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 Voorschriften bij omgevingsvergunning Weperpolder 10 Oosterwolde  

 

1. VOORSCHRIFTEN varkenshouderij 

 

 

1.1 In de gehele inrichting mogen ten hoogste aanwezig zijn: 

   aantal diersoort Bijlage regeling  Ammoniak en Veehouderij 18-10- 2011 

 stal 1  40  kraamzeugen    D1.2.100 

 stal 2  60  kraamzeugen    D1.2.100 

 stal 3a  24  kraamzeugen    D1.2.100 

 stal 3b 160  guste dragende zeugen    D1.3.100 

 stal 4 288  guste dragende zeugen    D1.3.100 

 stal 5 1900 biggen < 0,35 m2     D1.1.3.1 

 stal 6 76  guste dragende zeugen    D1.3.100 

 stal 6 1  dekberen      D2.100 

 stal 6 44  guste dragende zeugen (groepshok) D1.3.100 

 stal 7a 5  dekberen      D2.100 

 stal 8 1600 vleesvarkens BWL 2009.12  D3.2.15.4.2 

1.2 Indien in een inrichting landbouwhuisdieren worden gehuisvest van een categorie waar-

voor in het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij een maximale emissie-

waarde is aangegeven, worden voor die landbouwhuisdieren huisvestingssystemen 

toegepast die aan dat besluit voldoen. 

1.3 De stallen met RAV D3.2.15.4.2  (gecombineerd luchtwassysteem met watergordijn 

en biologische luchtwasser) moet ingericht, gebruikt en onderhouden worden conform 

de BWL 2009.12 van oktober 2009. 

1.4 Degene die de inrichting drijft, treft de maatregelen en voorzieningen die de doelmatige 

werking van het huisvestingssysteem waarborgen, waaronder in elk geval de maatregelen 

en voorzieningen die zijn genoemd in de bij het huisvestingssysteem behorende 

stalomschrijving. 

1.5 Spoel- en schrobwater van stallen of mestopslagen wordt niet in een openbare riolering 

gebracht, noch in de bodem of oppervlaktewater geloosd; dit water moet naar een 

mestdichte opslagruimte worden afgevoerd. Deze opslagruimte mag niet zijn voorzien 

van een overstort.  

1.6 De opslag van vaste mest buiten de stal moet geschieden op een mestdichte mestplaat, 

die is voorzien van een opstaande rand of een gelijkwaardige voorziening; de stapeling 

van de mest moet zodanig geschieden dat uitzakkend vocht niet van de mestplaat kan 

vloeien. Dit vocht moet door middel van een gesloten, mestdichte riolering worden 

afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte als bedoeld onder voorschrift 1.4.   

1.7 Op een mestkelder voor de bewaring van dunne mest, welke geheel of gedeeltelijk onder 

een stal is gelegen en die tot stand is gebracht na 1 februari 1991 zijn de desbetreffende 

bepalingen van de Bouwtechnische Richtlijnen Mestbassins 1990 van toepassing. 

1.8 De inrichting moet te allen tijde in een schone en ordelijke toestand en de opstallen en 

installaties moeten in een goede staat van onderhoud verkeren. 

1.9 De verlichting van gebouwen en open terreinen van de inrichting, wordt zodanig 

uitgevoerd dat directe lichtinstraling op lichtdoorlatende openingen in gevels of daken 

van woningen wordt voorkomen. 

1.10 Behoudens ter bemesting van grond volgens de normale landbouwpraktijken mag het 

terrein van de inrichting niet worden bevloeid of op andere wijze van mest of gier 

worden voorzien. 
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1.11 Bij het verwijderen van mest en gier mag de omgeving niet worden verontreinigd. Vaste 

mest moet worden getransporteerd in daarvoor geschikte transportmiddelen, die op 

correcte wijze zijn beladen. 

