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WET MILIEUBEHEER 

Ontwerpbeschikking op aanvraag om vergunning 

Datum besluit: 18 juli 2006 

Naam aanvrager 
Straat en huisnummer 
Postcode & woonplaats 

: Molenaars Fokbedrijf bv 
: Groningerveldweg 2a 
: 7475 SP Markelo 

: Groningerveldweg 2a 

kenmerk: MPM 4944 

Adres inrichting 
Kadastraal bekend : Markelo, sectie N, nr. 336 (gemeente Hof van Twente) 

Datum aanvraag 
Soort aanvraag 

: 2 januari 2006 
: Een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning 

--- Revisievergunning overeenkomstig artikel 8.4 Wet 
milieubeheer --- (verder Wm). 

lnhoud van de ontwerpbeschikking: 

De voorliggende aanvraag betreft een verzoek om een revisievergunning ingevolge de Wm 
voor een varkensfokkerij. Wij zijn voornemens te besluiten de vergunning te verlenen onder 
bijgaande gewaarmerkte bescheiden en voorschriften voor: 

• 1008 Gespeende biggen Rav code D 1.1.9.2 

• 5280 Gespeende biggen Rav code D 1.1.12.3/ 
D 1.1.9.2 

• 384 Kraamzeugen Rav code D 1.2.10 

• 1401 Guste en dragende zeugen Rav code D 1.3.6 

• 2 Dekberen Rav code D 2.1 

• 15 Opfokzeugen Rav code D 3.2.8.2 

• 432 Opfokzeugen Rav code D 3.2.7.2.2 I 
D 3.2.8.2 

De vergunning geldt voor een ieder die de inrichting drijft (artikel 8.20 Wm), deze dient er
voor te zorgen dat de vergunning en de daaraan verbonden voorwaarden warden nageleefd. 

Wanneer ingeval van uitbreiding of wijziging van de inrichting, een nieuwe, de gehele inrich
ting omvattende vergunning voor de inrichting is verleend, vervallen alle voorafgaande 
vergunningen, zodra de nieuwe vergunning onherroepelijk is geworden (artikel 8.4 Wm). 
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lndien de verandering van de inrichting tevens is aan te merken als bouwen in de zin van de 
Woningwet, treedt de milieuvergunning niet eerder in werking dan nadat de betrokken 
bouwvergunning is verleend (art. 20.8 Wm). 

Op grond van artikel 8.18 lid 1 a van de Wm vervalt de vergunning, indien niet binnen drie 
jaar nadat de vergunning onherroepelijk is geworden, de inrichting is voltooid en in werking 
gebracht. 

Motivering van de ontwerpbeschikking 

Algemeen 

Op 2 januari 2006 is. door Molenaars Fokbedrijf bv, een aanvraag ingediend om een nieuwe 
de gehele inrichting omvattende vergunning voor een varkensfokkerij, gelegen aan de 
Groningerveldweg 2a te Markelo wegens het veranderen van de inrichting waarvoor op d.d. 
1 oktober 1996 een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Wet 
milieubeheer is verleend. 
Op 3 mei 2006 is de aanvraag aangepast. Door de wijziging worden de paarden en schapen 
in de nieuw te bouwen ~erging niet !anger aangevraagd. De geplande huisvestingsruimte 
voor de paarden en schapen wordt nu aangevraagd als berging. 
Verder zijn een aantal tekeningen behorend bij het MER opnieuw ingediend. Betreffende 
tekeningen in het MER waren niet schaalvast als gevolg van het verkleinen tijdens het 
kopieren. Met de nieuwe exemplaren is dit probleem verholpen. 
Naar aanleiding van de ontvankelijkheidstoets zijn op 17 juli 2006 nog enkele aanvullingen 
ingediend. Deze hebben betrekking op het aanpassen van de grens van de inrichting, het 
a~ngeven van de aanwezige blusmiddelen op tekening, de informatiebladen van de 
toegepaste bestrijdingsmiddelen binnen de inrichting. 
Als gevolg van de aanpassingen is een nieuwe plattegrondtekening in gediend ter 
vervanging van de eerder ingediend plattegrondtekening. Verder zijn de op 3 mei 2006 
ingediende aanpassingen in de huidige aanpassing opgenomen zodat de aanpassingen van 
3 mei j.I. komen te vervallen. 

De inrichting valt onder de werkingssfeer van de Wm omdat de activiteiten van deze 
inrichting vallen onder de volgende categorieen van het lnrichtingen- en vergunningenbesluit 
(lvb) milieubeheer: 

cat. 1: elektrisch vermogen; 
cat. 5: opslaan van dieselolie; 
cat. 7: opslag meststoffen; 
cat. 8: het houden van dieren. 

Bij de beoordeling van de onderhavige aanvraag is conform artikel 8.8 lid 1 Wm en verder 
rekening gehouden met, betrokken bij of in acht genomen: 

• De Wet ammoniak en veehouderij, verder Wav (8 mei 2002); 
• De Regeling ammoni9k en veehouderij (10 augustus 2005); 
• Besluit d.d. 16 augustus 2005 van Gedeputeerde Staten kenmerk LNL/2005/2218 

inzake de concretisering van de Provinciale ecologische hoofdstructuur; 
• De plankaart behorende bij het Ammoniakreductieplan Hof van Twente vastgesteld 

volgens het Model ARP van de provincie Overijssel van juli 2000, goedgekeurd d.d. 
14 februari 2001 ; 

• De Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en 
verwevingsgebieden, verder Wsv (16 mei 2002); 

• De Regeling stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en 
verwevingsgebieden, verder Rsv; 
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• Reconstructieplan Salland Twente vastgesteld door Gedeputeerde Staten van 
Overijssel 15 september 2004, goedgekeurd door de minister van LNV en de 
staatssecretaris van VROM, mede namens de minister van V&W 2 november 2004, 
bekend gemaakt en in werking getreden op 4 november 2004; 

• De IPPC-richtlijn d.d. 24 september 1996; 
• Het Besluit milieu-effectrapportage 1994 (verder Besluit m.e.r.); 
• Vogel- en Habitatrichtlijn; 
• Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (verder Besluit huisvesting); 
• Overig. 

Procedure 

Uit de bij het verzoek om vergunning overgelegde gegevens blijkt duidelijk wat de activiteiten 
zijn die binnen het bedrijf plaatsvinden. De aanvraag voldoet aan de gestelde eisen van het 
lvb milieubeheer. De aanvraag is derhalve in behandeling genomen. 

De procedure is geregeld in artikel 8.6 en hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer en is 
overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht uitgevoerd, 
waarbij toepassing is gegeven aan de uniforme openbare voorbereidingsprocedure. 

M ilieueffectrapportage 

De wijzigingen en uitbreiding van de inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd 
overschrijden de drempelwaarde van categorie C14 van het Besluit m.e.r. Bij de aanvraag is 
een MER gevoegd welke in overeenstemming is met de op 25 oktober 2005 vastgestelde 
richtlijnen. Er is geen reden om de aanvraag op grond van artikel 7.28 Wm buiten 
behandeling te laten. In het toetsingsadvies van de MER-commissie heeft zij geoordeeld dat 
de essentiele informatie in het MER aanwezig is. 

Het MER heeft een beschrijving gegeven van drie situaties, te weten de referentiesituatie, 
het voorkeursalternatief en het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA). 

De referentiesituatie betreft de huidige vergunde (en gerealiseerde) situatie. 
Het voorkeursalternatief betreft de situatie zoals is aangevraagd, met uitzondering van de 
wijziging van de aanvraag ten aanzien van het niet aanvragen van de paarden en schapen. 
Het MMA betreft de situatie waarbij de meeste milieuwinst wordt behaald. 

De aangevraagde situatie komt niet geheel overeen met het voorkeursalternatief uit het 
MER. Gelet op het gegeven dat de wijziging in overleg met de MER-commissie tot stand is 
gekomen, slechts een geringe aanpassing betreft en niet leidt tot een grotere milieubelasting 
of tot milieugevolgen die niet zijn beschreven, achten wij een aanpassing van het MER niet 
noodzakelijk. 

De aanvraag is gebaseerd op het voorkeursalternatief. Ondanks de betere milieuprestatie 
van het MMA heeft de aanvrager ervoor gekozen om het voorkeursalternatief te realiseren. 
Tussen het MMA en het voorkeursalternatief bestaan de volgende verschillen: 

bij de bestaande huisvesting van de gespeende biggen wordt bij MMA aanvullend 
een koeldeksysteem toegepast hierdoor is sprake van een lagere ammoniakemissie 
en minder mestvarkeneenheden; 
Bij MMA wordt de afstand tussen de emissiepunten en de voor stankgevoelige 
objecten dusdanig vergroot dat wordt voldaan aan de minimale afstandeisen op basis 
van de Wsv; 
Bij MMA zal het elektraverbruik circa 2.500 kWh hoger zijn; 
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Ten opzichte van de referentiesituatie neemt de ammoniakemissie op basis van het 
voorkeursalternatief af van 7.442,9 naar 4.475,6 kg. Op basis van het MMA neemt de 
ammoniakemissie af naar 4.435,3 kg. 
Het aantal mestvarkeneenheden bedraagt in de referentiesituatie 2.645,0. In het 
voorkeursalternatief neemt het aantal mestvarkeneenheden af tot 1.965, 7. In het MMA 
bedraagt het aantal mestvarkeneenheden 1.909,9. 

Overwegende dat: 
Het voorkeursalternatief een grote reductie laat zien ten aanzien van de 
ammoniakemissie en het aantal mestvarkeneenheden; 
Het MMA een geringe verbetering betreft ten aanzien van het voorkeursalternatief; 
De afstanden tot geurgevoelige objecten gering toenemen; 
De discrepantie tussen de werkelijke en de benodigde afstand tot overbelaste 
objecten fors verminderd; 

Achten wij de meerinvestering voor het toepassen van een koeldeksysteem in de bestaande 
biggenstal en het verder verplaatsen van de emissiepunten zodat voldaan wordt aan de 
minimale afstandvereisten niet opwegen tegen de milieuwinst die hiermede wordt behaald . 

