” en “Waarde Cultuurhistorie 1”. 
Uw aanvraag is in strijd met het bepaalde in artikel 38, (Waarde Archeologie 4) 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”, “Waarde Archeologie 4”, “Waarde Archeologie 5” en “Waarde Cultuurhistorie 1”. 
Het project is in strijd met het bepaalde in artikel 38, (Waarde Archeologie 4) van de planregels van dit 
bestemmingsplan. Artikel 38 van de planregels bepaalt dat: 
 
Artikel 38 Waarde - Archeologie 4 
 
38.1 Bestemmingsomschrijving 
 
De voor 'Waarde - Archeologie 4' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud van archeologische waarden. 
 
 
38.2 Bouwregels 
Op deze gronden mogen geen bouwwerken worden gebouwd, waarbij de bodem dieper dan 40 cm 
beneden het maaiveld wordt geroerd, met uitzondering van: 
a. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande oppervlakte met 
niet meer dan 500 m² wordt uitgebreid; 
b. bouwwerken met een oppervlakte kleiner dan 500 m² ten behoeve van andere, voor deze gronden 
geldende bestemmingen.  
 



In het project, het bouwen van een varkensstal, bouwt u dieper dan 40 cm¹ en is de uitbreiding groter 
dan 500 m².  
 
Op grond van artikel 2.12,  lid 2 van de Wabo wordt de omgevingsvergunning voor planologisch 
strijdig gebruik (artikel 2.1, lid 1, onder c van de Wabo) slechts geweigerd indien de activiteit in strijd is 
met een goede ruimtelijke ordening en de vergunningverlening met toepassing van de in artikel 2.12, 
lid 1, onder  a van de Wabo genoemde mogelijkheden niet mogelijk is. 
 
Wij hebben gekeken of wij een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik op grond van 
artikel 2.12, lid 1, onder a van de Wabo kunnen en willen verlenen. Artikel 2.12, lid 1, onder a van de 
Wabo geeft 3 mogelijkheden om een dergelijke omgevingsvergunning te verlenen, namelijk: 
1º met toepassing van de in het bestemmingsplan/beheersverordening opgenomen regels inzake 
afwijking (binnenplanse afwijking); 
2º in de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen (zogenaamde kruimelgevallen, 
zoals opgenomen in artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor)); 
3º indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het 
besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat (zogenaamde Wabo-projectafwijkingsbesluit). 
 
 
Ad 1: Binnenplanse afwijkingsmogelijkheid: 
Artikel 38.3 biedt mogelijkheden om door middel van een omgevingsvergunning af te wijken van de 
regels van dit bestemmingsplan. Artikel 38.3 geeft aan: 
 
38.3 Afwijken van de bouwregels 
a. Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor bouwwerken 
met een oppervlakte groter dan 500 m² en dieper dan 40 cm, indien: 
1.door de aanvrager een rapport worden overgelegd waarin, naar het oordeel van het bevoegd gezag: 
•de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden verstoord in 
voldoende mate zijn vastgesteld;  
•in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden bewaard en/of 
gedocumenteerd. 
2.de aanvrager op vergelijkbare wijze overtuigend kan aantonen, voor zover het agrarische 
bouwvlakken betreft, dat ter plaatse geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.  
b. Indien uit het onder a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door 
het verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord, kunnen burgemeester en 
wethouders één of meer van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning: 
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische 

waarden in de bodem kunnen worden behouden; 
2. de verplichting tot het doen van opgravingen; 
3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten 

begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die 
voldoet aan door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties. 

c. Indien het bevoegd gezag voornemens is aan de vergunning voorwaarden te verbinden als bedoeld 
onder b, wordt een archeologisch deskundige om advies gevraagd. 
 
Belangenafweging  
De archeologische waarden zijn onderzocht door mevrouw Mennens, archeoloog steunpunt 
monumentenzorg Fryslân. 
 
Volgens de Archeologische verwachtingskaart en beleidsadvieskaart van de gemeente 
Ooststellingwerf en het bestemmingsplan Buitengebied wordt de nieuwe stal gebouwd binnen een 
zone waarvoor de dubbelbestemming Waarde Archeologie 4 geldt (zie bijgevoegde Kaartbijlage, 
afbeelding 1). Deze waarde ligt op het gebied omdat hier ooit een zij-dal van de Tjonger heeft 
gelegen. In dit deel van het oude Tjongerdal is volgens de Geomorfologische kaart sprake van een 
oude beekdalbodem met veen (zie Bijlage, afbeelding 2). Langs dit oude zij-dal van de Tjonger liggen 
hoger gelegen dekzandgebieden (dekzandruggen) waarop men in de Steentijd (vanaf circa 12.000 - 
2000 v. Chr.) en Bronstijd (2000 - 800 v. Chr.) gewoond heeft. In het gebied ten zuiden van de 
Schansdijk 19 te Waskemeer zijn bewonings- en begravingssporen/resten uit die verschillende 
perioden aangetroffen (zie Bijlage, afbeelding 3). Op twee plaatsen is zelfs sprake van archeologisch 
waardevolle terreinen en één van die gebieden is zelfs een wettelijk beschermd archeologisch 



monument. Ooit heeft in dit terrein een grafheuvel, de Galgenberg, gelegen die in 1925 is opgegraven. 
Ten noorden het beschermde monument zijn tijdens de ontginningen de resten van een urnenveld 
(grafveld) aan het licht gekomen. Veel archeologisch relicten en vondsten zijn tijdens de ontginningen 
en zandwinningen verdwenen. De aanwezigheid van bovengenoemde archeologische vindplaatsen 
dicht bij het oude beekdal wijst er echter op dat in een dergelijk beekdal met een veenvulling zeker 
rekening moet worden gehouden met afvaldumps en slachtplaatsen uit het Mesolithicum (8800-4900 
v. Chr.) of bijvoorbeeld resten van visfuiken, steigers en andere watergerelateerde archeologische 
resten aanwezig kunnen zijn. Slachtplaatsen zijn ook op andere plaatsen op de oevers van of in de 
oude meanders van de Tjonger in Ooststellingwerf aangetroffen.  
 
Uit het gebied van de nieuwbouwlocatie zelf zijn geen archeologische vondsten bekend in de 
archeologische database Archis3 van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)(zie Bijlage, 
afbeelding 3). Uit nadere informatie over de bodemopbouw op de locatie van de onlangs gebouwde 
stal G komt naar voren dat hier geen sprake meer is van een veenpakket, zoals de Geomorfologische 
kaart hier doet verwachten. Onder de bouwvoor werd geen veenpakket uit het beekdal meer 
aangetroffen en was er alleen sprake van een vaste (keiharde) zandgrond. Het veenpakket uit het 
beekdal is hier mogelijk tijdens de ontginning van dit voormalige veengebied verdwenen. Dit betekent 
dat hier geen afvaldumps, slachtplaatsen en watergerelateerde resten meer te verwachten zijn. Want 
dergelijke resten zullen - als ze aanwezig zijn geweest - weggegraven zijn bij de 
ontginningswerkzaamheden of geërodeerd toen ze aan het oppervlak kwamen te liggen. Ter plekke 
van het oude zij-dal van de Tjonger zijn geen bewonings- of begravingssporen te verwachten, omdat 
dit gebied te vochtig was om er te wonen. 
 
Aan de zuidzijde van de nieuw te bouwen stal H ligt op dit moment nog een mestbassin, wat betekent 
dat de grond op die plek al verstoord is. Naar het noorden toe loopt het maaiveld naar beneden af 
(dieper het oude beekdal in). Dit is goed te zien op de kaart van het Actueel Hoogtebestand 
Nederland (AHN; zie Bijlage, afbeelding 4). Aan de zuidkant ligt het erf 0,8 tot 1,0 m hoger dan het 
noordelijke deel van de nieuwe stal. U spreekt uw twijfel uit of naar achteren toe nog wel sprake is van 
40 cm ontgraving vanwege het afschot/verval. 
 
Gezien de aanwezigheid van een mestbassin, de afwezigheid van een veenpakket ter plekke van de 
oude beekloop en het verval/afschot van het terrein van het zuiden naar het noorden, zal de kans op 
het aantreffen van archeologische waarden op de locatie van stal G nauwelijks tot niet aanwezig zijn. 
Er hoeft verder geen archeologisch vooronderzoek meer plaats te vinden.  
 
Wel dient men zich bij het onverhoopt doen van archeologische vondsten te houden aan artikel 5.10 
van de Erfgoedwet 2015:  
 
Artikel 5.10. Archeologische toevalsvondst  
Degene die anders dan bij het verrichten van opgravingen een vondst doet waarvan hij weet dan wel 
redelijkerwijs moet vermoeden dat het een archeologische vondst betreft, meldt dit zo spoedig 
mogelijk bij Onze Minister.  
 
De melding kan ook gedaan worden bij de gemeente Ooststellingwerf. 
 
Gelet op de planologische inzichten en na afweging van alle betrokken belangen zijn wij van oordeel 
dat medewerking kan worden verleend aan de omgevingsvergunning voor de activiteit `planologisch 
strijdig gebruik', zoals bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder c Wabo en artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 
1° van de Wabo juncto artikel 38.3 van de planregels van het bestemmingsplan: “Bestemmingsplan 
buitengebied 2016”  voor het realiseren van het project, het bouwen van een varkensstal, op het 
perceel Schansdijk 19 te Waskemeer.  
 



• 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)  

 
Voorschriften 

Milieu 

1. Het houden van landbouwhuisdieren 
 

1.1 Algemeen 

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

huisvestingssysteem/stalsysteem aanwezig zijn: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  
Bouwcontrole emissiearme systemen 

 

2.1 Controle op de bouw van de stal 

 
2.1.1 De roostervloer in stal H mag pas worden aangebracht, nadat de lekvrije uitvoering van de 

mestkelder door het bevoegd gezag is gecontroleerd en is goed bevonden. 
 
2.1.2 De keldervloer in stal H mag pas worden aangebracht, nadat de lekvrije uitvoering van het 

rioolsysteem/mestafvoersysteem door het bevoegd gezag is gecontroleerd en is goed 
bevonden. 

 
2.1.3 Stal H mag pas in gebruik worden genomen ten behoeve van het houden van vleesvarkens, 

nadat de uitvoering van het totale stalsysteem door het bevoegd gezag is gecontroleerd en is 
goed bevonden. 

 

2.2 Controle luchtwassysteem 

 
2.2.1 Het luchtwassysteem in stal H mag pas in gebruik worden genomen nadat het centraal 

afzuigkanaal, de koppeling van de luchtwasser aan dit kanaal en de uitvoering/dimensionering 
van de luchtwasser door het bevoegd gezag is gecontroleerd en is goed bevonden. 