1.12 Wanneer in de stallen dan wel op of nabij het erf ongedierte (zoals ratten, muizen of 

insecten) voorkomt, dienen doelmatige bestrijdingsmaatregelen te worden getroffen. 

1.13 Hinderlijke stofverspreiding bij het vullen van voedersilo's moet worden voorkomen door 

het via ontluchting ontwijkende stof op doeltreffende wijze op te vangen, bijvoorbeeld 

door middel van een doekfilter. 

1.14 Het pneumatisch of mechanisch vullen van voedersilo's of tankwagens voor spoelwater is 

verboden tussen 19.00 uur en 07.00 uur. 

1.15 De opslag van vaste mest, veevoeder in de open lucht, gebruikt substraatmateriaal, 

afgedragen gewas en bloembollenafval vindt plaats op ten minste 5 meter vanaf de 

insteek van het oppervlaktewater 

1.16 Het reinigen van werktuigen of transportmiddelen waarbij afvalwater ontstaat, vindt 

plaats op een daartoe bestemde wasplaats die ten minste is uitgevoerd als een 

vloeistofkerende vloer.  

1.17 De verontreinigde waterstroom die ontstaat bij het ontsmetten met gewasbeschermings-

middelen of biociden van gebouwen, huisvestingssystemen of installaties, wordt direct of 

door een gesloten leiding of een gesloten bedrijfsriolering naar een vloeistofdichte 

opvangvoorziening afgevoerd. 

1.18 Voor zover de voorschriften behorende bij deze vergunning niet of in onvoldoende mate 

voorzien in een toereikende bescherming van het milieu tegen de nadelige gevolgen die 

de inrichting kan veroorzaken, worden die gevolgen zoveel mogelijk voorkomen of, voor 

zover voorkomen niet mogelijk is, zoveel mogelijk beperkt 

 

 

 

 

 

2. VOORSCHRIFTEN luchtverontreiniging en stankhinder 

 

 

2.1 Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelings-

installaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze bijlage geen andere 

voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat van de hierdoor uittredende 

lucht en de daarin aanwezige stoffen geen hinder wordt ondervonden buiten de 

inrichting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. VOORSCHRIFTEN elektrische installatie 

 

 

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

gasontploffinggevaar moet de daarin aanwezige elektrische installatie bovendien voldoen 

aan NEN 3410 en het elektrisch materieel aan NEN 3125, NEN-en 50014 tot en met 

50020, NEN 50023 en NEN 50039. 
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4. VOORSCHRIFTEN ter beperking van de geluidhinder 

 

 

4.1 Het van de inrichting afkomstige langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L Ar LT) mag, 

gemeten op een afstand van 1.50 meter van de gevel van de dichtstbijgelegen woning niet 

meer bedragen dan:  

 45 dB (A)  van  07.00 uur tot 19.00 uur; 

40 dB (A)  van  19.00 uur tot 23.00 uur; 

35 dB (A)  van  23.00 uur tot 07.00 uur. 

Gemeten dient te worden volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai van 

1999. 

4.2 Onverminderd het gestelde in voorschrift 4.1 mogen incidentele verhogingen van 

geluidsniveaus LA(Max) in dB(A), voor zover deze een gevolg zijn van de in de 

inrichting aanwezige vast opgestelde toestellen en installaties, gemeten in de meterstand 

‘fast’ als piekwaarde (Lmax) niet meer bedragen dan  

 65 dB (A)  van  07.00 uur tot 19.00 uur; 

 60 dB (A)  van  19.00 uur tot 23.00 uur; 

 55 dB (A) van   23.00 uur tot 07.00 uur.  : 

4.3 Het gestelde LA(max) in voorschrift 4.2 is niet van toepassing op geluid afkomstig van 

transportverkeer gedurende de periode van 7.00-19.00 uur. 

4.4 De deuren moeten gesloten worden gehouden tijdens het verrichten van lawaaimakende 

werkzaamheden; zij mogen slechts voor het onmiddellijk doorlaten van personen of 

goederen worden geopend. 