Wet ammoniak en veehouderij 

Kwetsbare gebieden 
Op grond van artikel 2 lid 1 van de Wet Ammoniak en Veehouderij warden gebieden als 
kwetsbaar gebied aangewezen indien deze deel uitmaken van de ecologische 
hoofdstructuur, en: 
1. deze onmiddellijk voorafgaand aan het vervallen van de lnterimwet Ammoniak en 

Veehouderij als voor verzuring gevoelig krachtens artikel 1, tweede lid, van de 
lnterimwet Ammoniak en Veehouderij waren aangemerkt, of 

2. waarop onmiddellijk voorafgaand aan het vervallen van de lnterimwet Ammoniak en 
Veehouderij een convenant als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b, van de 
Uitvoeringsregeling ammoniak en veehouderij van toepassing was, met ingang van 
het tijdstip waarop dat convenant niet meer van toepassing was. 

Op grond van artikel 2, lid 2 van de Wet Ammoniak en Veehouderij dienen Gedeputeerde 
Staten bij besluit vast te stellen welke gebieden in hun provincie deel uitmaken van de 
ecologische hoofdstructuur. Voor zover een besluit als bedoeld in voornoemd lid 2 niet is 
bekend gemaakt warden in die provincie of deel van die provincie als kwetsbaar gebied 
aangemerkt alle gebieden zoals genoemd onder punt 1 en 2. 

Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel hebben op 16 augustus 2005 een besluit 
genomen inzake de concretisering van de Provinciale ecologische hoofdstructuur. 
Binnen de gemeente Hof van Twente zijn geen convenanten afgesloten zoals bedoeld in 
artikel 2 lid 1 onder sub b van de Wav, zodat alleen rekening dient te worden gehouden met 
de gebieden welke op grond van artikel 1 tweede lid van de lnterimwet Ammoniak en 
Veehouderij als voor verzuring gevoelig waren aangemerkt. 
Voor de beoordeling van de kwetsbare gebieden wordt, gelet op het bepaalde in artikel 2 lid 
1 onder 1 Wav, teruggevallen op de ARP-kaarten zoals deze onmiddellijk voorafgaand aan 
het vervallen van de lnterimwet Ammoniak en Veehouderij golden voor zover deze kaarten 
betrekking hebben op gebieden die zijn gelegen binnen de Provinciale ecologische 
hoofdstructuur. 

De kortste afstand van een tot de veehouderij behorend dierenverblijf en het dichtstbijge
legen kwetsbaar gebied bedraagt circa 294 meter. Derhalve is de inrichting niet gelegen in 
een kwetsbaar gebied of binnen een zone van 250 meter rond een kwetsbaar gebied. 
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Bestaande rechten: 
Voor onderhavige inrichting is vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend voor het 
houden van de volgende veebezetting: 

• 264 Kraamzeugen Rav code D 1.2.17 

• 165 Guste en dragende zeugen Rav code D 1.3.12 

• 700 Guste en dragende zeugen Rav code D 1.3.1 

• 300 Opfokzeugen Rav code D 3.4.1 

• 6 Dekberen Rav code D 2.4 

• 3056 Gespeende biggen Rav code 1.1.15.1 

• 1008 Gespeende biggen Rav code 1 .1 .4. 1 

Op grond van de Rav komt bovengenoemde veebezetting overeen met een 
ammoniakemissie van 7.442,9 kg NH3 per jaar. 

Vervallen rechten 
Op grond van artikel 8.18 lid 1 a Wm vervalt een vergunning (gedeeltelijk), indien deze niet 
binnen drie jaren na onherroepelijk worden van de vergunning is opgericht en in werking is 
gebracht. De inrichting is opgericht en inwerking gebracht zodat geen rechten zijn komen te 
vervallen .. 

Vergunningaanvraag: 
De vergunningaanvraag heeft betrekking het slopen van een aantal stallen, nieuwbouw van 
stallen en het aanpassen en uitbreiden van bestaande stallen. Het aantal zeugen en biggen 
zal worden uitgebreid. 

Er wordt vergunning gevraagd voor het volgende veebestand: 

• 1008 Gespeende biggen Rav code D 1.1 .9.2 

• 5280 Gespeende biggen Rav code D 1.1 .12.3 I 
D 1.1.9.2 

• 384 Kraamzeugen Rav code D 1.2.10 

• 1401 Guste en dragende zeugen Rav code D 1.3.6 

• 2 Dekberen Rav code D 2.1 

• 15 Opfokzeugen Rav code D 3.2.8.2 

• 432 Opfokzeugen Rav code D 3.2.7.2.2 I 
D 3.2.8.2 

Op grond van de Rav komt bovengenoemde veebezetting overeen met een emissie van 
4.458,64 kg NH3 per jaar. 

Op grond van artikel 8.11 lid 3 Wm dienen in het belang van het bereiken van een hoog 
niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te worden ver
bonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan ver
oorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de 
bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting 
ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende best beschikbare technieken 
(hierna: BBT) worden toegepast. 

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot 
de wijze waarop de voor een inrichting in aanmerking komende BBT worden bepaald. 
Daarbij kan worden bepaald dat de gestelde regels slechts gelden in daarbij aangegeven 
categorieen van gevallen. 

5 



. ' 

Bij het bovenstaande is het besluit van 8 december 2005 van belang houdende regels ter 
beperking van de ammoniakemissie uit huisvestingssystemen van veehouderijen (Besluit 
huisvesting). Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Dit 
tijdstip is vooralsnog niet bepaald. 

Op grand van artikel 8.10 lid 2 Wm dient een vergunning te warden geweigerd indien de 
inrichting geheel of gedeeltelijk niet voldoet aan BBT. Voor veehouderij bedrijven betekent dit 
dat alle stalsystemen (dus ook bestaande stallen) in beginsel moeten voldoen aan BBT. 

Op 28 februari 2006 hebben wij besloten om bij de toetsing aan artikel 8.10 lid 2 Wm voor 
aanvragen van veehouderijbedrijven aansluiting te zoeken bij het Besluit huisvesting. Deze 
anticipatie achtten wij om de volgende redenen gerechtvaardigd: 

• De inhoud van het Besluit huisvesting staat reeds vast (Besluit 8 december 2005), 
maar het Besluit is in verband met wijzigingen van andere wetgeving zoals de Wav 
nog niet in werking getreden. 

• Zender anticipatie zouden ook bestaande stalsystemen bij het aanvragen voor 
milieuvergunningen moeten worden aangepast terwijl in het Besluit huisvesting een 
overgangstermijn wordt gehanteerd. 

Zonder anticipatie zullen ondernemers op dit moment vergaande investeringen moeten 
plegen terwijl dat onder het Besluit huisvesting nog niet noodzakelijk is. Dit zal tot gevolg 
hebben dat een groat aantal bedrijven tot het in werking treden van het Besluit huisvesting 
geen nieuwe vergunningen kunnen krijgen voor de bestaande stallen die niet voldoen aan 
BBT. Hierdoor komen de bedrijfsontwikkelingen stil te staan. Nieuwe stallen dienen wel 
direct te voldoen aan BBT. Gelet op bovenstaande en gezien het gegeven dat deze 
handelswijze niet zal leiden tot een grotere milieubelasting achten wij deze werkwijze in 
overeenstemming met artikel 8.10 lid 2 Wm. 

De aangevraagde stalsystemen voldoen aan BBT, zowel op grond van de IPPC-richtlijn 
alsmede op grand van het Besluit huisvesting. 

Op basis van artikel 8.11 lid 3 van de Wm hebben wij voorschriften aan de vergunning 
verbonden die de grootst mogelijke bescherming bieden tegen de nadelige gevolgen voor 
het milieu en redelijkerwijs kunnen worden gevergd. 

WAV-IPPC 

lngevolge art. 6 lid 1 van de Wav dient een vergunning voor het veranderen van een vee
houderij te warden geweigerd indien de aanvraag betrekking heeft op een uitbreiding van het 
aantal dieren van een of meer diercategorieen en een tot de veehouderij behorend 
dierenverblijf geheel of gedeeltelijk is gelegen in een kwetsbaar gebied of in een zone van 
250 meter rond een zodanig gebied. 

lndien geen van de tot de veehouderij behorende dierenverblijven geheel of gedeeltelijk is 
gelegen in een kwetsbaar gebied, dan wel in een zone van 250 meter rand een zodanig 
gebied, wordt een vergunning voor het veranderen van een veehouderij geweigerd, indien de 
veehouderij ender de reikwijdte van de Richtlijn nr. 96/61/EG van de Raad van de Europese 
Unie van 24 september 1996 inzake de ge'integreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging (PbEG L 257) (IPPC) valt en de toename van de ammoniakemissie uit de 
dierenverblijven als gevolg van de uitbreiding een belangrijke toename van de veront
reiniging veroorzaakt. 

De inrichting is niet gelegen binnen een kwetsbaar gebied dan wel binnen de zone van 250 
meter van een kwetsbaar gebied. De vergunning kan op grond van de Wav warden verleend. 
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De inrichting valt op grond van de vigerende vergunning reeds onder de werkingssfeer van 
de IPPC-richtlijn zodat sprake is van een bestaande installatie. 
De belangrijkste verontreinigingen vanuit de inrichting betreffen ammoniak en stank. Nu in de 
aangevraagde situatie sprake is van een aanzienlijke afname van zowel stank als ammoniak, 
is er geen sprake van een belangrijke wijziging in de zin van IPPC-richtlijn. Derhalve voldoet 
de aanvraag aan de IPPC-richtlijn. 