 
2.2.2 Bij de ingebruikname van stal H moet het luchtwassysteem conform leaflet in werking zijn. 
 

2.3 Mededeling aan bevoegd gezag 

 
2.3.1 Voor het kunnen uitvoeren van controle(s) doet de inrichtinghouder hiervan schriftelijk 

mededeling aan het bevoegd gezag. 
 
 

Stal- 
nummer 

Soort dieren en 
soort huisvestingssysteem 

Aantal 
dieren 

H Vleesvarkens > 25 kg, gecombineerd luchtwassysteem 85% 
emissiereductie (85% geur en 80% fijn stof emissiereductie) met 
watergordijn en biologische wasser, BWL 2009.12.V1 (D3.2.15.4) 

1.910 

G Vleesvarkens > 25 kg, gecombineerd luchtwassysteem 85% 
emissiereductie (85% geur en 80% fijn stof emissiereductie) met 
watergordijn en biologische wasser, BWL 2009.12.V2 (D3.2.15.4) 

1.900 

F Vleesvarkens > 25 kg, overige huisvestingssystemen (D3.100) 250 

E Vleesvarkens > 25 kg, overige huisvestingssystemen (D3.100) 248 

D Vleesvarkens > 25 kg, overige huisvestingssystemen (D3.100) 420 

A Vleesvarkens > 25 kg, overige huisvestingssystemen (D3.100) 159 



Toelichting: 
Het gaat hier om de controle op de uitvoering van een deel van de stal, bijvoorbeeld het 
afvoersysteem, of van het gehele stalsysteem of luchtwassysteem (de zogenaamde 
‘opleveringscontrole’). Het hoeft niet zo te zijn dat alle stallen / systemen tegelijkertijd moeten of 
kunnen worden gecontroleerd. Als niet alle controles gelijktijdig kunnen plaatsvinden zijn meerdere 
mededelingen nodig. 
 
2.3.2 In de mededeling wordt aangegeven welke controle kan worden uitgevoerd en welke stal het 

betreft. 
 
2.3.3 De mededeling moet minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de beschreven activiteit 

plaatsvinden. 
 
Toelichting: 
De in dit voorschrift bedoelde activiteit kan een bouwkundige activiteit zijn (bijvoorbeeld het storten 
van de keldervloer) maar kan ook het in gebruik nemen van (een deel van) de stal zijn. 
 



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; 

• Bij het onverhoopt doen van een archeologische vondsten dient u zich te houden aan artikel 

5.10 van de Erfgoedwet 2015:  

Artikel 5.10. Archeologische toevalsvondst Degene die anders dan bij het verrichten van 

opgravingen een vondst doet waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het 

een archeologische vondst betreft, meldt dit zo spoedig mogelijk bij Onze Minister of de 

gemeente Ooststellingwerf. 

• Het bouwplan moet worden uitgevoerd met inachtname van de in rood in de tekening en 

omschrijving aangebrachte wijzigingen. 

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

aanmerking komt voor hergebruik moet deze worden afgevoerd naar een gecontroleerde 

stortplaats of naar een grondreiniger. 

• 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. 

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

van een doeltreffende afscheiding. 

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  
 



 

3. Handelingen in beschermd natuurmonument 
 

 
 
VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN: 
Op grond van artikel 2.27, lid 1 van de Wabo en artikel 46b, lid 1 van de Natuurbeschermingswet 1988 
(Nb-wet), wordt een omgevingsvergunning die betrekking heeft op handelingen als bedoeld in artikel 
46, lid 1 van de Nb-wet (handelingen in beschermd natuurmonument), niet verleend dan nadat het 
bestuursorgaan dat ten aanzien van de betrokken handelingen bevoegd is te beslissen op een 
aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 16, lid 1 van de Nb-wet (GS), heeft verklaard dat 
het daartegen geen bedenkingen heeft. 
 
Gedeputeerde State (GS) van de Provincie Fryslân hebben op 1 december 2017 verklaard geen 
bedenkingen tegen dit project te hebben onder kenmerk 01467848. Deze verklaring maakt een 
onderdeel van deze beschikking  uit en zal als bijlage aan deze beschikking opgenomen worden. De 
ontwerp verklaring van geen bedenkingen wordt geacht definitief te zijn, indien hiertegen geen 
zienswijzen zijn ontvangen. 
 
 



Procedurele overwegingen Milieu 

 Gegevens aanvrager 

Op 11 mei 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning op grond van de Wabo 
ontvangen. Het betreft een aanvraag van Varkenshouderij Elshof B.V.,  die betrekking heeft op de 
inrichting aan de Schansdijk 19 te Waskemeer, kadastraal bekend als gemeente Donkerbroek, sectie 
G, nummer 1062. 

 Huidige vergunningssituatie 

Op 22 maart 2016 hebben wij voor de inrichting een omgevingsvergunning verleend in het kader van 
de Wabo (revisievergunning).  

 Bevoegd gezag 

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in artikel 2.4 van de Wabo, 
artikel 3.3 van het Bor en categorie 1, 5, 7, 8, 9 uit onderdeel C van de bijbehorende bijlage I zijn wij 
het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij 
dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op 
elkaar zijn afgestemd. 

 Volledigheid aanvraag en opschorting procedure 

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen: 
aanvraagformulier d.d. 11 mei 2017, met OLO nummer 2942935; 
Akoestisch onderzoek d.d. 22 mei 2017, opgesteld door Sain advies, met projectnummer 2015-

3087-1; 
Luchtfoto; 
Bouwtekening d.d. 4 april 2017 met projectnummer 151040-B01; 
Milieutekening d.d. 23 oktober 2014, laatst gewijzigd 4 april 2017, met tekeningnummer M-30137; 
Tekening brandcompartimentering d.d. 4 april 2017 met projectnummer 151040-B07; 
Bouwtekening d.d. 4 april 2017 met projectnummer 151040-B06; 
Bouwtekening d.d. 4 april 2017 met projectnummer 151040-B02; 
Constructietekening d.d. 4 april 2017 met projectnummer 151040-B03; 
Constructietekening d.d. 4 april 2017 met projectnummer 151040-B04; 
Constructietekening d.d. 4 april 2017 met projectnummer 151040-B05; 
Bijlage aanvraag omgevingsvergunning activiteit milieu d.d. 11 mei 2017; 
VVGB / Aanvraag Wet Natuurbescherming d.d. 11 mei 2017; 
AERIUS berekeningen d.d. 19 april 2017 met kenmerk RNfwdTxjkrt9; 
AERIUS berekeningen d.d. 21 april 2017 met kenmerk S5bejbW52pLh; 
Tekening behorende bij AERIUS berekening d.d. 19 april 2017 met kenmerk RNfwdTxjkrt9. 

 Aanvullende gegevens 

De aanvraag is aangevuld op 11 september 2017 en bestaat uit: 
• Aanvulling VVGB / Aanvraag Wet Natuurbescherming; 
• Milieutekening d.d. 11 september 2017, met tekeningnummer M-30137; 
• Bijlage aanvraag omgevingsvergunning activiteit milieu d.d. 11 september 2017; 
• AERIUS berekening d.d. 11 september 2017 met kenmerk RvzUgZfjoVdo; 
• AERIUS berekening projecteffect d.d. 11 september 2017 met kenmerk Ra2VBYAdRCMt. 
 
De aanvraag is aangevuld op 17 oktober 2017 en bestaat uit: 
Email aanvulling luchtwasser Bwl 2009. 12 versie V1 en V2 Schansdijk 19 te Waskemeer 
 
De aanvraag is aangevuld op 2 november 2017 en bestaat uit: 
017-10-30_B01 gem VAG_pdf 

IPPC-installatie 

De vergunningaanvraag betreft het veranderen van een bestaande IPPC-installatie binnen de 
inrichting. Onder een IPPC-installatie wordt een installatie verstaan als bedoeld in bijlage 1 van de 



EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (Europese richtlijn industriële 
emissies: IPPC-installaties). 

 Verandering van de inrichting 

De aanvraag heeft betrekking op de volgende veranderingen van de inrichting: 
• Er wordt een nieuwe stal gerealiseerd (stal H) voor de huisvesting van 1.910 vleesvarkens (De 

stal wordt op een biologische combi luchtwasser (BWL 2009.12 V1) aangesloten; 
• Er worden minder dieren gehouden in de bestaande stallen E en F; 
• Een (folie)mestbassin wordt verwijderd en er wordt een vaste mestopslag met een capaciteit van 

150 m³ opgericht; 
• Bij de werkplaats wordt een noodstroomaggregaat geplaatst. 
 
Aangevraagde situatie: 
 
Stal/ 
gebouw 

 
Diersoort 

 
Rav-code 

 
Aantal dieren 

A Vleesvarkens D 3.100    159 

D Vleesvarkens D 3.100    420 

E Vleesvarkens D 3.100    248 

F Vleesvarkens D 3.100    250 

G Vleesvarkens D 3.2.15.4 1.900 

H  Vleesvarkens D 3.2.15.4 1.910 

Tabel 1 

 Ontvankelijkheid 

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indienings-
vereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning 
moeten worden gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in 
paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Regeling omgevingsrecht. 
 
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid (hierbij is ook gecontroleerd 
of alle activiteiten zijn aangevraagd). Wij zijn van oordeel dat de aanvraag na aanvullingen 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 

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 moet worden gemaakt. Nu 
deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag in een 
dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad.  

 Advies 

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 van de Wabo, alsmede 
de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, heeft de aanvraag geen betrekking op een categorie 
waarvoor een advies moet worden aangevraagd. 

 Milieueffectrapportage 

In het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) is in onderdeel C van de bijlage onder categorie 
14 opgenomen wanneer voor de activiteit het fokken, mesten of houden van dieren een plicht tot het 
opstellen van een milieueffectrapport geldt. Dit is het geval bij het oprichten en/of uitbreiden en/of 
wijzigen van een installatie met meer dan: 



• 3.000 dierplaatsen voor vleesvarkens. 
 
Verder is in onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. onder categorie 14 opgenomen dat, in de 
aangegeven situaties, een milieueffectrapport moet worden opgesteld wanneer de voorgenomen 
activiteit leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Dit geldt voor het oprichten en/of 
uitbreiden en/of wijzigen van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren met meer 
dan: 
• 2.000 dierplaatsen voor vleesvarkens. 
 