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

werking zijn, behalve wanneer dit voor de werkzaamheden noodzakelijk is. 

4.6 Gedurende het laden en/of lossen moet de autoradio van de bevoorradingswagen zodanig 

zijn afgesteld dat deze buiten de inrichting niet hoorbaar is. 

4.7 Het warmdraaien van motoren van vrachtwagens op het terrein van de inrichting mag 

uitsluitend het leveren van remlucht ten doel hebben en mag niet eerder beginnen dan vijf 

minuten voor het vertrek van de auto. 
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6. VOORSCHRIFTEN bewaring K3-vloeistoffen in bovengrondse dubbelwandige stalen 

tanks tot 5000 liter. 

 

 

Constructie-eisen voor tanks 

6.1 Een tank moet vloeistofdicht zijn. 

6.2 Horizontale cilindrische tanks  Volgens BRL-K 791: Stalen dubbelwandige tanks 

voor bovengrondse drukloze opslag van vloeistoffen tot 5 m³. 

- alleen K3-vloeistoffen en afgewerkte olie 

- maximuminhoud 5.000 liter; 

- wanddikte minimaal 3+3 mm; 

- mangatdiameter minimaal 600 mm. 

 Fundering en ondersteuning 

6.3 De tank moet worden geplaatst op een ondergrond die uit onbrandbaar materiaal bestaat. 

Op plaatsen waar verzakking bestaat, moet een doelmatige fundering zijn aangebracht. 

Fundering en ondersteuning moeten eveneens onbrandbaar zijn uitgevoerd. 

 Bescherming tegen uitwendige corrosie 

6.4 Het uitwendige van een tank moet tegen corrosie zijn beschermd. 

 Afsluitbare openingen, mangat 

6.5 Een tank moet van doelmatige afsluitbare openingen zijn voorzien waardoor het 

inwendige wandoppervlak in voldoende mate kan worden onderzocht. 

 Constructie-eisen voor leidingen en appendages 

6.6 Alle leidingen en appendages moeten vloeistofdicht zijn, voldoende sterk zijn en waar 

nodig doeltreffend tegen beschadiging zijn beveiligd en moeten voldoen aan de normen 

genoemd in bijlage I en II. 

 Verbindingen 

6.7 De verbindingen van leidingen en flexibele verbindingsstukken moeten onder alle 

omstandigheden even sterk zijn als de rest van de leiding. 

 Mechanische en elektrische spanningen tussen tank en leidingen. 

6.8 Leidingen moeten zodanig met gelaste verbindingen, flensverbindingen of fitwerk zijn 

uitgevoerd, dat bij zetting van de tank of leidingen geen mechanische spanningen kunnen 

optreden die voor het leidingwerk schadelijk kunnen zijn. Koperen leidingen moeten 

elektrisch zijn geisoleerd van de tank. 

 Ontluchtingsleiding 

6.9 De tank moet zijn voorzien van een enkele ontluchtingsleiding met een inwendige 

middellijn van tenminste 38 mm. De ontluchtingsleiding moet te allen tijde een open 

verbinding van de tank met de buitenlucht verzekeren en zodanig zijn geconstrueerd dat 

inregenen wordt voorkomen. De nominale plaatdikte van de tank bedraagt: 

- drie mm, indien de tank in staal is uitgevoerd, waarbij het staal tenminste voldoet aan 

de mechanische eigenschappen van FE 360 B volgens NEN-EN 10 025; 

- minimaal de dikte die gelijkwaardig is aan 3 mm dik staal (mechanische 

eigenschappen van FE 360 B volgens NEN-EN 10 025), indien de tank uit een ander 

materiaal of een andere kwaliteit staal is vervaardigd. 