Toetsing stank/geur 

Wet stankemissie veehouderiien. 
Op 28 april 2003 is in de Staatscourant (nr. 81, 2003) de Rsv gepubliceerd. Deze regeling 
behoort bij de Wsv. De wet en de regeling scheppen een kader voor de beoordeling van 
stank vanuit veehouderijen gelegen in landbouwontwikkelingsgebieden, verwevingsgebieden 
en extensiveringsgebieden met het primaat natuur. De wet en regeling zijn op 1 mei 2003 in 
werking getreden. De werkingssfeer van de wet is beperkt tot reconstructiegebieden 
waarvoor een reconstructieplan is bekend gemaakt. 
De gemeente Hof van Twente valt binnen het plangebied van het reconstructieplan Salland
Twente. Dit reconstructieplan is op 4 november 2004 bekend gemaakt zodat de Wsv op dit 
gebied van toepassing is. 

Algemeen 
De minimale afstand van de buitenzijde van een dierenverblijf of een 
mestverwerkinginstallatie tot de buitenzijde van een voor stankgevoelig object dient te 
bedragen: 

• 50 meter tot een categorie I of 11 object; 
• 25 meter tot een categorie Ill of IV object. 

In de directe omgeving van de inrichting zijn geen stankgevoelige objecten vallend onder 
categorie II of Ill gelegen. 

De werkelijke afstand van de buitenzijde van een dierenverblijf of een mestverwerking
installatie tot de buitenzijde van een voor stankgevoelig object categorie I bedraagt circa 285 
meter (Camping "De Keite", Oude Rijssenseweg 19 te Markelo). 

De werkelijke afstand van de buitenzijde van een dierenverblijf of een mestverwerking
installatie tot de buitenzijde van een voor stankgevoelig object categorie IV bedraagt circa 80 
meter (Oude Rijssenseweg 27 te Markelo). 

Op grond van bovenstaande blijkt dat wordt voldaan aan de afstandvereisten. 

lntensieve veehouderij 
De aangevraagde situatie komt overeen met 1.962,5 mestvarkeneenheden (mve). 

Het bedrijf moet, op grond van de Rsv voldoen aan de volgende minimale afstandseisen: 
354 meter vanaf het dichtstbijzijnde emissiepunt van het bedrijf tot een categorie 1-
object; 
285 meter vanaf het dichtstbijzijnde emissiepunt van het bedrijf tot een categorie 11-
object; 
181 meter vanaf het dichtstbijzijnde emissiepunt van het bedrijf tot een categorie 111-
object; 
120 meter vanaf het dichtstbijzijnde emissiepunt van het bedrijf tot een categorie IV
object; 
50 meter vanaf het dichtstbijzijnde emissiepunt van het bedrijf tot een categorie V
object. 
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In de directe omgeving van de inrichting zijn geen stankgevoelige objecten vallend onder 
categorie II, Ill en V gelegen. De werkelijke afstand van het dichtstbijzijnde emissiepunt tot 
gevoelige objecten bedraagt: 

335 meter tot een categorie I object ( Camping "De Keite", Oude Rijssenseweg 19 te 
Markelo); 
97 mE?ter tot een categorie IV object (Oude Rijssenseweg 27 te Markelo); 

Uit bovenstaande blijkt dat niet wordt voldaan aan de afstandvereisten. 

Uit het samenspel van artikel 3 lid 1 en 3 Wsv volgt dat een vergunning waarbij niet wordt 
voldaan aan de minimale afstandeisen en sprake is van een uitbreiding in een of meer 
diercategorieen niet wordt geweigerd indien: 

het aantal mestvarkeneenheden door toepassing van green label zal warden 
gereduceerd; 
de afstand tot het voor stankgevoelige object niet afneemt; 
de uitbreiding van het aantal dieren als gevolg van de verandering niet meer bedraagt 
dan de helft van het aantal dieren dat overeenkomt met de reductie van de 
stankemissie, uitgedrukt in mestvarkeneenheden, die door het toepassen van de bij 
de aanvraag aangegeven maatregelen wordt bereikt. 

Vergund Aanvraag MVE 
rnercategorie Aantal dieren/mve MVE dieren/mve MVE Reductie ruimte 

Kraamzeugen 264 0,8 330,0 1,5 176,0 154,0 
Guste en dragende zeugen 865 1,2 720,8 2,2 393,2 327,7 
Opfokzeugen 300 1,0 300,0 2,3 130,4 169,6 
Dekberen 6 1,0 6,0 1,8 1,1 4,91 

Gespeende biggen 3056 2,9 1053,8 7,7 396,9 656,9 

Gespeende biggen 1008 4,3 234,4 5,4 186,7 47,8 

Totaal 2645,0 1284,3 1360,8 

Het vergunde aantal mestvarkeneenheden bedraagt 2.645,0. Als gevolg van 
stankreducerende maatregelen wordt een milieuwinst behaald van 2.645,0 - 1.284,3 = 
1.360.8 mestvarkeneenheden. Hiervan is 50% opvulbaar zodat de beschikbare ruimte 
1.284,3 + (1.360,8/2) = 1.964,7 mestvarkeneenheden bedraagt. 

Nu de aanvraag uitgaat van 1.962,5 mestvarkeneenheden past de aanvraag binnen het 
bepaalde van artikel 3 lid 1 en 3 Wsv. 

In afwijking van artikel 3 lid 3 dient de vergunning te worden geweigerd indien de afstand tot 
een voor stank gevoelig object kleiner is dan 50 meter, dan wel, indien deze meer bedraagt 
dan 50 meter, kleiner is dan de helft van de overeenkomstig het eerste lid toegestane 
afstand. 

De afstand ten opzichte van de nabijgelegen categorie I en IV objecten bedragen meer dan 
50 meter en bedragen meer dan de helft van de benodigde afstand. 
Ten opzichte van het categorie I object (Camping "De Keite") dient de afstand 354 meter te 
bedragen maar zeker niet minder dan 177 meter. De werkelijke afstand bedraagt 335 meter. 

1 2 dekberen warden emissiearm gehuisvest. De afname van 4 dekberen is een reducerende 
maatregel waarvan de helft opvulbaar is. 
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Ten opzichte van het categorie IV object (Oude Rijssenseweg 27) dient de afstand 120 
meter te bedragen maar zeker niet minder dan 60 meter. De werkelijke afstand bedraagt 97 
meter. 

Op grand van de Wsv kan de vergunning worden verleend . 

Overige wet- en regelgeving 

Coordinatieregeling Woningwet 
De coordinatieregeling tussen de Wet Milieubeheer en de Woningwet is van toepassing bij 
activiteiten die tevens zijn aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet. De ver
andering van het bedrijf wordt aangemerkt als een activiteit die tevens is aan te merken als 
bouwen in de zin van de Woningwet. De coordinatieregeling tussen de bouw- en 
milieuvergunning is van toepassing. 
De milieuvergunning treedt niet eerder in werking dan nadat de betrokken bouwvergunning is 
verleend. Het betreffen hierbij de volgende bouwkundige uitbreidingen: 

oprichten stal 4 
uitbreiding stal 2 
wijziging I uitbreiding stal 3 
wijziging stal 1 

Coordinatieregeling Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren 
De aanvraag heeft geen betrekking op het lozen van afvalwater op oppervlaktewater. 
De coordinatieregeling tussen de Wvo- en milieuvergunning is niet van toepassing. 

Vogel- en Habitat richtlijn 
Doel van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn is het beschermen van bedreigde diersoorten 
en de natuurlijke leefomgeving van deze soorten. Binnen de gemeente Hof van Twente zijn 
geen gebieden aangewezen welke op grand van de Vogelrichtlijn extra bescherming 
vereisen. Op grand van de Habitatrichtlijn zijn de gebieden De Borkeld en Boddenbroek 
aangemeld bij de Europese Commissie. Begin juli 2003 heeft de Europese Commissie 
ingestemd met de lijst van gebieden die Nederland voor de Habitatrichtlijn heeft ingediend. In 
januari 2005 heeft de Europese Commissie de totale Europese lijst (de zogenaamde 
communautaire lijst) vastgesteld. Hierdoor vallen de gebieden De Borkeld en Boddenbroek 
rechtstreeks binnen het beschermingsniveau van artikel 6 van de Habitatrichtlijn. Activiteiten, 
plannen en projecten moeten aldus vooraf worden getoetst op hun effecten op de natuur 
conform artikel 6 van de Habitatrichtlijn. 

De onderhavige aanvraag heeft betrekking op een inrichting welke is gelegen op een afstand 
van ca 798 meter van het habitatgebied. De ammoniakemissie veroorzaakt door de inrichting 
omvat 4.458,6 kg ammoniak per jaar. In de bestaande situatie bedraagt deze 7.442,9 kg. De 
hieraan gerelateerde ammoniakdepositie op het habitatgebied daalt van 117,3 naar 70,3 
mol zuur per ha per jaar. Nu in de onderhavige situatie sprake is van een afname van de 
depositie is er geen reden om aan te nemen dat de gewijzigde situatie significante negatieve 
gevolgen heeft voor het betreffende te beschermen gebied. 

Bod em 
In de vergunning wordt ten aanzien van bodembescherming uitgegaan van de Nederlandse 
Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). Uitgangspunt hierbij is het 
bereiken van een beschermingsniveau, waarbij kan worden gesproken van een 
verwaarloosbaar risico van significante bodemverontreiniging (bodemrisicocategorie A). 

" 
Uitgangspunt van de NRB is, dat de te kiezen bodembeschermingsmaatregelen in 
verhouding moeten staan tot het risico dat de betrokken activiteit oplevert voor de functionele 
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eigenschappen van de bodem (bodemrisico-benadering, stand der techniek/BBT). De NRB 
geeft aan dat preventieve maatregelen en voorzieningen verreweg te prefereren zijn boven 
maatregelen die verspreiding van verontreinigingen in de bodem signaleren. Oat wil zeggen, 
dat voorzieningen bij en inspectie aan de bron voorkeur verdienen boven monitoring. Met 
behulp van het Beslismodel Bodembescherming Bedrijfsterreinen (BBB) - dat onderdeel 
uitmaakt van de NRB - wordt een optimale strategie voor bodembescherming verkregen. 

In de inrichting vinden bodembedreigende activiteiten plaats, te weten: 
• de opslag van dierlijke meststoffen; 
• de opslag van K3-vloeistoffen en chemicalien. 