Daarnaast is in het Besluit m.e.r. bepaald dat, wanneer de oprichting en/of uitbreiding en/of wijziging 
van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren niet leidt tot een overschrijding van 
de drempelwaarden uit onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r.. Ook moet worden vastgesteld 
of de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Hierbij moet ook rekening 
worden gehouden met de in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieu-effectbeoordeling aangegeven 
omstandigheden. Indien uit deze afweging volgt dat er geen sprake kan zijn van belangrijke nadelige 
gevolgen voor het milieu dan moet het niet nodig zijn van een mer-beoordeling worden gemotiveerd in 
het moederbesluit (het besluit op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit 
inrichting). Wanneer er wel sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu moet 
toch een milieueffectrapport worden opgesteld wanneer de voorgenomen activiteit daadwerkelijk leidt 
tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. 
 
De aangevraagde activiteit is opgenomen in categorie D14 van de bijlage bij het Besluit m.e.r.: de 
oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren. In 
de huidige aanvraag is sprake van het oprichten van een installatie, zoals bedoeld in het Besluit 
m.e.r., voor het huisvesten van 1.910 vleesvarkens. Er is geen sprake van een directe m.e.r.-plicht op 
grond van artikel 7.2, lid 3 van de Wm, in combinatie met artikel 2 van het Besluit m.e.r., omdat de 
activiteit niet is opgenomen in onderdeel C van de bijlage van het Besluit m.e.r.. Het project heeft 
betrekking op het oprichten van een stal voor het houden van 1.910 vleesvarkens. Dit leidt niet tot een 
overschrijding van de drempelwaarden van onderdeel D 14 van de bijlage van het Besluit 
milieueffectrapportage. Ondanks dat moet het bevoegd gezag op grond van het Besluit 
milieueffectrapportage ook voor alle activiteiten die beneden de m.e.r.-beoordelingsdrempel liggen, 
bepalen of de activiteit daadwerkelijk geen aanzienlijke milieugevolgen heeft. Bij de beoordeling dient 
rekening te worden gehouden met de in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieu-effectbeoordeling 
aangegeven criteria.  
 
Wij hebben vastgesteld dat het niet noodzakelijk is een milieueffectrapport op te stellen. 

 Wet Natuurbescherming 

Voor de indieningsdatum van deze aanvraag om een omgevingsvergunning is op 25 april 2017 bij de 
provincie Fryslân een aanvraag op basis van de Wet natuurbescherming aangevraagd. Deze is op 11 
september 2017 aangevuld. De VVGB met kenmerk 01467848 is op 4 december 2017 door de 
provincie Fryslân afgegeven.  
 
Activiteitenbesluit milieubeheer 
In het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen 
inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en 
mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen. 
 
In artikel 2.1, lid 2 van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt. 
 
Binnen de inrichting bevindt zich een IPPC-installatie waardoor sprake is van een vergunningplichtige 
inrichting. 
 
Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een 
IPPC-installatie en inrichtingen type C van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit 
het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en 
niet in de vergunning mogen worden opgenomen. 
 
De voorgenomen wijziging dient te voldoen aan de voorschriften in hoofdstuk 3 van het 
Activiteitenbesluit. Het gaat hier om de volgende paragrafen: 



 

Afdeling Artikel Omschrijving 

3.3 § 3.3.1 3.46 t/m 3.49 Afleveren van vloeibare brandstof aan motorvoertuigen voor het 
wegverkeer 

3.4 § 3.4.5 3.46 t/m 3.49 Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen 
3.4 § 3.4.9 3.54d Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse 

opslagtank 
3.5 § 3.5.8 3.122 t/m 

3.127 
Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven. 

Tabel 2 
 
Ingevolge artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit dient voor deze activiteiten een melding ingediend te 
worden. De informatie uit de aanvraag hebben wij aangemerkt als de melding. Daarnaast gelden de 
bepalingen en voorschriften uit hoofdstuk 1 van het Activiteitenbesluit voor zover deze betrekking 
hebben op de bovengenoemde activiteiten. 
 



Inhoudelijke overwegingen 

Milieu 

 Toetsing voorwaarden Wabo 

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als 
bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder e, sub 2 en 3 van de Wabo en het in werking hebben daarvan. De 
Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing 
aan deze aspecten heeft plaatsgevonden. 
 
Toetsing oprichten, veranderen of revisie 

Gelet op artikel 2.14 van de Wabo hebben wij bij de beslissing op de aanvraag: 
• de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1 onder a en d betrokken; 
• met de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1 onder b rekening gehouden; 
• de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1 onder c in acht genomen. 
 
In de bijlage Toetsingsdocumenten lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van 
het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn. 
 
Conclusie 

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de activiteit inrichting zijn er geen redenen om de 
omgevingsvergunning te weigeren. 
 
Toetsingsdocumenten 
BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN 

 

1.1 Algemeen 

Vanaf 1 januari 2013 is de Europese Richtlijn Industriële Emissies: IPPC-installaties (RIE) in de 
Nederlandse milieuwetgeving geïmplementeerd (richtlijn 2010/75/EU, PbEU L334). De RIE geeft 
milieueisen voor de installaties die genoemd staan in de bij de richtlijn horende bijlage I. Wanneer een 
installatie daar genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie. Binnen de inrichting waar deze 
beschikking betrekking op heeft, bevinden zich één of meer IPPC-installaties. 
 
Bij het bepalen van wat de beste beschikbare technieken zijn voor een IPPC-installatie, moeten wij 
rekening houden met Europese referentiedocumenten (BREF-documenten). Deze documenten geven 
een overzicht van de beschikbare milieutechnieken en wijzen de technieken aan die de beste 
milieuprestaties leveren en daarnaast economisch en technisch haalbaar zijn. Deze aanwijzingen 
worden BBT-conclusies genoemd. De procedure tot vaststelling en bekendmaking van BBT-
conclusies vindt op Europees niveau plaats. Gedurende de periode dat nog geen (nieuwe) BBT-
conclusies via die procedure zijn vastgesteld, gelden de BBT-conclusies, die voor 1 januari 2013 
vermeld stonden in de bijlage bij de Regeling omgevingsrecht. Deze BBT-conclusies worden via 
internet bekend gemaakt, totdat deze zijn vervangen door actuele conclusies. Voor de nieuwe BBT-
conclusies zorgt de Europese Commissie zelf voor publicatie op internet. 
 
Naast de BBT-conclusies hebben wij rekening gehouden met de in de bijlage bij de Regeling 
omgevingsrecht aangewezen informatiedocumenten over beste beschikbare technieken. 
 
Voor een verdere beschouwing van de beste beschikbare technieken, verwijzen wij naar de 
afzonderlijke toetsing aan de relevante milieucompartimenten. 
 

1.2 Bijlage Nederlandse informatiedocumenten over BBT in de Regeling omgevingsrecht 

Voor het bepalen van de BBT zijn de volgende BBT-documenten geraadpleegd: 
• Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB), d.d. 2 april 2012; 
• Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij, d.d. 25 juni 2007. 
 
Naast deze aangewezen documenten hebben we tevens gebruik gemaakt van de volgende 
documenten: 



• Circulaire energie in de milieuvergunning; 
• Circulaire geluidshinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in 

het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer; 
• Handreiking industrielawaai en vergunningverlening; 
• Circulaire Industrielawaai; 
• Rapport Stallucht en Planten; 
• Handreiking fijn stof en veehouderijen; 
• Besluit niet in betekende mate bijdragen; 
• Regeling niet in betekende mate bijdragen; 
• Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007; 
• Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007. 
 
Hier is voor gekozen omdat voor de betreffende onderwerpen geen geschiktere documenten zijn 
opgenomen in de bijlage Nederlandse informatiedocumenten over BBT van de Regeling 
omgevingsrecht. Wij achten het niet noodzakelijk andere documenten voor de betreffende 
onderwerpen te raadplegen. 
 
VERGUNDE EN AANGEVRAAGDE DIEREN 
 

1.3 Diertabel 

In de bijlage ‘Diertabel’ is een overzicht gegeven van het aantal vergunde en aangevraagde dieren. 
Dit zijn de uitgangsgegevens voor het beoordelen van de aanvraag omgevingsvergunning. 
 
IPPC-INSTALLATIE 
 

1.4 Algemeen 

De RIE geeft milieueisen voor de installaties die genoemd staan in de bij de richtlijn horende bijlage I. 
Wanneer een installatie daar genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie. Voor veehouderijen 
vallen onder andere 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 bedrijf 
met 4.887 dierplaatsen voor vleesvarkens. Hiermee wordt de ondergrenswaarde van 3.000 plaatsen 
voor vleesvarkens overschreden waardoor de installatie moet worden aangemerkt als een IPPC-
installatie. Het toetsingskader wordt gevormd door de betreffende artikelen van de Wabo waarin de 
RIE is geïmplementeerd. 
 
Dit toetsingskader houdt in dat alle dierenverblijven moeten voldoen aan de eis van het toepassen van 
de BBT. Rekening houdend met de technische kenmerken en de geografische ligging van de 
inrichting en de plaatselijke milieuomstandigheden kan het nodig zijn om voorschriften te stellen die 
niet met toepassing van de BBT kunnen worden gerealiseerd. Als dit het geval is moeten 
emissiereducerende technieken worden toegepast die verder gaan dan de BBT. 
 

1.5 BBT 

In bijlage III van de RIE zijn 12 overwegingen opgenomen waarmee rekening moet worden gehouden 
voor het bepalen van de BBT. Als laatste punt wordt hierbij verwezen naar het opgestelde 
referentiedocument (BREF); Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing 
of Poultry and Pigs, waarin driejaarlijks de BBT wordt beschreven. Voor de landbouwsector vertaalt 
zich dit weer in aspecten, die hieronder worden toegelicht: 
 
Goede landbouwpraktijken in de varkenshouderij 
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, 
maar ook logboeken en noodplannen. Dit is, voor zover het in de milieuwetgeving van toepassing is, 
als zodanig in de voorschriften opgenomen. 
 



Voerstrategieën voor varkens 
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. 
 
Huisvestingssystemen 
In de BREF 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 inrichtinghouder 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 deze situatie wordt bij de vleesvarkens emissiearme huisvesting- en stalsystemen toegepast. Uit de 
beoordeling in het hoofdstuk Ammoniak blijkt dat de toegepaste emissiearme (huisvestings)systemen 
voldoen aan het criterium dat het toepassen van de BBT vereist.  
 
Water in de varkenshouderij 
In de BREF 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. Dit is ook opgenomen 
in de voorschriften. 
 
Voor het uitrijden van afvalwater geldt het Activiteitenbesluit en voor het lozen van afvalwater met 
meststoffen geldt het Besluit gebruik meststoffen. 
 
Energie in de varkenshouderij 
In de BREF worden enkele aspecten als isolatiewaarden in stallen, ventilatiewijzen en verlichting 
beschreven. Voor het energieverbruik en de besparende maatregelen wordt verder verwezen naar het 
hoofdstuk Energie. 
 