6.10 De tank dient met twee zadels of vier poten te zijn uitgerust die zonder vervorming het 

gewicht van een volle tank kunnen dragen en die de onderzijde van de tank minimaal 150 

mm van de bodem vrijhouden. 

 Constructie-eisen voor leidingen en appendages 

6.11 De verbindingen van leidingen en flexibele verbindingsstukken moeten onder alle 

omstandigheden even sterk zijn als de rest van de leiding. 

6.12 De inwendige diameter van een eventueel op de tank aanwezige ontluchtingsleiding of 

ontluchtingsopening dient tenminste 30 mm te bedragen. 

6.13 Een eventueel op de tank aanwezige vulleiding moet bij voorkeur zijn aangesloten boven het 

hoogst toegestane vloeistofniveau in de tank. 



 

omgevingsvergunning d.d. 

- 5 - 

6.14 De afleverslang dient in een deugdelijke staat van onderhoud te verkeren. Bij slijtage dient tot 

vervanging te worden overgegaan. 

6.15 Leidingen moeten afdoende tegen corrosie zijn beschermd. 

 Installatievoorschriften 

6.16 Indien een tank is voorzien van een peilinrichting of vloeistofaanwijzer moet deze 

zodanig zijn ingericht dat het uitstromen van vloeistof uit de tank, ook door verkeerde 

werking of breuk, onmogelijk is. 

6.17 Een tank moet omgeven zijn door een bak. De bak moet voldoende sterk zijn om 

weerstand te kunnen bieden aan de als gevolg van een lekkage optredende vloeistofdruk. 

De constructie van de bak dient zodanig te zijn dat de in de bak aanwezige dieselolie niet 

door de bodem en / of wanden van de bak buiten de bak kan komen. 

6.18 De inhoud van de opvangbak moet tenminste gelijk zijn aan de opslagcapaciteit van de 

tank. Zijn in de opvangbak meerdere tanks opgesteld en / of wordt (afgewerkte) olie 

opgeslagen in de bak, dan moet de opnamecapaciteit van de bak tenminste gelijk zijn aan 

de opslagcapaciteit van de grootste tank, vermeerderd met 10% van de gezamenlijke 

opslagcapaciteit van de overige tanks en / of vaatwerk. 

6.19 Een niet gecertificeerde opvangbak dient vóór ingebruikname op sterkte en op dichtheid 

beproefd te worden. Bij de beproeving dient de bak geheel gevuld te worden met water. 

Dit water dient gedurende tenminste 24 uur in de bak aanwezig te blijven. Het bevoegd 

gezag dient van de beproeving in kennis te worden gesteld om de gelegenheid te krijgen 

bij de beproeving aanwezig te zijn. 

6.20 Op plaatsen waar kans op verzakking bestaat moet een doelmatige fundering zijn 

aangebracht. 

6.21 Het leidingwerk, de afleverpomp, en vulslang / vulpistool in ongebruikte toestand, dienen 

binnen de projectie van de opvangbak gesitueerd te zijn. In de opvangbak zijn 

leidingdoorvoeringen niet toegestaan. 

6.22 Een in de buitenlucht opgestelde installatie (tank en appendages + bak) dient op een 

dusdanige wijze overkapt te zijn dat regenwater niet in de bak terecht kan komen. 

6.23 De installatie (tank met appendages / opvangbak, evt. afdak) dient tenminste drie meter 

van een erfgrens te zijn gelegen. Een installatie moet voor onderhoud en inspectie op een 

doelmatige wijze bereikbaar zijn. 

6.24 Ten einde de eventuele aanwezigheid van water in de tank goed te kunnen vaststellen, 

moet de tank in de richting van het peilpunt onder een afschot van tenminste 1:100 zijn 

geplaatst. 