Aan deze vergunning zijn voorschriften verbonden die aansluiten op de NRB om het risico op 
toekomstige bodemverontreinigingen als gevolg van het inwerking zijn van de inrichting 
zoveel mogelijk uit te sluiten. 

Geluid 
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 
Geluidemissie kan worden veroorzaakt door transportbewegingen en door activiteiten en 
installaties binnen de inrichting. De in de vergunning opgenomen geluidsnormen zijn 
gebaseerd op de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening" van 21 oktober 1998. 
Deze bepaalt dat het geluidsniveau vanwege binnen de inrichting aanwezige geluidsbronnen 
het referentieniveau van het omgevingsgeluid ter plaatse van geluidsgevoelige objecten niet 
mag overschrijden. 

Het referentieniveau wordt in hoofdzaak bepaald door het karakter van de omgeving en de 
verkeersbewegingen in de directe omgeving van de inrichting. 
De inrichting is gelegen in het buitengebied van de gemeente Hof van Twente. Deze 
omgeving wordt getypeerd als een landelijke omgeving. In de Handreiking industrielawaai en 
vergunningverlening zijn voor een landelijke omgeving de streefwaarden van 40 dB(A), 35 
dB(A) en 30 dB(A) opgenomen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Bij het 
stellen van geluidsvoorschriften ten aanzien van het langtijdgemiddeld geluidniveau hebben 
wij aansluiting gezocht bij de streefwaarden uit genoemde handreiking. 

Bij de aanvraag is een rapportage van een akoestisch onderzoek gevoegd (LT
NA/0504/R001 ). In het rapport is beschreven wat de geluiduitstraling van onderhavige 
inrichting zal zijn is in de huidige situatie. Op grand van het akoestisch onderzoek is 
gebleken dat de inrichting kan voldoen aan de richtwaarden voor landelijk gebied. Hierbij is 
rekening gehouden met de aanleg van een geluidwal. 

lncidentele ge/uidniveau's 
Binnen de inrichting warden de aanwezige mestkelders leeggezogen. Onder de 
representatieve bedrijfssituatie zullen 2 a 3 vrachtwagens bij het bedrijf komen. 
Maximaal 1 a 2 dagen per jaar zal het aantal vrachtwagens meer bedragen dan onder de 
representatieve bedrijfssituatie ( 4 tot 10 stuks ). Tijdens deze dagen zal in de dagperiode niet 
kunnen warden voldaan aan de richtwaarden voor landelijk gebied. 

Op grand van jurisprudentie wordt onder een uitzonderingssituatie verstaan een situatie die ten 
hoogste 12 keer per jaar voorkomt. Het gaat dan om bijzondere activiteiten, incidentele 
bedrijfssituaties. In de voorschriften hebben wij vastgelegd dat het aantal keren dat ontheffing 
wordt verleend voor vervoersbewegingen van en naar de inrichting en het leegzuigen van de 
mestkelders voor zover dit in de dagperiode wordt uitgevoerd maximaal 2 keer per jaar 
bedraagt. 
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Maximale geluidniveau's 
In de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (1998) worden voor de maximale 
geluidsbelasting van geluidsgevoelige bestemmingen streefwaarden genoemd. De hoogte 
van de te hanteren streefwaarde is gelijk aan de te hanteren streefwaarde, voor het 
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, gesommeerd met 10 dB(A). In het onderhavige 
geval betekent dit dat de streefwaarde voor de dag-, avond- en nachtperiode respectievelijke 
50 dB(A), 45 dB(A) en 40 dB(A) bedraagt. 
Op grond van het akoestisch onderzoek is gebleken dat, als gevolg van laad- en 
losactiviteiten in de dagperiode niet kan worden voldaan aan de streefwaarden voor LAmax 

Conform constante jurisprudentie kunnen piekgeluiden als gevolg van laad- en losactiviteiten in 
de dagperiode worden uitgezonderd. Nu de overschrijdingen van de Piekgeluiden uitsluitend 
worden veroorzaakt door laad- en losactiviteiten hebben wij deze uitgesloten van toetsing. De 
overige piekgeluiden dienen te voldoen aan de streefwaarde voor landelijk gebied gesommeerd 
met 10 dB(A). 

In de bij deze vergunning behorende voorschriften is dan ook opgenomen, dat de maximale 
geluidsbelasting in de dag-, avond- en nachtperiode ter hoogte van het te beschermen object 
aan de en andere geluidsgevoelige objecten respectievelijk maximaal 50 dB(A), 45 dB(A) en 
40 dB(A) mag bedragen. 

Wij zijn van mening dat gezien de activiteiten van de inrichting geen trillinghinder te 
verwachten is. We hebben dus geen voorschriften met betrekking tot het voorkomen van 
trillinghinder opgenomen. 

Verruimde reikwiidte 
Met betrekking tot de onderwerpen doelmatige verwijdering van afvalstoffen, gevolgen voor 
het milieu die verband houden met het gebruik van energie en grondstoffen, alsmede met 
betrekking tot de gevolgen voor het milieu die verband houden met het verkeer van personen 
of goederen van en naar de inrichting zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen. 
Hiermede wordt invulling gegeven aan de beleidsnotitie "Preventie via regulering", door ons 
vastgesteld d.d. 18 februari 2003, betreffende het toepassen van de verruimde reikwijdte bij 
vergunningverlening en handhaving op grond van de Wet milieubeheer. 

Het energieverbruik van de onderhavige inrichting bedraagt: 

Energiesoort Hoeveelheid Drempelwaarde Eenheid 
Gas 97.796 25.000 m~ per jaar 
Electra 164.540 50.000 KWh per iaar 
Leidinq en qrondwater 400 + 12.200 5.000 m~per iaar 

Er is sprake van een overschrijding van meerdere drempelwaarden. De aanvraag en het 
MER bieden voldoende inzicht in de te treffen maatregelen ter beperking van het 
energieverbruik. Op grond hiervan hebben wij geen energiebesparingsonderzoek 
voorgeschreven 
Om inzicht te houden in het verbruik van de verschillende energiestromen is in de 
voorschriften een verplichting opgenomen om de registratie van het energieverbruik in het 
milieulogboek bij te houden. 

Binnen de inrichting werken minder dan 10 werknemers, derhalve is het invullen van de 
checklist afvalpreventie niet noodzakelijk. Binnen de inrichting dient het afval gescheiden te 
worden ingezameld. 

Vervoersmanagement is niet van toe passing op bedrijven met minder dan 100 werknemers 
en/of 500 bezoekers per dag en/of meer dan 2.000.000 vrachtkilometers per jaar. Daar 
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binnen de inrichting deze criteria niet warden gehaald behoeft het bedrijf geen verdere 
gegevens te overleggen. 

Afvalwater 
De zorg voor doelmatige verwijdering van afvalwater vormt een onderdeel van de 
bescherming van het milieu. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen m.b.t. 
bedrijfsafval water. Het bedrijf loost geen bedrijfsafvalwater op of in de bodem. Afvalwater 
van huishoudelijke aard en afvalwater van de ontijzeringinstallatie wordt op de gemeentelijke 
riolering geloosd. Het overige afvalwater (met uitzondering van hemelwater) wordt op de 
mestkelder geloosd. 

In de vergunning zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van de doelmatige werking 
van de gemeentelijk riolering. Daarnaast zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van 
de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie en ter bescherming van het 
ontvangende oppervlaktewater. 

Natuurbescherminqswet. 
De inrichting is niet gelegen in de directe nabijheid van een gebied dat is aangewezen als 
beschermd natuurmonument in de zin van de Natuurbeschermingswet (Nbw). Binnen een 
afstand van 3.000 meter zijn geen natuurmonumenten gelegen. 

Rapport Stal/ucht en planten. /PO-rapport R-245, ju/i 1981 
Op grond van het rapport Stallucht en planten is er geen sprake van directe ammoniak
schade. Binnen 50 meter van de inrichting is geen voile grondteelt aanwezig welke gevoelig 
is voor directe ammoniakschade. 

Emissiearm stalsvsteem 
Onderhavige aanvraag heeft betrekking op het realiseren van een of meer emissiearme 
stalsystemen. In de voorschriften is opgenomen dat een emissiearm stalsysteem dient te 
voldoen aan de eisen van het betreffende stalsysteem zoals vastgelegd in het leaflet, 
inclusief bijlagen, behorende bij het stalsysteem. 
Teneinde het emissie arme stalsysteem te kunnen controleren is in de voorschriften 
opgenomen dat minimaal 3 weken voor aanvang van de bouw van het emissie arme 
stalsysteem contact dient te warden opgenomen met de cluster handhaving van de afdeling 
Vergunningen en handhaving van de gemeenten om hierover afspraken te maken. 
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Conclusie 

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

Gelet op de desbetreffende bepalingen in de Wet milieubeheer en de Algemene wet 
bestuursrecht, zijn wij voornemens te besluiten: 

De milieuvergunning te verlenen voor het houden van: 

• 1008 Gespeende biggen Rav code D 1.1.9.2 

• 5280 Gespeende biggen Rav code D 1.1.12.3/ 
D 1.1.9.2 

• 384 Kraamzeugen Rav code D 1.2.10 

• 1401 Guste en dragende zeugen Rav code D 1.3.6 

• 2 Dekberen Rav code D 2.1 

• 15 Opfokzeugen Rav code D 3.2.8.2 

• 432 Opfokzeugen Rav code D 3.2. 7.2.2 I 
D 3.2.8.2 

Overeenkomstig de bijgaande bescheiden en onder bijgaande voorschriften . 