Opslag van varkensmest op bedrijfsniveau 
Voor de opslag van mest wordt onderscheid gemaakt in vaste en vloeibare mest. Voor de vloeibare 
mest geldt dat deze in een afgedekte opslag moet worden bewaard (bijv. mestbassin of mestkelder). 
Voor de vaste mestopslagen geldt dat deze op een dichte vloer moet worden opgeslagen met 
afdekking dan wel percolatieopvang. Waar van toepassing gelden de voorschriften danwel de 
voorschriften zoals deze zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit. 
 
Behandeling van varkensmest op bedrijfsniveau 
Het mestbe-/verwerken is geen verplichting vanuit de BREF, maar wanneer deze op bedrijfsniveau 
worden toegepast kunnen hieraan eisen worden gesteld. Afhankelijk van de lokale omstandigheden 
en regelgeving kan mestvergisting of scheiding al dan niet met aerobe (nitrificatie) behandeling als 
BBT worden beschouwd bij varkens. 
 
Het uitrijden van varkensmest 
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. 
 
De opslag van dode dieren 
Dit aspect heeft alleen betrekking op de opslag van dode dieren. De verwijdering van dode dieren valt 
hier niet onder. Voor de opslag van dode dieren geldt dat emissies worden voorkomen of verminderd. 
De opslag en afvoer van dode dieren is geregeld in de Regeling dierlijke producten.  
 

1.6 Plaatselijke milieuomstandigheden 

Bij het bepalen van de plaatselijke milieuomstandigheden in relatie tot de ammoniak-, geur-, stof- en 
geluidemissie dient bekeken te worden of als gevolg van de oprichting, uitbreiden of wijzigen van de 
installatie er sprake is van een ‘belangrijke verontreiniging’ die negatieve en/of significante gevolgen 
voor de omgeving kan hebben. 
 
 



Ammoniakemissie  
Voor wat betreft de ammoniakemissie is op 25 juni 2007 een Beleidslijn IPPC-omgevingstoets 
ammoniak en veehouderij vastgesteld door het Ministerie van I & M. Deze beleidslijn geldt als een 
handreiking voor het uitvoeren van de omgevingstoets die op grond van de RIE dient te worden 
uitgevoerd. Voornoemde uitgangspunten zijn als volgt in de Beleidslijn uitgewerkt. 
 
De aangevraagde situatie heeft een ammoniakemissie van 4.945,5 kg. De ammoniakemissie neemt 
hierdoor toe ten opzichte van de huidige vergunning.  
 
De dierenverblijven liggen niet in een zeer kwetsbaar gebied, zoals bedoeld in de Wav, dan wel in een 
zone van 250 meter daaromheen. De aanvraag moet worden geweigerd als niet kan worden voldaan 
aan voorschriften die vanwege de technische kenmerken en de geografische ligging van de inrichting 
en de plaatselijke milieuomstandigheden moeten worden gesteld, maar die niet met toepassing van 
de BBT kunnen worden gerealiseerd. 
 
Door toepassing van het aangevraagde stalsysteem/huisvestingssysteem worden vergaande reductie 
van de ammoniakdepositie- en emissie bereikt ten opzichte van traditionele huisvestingssystemen. 
Binnen de inrichting blijven ook nog een aantal dieren gehuisvest op een traditioneel 
huisvestingssysteem. De aanvraag voldoet aan de IPPC-beleidslijn (zie verderop in de beoordeling). 
 
Gezien de ligging van de inrichting ten opzichte van zeer kwetsbare gebieden volgens de Wav en het 
toe te passen emissiearme stalsysteem, waarmee aan de strengste eis van de IPPC-beleidslijn wordt 
voldaan, vinden wij dat de aanvrager zich voldoende heeft ingespannen om de ammoniakemissie zo 
laag mogelijk te laten zijn. Als gevolg van het toepassen van emissiereducerende technieken bij de 
nieuwe varkensstal die verder gaan dan de eis van minimaal het toepassen van de Beste Beschikbare 
Technieken (BBT), zie ook de behandeling van BBT in de hoofdstuk Ammoniak, neemt de 
ammoniakemissie uit de dierenverblijven toe. 
 
De technische kenmerken en de geografische ligging van de inrichting of de plaatselijke 
milieuomstandigheden vormen geen reden om de vergunning niet te verlenen conform de 
aangevraagde situatie voor deze IPPC-installatie. 
 
Voor de verdere toets of aan de Beleidslijn wordt voldaan, wordt verwezen naar de overwegingen met 
betrekking tot ammoniak verderop in dit document onder het hoofdstuk Ammoniak. 
 
Geur 
Uit de omgevingsvergunningaanvraag blijkt dat de aanvraag zich richt op een inrichting waarbij een 
gedeelte van de varkens op emissiearme huisvestings- en stalsystemen worden gehuisvest. Uit 
onafhankelijk onderzoek is aan de hand van metingen en berekeningen bepaald dat voor deze 
emissiearme huisvestings- en stalsystemen een lagere geurbelasting geldt dan voor een traditioneel 
huisvestingssysteem. Door het huisvesten van het merendeel van de varkens op emissiearme 
huisvestingssystemen en in een emissiearm stalsysteem is de geurhinder lager dan bij een 
vergelijkbare inrichting, waarbij alle dieren op een traditionele wijze worden gehuisvest. 
 
De geuremissie van het aangevraagde aantal dieren in combinatie met de aangevraagde 
(emissiearme) huisvestingssystemen is uit te drukken in odour units. Aan de hand van het aantal 
odour units kan met behulp van V-Stacks vergunning de geurbelasting op geurgevoelige objecten 
worden bepaald. 
 
Conform artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) kunnen gemeenten bij gemeentelijke 
verordening afwijken van de wettelijke normen. De raad van de gemeente Ooststellingwerf heeft op 
grond van de artikelen 6 en 8 van de Wgv op 4 november 2008 de “Verordening geurhinder en 
veehouderij Ooststellingwerf” (hierna: geurverordening) vastgesteld. Deze verordening is in werking 
getreden op 13 november 2008. Per 1 oktober 2010 is een wijziging van de verordening in werking 
getreden. In artikel 3, onder I van de geurverordening is bepaald dat in het buitengebied van de 
gemeente Ooststellingwerf een maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij op een 
geurgevoelig object van 20,0 ouE/m

3
 geldt. Tevens is bepaald dat de maximale waarde binnen de 

bebouwde kom 8,0 ouE/m
3
 is.  Deze waarden blijven binnen de bandbreedte van artikel 6, eerste lid, 

onder c en d van de Wet geurhinder. 
 



Voor een verdere beoordeling van de directe geurhinder wordt verwezen naar het hoofdstuk Geur. 
 
Fijn stof 
De omgevingsvergunningaanvraag betreft een uitbreiding van het aantal dieren. Dit kan gevolgen 
hebben voor emissie van fijn stof. Titel 5.2 van de Wet milieubeheer (Wm) vormt het toetsingskader 
voor de emissie van fijn stof vanuit dierenverblijven. 
 
Uit de bij de aanvraag gevoegde informatie blijkt dat de fijn stofemissie met 16.064 per jaar toeneemt 
ten opzichte van de vergunde situatie. Uit de beoordeling (zie hoofdstuk Lucht) blijkt dat aan Titel 5.2 
Wm wordt voldaan. 
 
Tevens blijkt uit de GCN-kaarten ‘Fijn stof, PM10’ en ‘Fijn stof, PM2,5’ (RIVM) dat op de locatie waar de 
inrichting zich heeft gevestigd, de achtergrondconcentratie respectievelijk 14,26 µg/m

3
 en 7,59 µg/m

3
 

bedroeg in 2016 exclusief zoutcorrectie. De omgevingsconcentratie fijn stof is niet dusdanig hoog dat 
dit een reden vormt om voor deze activiteit een MER te verlangen. 
 
Geluid 
Voor wat betreft het aspect geluid kan weliswaar sprake zijn van enige toename, omdat er meer 
dieren binnen de bestaande inrichting worden gehouden en er een extra stal wordt opgericht met 
bijbehorende emissiepunten en vervoersbewegingen. Uit het bij de aanvraag gevoegde rapport van 
een akoestisch onderzoek blijkt dat kan worden voldaan aan de in de vigerende 
veranderingsvergunning van 22 maart 2016 gestelde geluidsnormen. Voor een verdere toelichting 
wordt verwezen naar het hoofdstuk Geluid. 
 
Risico’s van ongevallen 
De aard van de activiteiten van een varkenshouderij zijn niet van dien aard dat zij, bij een normale 
bedrijfsvoering, extra risico op ongevallen herbergen. De voorschriften die aan een 
omgevingsvergunning voor dit bedrijf worden verbonden zijn voldoende om de kans op calamiteiten te 
beperken. Calamiteiten met betrekking tot de opslag van de mest worden beperkt door voorschriften 
die worden opgenomen in de omgevingsvergunning ten aanzien van de vloeren en de opslag. 
 
Volksgezondheid 
Indien door het in werking zijn van een inrichting risico’s voor de volksgezondheid kunnen ontstaan, 
moeten deze risico’s gelet op artikel 1.1, lid 2 aanhef en onder a, van de Wm als gevolg voor het 
milieu bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken. 
 
Alle dieren worden binnen de inrichting inpandig gehouden. Binnen de inrichting gelden 
hygiënemaatregelen deze worden door de initiatiefnemer opgevolgd en dienen door bezoekers te 
worden nageleefd. 
 
 
TOETSING MILIEUEFFECTRAPPORTAGE 
 

1.7 Algemeen 

 De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd heeft betrekking op het uitbreiden met een stal 
voor 1.910 vleesvarkens. Dit leidt niet tot een overschrijding van de drempelwaarden van onderdeel D 
van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage. Ondanks dat moet toch worden beoordeeld of 
de activiteit mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft. 
  
 Bij de aanvraag is een “Bijlage aanvraag omgevingsvergunning Activiteit milieu” gevoegd. De 
informatie in deze bijlage beschouwen wij als schriftelijke mededeling (aanmeldnotitie). 
  
 Op grond het Besluit m.e.r. moet het bevoegd gezag, voor alle activiteiten die beneden de m.e.r.-
beoordelingsdrempel liggen, bepalen of de activiteit daadwerkelijk geen belangrijke nadelige 
milieugevolgen heeft. Dit dient te gebeuren op grond van de criteria genoemd in bijlage III bij de EG-
richtlijn milieueffectbeoordeling (2011/92/EU en 2014/52/EU). De criteria van bijlage III van de richtlijn 
omvatten: 
• de kenmerken van het project (onder andere omvang en cumulatie); 
• de locatie van het project (de kenmerken van het plangebied in relatie met kwetsbaarheid 

omgeving); 



• soort en kenmerken van het potentiële effect (mogelijke effecten van de activiteit, onder andere 
bereik, waarschijnlijkheid en omkeerbaarheid). 