6.25 Nabij opstelplaatsen van tankend materieel moet tenminste één draagbaar 

poederblustoestel aanwezig zijn met een blusequivalent van tenminste 6 kg poeder. Het 

blustoestel moet onbelemmerd kunnen worden bereikt en moet steeds voor onmiddellijk 

gebruik beschikbaar zijn. Het blustoestel moet tenminste éénmaal per jaar door een 

erkend bedrijf op zijn goede werking worden onderzocht overeenkomstig NEN 2559. Na 

keuring moet op de blusser een sticker of label worden aangebracht, waarop tenminste de 

keurende instantie en de keuringsdatum is vermeld. Draagbare blustoestellen moeten zijn 

voorzien van een rijkskeurmerk met rangnummer. 

 Voorschriften ten aanzien van gebruik, inspectie, onderhoud en reparatie 

6.26  In de omgeving van de installatie mogen tot op een afstand van vijf meter geen 

brandgevaarlijke activiteiten worden uitgeoefend. 

6.27 De omgeving van de tank moet vrij van brandgevaarlijke stoffen worden gehouden. 

6.28 Bij het vullen van een tank vanuit een tankwagen dient zorg gedragen te worden voor 

permanent toezicht. Indien een dieselolietank opgesteld is op een zodanige wijze dat 

tijdens het vullen permanent toezicht op de tank niet mogelijk is, dient op de 

tankinstallatie een overvulbeveiliging aanwezig te zijn. De overvulbeveiliging moet zijn 

voorzien van een Kiwa-keur conform BRL-K 636. 

6.29 Een tank mag ten hoogste voor 95% met dieselolie worden gevuld. 

6.30 Na het aftanken van motorvoertuigen dient de pomp en /of het vulpistool zodanig 

beveiligd te worden dat onbevoegd gebruik niet mogelijk is. Tevens dient na gebruik het 

vulpistool deugdelijk opgehangen te worden binnen de projectie van de bak. 
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6.31 Tenminste eenmaal per jaar moet een tank door of namens de vergunninghouder op de 

aanwezigheid van (condens)water worden gecontroleerd. Eventueel aanwezig water dient 

te worden verwijderd en als gevaarlijk afval te worden afgevoerd. 

6.32 Door of namens de vergunninghouder moeten de tank, appendages en opvangbak 

tenminste eenmaal per jaar uitwendig visueel geheel worden geïnspecteerd op 

vloeistofdichtheid en waar nodig worden hersteld. 

6.33 Er dient een logboek op het bedrijf aanwezig te zijn, waarin geregistreerd wordt, wanneer 

de jaarlijkse controle op aanwezigheid van water heeft plaatsgehad en wanneer de 

jaarlijkse uitwendige inspectie plaatsgevonden heeft. Tevens dienen de uitkomsten en 

eventuele vervolgacties van de controle en inspectie hierin te worden vastgelegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. VOORSCHRIFTEN bewaring K1- en K2-vloeistoffen (meer dan 20 liter K1 of 400 

liter K2) in emballage 

 

 

7.1 Indien de in bewaring zijnde K1-vloeistoffen in emballage meer bedraagt dan 20 liter of 

de gezamenlijke hoeveelheid K2-vloeistoffen in emballage meer bedraagt dan 400 liter, 

moeten deze K1- en K2-vloeistoffen met uitzondering van de werkvoorraden welke voor 

een goede bedrijfsvoering noodzakelijk zijn, worden bewaard in daarvoor geschikte losse 

kasten, bouwkundige kasten, kluizen of opslaggebouwen of in een daarvoor geschikt 

vatenpark, als gedefinieerd in publicatieblad P-162-2, uitgave 1988, van het directoraat 

generaal van de arbeid. 

7.2 De uitvoering van de in voorschrift 1 genoemde bewaarplaatsen, alsmede de bewaring 

van de in deze bewaarplaatsen aanwezige stoffen moet geschieden met inachtneming van 

het gestelde in publicatieblad P-163-2 uitgave 1988, van het Directoraat Generaal van de 

Arbeid. 
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8. VOORSCHRIFTEN voor een bestrijdingsmiddelenkast met een capaciteit tot 500 kg 

 

 

8.1 Bestrijdingsmiddelen en ongereinigde ledige verpakkingen daarvan mogen uitsluitend 

zijn opgeslagen in een daartoe bestemde kast; in de kast mag niet meer dan 500 kg van 

die middelen zijn opgeslagen. 