Burgemeester en wethoudf)s van de gemeente Hof van Twente, 
Namens hen, l{ 

C.W. Kuijper 
Hoofd afdeling vergunningen en handhaving. 
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Bijlage: 

• Berekening stank en ammoniakemissie: 
- vergund d.d.; 
- aangevraagd, tevens te vergunnen; 

Behoort bij het besluit van burgemeester en wethouders van de 
Gemeente Hof van Tw nt d.d. 18 juli 2006 
Namens hen, 

C.W. Kuijper 
Hoofd afdeling vergunningen en handhaving. 
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D 1.2.1 7 

D 1.3.12 

D 1.3.1 

D 3.4.1 

D 2.4 

D 1.1.15.1 

1 oktober 1996 

Naami: aanyra_ger, 

1~.res"~anvr,.~~~r 
Adre_S"'i'nfichtif\g_ 

Varkens : fokzeugen, lnclusief biggen lot 25 kg ) 
diercalegorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) 
overige huisvestingssystemen 

Varkens : fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg ) 
diercategorie guste en dragende zeugen overige 
huisvesllngssyslemen, indivlduele huisvesting 

Varkens : fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg ) 
dlercategorie guste en dragende zeugen smalle ondiepe 
meslkanalen met rioleringssysteem (alleen toepasbaar bij 
individuele huisvesting) metalen driekantroostervloer en 
rioleringssysteem (alleen toepasbaar bij individuele 
huisvesling)(Groen Label BB 95.02.027V1) 

Varkens: diercategorie vleesvarkens, opfokberen van ca. 
25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste 
dekking ) overige huisvestingssystemen hokoppervlak 
maximaal 0,8 m2 

Varkens : diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder 
overige huisvestingssystemen 5,5 

Varkens : fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg ) 
diercategorie biggenopfok (gespeende biggen) overige 
huisvestingssystemen hokoppervlak maximaal 0,35 m2 

berekening ~ ken ammoniak emissie 08-12-2005 bestaand recht pag 1 

MPM 4944 17-juli-2006 

: Molenaars Fokbedrljf 

: Gr~nlngerveldweg 2a 

: Gronlngerveldweg 2a 

Minimale afstanden 

I II' Ill '·. ;•IV V, r- 1 · - _ r · -~-- -1 ---1 
412 m. 330, m. , 20-5m=13g m. ~ 50 m. 

I em1ss111 

sla1 , ~r.· JAa:11tal .r 'f~c;tpr-

I 264 8,31 2.191 ,21 0 ,8 

I I 1651 4,21 693,0I 1,21 137,5 

I I 7001 2,41 1.680,01 1,21 583,3 

I I 3001 2,51 750,01 11 300,0 

I I 61 5,51 33,0I 11 6,0 

I I 30561 0,61 1.833,61 2,91 1053,8 

Regeling Ammoniak en Veehouderij ( staats courant nr. 133 pub/icatie 13 juli 2005) 
Regeling s/ankemissie veehouderijen in lanbouwon/wikkelings- en verwevingsgebieden (staatscouranf nr. 237 publicatie 6 december 2005) 



RAV.code ~ 

D 1.1.4.1 

Dlerso.<,>rt 

Varkens : fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg ) 
dlercategorie biggenopfok (gespeende biggen) ondiepe 
mestkelders met water- en mestkanaal hokoppervlak 
maximaal 0,35 m2(Groen Label BB 96.03.033V2) 

Stal nr1I Aantal 

1008 

·emis11ie1 
factbr 

0,26 

8f!llB.818 .1<9 
"::NH3 

262,1 

berekening ~.-nk en ammoniak emissie 08-12-2005 bestaand recht pag 2 

omr. F11c. 
M.V.f; . M!V.E. 

4,3 234,4 

Regeling Ammoniak en Veehouderij (staats courant nr. 133 publicatie 13 juli 2005) 
Regeling stankemissie veehouderijen in Janbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden (staatscourant nr. 237 publicatie 6 december 2005) 



Aanvraag d.d. 2 januari 2006 

N~am~~1:1nvr~ger 

>«dr;es· ~ahNfagef 
• I -...,..-:::., .-.- - . ' _·.;;: ·"'·-c"" 

Adres ihricliting 

proc~ l)i'. 

: Molenaars Fokbedrljf 

; Groningerveldweg 2a 

: Groningerveldweg 2a 

MPM 4944 

bereJ.. ..... mg stank en ammoniak emissie 08-12-2005 Aanvraag pag 1 

17-juli-2006 

/• lo1e~~o'or{ - ' 
J.i t~:_,;;~1 /,-1. t1~·7"i"- - ~· ' ,. -

-- - \- 8'!:'-f.~, .. !I. 1 
1em1as1~ ·Kg 

- \'l 
fl• ( ·: 

~~l, nr : A..ant at ·NHa - 1 MNiE,_ I IM ~~.E. ... : r"~ •. ~·- · faC,tor 

D 1.1.9.2 IVarkens : fokzeugen, lnclusief biggen tot 25 kg ) I 1008 0,23 231 ,81 5.41 186,7 
diercategorie biggenopfok (gespeende biggen) biologisch 
luchlwassysteel']1 70% emissiereductie(Groen label BB 
96.10,042V1; BB 96.10.042/A 96.10.044V1;BB 96.10.042/B 
9S.10.045V1 ; BB 96.10.042/C 96.10.046V1)BB 
96.10.042V1/D 99.06.075; BB 96.10.042V1/E 
00.06.087)(8Wl 2004.01) hokoppervlak groter dan 0 ,35 
m2 

D 1.1.9.2 IVarkens : fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg ) IV 5280 0,18 950,4 7,7 685,7 Combinatie met D 1.1.12.3 (BB 
diercategorie biggenopfok (gespeende biggen) biologisch 99.06.072) 
luchtwassysteem 70% emissiereductie(Groen label BB 
96.10.042V1; BB 96.10.042/A 96.10.044V1 ;BB 96.10.042/B 
96.10.045V1; BB 96.10.042/C 96.10.046V1 )BB 
96.10.042V1/D 99.06.075; BB 96.10.042V1/E 
00.06.087)(BWL 2004.01) hokoppervlak groter dan 0,35 
m2 

D 1.2.10 IVarkens : fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg ) I II I 3841 2,51 960,01 1.51 256,0 
diercalegorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) 
biologisch luchlwassysteem 70% emissiereductie(Groen 
label BB 96.10.042V1; BB 96.10.042/A 96.10.044V1;BB 
96.10.042/B 96.10.045V1; BB 96.10.042/C 96.10.046V1;BB 
96.10.042V1/D 99.06.075; BB 96.10.042V1/E 
00.06.087)(BWl 2004.01) 

Regeling Ammoniak en Veehouderij (staats courant nr. 133 publicatie 13 juli 2005) 
Regeling stankemissie veehouderijen in lanbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden (staatscourant nr. 237 publicatie 6 december 2005) 
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r .. em1ss1e, I rem1ssni:kac I -omr.. liac,·- I 
~·a'nJ~i 

D 1.3.6 Varkens : fokzeugen, inclusief biggen lot 25 kg ) Ill 10051 1,31 1.306,51 2,21 456,8 
diercalegorie guste en dragende zeugen biologisch 
luchtwassysteem 70% emissiereductie(Groen Label bij 
individuele huisvesting BB 96.10.042V1 ;BB 96_ 10.042/A 
96.10.044V1; BB 96.10.042/ B 96.10.045V1 ;BB 
96.10.042/C 96.10.046V1; BB 96.10.042V1/D 99.06.075;BB 
96.10.042V1/E 00.06.087)(Groen Label bij 
groepshuisvesling BB 96.10.042V1 ;BB 96.10.042/A 
96.10.044V1; BB 96.10.042/ B 96.10.045V1;BB 
96.10.042/C 96.10.046V1; BB 96.10.042V1/D 99.06.075;BB 
96.10.042V1/E 00.06.087)(bij individuele en 
groepshuisvesting BWL 2004.01) 

D 2.1 lvarkens : diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder I Ill I 21 1,71 3,41 1,81 1, 1 
biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie(Groen 
Label BB 96.10.042V1; BB 96.10.042/A 96.10.044V1 ;BB 
96.10.042/B 96.10.045V1; BB 96.10.042/C 96.10.046V1;BB 
96.10.042V1/D 99.06.075; BB 96.10.042V1/E 
00.06.087)(BWL 2004.01) 

D 3.2.8.2 lvarkens : diercategorie vleesvarkens, opfokberen van ca. I Ill I 151 1, 11 16,51 1,81 8,3 
25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste 
dekking ) gedeeltelijk roostervloer biologisch 
luchtwassysteem 70% emissiereductie(Groen Label BB 
96.10.042V1; BB 96.10.042/A 96.10.044V1;BB 96.10.042/B 
96.10.045V1; BB 96.10.042/C 96.10.046V1 ;BB 
96.10.042V1/D 99.06.075; BB 96.10.042V1/E 
00.06.067)(BWL 2004.01) hokoppervlak groter dan 0,8 m2 

D 3.2.7.2.2 Varkens : diercalegorie vleesvarkens, opfokberen van ca. I IV I 4321 1, 11 475,21 2,31 187,8ICombinatie met D 3.2.8.2 {luchtwasser) 
25 kg tot 7 maanden, opfokzeu9en van ca. 25 kg tot eerste 
dekking ) gedeeltelijk roostervloer mestkelders met (water-
en) mestkanaal; mestkanaal met schuine putwand met 
roosters anders dan metalen driekant op het mestkanaal , 
emitterend mestoppervlak groter dan 0, 18 m2, maar kleiner 
dan 0,27 m2(Groen Label BB 99.02.070) 

Regeling Ammoniak en Veehouderij (staats courant nr. 133 publicatie 13ju/i 2005) 
Regeling s/ankemissie veehouderijen in lanbouwonlwikkelings- en verwevingsgebieden (s/aatscouran/ nr. 237 publica/ie 6 december 2005) 



D 1.3.6 

Dlersooft 

Varkens : fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg ) I IV 
diercategorie guste en dragende zeugen biologisch 
luchlwassysteem 70% emissiereductie(Groen label bij 
individuele huisvesting BB 96.10.042V1;BB 96.10.042/A 
96.10.044V1 ; BB 96.10.042/ B 96.10.045V1;BB 
96.10.042/C 96.10.046V1; BB 96.10.042V1/D 99.06.075;BB 
96.10.042V1/E 00.06.087)(Groen label bij 
groepshuisvesting BB 96.10.042V1;BB 96.10.042/A 
96.10.044V1 ; BB 96.10.042/ B 96.10.045V1;BB 
96 .10.042/C 96.10.046V1; BB 96.10.042V1/D 99 .06.075;BB 
96.10.042V1/E 00.06.087)(bij individuele en 
groepshuisvesting BWl 2004.01) 
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1,3 514,8 2,2 180,0 
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Hof van 
e Twente WET MILIEUBEHEER 

Kennisgeving ontwerpbeschikking 

De onderstaande ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf 27 juli 2006 gedurende 
6 weken ter inzage in het infocentrum in de centrale hal van het gemeentehuis aan de Hofte 7 te 
Goar, op ma. van 9.00 tot 19.00 uur en op di. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur. 