 

1.8 De kenmerken van de activiteit 

a. de omvang van het project; 
b. de cumulatie met andere projecten; 
c. het gebruik van natuurlijke hulpbronnen; 
d. de productie van afvalstoffen; 
e. verontreiniging en hinder; 
f. risico van ongevallen, met name gelet op de gebruikte stoffen en technologieën. 
 
De hiervoor onder a, c, d en e genoemde punten zijn in deze overwegingen beoordeeld. Voor wat 
betreft het onder b gestelde (cumulatie) zijn, voor zover ons bekend, in de omgeving van onderhavige 
inrichting geen andere activiteiten, wijzigingen of uitbreidingen aan de orde, waardoor cumulatie van 
emissies van geluid, ammoniak, geur en fijn stof toeneemt. Ten slotte is het onder punt f genoemde 
risico van ongevallen ten gevolge van gebruikte stoffen en technologieën niet aanwezig, dan wel 
hoogstens verwaarloosbaar te achten. 
 

1.9 De plaats waar de activiteit wordt verricht 

Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop het project van invloed kan zijn, 
moet in het bijzonder in overweging worden genomen: 
• het bestaande grondgebruik; 
• de relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke 

hulpbronnen van het gebied; 
• het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor de volgende 

typen gebieden: 
 - wetlands; 
 - kustgebieden; 
 - berg- en bosgebieden; 
 - reservaten en natuurparken; 

- gebieden die in de wetgeving van de lidstaten zijn aangeduid of door die wetgeving worden  
     beschermd; 

- speciale beschermingszones, door de lidstaten aangewezen krachtens Richtlijn 79/409/EEG   
     en Richtlijn 92/43/EEG; 

- gebieden waarin de bij communautaire wetgeving vastgestelde normen inzake milieukwaliteit  
     reeds worden overschreden, gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid; 
 - landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang. 
Met betrekking tot de locatie van het project wordt over het bestaande grondgebruik en de relatieve 
rijkdom aan en de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het 
gebied, evenals het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, opgemerkt dat met de aangevraagde 
vergunning daarop niet een zodanige aanslag wordt gepleegd, dat deze vergunning om die reden 
geweigerd zou moeten worden. In het geval aantasting van deze aspecten wordt voorzien, hebben wij 
voorschriften opgenomen waardoor dat wordt verhinderd dan wel zoveel mogelijk wordt voorkomen. 
 

1.10 De kenmerken van de gevolgen van de activiteit 

Als gevolg van de voorgenomen activiteit dient ook beoordeeld te worden of er sprake is van een 
toename van een negatief effect op de directe omgeving en of deze al dan niet verwaarloosbaar is. 
In dit verband verwijzen wij naar wat hierna onder 'Lucht', 'Wet ammoniak en veehouderij' en 
'Geurhinder' is aangegeven en geconcludeerd. Op grond van alle hiervoor beschreven aspecten, 
afzonderlijk en in samenhang bezien, kan worden geconcludeerd dat er een verwaarloosbare kans is 
op belangrijke nadelige effecten. 
 

1.11 Conclusie 

 De activiteit heeft geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Bij deze beoordeling is rekening 
gehouden met de bij de aanvraag aangeleverde informatie en de in bijlage III bij de EEG-richtlijn 
milieu-effectbeoordeling aangegeven criteria die betrekking hebben op: 

• de kenmerken van de activiteit én de samenhang met de andere activiteiten ter plaatse; 
• de plaats waar de activiteit plaatsvindt; 



• de kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben. 
 
Wij hebben, gelet op het bovenstaande en gelet op artikel 7.17 van de Wm besloten dat bij de 
voorbereiding van deze beschikking geen milieueffectrapportage behoeft te worden opgesteld. 
 
GEUR 
 

1.12 Algemeen 

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) is het toetsingskader voor de omgevingsvergunning als het 
gaat om geurhinder vanuit dierenverblijven van veehouderijen.  
 
Binnen de inrichting worden dieren van diercategorieën gehouden waarvoor geuremissiefactoren zijn 
vastgesteld. Ook worden dieren van diercategorieën gehouden waarvoor geen geuremissiefactoren 
gelden. Voor deze twee delen van de inrichting wordt, voor elk deel afzonderlijk, een beoordeling van 
de geurhinder opgesteld. 
 
De Wgv geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een 
geurgevoelig object. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de ligging van geurgevoelige objecten 
binnen of buiten de bebouwde kom en binnen of buiten concentratiegebieden. 
 
De geurbelasting van een inrichting is onder andere afhankelijk van het aantal en soort dieren dat 
binnen de inrichting aanwezig is. In de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) is per diercategorie 
een geuremissiefactor vastgesteld. De geurbelasting dient te worden berekend met het hiervoor 
ontworpen programma V-Stacks vergunning. 
 
De geurgevoelige objecten liggen buiten een concentratiegebied en binnen en buiten de bebouwde 
kom van Waskemeer. In de Wgv is bepaald dat de geurbelasting buiten een concentratiegebied en 
binnen en buiten de bebouwde kom maximaal respectievelijk 2,0 ouE/m

3
 en 8,0 ouE /m

3
 mag 

bedragen. 
 
In artikel 3, lid 2 van de Wgv is aangegeven dat woningen bij een veehouderij of bij woningen die op 
19 maart 2000 onderdeel uitmaakten van een veehouderij, geen geurbelasting hoeft te worden 
bepaald. Voor deze woningen geldt een wettelijke vaste afstand van 100 meter binnen de bebouwde 
kom en 50 meter buiten de bebouwde kom. 
 
In artikel 5 van de Wgv is aangegeven dat naast de toegestane geurbelasting en/of minimaal 
gewenste afstand tot een emissiepunt de afstand van de buitenzijde van een dierenverblijf tot de 
buitenzijde van een geurgevoelig object binnen de bebouwde kom 50 meter en buiten de bebouwde 
kom 25 meter moeten bedragen. 
 

1.13 Geurverordening 

Bij gemeentelijke verordening kunnen gemeenten afwijken van de wettelijke normen (artikel 6 Wgv). 
Door onze gemeente is op 1 oktober 2010 een gemeentelijke verordening vastgesteld. In de 
gemeentelijke geurverordening is aan de hand van een gebiedsvisie bepaald wat de maximale 
geurbelasting op geurgevoelige objecten in bepaalde gebieden mag bedragen. In het gebied rondom 
de inrichting is een maximale geurnorm vastgesteld. De maximale geurbelasting op gevoelige 
objecten mag 20,0 ouE/m

3
 bedragen. 

 
Omdat een gemeentelijke verordening is vastgesteld, dient het bevoegd gezag bij een beslissing op 
een vergunningaanvraag rekening te houden met hetgeen in deze gemeentelijke verordening is 
opgenomen. 



 

1.14 Beoordeling diercategorieën met geuremissiefactor 

In onderstaande tabel is de berekende geurbelasting op enkele gevoelige objecten in de omgeving 
van de inrichting aangegeven. Voor de volledige (invoer)gegevens wordt verwezen naar de, aan de 
vergunningaanvraag toegevoegde, V-Stacks vergunning berekening. 
 

Geurgevoelig object Geurbelasting (ouE/m
3
) Voldoet ja/nee 

Norm Aanvraag 

Schansdijk 18 Waskemeer 20,0 10,8 Ja 
Schansdijk 17 Waskemeer 20,0 10,2 Ja 
Oude Wijk 32b Waskemeer 8,0 0,9 Ja 

Tabel 3 
 
Geconcludeerd kan worden dat de geurbelasting lager is dan de maximaal toegestane geurbelasting. 
Hiermee wordt voldaan aan de gemeentelijke verordening. 
 

1.15 Afstand woningen behorende bij (voormalige) veehouderij 

In de omgeving van de inrichting liggen woningen behorende bij een (voormalige) veehouderij. De 
woning aan de Schansdijk 20 moet worden aangemerkt als een woning bij een (voormalige) 
veehouderij en is gelegen op een afstand van circa 190 meter vanaf het dichtstbijzijnde emissiepunt 
van de inrichting gemeten. Aan de vereiste afstanden op grond van artikel 3, tweede lid van de Wgv 
wordt voldaan. 
 

1.16 Beoordeling vaste afstand tot gevel voor dieren 

De dichtstbijzijnde woning aan de Schansdijk 17 is gelegen op circa 125 meter afstand van de 
buitenzijde van het dichtstbijzijnde dierenverblijf van de inrichting. Aan de vereiste afstand op grond 
van artikel 5 van Wgv wordt voldaan. 
 

1.17 Conclusie 

De aanvraag voldoet aan de eisen zoals gesteld in de verordening en/of de Wgv. Nu aan de 
verordening en/of Wgv wordt voldaan wordt dit als BBT beschouwd. 
 
AMMONIAK 
 

1.18 Algemeen 

Voor de beoordeling van de gevolgen die de inrichting op het milieu veroorzaakt door de emissie van 
ammoniak, moet worden getoetst aan de Wet ammoniak en veehouderij (Wav). 
 
Ingevolge artikel 2 van de Wav wijzen Provinciale Staten de gebieden aan die als zeer kwetsbaar 
gebied worden aangemerkt. Alleen voor verzuring gevoelige gebieden die liggen binnen de 
begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) kunnen als zeer kwetsbaar worden 
aangewezen. Daarnaast zijn Provinciale Staten verplicht alle voor verzuring gevoelige, binnen de EHS 
gelegen, gebieden bij beschermde Natuurmonumenten en Vogel- en Habitatrichtlijngebieden als zeer 
kwetsbaar gebied aan te wijzen. 
 
Provinciale Staten van Fryslân hebben op 3 oktober 2008 deze zeer kwetsbare gebieden 
aangewezen. 
 
Onderhavige inrichting is niet gelegen in of in een zone van 250 meter om een gebied als hiervoor 
bedoeld en derhalve kan in de zin van artikel 4 of artikel 6 van de Wav geen grond gevonden worden 
de vergunning voor de aanvraag te weigeren. Hierbij is uitgegaan van het dichtstbijzijnde zeer 
kwetsbare gebied op circa 1.050 meter. 
 
Artikel 3 van de Wav geeft aan dat het bevoegd gezag bij het oprichten of veranderen van een 
veehouderij de gevolgen van de ammoniakemissie uit de tot de veehouderij behorende dierverblijven 
uitsluitend betrekt op de wijze die is aangegeven bij of krachtens de artikelen 4 tot en met 7 van deze 
wet. 
 