8.2 De kast moet van een deugdelijke constructie zijn en doelmatig zijn ingericht. 

8.3 De kast moet doelmatig zijn geventileerd. 

8.4 In de kast mag geen ander kunstlicht worden gebruikt dan elektrisch licht; de elektrische 

installatie moet voldoen aan de voorschriften, zoals aangegeven in de norm NEN 1010 

(uitgave 1962) met de aanvullende voorschriften voor installaties in vochtige ruimten met 

bijtende gassen, dampen en stoffen zoals vermeld in hoofdstuk XIII. 

8.5 Vloeibare bestrijdingsmiddelen moeten zijn opgesteld in of boven (een) vloeistofdichte 

bak(ken), welke de gehele voorraad van de daarin of daarboven opgestelde vloeistoffen 

kan (kunnen) bevatten. 

8.6 De bestrijdingsmiddelen moeten droog en koel worden bewaard. 

8.7 Vloeibare bestrijdingsmiddelen moeten gescheiden van vaste bestrijdingsmiddelen zijn 

opgeslagen; onderlinge vermenging van de bestrijdingsmiddelen en beschadigingen van 

de verpakkingen moeten worden voorkomen. 

8.8 De toegangsdeur van de kast dient buiten de tijd dat hier door een bevoegd persoon 

bestrijdingsmiddelen worden ingezet of uitgehaald met een deugdelijk slot zodanig te 

zijn afgesloten dat deze door onbevoegden niet kan worden geopend. 

8.9 Op de toegangsdeur van de kast moet duidelijk leesbaar het opschrift 

"BESTRIJDINGSMIDDELEN" zijn aangebracht, alsmede een afbeelding van een 

doodskop van tenminste 60 mm hoog. 

8.10 De kast moet in goede staat van onderhoud en in zindelijke toestand verkeren. 

8.11 Nabij de kast moet een blustoestel aanwezig zijn met een vulling van tenminste 7 kg; het 

blusmiddel moet onbelemmerd bereikt kunnen worden, steeds tot onmiddellijk gebruik 

gereed beschikbaar zijn en jaarlijks op zijn deugdelijkheid worden gecontroleerd.  
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9. VOORSCHRIFTEN voor de afvalstoffen 

 

 

9.1 Afvalstoffen mogen niet worden verbrand, behoudens in die gevallen waar volgens een 

gemeentelijke verordening verbranden van de betrokken uit de inrichting afkomstige 

afvalstoffen is toegestaan. 

9.2 Afvalstoffen, niet zijnde snoeihout, bladeren en soortgelijke afvalstoffen, of met 

afvalstoffen verontreinigd water mogen niet in de bodem worden gebracht of terecht 

kunnen komen. 

9.3 Afvalstoffen, niet zijnde snoeihout, bladeren en soortgelijke afvalstoffen, moeten op 

gezette tijden uit de inrichting worden afgevoerd. Het afvoeren moet zodanig geschieden 

dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. 

9.4 Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden.                  

Van afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden. 

9.5 De afvoer van gevaarlijke afvalstoffen dient te geschieden via een erkende inzamelaar 

voor gevaarlijk afval. 
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10. VOORSCHRIFTEN afvalwater en proces- en spuiwater 

 

 

10.1 Het is verboden op de riolering op enigerlei wijze afvalwater te lozen dat, of afvalstoffen 

te lozen die door samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid;  

a  nadelige gevolgen kunnen opleveren voor de riolering, de rioolwaterzuiverings-

instal-latie of enig ander werk dat de waterbeheerder in beheer heeft en waarop de 

riolering is aangesloten of voor de goede werking daarvan; 

b schadelijke of verontreinigend kunnen zijn voor het ontvangende oppervlaktewater. 