Ontwerpbeschikking op verzoek van : 

Naam vergunningaanvrager 
Straat en huisnummer 
Postcode en plaats 

: Molenaars Fokbedrijf B.V 
: Groningerveldweg 2a 
: 7475 SP MARKELO 

een revisievergunning voor een varkensfokkerij 

Adres van de inrichting 
Kadastraal bekend 

: Groningerveldweg 2a 
: markelo, sectie N, nr. 336 

(gemeente Hof van Twente) 

Strekking van de ontwerpbeschikking: wij zijn voornemens de vergunning te verlenen. 

Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking kunnen zowel schriftelijk als mondeling 
door een ieder warden gemaakt binnen 6 weken vanaf de dag van terinzagelegging van de 
aanvraag en ontwerpbeschikking bij burgemeester en wethouders, Postbus 54, 7470 AB Goar. 

Op verzoek zal tijdens de terinzagetermijn een gedachtewisseling warden georganiseerd. Dit verzoek 
moet uiterlijk 30 augustus 2006 warden ingediend. 

Alleen zij die tijdig (schriftelijk of mondeling) zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp
beschikking kunnen later beroep instellen bij de Raad van State, tenzij wordt aangetoond dat men 
redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) zienswijzen in te brengen, dan wel de besluitvorming 
straks afwijkt van het voornemen, dan wel geen belanghebbende blijkt te zijn in de zin van art. 20.1 
Wet Milieubeheer en 1 :2 Algemene Wet Bestuursrecht. 

I bafurn:. 25 L~ li 2~,06 

Burgemeester en wetho . 
namens hen, 

M.Kansu 
administratief mede 

Voor nadere inlichtingen 
Gemeente Hof van twente 

Te/efoonnummer 
0547-858585 
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BEGRIPPENLIJST 

ADR-KLASSE 3 
Brandbare vloeistoffen. 

ADR-KLASSE 4.1 
Brandbare vaste stoffen, zelfontledende vaste stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet 
explosieve toestand. 

ADR-KLASSE 5.2 
Organische peroxiden. 

ADR-KLASSE 8 
Bijtende stoffen. 

BASSIN 
Een reservoir bestemd en geschikt voor het bewaren van vloeistoffen. 

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING 
Fysieke voorziening die de kans op emissies of immissies van bodembedreigende stoffen 
reduceert. 

CE-MERK 
Conformite Europeene; Europees keurmerk betreffende veiligheidseisen. 

DUNNE MEST 
Dierlijke mest die verpompbaar is en bestaat uit faeces en urine of uitsluitend urine, al dan 
niet vermengd met mors-, spoel-, reinigings- of regenwater. 

EMBALLAGE 
Glazen flessen tot 5 I, kunststof flessen en vaten tot 60 I, metalen bussen tot 25 I, stalen 
vaten en kunststof drums tot 300 I, papieren en kunststof zakken en laadketels. 

EURAL 
Regeling Europese afvalstoffenlijst. 

FOLIE 
Folie dat is vervaardigd van al dan niet versterkte kunststof, rubber of versterkte bitumen. 

GAS FL ES 
Een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische metalen drukhouder die voorzien is van 
een aansluiting met klep- of naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 I. 

GELUIDSNIVEAU IN dB(A) 
Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de 
NEN 10651 en de door de Internationale Electrotechnische Commissie (IEC) ter zake 
opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1979. 

GEVAARLIJKE STOFFEN 
Staffen en voorwerpen, waarvan het vervoer volgens het ADR is verboden of slechts onder 
daarin opgenomen voorwaarden is toegestaan, dan wel stoffen, materialen en voorwerpen 
aangeduid in de IMDG-Code. 

IMDG-CODE 
International Maritime Dangerous Goods Code 

LANGTJJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr,L T) 
Het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een 
bepaalde periode optredende geluid, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de 
afzonderlijke geluidsbijdragen tijdens de verschillende bedrijfstoestanden van de inrichting, 
alsmede het karakter van het geluid (impulsachtig, tonaal, muziek) en variaties van het 
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immissieniveau als gevolg van verschillende weersomstandigheden (meteocorrectie), 
vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999" . 

LEKBAK 
Vloeistofdichte opvangvoorziening met een beperkte opvangcapaciteit, waarvan de 
bodembeschermende werking door gericht toezicht en doelmatig ledigen wordt 
gewaarborgd. 

MAXIMAAL GELUIDSNIVEAU (LAmax) 
Maximaal geluidsniveau, gemeten in de meterstand "F" of "fast". 

MESTDICHT 
Een zeer beperkte en acceptabele hoeveelheid mest als vloeistof doorlatend vanuit het 
mestbassin naar het buitenmilieu. 

MESTKELDER 
Een beneden het maaiveld gelegen reservoir van beton of metselwerk bestemd voor de 
opslag van dunne mest. 

NEN 
Een door het Nederlandse Normalisatie lnstituut (NNI) uitgegeven norm. In deze beschikking 
wordt onder de genoemde norm verstaan de versie zoals deze ten tijde van het verlenen van 
deze vergunning, inclusief eventuele correctiebladen, van kracht is. 

NEN 1010:2005 nl 
De Nederlandse norm NEN 1010:2005 nl, getiteld: "Veiligheidsbepalingen voor 
laagspanningsinstallaties". 

NEN 1078:2004 nl 
De Nederlandse norm NEN 1078:2004 nl, getiteld: "Voorziening voor gas met een werkdruk 
van ten hoogste 500 mbar; Prestatie-eisen: Nieuwbouw". 

NEN 2559:2001/A2:2004 nl 
De Nederlandse norm NEN 2559:2001/A2:2004 nl, getiteld: "Onderhoud van draagbare 
blustoestellen". 

NEN 3011 :2004 nl 
De Nederlandse norm NEN 3011 :2004 nl, getiteld: "Veiligheidskleuren en -tekens in de 
werkomgeving en de openbare ruimte". 

NEN 6411:1981 nl 
De Nederlandse norm NEN 6411:1981 nl, getiteld: "Water; bepaling van de pH". 

NEN 6487:1997 nl 
De Nederlandse norm NEN 6487:1997 nl, getiteld: "Water; titrimetrische bepaling van de 
concentratie aan sulfaat". 

NEN-EN 
Een door het Comitee Europeen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands 
Normalisatie lnstituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm. In deze 
beschikking wordt onder de genoemde norm verstaan de versie zoals deze ten tijde van het 
verlenen van deze vergunning, inclusief eventuele correctiebladen, van kracht is. 

ONBRANDBAAR 
Het onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6064. 

OPENBAAR RIOOL 
Gemeentelijke voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater. 

PGS 
Publicatiereek Gevaarlijke Steffen; richtlijnen voor opslag, gebruik en vervoerd van 
gevaarlijke stoffen, uitgegeven door de Adviesraad Gevaarlijke Staffen. 
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PGS15 
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, 28 juni 
2005. 

PGS 30 
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30, Vloeibare aardolieproducten, Buiten opslag in kleine 
installaties, juni 2005. 

REOB 
Regeling Erkend Onderhoudsbedrijf Blusmiddelen (REOB). 

RIO LERI NG 
Bedrijfsriolering of voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater. 

VASTE MEST 
Dierlijke mest die niet verpompbaar is. 

VERPAKKING 
een verpakking die is toegelaten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. 

VERPAKKINGSGROEP 
Een groep, waarin bepaalde stoffen op grond van hun gevaarlijkheid tijdens het vervoer 
conform het ADR zijn ingedeeld voor verpakkingsdoeleinden. 

VERPAKKINGSGROEP I 
Verpakkingen met zeer gevaarlijke stoffen. 

VLAMPUNT 
De laagste temperatuur van een vloeistof, waarbij de damp daarvan met lucht een 
ontvlambaar mengsel vormt. 

VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING 
Fysieke voorziening in of direct op de bodem, niet zijnde een vloer, die waarborgt dat geen 
vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die voorziening kan komen. 

VLOEISTOFKERENDE VLOER OF VOORZIENING 
Een vloer of voorziening die niet volledig vloeistof dicht is maar voldoende dicht om bij 
calamiteiten te voorkomen dat de vloeistoffen direct aan de niet met vloeistofbelaste zijde 
van die voorziening of de bodem kunnen komen. 

Voor zover een DIN-, NVN-, NEN-, NEN-EN- of NEN-ISO-norm of richtlijn, 
waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van 
gebouwen, constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voor de datum waarop 
deze vergunning van kracht is geworden, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop 
tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, dan wel voorzover het op 
voornoemde datum reeds bestaande gebouwen, constructies, toestellen en apparaten 
betreft - de norm of richtlijn die bij de aanleg en/of installatie van die gebouwen, constructies, 
toestellen en apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald. 

Adressen 
CPR-bladen zijn te verkrijgen bij: SOU Uitgeverij, Plantijnstraat, Afdeling Verkoop 
Arbeidsinspectie, K 2301, Postbus 20014, 2500 EA Den Haag, tel. 070-
3789880.(www.sdu.ni) 

NVN-, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-normen zijn te verkrijgen bij het NEN, Vlinderweg 6 te 
Delft, Postbus 5059, 2600 GB te Delft, tel. 015-2690390. (www.nen.nf) 

CUR/PBV-Aanbeveling 44 is te verkrijgen bij Stichting civieltechnisch centrum uitvoering, 
research en regelgeving/Projectbureau Plan Bodembeschermende Voorzieningen, Postbus 
420, 2800 AK Gouda, tel. 0182-540600, fax 0182-540601. (www.cur.nl) 
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PGS-richtlijnen zijn te downloaden van de website van het Ministerie van Volksgezondheid, 
Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). (www.vrom.nl, dossier Externe Veiligheid, 
Publicaties). De PGS-bladen zijn niet te bestellen. 