1.19 Besluit emissiearme huisvesting/Beste Beschikbare Technieken (BBT) 

Getoetst is aan de eis om de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare 
Technieken (BBT) toe te passen. Voor diercategorieën waarvoor het redelijk is om emissie-eisen te 
stellen zijn maximale emissiewaarden opgenomen in het Besluit emissiearme huisvesting. Het besluit 
geeft een goed beeld van de ‘stand der techniek’. De eisen in het Besluit emissiearme huisvesting zijn 
tot stand gekomen door rekening te houden met gegevens die het bevoegd gezag op grond van 
artikel 5.4 van het Besluit omgevingsrecht ook bij het vaststellen van BBT moet betrekken. 
 
De maximale emissiewaarden zijn opgenomen in bijlage 1 bij het Besluit emissiearme huisvesting. 
Hierbij bepaalt de oprichtingsdatum van een dierenverblijf welke maximale emissiewaarde van 
toepassing is. Er gelden een aantal bijzondere bepalingen voor dierenverblijven die zijn opgericht op 
uiterlijk 30 juni 2015. 
 
In (de bestaande) stal G worden 1.900 vleesvarkens gehouden op het emissiearme stalsysteem BWL 
2009.12.V2. Dit stalsysteem heeft een emissiefactor van 0,45 kg NH3 per dierplaats per jaar en is 
daarmee aan te duiden als BBT. 
 
De bestaande stallen A, D, E en F zijn voorzien van een traditioneel huisvestingsysteem. Dit 
huisvestingsysteem (Rav D3.100) heeft een emissiefactor (emissiefactor 3,0 kg NH3 per dierplaats 
per jaar) die boven de maximale emissiewaarde uit bijlage 1 bij het Besluit emissiearme huisvesting 
ligt. In deze stallen is geen sprake van een aanpassing van de uitvoering ten opzichte van de vóór 1 
januari 2007 vergunde situatie. Op grond van artikel 5, tweede lid van het Besluit emissiearme 
huisvesting, in samenhang met artikel 3, lid 3 van de Wav hoeft het huisvestingsysteem niet te 
voldoen aan de maximale emissiewaarden uit bijlage 1 bij het Besluit emissiearme huisvesting, als de 
stallen zijn gecompenseerd (intern salderen). Dit betekent dat de totale ammoniakemissie van de tot 
de inrichting behorende huisvestingsystemen niet hoger mag zijn dan de totale ammoniakemissie van 
de huisvestingsystemen op grond van artikel 5, eerste lid van het Besluit emissiearme huisvesting, 
berekend op basis van de maximale emissiewaarden per afzonderlijk huisvestingssysteem.  
 
Hierna wordt beoordeeld of het aangevraagde huisvestingssysteem/stalsysteem (stal H) BBT is. 
 
Dierenverblijven voor varkens die nog niet aanwezig zijn, zijn BBT indien de emissiewaarde kleiner 
dan of gelijk is aan de maximale emissiewaarde uit kolom B van bijlage 1 bij het Besluit emissiearme 
huisvesting. 
• In stal H worden 1.910 vleesvarkens gehuisvest op een emissiearm 

stalsysteem/huisvestingssysteem, (BWL 2009.12.V2). Dit stalsysteem/huisvestingssysteem heeft 
een emissiefactor van 0,45 kg NH3 per dierplaats per jaar. 

 
Dit stalsysteem/huisvestingssysteem voldoet op grond van bovenstaande aan BBT.  
 
Hierna wordt beoordeeld of de inrichting, voor het aspect ammoniak, op inrichtingsniveau ook aan 
BBT voldoet. 
 
In de Wav is de mogelijkheid tot intern salderen opgenomen. Dit houdt in dat de totale 
ammoniakemissie uit de dierenverblijven lager of gelijk moet zijn aan de som van de 
ammoniakemissies bij beoordeling per afzonderlijk huisvestingssysteem. Met dien verstande dat een 
huisvestingssysteem dat voor 1 januari 2007 nog niet aanwezig was, afzonderlijk aan BBT voldoet. 
 
Onderstaande tabel geeft weer de ammoniakemissie na de uitbreiding in de aangevraagde situatie en 
de situatie waarin alle huisvestingssystemen precies zouden voldoen aan de maximale emissiewaarde 
(op basis van bijlage 1 bij het Besluit emissiearme huisvesting).  



 
 
Stal 

 
Diersoort 

 
Rav-code 

 
Aantal 
dieren 

 
Emissie-
factor 
kg 
NH3/dier/jr 

 
Totaal 

NH3 
aanvraag 

 
Maximale 
emissie-
waarde 

kg 
NH3/dier/jr 

 
Totaal NH3 
op basis 

van 
maximale 
emissie-
waarde 

A Vlees-

varkens 

D 3.100    159 3,0    477,0 1,6      254,4 

D Vlees-

varkens 

D 3.100    420 3,0 1.260,0 1,6      672,0 

E Vlees-

varkens 

D 3.100    248 3,0    744,0 1,6       396,8 

F Vlees-

varkens 

D 3.100    250 3,0    750,0 1,6      400,0 

G Vlees-

varkens 

D 

3.2.15.4 

1.900 0,45    855,0 1,5  2.850,0 

H Vlees-

varkens 

D 

3.2.15.4 

1.910 0,45       859,5 1,5 2.865,0 

TOTAAL    4.945,5  7.438,2 

Tabel 4 
 
De ammoniakemissie in de aangevraagde situatie bedraagt 4.945,5 kg per jaar (zie tabel hierboven). 
Deze emissie is hiermee (7.438,2 – 4.945,5=) 2.492,7 kg lager dan de emissie zou mogen bedragen 
op basis van de totale maximale emissiewaarde. In dit geval is gebruik gemaakt van intern salderen 
omdat er binnen de inrichting nog traditionele huisvestingssystemen voor varkens in gebruik zijn. Er 
kan geconcludeerd worden dat het aangevraagde project voldoet aan de eisen voor maximale emissie 
zoals deze zijn vermeld in bijlage 1 bij het Besluit door toepassing van intern salderen. Het nieuw te 
realiseren huisvestingssysteem voldoet daarnaast afzonderlijk aan de maximale emissiewaarde. 
 

1.20 Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij 

Op 25 juni 2007 is de ‘beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij’ vastgesteld. 
Deze beleidslijn kan als handleiding dienen voor het uitvoeren van de omgevingstoetsing die op grond 
van de RIE ten aanzien van ammoniakemissie vanuit veehouderijen dient te worden uitgevoerd. Ook 
is deze verplichting in de Wav opgenomen (artikel 3, lid 3). Met behulp van de beleidslijn kan beslist 
worden of en in welke mate vanwege de lokale milieuomstandigheden strengere emissie-eisen 
opgenomen kunnen worden dan de eisen die volgen uit de toepassing van BBT. 
 
De beleidslijn is opgenomen in de Regeling aanwijzing BBT-documenten en vormt hiermee een 
wettelijk toetsingskader. De beleidslijn is alleen van toepassing indien het aantal dieren toeneemt, 
zoals in deze aanvraag vergunning het geval is. De volgende uitgangspunten zijn opgenomen in de 
beleidslijn: 
• bij uitbreiding kan worden volstaan met toepassing van BBT zolang de emissie niet meer bedraagt 

dan 5.000 kg NH3 per jaar; 
• bedraagt de ammoniakemissie na uitbreiding bij toepassing van BBT meer dan 5.000 kg, dan 

dient boven het meerdere een extra reductie ten opzichte van BBT te worden gerealiseerd 
(BBT+). De hoogte daarvan hangt af van de uitgangssituatie en de beschikbaarheid van 
verdergaande technieken in de betreffende diercategorie; 

• bedraagt de jaarlijkse ammoniakemissie na uitbreiding met toepassing van BBT (tot 5.000 kg) en 
verdergaande technieken dan BBT (vanaf 5.000 kg) daarna nog meer dan 10.000 kg, dan dient 
boven het meerdere een reductie van circa 85% te worden gerealiseerd (BBT++). 



Indien in de vergunde situatie de ammoniakemissie bij toepassing van BBT al meer dan 5.000 kg per 
jaar bedraagt, dan gelden de strengere emissie-eisen pas vanaf die hogere emissie. 
 
Toepassing van BBT+ en BBT++ houdt volgens de Beleidslijn bij vleesvarkens in dat daarbij een 
emissiegrenswaarde van respectievelijk 1,1 kg en 0,45 kg ammoniak per dierplaats per jaar wordt 
gehanteerd. 
 
Bij toepassing van de beste beschikbare technieken bedraagt de ammoniakemissie in de 
aangevraagde situatie (1.077 vleesvarkens x 1,6 + 3.810 vleesvarkens x 1,5 kg =) 7.438,2 kg per jaar 
en is op grond van de thans vergunde veebestand (1.359 vleesvarkens x 1,6 + 1.900 vleesvarkens x 
1,5 kg =) 5.024 kg per jaar.  
De ammoniakemissie na uitbreiding, uitgaande van toepassing van de beste beschikbare technieken, 
bedraagt dus meer dan 5.000 kg en is 2.414,2 kg hoger dan de ammoniakemissie op grond van de 
reeds vergunde situatie. Ten aanzien van het nieuwe huisvestingssysteem dient een strengere eis te 
worden gesteld (BBT+). 
 
In de nieuwe stal H wordt een huisvestingsysteem toegepast met een ammoniakemissie van 0,45 kg 
NH3 per dier per jaar (D3.2.15.4.2). Volgens de Beleidslijn wordt dit huisvestingssysteem als 
verdergaande technieken dan BBT (BBT++) aangemerkt. 
Er wordt voldaan aan de eis van het toepassen van BBT. 
 

1.21 Directe schade door uitstoot van ammoniak 

Bij het verlenen van omgevingsvergunningen voor de activiteit inrichting kan mogelijke directe schade 
aan bossen en andere vegetaties door de uitstoot van ammoniak van belang zijn. Volgens vaste 
jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt het rapport Stallucht 
en Planten uit juli 1981 (rapport), van het Instituut Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO) hiervoor 
gehanteerd. 
 
Blijkens dit rapport is onderzoek gedaan naar de mogelijke schade op planten en bomen als gevolg 
van de uitstoot van ammoniak uit stallen waarin dieren worden gehouden. Schade door de uitstoot 
van ammoniak kan zich in de praktijk voordoen bij intensieve kippen- en varkenshouderijen. Ter 
voorkoming van dergelijke schade blijkt dat een afstand van minimaal 50 meter tussen stallen en meer 
gevoelige planten en bomen, zoals coniferen, en een afstand van minimaal 25 meter tot minder 
gevoelige planten en bomen kan worden aangehouden. Toetsing aan dit rapport is, blijkens de 
uitspraak in de casus E03.98.0118, nog steeds conform de meest recente, algemeen aanvaarde 
milieutechnische inzichten. 
 