10.2 Het bedrijfsafvalwater moet via een gescheiden en gesloten stelsel, de bedrijfsriolering, 

worden ingezameld en getransporteerd en afzonderlijk worden behandeld; deze 

bedrijfsriolering moet zijn ontworpen op de maximale te verwachten hoeveelheid 

bedrijfsafvalwater. 

10.3 Een riolering voor de afvoer van afvalwater moet vloeistofdicht zijn uitgevoerd. 

10.4 Gier en mest mogen niet worden geloosd. 

10.5 Het te lozen afvalwater of de te lozen afvalstoffen dient/dienen door een of meer 

doelmatige, goed bereikbare en goed toegankelijke controlevoorziening(en) te worden 

geleid. Als controlevoorziening kan het monsternameputje Wavin PK-315 tevens 

erfafscheidingsputje worden toegepast. 

10.6 Indien afvalwater via een vet- of olieafscheider wordt afgevoerd of een slibvanger 

passeert, moet deze zo dikwijls dit voor de goede werking daarvan noodzakelijk is, 

worden ontdaan van vet-, olie- of slibafzetting  

GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN VOOR LOZINGEN 

10.7 Voor de toepassing van deze voorschriften worden onder “afvalwater” niet begrepen: 

sanitairwater en niet verontreinigd hemel- en koelwater. Sanitairwater en niet 

verontreinigd hemel- en koelwater mogen niet door de voorziening(en) worden geleid. 

De voorziening(en) moet(en) voortdurend in goede bedrijfsvaardige staat verkeren; met 

het oog hierop dient onder meer regelmatig verwijdering van de in de voorziening(en) 

teruggehouden stoffen plaats te vinden. Een en ander dient te worden bedreven en 

onderhouden overeenkomstig NEN 7087 en de daarbij behorende toelichting. 

10.8 De afscheiders en/of slibvangputten dienen te allen tijde voor controle bereikbaar te zijn 

en te kunnen worden geopend. 

10.9 Alvorens de afscheidingsinstallatie(s) na onderhoud weer in bedrijf wordt (worden) 

gesteld, dient (dienen) deze gevuld te worden met schoon water, totdat dit door de uitlaat 

naar de riolering stroomt. 

10.10 Proces-en Spuiwater afkomstig van de luchtwasinstallatie mag niet op de riolering, noch 

op het oppervlaktewater noch in de bodem worden gebracht. 

10.11 Proces-en Spuiwater afkomstig van de luchtwasinstallatie mag eveneens niet geloosd 

worden op de gierkelder. 

10.12 De opslagtank of silo voor de bewaring van spuiwater mag niet zijn voorzien van een 

overloop met afvoer naar het oppervlaktewater, de bodem of mest- of gierkelder. 

10.13 Spuiwater dient door een erkende inzamelaar te worden verwijderd uit de inrichting. 
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11. VOORSCHRIFTEN  brandpreventie en brandbestrijding 

 

 

11.1 Teneinde een begin van brand effectief te kunnen bestrijden moeten voldoende 

brandblusmiddelen of brandbestrijdingsinstallaties aanwezig zijn. Het bevoegd gezag kan 

ten aanzien van de aard, de capaciteit, het aantal, en de plaats van brandblusmiddelen of 

brandbestrijdingsinstallaties nadere eisen stellen. 

11.2 Brandblusmiddelen moeten steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn en 

onbelemmerd kunnen worden bereikt. Draagbare blustoestellen, slanghaspels en andere 

brandblusmiddelen of brandbestrijdingsinstallaties moeten éénmaal per jaar door een 

deskundige worden gecontroleerd op hun deugdelijkheid. Het onderhoud van kleine 

brandblusmiddelen  moet overeenkomstig NEN 2559 geschieden. 