Stichting Bouwresearch, Postbus 1819, 3000 BV ROTTERDAM, - telefoon 010-
4117276/4123528, Telefax 010-4130175. 

BRL Richtlijnen zijn te downloaden op de website van www.sikb.nl 
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VOORSCHRIFTEN 

1. ALGEMEEN 

1.1 . De vergunninghouder is verplicht de in de inrichting werkzame personen te 
instrueren omtrent de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze 
vergunning. 

1.2. De gehele inrichting, inclusief het buitenterrein, moet schoon en ordelijk warden 
gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren. 

1.3. Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet warden 
voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet 
doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden. 

1.4. De in de inrichting aangebrachte of gebezigde verlichting alsmede de uit te voeren 
werkzaamheden moeten zodanig zijn afgeschermd, dat geen directe lichtstraling op 
gevoelige objecten plaatsvindt die buiten de inrichting gelegen zijn. 

1.5. Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, 
luchtbehandelinginstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze 
vergunning geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd 
dat van de hierdoor uittredende lucht en de daarin aanwezige stoffen geen 
onaanvaardbare milieugevolgen warden ondervonden buiten de inrichting. 

1.6. De op een afvoerleiding bestemd voor de afvoer van lucht, gassen of dampen 
aangebrachte regenkap, moet zodanig zijn geconstrueerd dat de luchtstroom naar 
boven blijft gericht. 

1. 7. De gebouwen van de inrichting en opslagvoorzieningen, inclusief buiten opgestelde 
afvalcontainers, moeten buiten werktijd deugdelijk zijn (af)gesloten met een slot. 

1.8. De gebouwen van de inrichting en opslagvoorzieningen moeten buiten werktijd 
deugdelijk zijn (af)gesloten met een slot. 

Elektrische installatie 

1.9. De elektrische installatie moet voldoen aan de voorschriften, zoals aangegeven in 
de norm NEN 1010:2005. 

1.10. Wijzigingen, uitbreidingen en onderhoud van de elektrische installatie mogen 
uitsluitend warden uitgevoerd door een erkend installateur. 

2. GELUID 

2.1 . Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,L T), veroorzaakt door de in de 
inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting 
verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten, mag ter plaatse 
van de vergunningpunten 1 t/m 8, zoals vermeld bijlage 6 van het bij deze 
beschikking behorende akoestisch meetrapport (nr. L TO-NA/0504/R001 ), niet meer 
bedragen dan: 

Vergunningpunt Dag dB(A) Avond dB(A) Nacht dB(A) 

01 36 33 30 

05 30 28 25 

08 40 33 30 
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2.2. Onverminderd het gestelde in voorschrift 2.1. mogen de maximale geluidsniveaus 
(LAmax), voor zover deze een gevolg zijn van de in de inrichting aanwezige 
toestellen en installaties, alsmede van de in de inrichting verrichte werkzaamheden 
en de daarin plaatsvindende activiteiten, gemeten in de meterstand "fast", ter 
plaatse van de in voorschrift 2.1. genoemde vergunning punten, niet grater zijn dan: 

Vergunninaount Dag dB(A) Avond dB(A) Nacht dB(A) 

01 58 45 40 

05 52 45 40 

08 57 45 40 

2.3. De controle op, of berekening van de in de voorschriften 2.1. en 2.2 vastgelegde 
geluidsniveaus, moet geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en 
rekenen industrielawaai", uitgave 1999. Ook de beoordeling van de meetresultaten 
moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden. Beoordeling in de dagperiode 
vindt plaats op een hoogte van 1 ,5 meter, beoordeling in de avond- en nachtperiode 
vindt plaats op een hoogte van 5 meter. 

2.4. Gedurende het laden en lossen mogen de motoren van de voertuigen waarin wordt 
geladen of waaruit wordt gelost niet in werking zijn, tenzij dit noodzakelijk is ten 
behoeve van de laad- en losapparatuur. 

2.5. Voorschrift 2.2 is niet van toepassing op het laden en lossen van goederen en het 
ten behoeve hiervan manoeuvreren van motorvoertuigen, voor zover dit plaatsvindt 
tussen 07.00 en 19.00 uur. 

2.6. In de inrichting mogen slechts motorvoertuigen en andere apparaten, machines of 
installaties met een (verbrandings)motor in werking zijn, die zijn voorzien van een 
doelmatige en in goede staat verkerende geluiddemper en uitlaatsysteem. 

3. BRANDPREVENTIE EN BRANDBESTRIJDING 

3.1. Teneinde een begin van brand effectief te kunnen bestrijden moeten voldoende 
brandpreventieve maatregelen zijn getroffen en moeten de brandblusmiddelen 
aanwezig zijn, zoals op de bij de vergunning behorende tekening(en) is 
aangegeven. 

3.2. Brandblusmiddelen moeten steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn en 
onbelemmerd kunnen warden bereikt. 

3.3. Draagbare blustoestellen moeten zijn voorzien van een rijkskeurmerk met 
rangnummer. Deze blustoestellen moeten jaarlijks door een REOB erkend 
deskundige warden gecontroleerd op hun deugdelijkheid. Van elke controle moet 
een aantekening warden gemaakt op een bij het apparaat ter inzage aanwezige 
registratiekaart of sticker. Het onderhoud moet overeenkomstig NEN 
2559:2001/A2:2004 geschieden. 

3.4. lndien een blusmiddel wordt afgekeurd dient het te worden verwijderd uit de 
inrichting en te worden vervangen door een nieuw blusmiddel met een 
gelijkwaardige capaciteit. 

3.5. Alie machines en toestellen moeten in zodanige staat verkeren, dat hierdoor brand
en/of explosiegevaar wordt vermeden. 

3.6 . In een besloten ruimte waarin mengmest aanwezig is of wordt bewerkt moeten 
zodanig zijn geventileerd, dat zich geen brandbaar en/of explosief gas/luchtmengsel 
kan vormen. 
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3. 7. Binnen een afstand van 10 m van las- en slijpwerkzaamheden mogen zich geen 
brandbare materialen en gassen bevinden. Hiervan zijn uitgezonderd gasflessen 
welke op het lastoestel aanwezig zijn. 

4. AFVALSTOFFEN 

4.1. Het bewaren en het afvoeren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze 
geschieden. Van afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting 
kunnen verspreiden. 

4.2. Het bewaren en afvoeren van afvalstoffen moet zodanig geschieden dat zich geen 
afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. 

4.3. Afvalstoffen mogen niet in de inrichting, met inbegrip van het bij de inrichting 
behorende open terrein, worden verbrand. 

4.4. Het in de inrichting vrijkomende bedrijfsafval moet worden bewaard in doelmatige, 
goed gesloten afvalcontainers. lndien in de afvalcontainers brandbare afvalstoffen 
worden opgeslagen moet de container zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal. 

4.5. Kadavers van dieren en afvalstoffen van dierlijke aard mogen, onverminderd het 
bepaalde in de Destructiewet, niet op het terrein van de inrichting worden begraven. 
Kadavers van dieren en afvalstoffen van dierlijke aard moeten, in afwachting van 
afvoer uit de inrichting naar een daartoe ingerichte verwerkingsinrichting, worden 
bewaard in een deugdelijke, waterdichte verpakking of in een goed gesloten 
speciaal daartoe bestemde ruimte. 

4.6. De verpakking of de ruimte waarin kadavers worden bewaard moet regelmatig 
worden schoongemaakt en ontsmet om stankverspreiding te voorkomen. Het 
spoelwater dat bij de reiniging vrijkomt moet op de mestkelder worden geloosd. 

4.7. Gevaarlijke afvalstoffen moeten, in afwachting van vervoer uit de inrichting, 
gescheiden naar soort worden bewaard in goed gesloten doelmatige verpakking. In 
de inrichting ontstane gevaarlijke afvalstoffen mogen niet met andere categorieen 
gevaarlijke afvalstoffen of met andere stoffen worden vermengd of gemengd. 

4.8. Gevaarlijke afvalstoffen moeten zo vaak als nodig en ten minste eenmaal per jaar 
uit de inrichting worden afgevoerd. 

4.9. Olieafval en afval van vloeibare brandstoffen, in de zin van de "Regeling Europese 
afvalstoffen" (Eura!), mogen niet worden gebruikt als brandstof. 

5. AFVALWATER 

5.1 . Afvalwater afkomstig van ontijzeringsinstallatie mag slechts in een openbaar riool 
worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid 
ervan: 
a. de doelmatige werking van een openbaar riool,- een door een 

bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk,- of de bij een zodanig 
openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur niet 
wordt belemmerd; 

b. de verwerking van slib dat verwijderd wordt uit een openbaar riool of een 
door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk niet wordt 
belemmerd; 

c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel 
mogelijk worden beperkt. 

5.2. Het is in het bijzonder verboden op de riolering afvalwater of afvalstoffen te lozen: 
a. met een temperatuur van meer dan 30°C; 
b. met een zuurgraad, uitgedrukt in waterstofionen-exponent (pH) lager dan 

6,5 of hog er dan 10 gemeten in enig steekmonster, alsmede zuren en 
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basen die niet in water zijn opgelost. De bepaling van de parameters dient 
te gesch ieden conform de N EN 6411 : 1981 . ; 

c. met een sulfaatgehalte van meer dan 300 mg per liter. De bepaling van de 
parameters dient te geschieden conform de NEN 6487: 1997; 

d. dat (die) brand- of explosiegevaar kan (kunnen) veroorzaken; 
e. die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden of 

vermalen of waarvan kan warden voorkomen dat ze in het 
bedrijfsafvalwater terechtkomen; 

f. dat (die) stankoverlast buiten de inrichting kan (kunnen) veroorzaken. 