Binnen 50 meter van de inrichting liggen geen percelen waar gevoelige gewassen, zoals vermeld in 
het rapport, worden geteeld. Tevens worden er binnen 25 meter van de inrichting geen minder 
gevoelige planten en bomen geteeld. De inrichting voldoet aan de eisen die volgen uit het rapport. 
 

1.22 Conclusie 

De aangevraagde verandering voldoet door intern salderen toe te passen aan de eisen voor maximale 
emissie zoals deze zijn vermeld in bijlage 1 bij het Besluit emissiearme huisvesting. De inrichting 
voldoet na de geplande uitbreiding en wijzigingen aan het criterium van de Wav, en de BBT voor de 
emissie van ammoniak, de IPPC-beleidslijn en het rapport Stallucht en Planten. 
 
LUCHT 
 

1.23 Luchtkwaliteit 

Het wettelijke kader voor de luchtkwaliteit is gegeven in de volgende documenten: 
• Titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen van de Wm; 
• 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). 
 



Voor de kwaliteit van de buitenlucht zijn in bijlage 2 bij de Wm bepaalde milieukwaliteitseisen voor de 
buitenlucht opgenomen. Deze milieukwaliteitseisen zijn grenswaarden voor zwaveldioxide, 
stikstofdioxide, stikstofoxiden, fijn stof (PM10 en PM2,5), lood, koolmonoxide en benzeen. 
 

1.24 Beste beschikbare technieken 

Om een hoog niveau van bescherming van het milieu mogelijk te maken, dient de inrichting de meest 
doeltreffende technieken toe te passen om de emissies naar de lucht en andere nadelige gevolgen 
voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel 
mogelijk te beperken. Voor diercategorieën waarvoor het redelijk is om emissie-eisen te stellen zijn 
maximale emissiewaarden opgenomen in het Besluit emissiearme huisvesting. Het Besluit 
emissiearme huisvesting geeft een goed beeld van de ‘stand der techniek’. Bij het vaststellen van dit 
besluit is uitgegaan van de nieuwste en de beschikbare technieken. De maximale emissiewaarden zijn 
opgenomen in bijlage 2 bij het Besluit emissiearme huisvesting. 
 
Indien door verlening van de vergunning niet kan worden bereikt dat in de inrichting ten minste de 
voor de inrichting in aanmerking komende BBT worden toegepast, moeten wij de vergunning 
weigeren. 
 
Binnen de inrichting worden geen dieren gehouden waarvoor in bijlage 2 bij het Besluit emissiearme 
huisvesting maximale emissiewaarden zijn vastgesteld. Er worden echter wel luchtwassers toegepast 
waardoor naast ammoniak en geuruitstoot de fijn stof emissie wordt beperkt. De aangevraagde 
situatie kan hierdoor automatisch worden aangemerkt als BBT. 
 

1.25 Handreiking fijn stof en veehouderijen 

In tabel 1 van de Handreiking fijn stof en veehouderijen van mei 2010 van InfoMil, zijn fijn stofemissies 
(in grammen per jaar) voor PM10 vermeld, waarbij - op bepaalde afstanden - geldt dat de 
immissieconcentratiebijdrage nog als ‘niet in betekenende mate’ (nibm) kan worden bestempeld. 
 

Afstand tot te 
toetsen plaats 

70 m. 80 m. 90 m. 100 m. 120 m. 140 m. 160 m. 

Totale emissie in 
grammen/jaar van 
uitbreiding / 
oprichting 

324.000 387.000 473.000 581.000 817.000 1.075.000 1.376.000 

Tabel 6 
 
Uit de tabel in de bijlage Diertabel blijkt dat de totale fijn stofemissie van de inrichting in de 
aangevraagde situatie  gram/jaar bedraagt. Dit is een toename van 16.064 gram/jaar. Op een afstand 
van circa 185 meter van het emissiepunt van de dichtstbijzijnde stal met dieren, waarvoor een fijn 
stofemissiefactor is vastgesteld, ligt het gevoelige object aan de Schansdijk 18. Op basis van de 
bovenstaande tabel concluderen wij dat de toename van de fijn stofemissie niet in betekende mate is. 
 
Het Besluit nibm is niet van toepassing op fijn stof (PM2,5). Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat indien 
aan de grenswaarde voor PM10 wordt voldaan, het waarschijnlijk is dat ook aan de grenswaarde voor 
fijn stof (PM2,5) wordt voldaan. De grenswaarde voor fijn stof (PM2,5) bedraagt 25 µg/m

3
 als 

jaargemiddelde concentratie. De achtergrondconcentratie fijn stof (PM2,5) bedraagt volgens het RIVM 
(2016) 7,59  µg/m

3
. Hoewel daarnaar geen expliciet onderzoek is verricht, achten wij het voldoende 

aannemelijk dat met de aangevraagde veranderingen, de grenswaarde voor fijn stof (PM2,5) niet wordt 
overschreden. 
 

1.26 Conclusie 

De immissie van fijn stof (PM10 en PM2,5) na de uitbreiding van de inrichting valt binnen de normen 
voor luchtkwaliteit uit de Wm. Hiermee wordt voldaan aan de BBT. Luchtkwaliteit vormt geen 
belemmering voor de verlening van de vergunning. 
 



GELUID 
 

1.27 Toetsingskader 

De uitgangssituatie zijn de geldende geluidsvoorschriften in de geldende vergunning, omdat het hier 
een veranderingsvergunning betreft. 
 

1.28 Beschrijving van de activiteiten 

De bedrijfsactiviteiten van de inrichting die geluid produceren staan in hoofdstuk 3 van het 
bijgevoegde rapport van een akoestisch onderzoek.  
 
Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waarbij 
de inrichting volledig gebruik maakt van de volledige capaciteit in de betreffende beoordelingsperiode. 
Beoordeeld worden de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus, de maximale geluidsniveaus en de 
indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting. 
 

1.29 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 

In de vigerende revisievergunning van 22 maart 2016 zijn de volgende geluidsnorm voor het 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau opgenomen: 
• 40 dB(A) op 1,5 meter hoogte in de dagperiode (tussen 07.00 uur en 19.00 uur); 
• 35 dB(A) op 5,0 meter hoogte in de avondperiode (tussen 19.00 uur en 23.00 uur); 
• 30 dB(A) op 5,0 meter hoogte in de nachtperiode (tussen 23.00 uur en 07.00 uur). 
 
Uit het akoestisch onderzoeksrapport dat deel uitmaakt van de onderhavige aanvraag blijkt dat kan 
worden voldaan aan de in de vigerende omgevingsvergunning gestelde geluidsnormering. 
 

1.30 Maximaal geluidsniveau 

Toepassing van de Handreiking leidt voor deze inrichting vanwege de ligging tot de volgende 
geluidsnorm voor het maximaal geluidsniveau: 
• 70 dB(A) op 1,5 meter hoogte in de dagperiode (tussen 07.00 uur en 19.00 uur); 
• 65 dB(A) op 5,0 meter hoogte in de avondperiode (tussen 19.00 uur en 23.00 uur); 
• 60 dB(A) op 5,0 meter hoogte in de nachtperiode (tussen 23.00 uur en 07.00 uur). 
 
Uit het hiervoor genoemde akoestisch onderzoeksrapport blijkt dat kan worden voldaan aan de in de 
vigerende omgevingsvergunning gestelde geluidsnormering. 
 

1.31 Indirecte hinder 

Onder indirecte hinder wordt verstaan hinder die niet rechtstreeks voortvloeit uit de activiteiten van de 
inrichting maar wel kan worden toegeschreven aan de aanwezigheid van de inrichting. Als gevolg van 
transportbewegingen van en naar de inrichting kunnen omwonenden geluidsoverlast ondervinden. 
 
Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens de 
circulaire ‘Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het 
kader van de vergunningverlening op basis van de Wm’ d.d. 29 februari 1996. 
 
Uit het akoestisch rapport blijkt dat ter plaatse van de relevante woningen aan de streefwaarde van 50 
dB(A) van de Circulaire kan worden voldaan. Gelet hierop kan worden aangenomen dat er ook 
vanwege indirecte hinder in de representatieve bedrijfssituatie geen overschrijding van de 
voorkeursgrenswaarden optreedt. 
 

1.32 Incidentele bedrijfssituaties 

Voor incidentele bedrijfssituaties, dat wil zeggen situaties die slechts een beperkt aantal dagen per 
jaar optreden, kunnen op grond van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening ruimere 
grenswaarden worden gesteld. 
 
De aanvrager vraagt vergunning voor een niet-representatieve bedrijfssituatie; een situatie die zich 
maximaal 12 maal per jaar voordoet. Het betreft het afvoeren van drijfmest gedurende maximaal 12 
keer per jaar. Uit het rapport van het akoestisch onderzoek blijkt dat kan worden voldaan aan de in de 
vigerende omgevingsvergunning gestelde geluidsnormering.  



 

1.33 Beste Beschikbare Technieken 

In de in bijlage 1 bij de Regeling omgevingsrecht opgenomen lijst met aangewezen BBT-documenten 
zijn geen documenten met betrekking tot de milieuessentie geluid aangewezen. Om een hoog niveau 
van bescherming van het milieu mogelijk te maken, dient de inrichting de meest doeltreffende 
technieken toe te passen om de emissie van geluid en andere nadelige gevolgen voor het milieu die 
de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te 
beperken. 
 
Indien door verlening van de vergunning niet kan worden bereikt dat in de inrichting ten minste de 
voor de inrichting in aanmerking komende BBT worden toegepast, moeten wij de vergunning 
weigeren. 
 

1.34 Conclusie 

Ten aanzien van de langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, maximale geluidsniveaus en indirecte 
hinder is de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar en passen binnen de geldende 
geluidsvoorschriften. 
 
BODEM 
 

1.35 Algemeen 

Binnen de inrichting zijn de volgende bodembedreigende activiteiten reeds vergund of gemeld: 
• opslag van spuiwater; 
• opslag van ontsmettings-, reinigings- en diergeneesmiddelen; 
• opslag van voerproducten; 
• opslag van drijfmest; 
• opslag van vaste mest; 
• opslag van drijfmest in een mestbassin; 
• gebruiken van een spoelplaats; 
• gebruiken van een werkplaats. 

 
Met de onderliggende aanvraag veranderen bovenstaande bodembedreigende activiteiten niet. 
 