11.3 Draagbare blustoestellen moeten voldoen aan NEN 3211. 

11.4 Een tot de inrichting behorend gebouw moet van een zodanige brandwerende constructie 

zijn dat, gelet op de te verwachten vuurbelasting, in aanmerking nemende de in het 

gebouw aanwezige toestellen en stoffen, de daarin uitgevoerde werkzaamheden en de 

binnen de inrichting aanwezige brandpreventieve en brandrepressieve voorzieningen, 

alsmede de brandbestrijdingsmogelijkheden van de plaatselijke brandweer, in geval van 

brandoverslag en branddoorslag daarvan naar de niet tot de inrichting behorende 

gebouwen wordt voorkomen. Het bevoegd gezag kan ten aanzien van de hiertoe aan te 

brengen voorzieningen nadere eisen stellen. 

 

 

   

 

 

 

 

 

12. VOORSCHRIFTEN preventie  

 

 

 Energiebesparing 

 

12.1 Verwarmingsleidingen die zich bevinden in ruimten waar geen ruimteverwarming nodig 

is, moeten doelmatig zijn geïsoleerd. 

12.2 Bij de vervanging moet de toegepaste verlichting binnen de inrichting van het 

energiezuinige type zijn, tenzij aangetoond kan worden dat dit niet mogelijk is. 

12.3 In de inrichting moet een energielogboek worden aangelegd, dat ter inzage beschikbaar 

moet zijn en waarin de jaarlijkse overzichten van nutsbedrijven van het verbruik van gas 

en elektriciteit moeten worden bijgehouden. 

12.4 Indien het energieverbruik binnen de inrichting in enig kalenderjaar meer bedraagt dan 

200.000 kWh elektriciteit of 75.000 m3 aardgas geeft degene die de inrichting drijft op 

verzoek van het bevoegd gezag aan welke maatregelen of voorzieningen hij heeft 

getroffen of zal treffen die ertoe bijdragen dat binnen de inrichting een zodanig zuinig 

gebruik van energie wordt gemaakt als redelijkerwijs mogelijk is. 

12.5 Binnen de inrichting worden die energiemaatregelen of voorzieningen uitgevoerd die 

rendabel zijn.  

Waterbesparing  

12.6 Het jaarlijks waterverbruik moet in het energielogboek worden bijgehouden. 

12.7 Binnen de inrichting dient bewust te worden omgegaan met water. Waterverspilling dient 

te worden tegengegaan. Bij nieuwe aanschaffingen of bedrijfsveranderingen moet op dit 

aspect gelet worden. 
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13. VOORSCHRIFTEN Bewaren van documenten 

 

 

13.1 Voorzover documenten voor de inrichting zijn afgegeven of documenten op grond van 

deze vergunning moeten worden bijgehouden, worden in elk geval de volgende 

documenten of een kopie daarvan, gedurende ten minste vijf jaar na dagtekening van die 

documenten in de inrichting bewaard: 

a onderhoudscontracten met betrekking tot in de inrichting aanwezige installaties en 

voertuigen; 

b. logboek, bedoeld in voorschrift 12.4 

c. certificaten of bewijzen van: 

 1°. de installatie van tanks, filters en andere voorzieningen; 

2°. het periodiek onderhoud of keuring van in de inrichting aanwezige installaties  

of voorzieningen; 

3°. de niet-periodieke keuringen van elektrische of bouwkundige voorzieningen 

of installaties, en 

d. jaarlijkse overzichten van nutsbedrijven van het verbruik van gas, elektriciteit en 

water; 

e. veiligheidsinformatiebladen, die behoren bij de in de inrichting aanwezige 

gevaarlijke stoffen; 

13.2 Het milieulogboek moet te allen tijde beschikbaar zijn voor inzage door een aangewezen 

toezichthoudend ambtenaar. 

 

 