Het betreft hier het veranderen van een inrichting. Met betrekking tot de bodembedreigende 
activiteiten is hier artikel 2.11, lid 2 van het Activiteitenbesluit van toepassing. Dit artikel geeft aan dat 
bij een verandering van de inrichting maatwerkvoorschriften opgesteld kunnen worden, indien het 
gelet op de aard of de mate waarin de inrichting verandert nodig is de bodemkwaliteit vast te leggen. 
 
Beoordeeld wordt of een mogelijke aantasting of verontreiniging van de bodem kan ontstaan door een 
bodembedreigende activiteit. Uitgangspunt hiervoor is de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 
(NRB). 
 
De activiteiten die nu plaats gaan vinden binnen de inrichting zijn reeds voor het grootste gedeelte 
vergund en van die omvang dat wij afzien van het verlangen van een tussentijds bodemonderzoek. 
Wel willen wij u er op attenderen dat als de activiteiten binnen de inrichting beëindigd worden er een 
eindsituatie onderzoek naar de bodem dient plaats te vinden op alle plaatsen waar 
bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden (artikel 2.11, lid 3 van het Activiteitenbesluit). 
 

1.36 Conclusie 

Uit de beoordeling van de aanvraag blijkt dat er ten aanzien van de bescherming van de bodem door 
het bedrijf voldoende maatregelen en voorzieningen zijn getroffen. 
 
AFVALPREVENTIE 
 

1.37 Afvalpreventie 

Afval- en emissiepreventie is het voorkomen of beperken van het ontstaan van afval en emissies of de 
milieuschadelijkheid ervan, door reductie aan de bron of door interne recycling. Preventie van afval is 
een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. Op welke wijze invulling kan worden 



gegeven aan preventie is beschreven in de Handreiking ‘Wegen naar preventie bij bedrijven’ (InfoMil 
2005). Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden 
voorkomen of beperkt. 
 
In een brief van januari 2008 heeft de minister van I & M verzocht in verband met administratieve 
lastenverlichting geen onderzoeken naar afvalpreventie mogelijkheden meer voor te schrijven in de 
vergunning. In deze beschikking sluiten we hierbij aan. 
 
Bij de beoordeling van de aanvraag en bij de op te leggen voorschriften zijn de Handreiking en het 
tweede Landelijke Afvalbeheerplan (LAP) betrokken. Daarmee wordt de BBT toegepast. 
 

1.38 Afvalscheiding 

In het LAP staat het beleid voor het beheer van alle afvalstoffen. Het tweede LAP geldt voor zes jaar 
(2009-2015) en geeft daarnaast een doorkijk tot 2021. Het tweede LAP is sinds 24 december 2009 in 
werking en gewijzigd op 25 maart 2010. In hoofdstuk 14 van het tweede LAP is het beleid uitgewerkt 
voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4 specifiek ingaat op de afvalscheiding door bedrijven. 
 
Voor vergunningsplichtige bedrijven is de verplichting tot afvalscheiding onderdeel van de 
omgevingsvergunning. Het bevoegd gezag kan in de vergunning aangeven welke afvalstoffen die 
binnen de vergunde inrichting vrijkomen, gescheiden moeten worden gehouden en gescheiden 
moeten worden afgegeven. Steeds geldt dat er sprake moet zijn van afvalscheiding tenzij dat 
redelijkerwijs niet kan worden gevergd. 
 
Tabel 14.1 uit het tweede LAP geeft voor de meest voorkomende afvalstoffen die diffuus en in kleine 
hoeveelheden ontstaan een indicatie wanneer het redelijk is dat afvalscheiding plaatsvindt. Afhankelijk 
van de omstandigheden kan afvalscheiding onder de waarden van tabel 14.1 ook redelijk worden 
geacht. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de afvalstroom geconcentreerd vrijkomt en eenvoudig te 
scheiden en gescheiden af te geven is. 
 
Daarnaast kan het ook zo zijn dat het bij hogere dan de in tabel 14.1 genoemde hoeveelheden niet 
redelijk is om afvalscheiding te verlangen, gezien de onevenredige belasting in de kosten die dit voor 
een bedrijfsspecifieke situatie met zich brengt. Op de internetsite van InfoMil is de ‘meerkostentoets’ 
opgenomen, een instrument waarmee afzonderlijke bedrijven kunnen bepalen wat voor hen de 
meerkosten zijn van de scheiding van bepaalde afvalstoffen. 
 
De aanvraag betreft een veranderingsvergunning waarbij geen wijzigingen voor het aspect afval zijn 
aangevraagd.  
 
In het LAP is aangegeven dat voor de afvalstoffen die vrijkomen binnen een inrichting scheiding van 
die afvalstoffen kan worden verlangd. Afvalscheiding dient dan ook plaats te vinden voor afvalstoffen 
die de drempelwaarden zoals genoemd in het LAP overschrijden. 
 

1.39 Conclusie 

Bij de beoordeling van de aanvraag en bij de op te leggen voorschriften is de Handreiking ‘Wegen 
naar preventie bij bedrijven’ betrokken. Daarmee wordt de BBT toegepast. 
 
ENERGIE 
 

1.40 Energieverbruik 

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect zuinig omgaan 
met energie. 
 
Om vast te stellen of het energieverbruik van de inrichting relevant is, is aangesloten bij het 
Activiteitenbesluit. Daarin is in afdeling 2.6 ‘Energiebesparing’, aangegeven dat degene die de 
inrichting drijft alle bekende energiebesparende maatregelen dient te nemen met een terugverdientijd 
van vijf jaar of minder. 
 
Tevens wordt gesteld dat indien aannemelijk is dat niet wordt voldaan aan het bovenstaande, het 
bevoegd gezag degene die de inrichting drijft waarvan het energieverbruik in enig kalenderjaar groter 



is dan 200.000 kWh aan elektriciteit en/of groter is dan 75.000 m
3 
aardgasequivalenten aan 

brandstoffen, kan verplichten om binnen een door het bevoegd gezag te bepalen termijn, onderzoek 
te (laten) verrichten waaruit blijkt of aan het bovenstaande wordt voldaan. 
 
De eerder genoemde verplichtingen tot het uitvoeren van alle bekende energiebesparende 
maatregelen hoeft niet te worden toegepast wanneer het energieverbruik binnen een inrichting minder 
bedraagt dan 25.000 m

3
 aardgasequivalenten en/of 50.000 kWh elektriciteit per jaar. Bedrijven met 

een jaarlijks energieverbruik dat lager ligt dan deze waarden, worden als ‘niet energie relevant’ 
bestempeld. 
 
Het verwachte jaarlijks energieverbruik bedraagt 9.000 m

3
 aardgasequivalenten en 174.000 kWh 

elektriciteit. 
 
In de vergunningaanvraag is beschreven dat het bedrijf onder andere de volgende energiebesparende 
maatregelen toepast: 
• energiezuinige verlichting; 
• HR-cv; 
• thermische isolatie van wanden en dak; 
• frequentiegeregelde en computergestuurde ventilatie. 
 
Wij hebben getoetst of deze wijze van energiebesparing voldoet aan het Nederlandse voorstel ten 
aanzien van energie-efficiency, de Dutch BREF-notes. Naar aanleiding hiervan zijn wij van mening dat 
het bedrijf zich voldoende inspant om het energieverbruik te verminderen. Daarom zijn in deze 
vergunning geen aanvullende voorschriften opgenomen over energiebesparing. 
 

1.41 Conclusie 

De aanvraag voldoet voor wat betreft energie aan BBT. 



DIERTABEL 
 
 

  Diersoort Omrekenfactor Vergunningssituatie Aangevraagde situatie 

Stal 
nummer 

(Rav april 2017, Rgv april 2017 en fijn stof 
2017) 

ouE / 
dier / 
sec 

kg NH3 

/ dier / 
jaar 

g / dier 
/ jaar 

aantal ouE / 
sec 

kg NH3 
/ jaar 

g / jaar aantal ouE / 
sec 

kg NH3 
/ jaar 

g / jaar 

H Vleesvarkens > 25 kg, gecombineerd 
luchtwassysteem 85% emissiereductie 
(85% geur en 80% fijn stof emissiereductie) 
met watergordijn en biologische wasser, 
BWL 2009.12.V2 (D 3.2.15.4) 

3,5 0,45 31 - - - - 1.910 6.685 859,5 59.210 

G Vleesvarkens > 25 kg, gecombineerd 
luchtwassysteem 85% emissiereductie 
(85% geur en 80% fijn stof emissiereductie) 
met watergordijn en biologische wasser, 
BWL 2009.12.V2 (D 3.2.15.4) 

3,5 0,45 31 1.900 6.650 855,0 58.900 1.900 6.650 855,0 58.900 

F Vleesvarkens > 25 kg, overige 
huisvestingssystemen (D 3.100) 

23 3,0 153 390 8.970 1.170,0 59.670 250 5.750 750,0 38.250 

E Vleesvarkens > 25 kg, overige 
huisvestingssystemen (D 3.100) 

23 3,0 153 390 8.970 1.170,0 59.670 248 5.704 744,0 37.944 

D Vleesvarkens > 25 kg, overige 
huisvestingssystemen (D 3.100) 

23 3,0 153 420 9.660 1.260,0 64.260 420 9.660 1.260,0 64.260 

A Vleesvarkens > 25 kg, overige 
huisvestingssystemen (D 3.100) 

23 3,0 153 159 3.657 477,0 24.327 159 3.657 477,0 24.327 

  Totaal        3.259 37.907 4.932,0 266.827 4.887 38.106 4.945,5 282.891 

 



GEURBEREKENING 
 

 
 



 
 



 

 
 

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 83 
www.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: 
Het begrip afvalstoffen is gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wm: Alle stoffen, preparaten of 
voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen. 
 
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. 
 
GELUIDBELASTING: 
De etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau. 
 
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. 
 
LANGTIJDGEMIDDELDE 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 beoordeeld overeenkomstig de ‘Handleiding 
meten en rekenen industrielawaai’, uitgave 1999. 
 
MAXIMAAL GELUIDSNIVEAU (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. 
 
REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE: 
Toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een 
bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode. 
 
VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING 
Effectgerichte voorziening die waarborgt dat - onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en 
adequate inspectie en/of bewaking - geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die 
voorziening kan komen.  
 
VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING  
Fysieke barrière die in staat is stoffen tijdelijk te keren. 
 
WONING: 
Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruik wordt of daartoe is bestemd. 
 
 
beschikking op de aanvraag om omgevingsvergunning, indien de aanvraag geheel of gedeeltelijk 
betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder e van de Wabo (het oprichten, 
veranderen of in werking hebben van een inrichting). 
 
 
 