5.3. Het lozen van afvalwater of afvalstoffen die ten gevolge van aanhechting zeer vaste 
afzettingen kan/kunnen vormen in een openbaar riool is niet toegestaan. 

5.4. Voor de aansluiting op het gemeenteriool dient een controleput te worden 
aangebracht. De controleput dient minimaal een afmeting van 300 x 300 mm te 
hebben. 

Afvalwaterlozingen agrarische bedrijven algemeen 

5.5. Het watergebruik moet zoveel mogelijk warden beperkt. Hiertoe moet, tenzij dit om 
technische of organisatorische redenen niet mogelijk is, voor reinigingsdoeleinden 
gebruik worden gemaakt van een hogedrukreiniger. 

5.6. Afvalwater, gier en mest afkomstig van composteringshopen en vaste 
mestopslagen, gier en mest, spoel-, schrobwater en voerresten afkomstig uit stallen 
mogen niet warden geloosd op het openbaar riool. 

5.7. Afvalwater afkomstig: 
- van composteringshopen en vaste mestopslagen; 
- van een reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens 
-een kadaverplaats dan wel een mobiele kadaverbak 
moet warden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte. 

5.8. Spoel- en schrobwater afkomstig uit stallen, mestopslagen en veetransportwagens 
moet worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte. 

5.9. Mest en gier mogen niet via een overloop in een greppel, gegraven put of ander 
open bassin zonder vloeistofdichte voorziening kunnen geraken of daar op andere 
wijze in word en gedeponeerd. 

6. BODEMBESCHERMING 

Algemeen 

6.1 . Het is verboden vloeistoffen in de bodem te brengen. Van dit verbod is uitgezonderd 
oppervlaktewater, hemelwater of drinkwater, waaraan geen verontreinigende stoffen 
zijn toegevoegd, waarvan de concentratie verontreinigende stoffen niet door een 
bewerking van het water is toegenomen en waaraan geen warmte is toegevoegd. 

6.2. Een riolering voor de afvoer van afvalwater en/of regenwater moet, met inbegrip van 
alle daarop aangesloten afvoerroosters, schrobputten en afscheiders en 
bijbehorende verbindingen en afsluiters, vloeistofdicht zijn uitgevoerd. Onderdelen 
moeten blijvend vloeistofdicht op elkaar aansluiten. De gebruikte materialen moeten 
bestand zijn tegen het af te voeren afvalwater. 

6.3. Staffen moeten zodanig worden bewaard en warden gebruikt dat geen 
verontreiniging van de bodem optreedt. 

Bodembeschermende voorzieningen 

6.4. De bodembeschermende voorzieningen dienen in goede staat van onderhoud te 
verkeren. 
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6.5. Gemorste olien, vetten en chemicalien moeten terstond worden opgeruimd. Hiertoe 
moeten absorptiemateriaal en neutraliserende stoffen in voldoende mate en 
gebruiksgereed aanwezig zijn. Gebruikte absorptie- of neutralisatiemiddelen moeten 
worden bewaard en afgevoerd als gevaarlijk afval. 

6.6. Vloeibare chemicalien, olien, afgewerkte olie en/of andere vloeibare gevaarlijke 
afvalstoffen moeten worden bewaard in goed gesloten emballage. Tenzij in deze 
vergunning anders bepaald is moet de emballage staan opgesteld boven een 
lekbakconstructie met een opvangcapaciteit van ten minste de inhoud van de 
grootste boven de lekbakconstructie opgeslagen emballage vermeerderd met 10% 
van de overige boven de lekbakconstructie opgeslagen vloeistoffen. 

6.7. lndien emballage lekt, moet de lekkage terstond warden verholpen of moet de 
inhoud van de lekkende emballage terstond worden overgebracht in niet lekkende 
emballage dan wel moet de lekkende emballage worden overgebracht in 
overmaatse emballage, dat bestand is tegen de lekkende vloeistof. 

6.8. Lege en ongereinigde emballage moet worden bewaard en behandeld als gevulde 
emballage. 

6.9. lndien emballage bestemd is tot het over- of aftappen van vloeistoffen, moet de 
emballage en de aftappunten boven een lekbakconstructie zijn geplaatst. 

6.10. Tenminste eenmaal per maand dient een visuele inspectie van de vloeistofdichte 
bodembeschermende voorzieningen plaats te vinden. 

Werkplaats 

6.11. De werkplaats dient te zijn voorzien van een vloeistofkerende vloer. In de 
werkplaats aanwezige bodembedreigende stoffen dienen te worden opgeslagen 
bovenlekbakken. 

6.12. De vloer van de werkplaats moet zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal. 

6.13. Olien, vetten of water mogen niet van de vloer van de werkplaats naar buiten 
warden geveegd of geschrobd. De vloer mag niet afwaterend naar een uitgang zijn 
gelegd. 

Stalling van machines 

6.14. Stalling van tractoren en andere landbouwmachines en werktuigen die olie of 
chemicalien bevatten, moet plaatsvinden op een vloeistofkerende voorziening. 
lndien lekkage wordt geconstateerd, moeten onder het voertuig of de machine direct 
opvangvoorzieningen met voldoende capaciteit warden geplaatst. Van dit voorschrift 
mag worden afgeweken wanneer olien, vetten en chemicalien zorgvuldig uit de 
tractoren, machines of werktuigen zijn verwijderd. 

Afleverplaats motorbrandstoffen 

6.15. Het tanken van motorvoertuigen mag alleen plaatsvinden op de daarvoor bestemde 
afleverplaats voor motorbrandstoffen. 

6.16. De vloer moet ter plaatse van het afleverpunt voor motorbrandstoffen over een 
oppervlakte van 3 m x 5 m zijn voorzien van een aaneengesloten verharding. 
Gemorst product moet met behulp van absorptiemateriaal zo spoedig mogelijk 
worden verwijderd. 
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7. VEEHOUDERIJEN: DIEREN, AFVALWATER, MEST, VOER, 
LUCHTVERONTREINIGING 

7.1 . In de inrichting mogen ten hoogste de navolgende aantallen dieren aanwezig zijn: 

• 1008 Gespeende biggen Rav code D 1.1.9.2 

• 5280 Gespeende biggen Rav code D 1.1.12.3 I 
01.1.9.2 

• 384 Kraamzeugen Rav code D 1.2.10 

• 1401 Guste en dragende zeugen Rav code D 1.3.6 

• 2 Dekberen Rav code D 2.1 

• 15 Opfokzeugen Rav code D 3.2.8.2 

• 432 Opfokzeugen Rav code D 3.2.7.2.2 I 
D 3.2.8.2 

7.2. De stallen, zoals deze op de plattegrondtekening zijn aangegeven als stallen I tot en 
met IV waarbinnen gespeende biggen, kraamzeugen, guste en dragende zeugen, 
dekberen en opfokzeugen zullen warden gehuisvest, dienen te zijn uitgevoerd en in 
werking te zijn overeenkomstig het leaflet behorende bij het groen label stalsysteem 
nr. BWL 2004.1, inclusief de bijlagen 1, 2 en 3. 

7.3. De stal, zoals deze op de plattegrondtekening is aangegeven als stal IV waarbinnen 
5.280 gespeende biggen zullen warden gehuisvest dient, naast het in voorschrift 7.2 
vermelde Groen label systeem tevens te zijn uitgevoerd en in werking te zijn 
overeenkomstig het leaflet behorende bij het groen label stalsysteem nr. BB 
99.06.072. 

7.4. De stal, zoals deze op de plattegrondtekening is aangegeven als stal IV waarbinnen 
432 opfokzeugen zullen warden gehuisvest dient, naast het in voorschrift 7.2 
vermelde Groen label systeem tevens te zijn uitgevoerd en in werking te zijn 
overeenkomstig het leaflet behorende bij het groen label stalsysteem nr. BB 
99.06.070. 

7.5. Minimaal 3 weken voor aanvang van de bouw van het emissie arme stalsysteem 
dient contact te warden opgenomen met de afdeling Verguningen en handhaving 
om afspraken te maken ten aanzien van de controlemomenten. 

Opslag van voer 

7.6. Het voer, met uitzondering van kuilvoer, moet warden bewaard in uitsluitend voor dit 
doel gebezigde bewaarplaatsen, die rat- en muiswerend zijn ingericht. 

Kadaverplaats 

Toelichting: 
Op grand van de "Regeling inzake hygienevoorschriften besmette/ijke dierziekten 
2000" wordt door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij gesteld dat 
veetransportwagens voor varkens en kadaveraanbiedings- voorzieningen direct na 
respectievelijk het /assen van varkens en het ophalen van kadavers, dienen te 
warden gereinigd en ontsmet. Het hierbij vrijkomende afvalwater mag niet, zonder 
voorwaarden, warden ge/oosd in de bodem en/of op het oppervlaktewater en/of op 
de rio/ering. Het afvalwater is verontreinigd met ontsmettingsmiddel en/of 
mestresten. Om die reden zijn voorschriften gesteld aan de inrichting van de 
kadaver- en wasp/aats. 

Naam inrichting: Molenaars Fokbedrijf Pagina 10 



7.7. Kadavers moeten worden aangeboden aan de destructor op de kadaverplaats of op 
een vloeistofdichte mobiele kadaverbak. 

7.8. Het reinigen en ontsmetten van de kadaverbak en/of kadaverton dient plaats te 
vinden boven een kadaverplaats of boven een reinigings- en ontsmettingsplaats 
voor veewagens elders binnen de inrichting. Nadat de kadavers aan de destructor 
zijn aangeboden moet de mobiele kadaverbak en/of een kadaverton worden 
gereinigd en ontsmet. 

7.9. Behalve tijdens het ledigen moet de kadaverbak door middel van een verzwaarde 
en goed sluitende deksel of daaraan gelijkwaardige voorziening gesloten warden 
gehouden. 

7.10. Bij het reinigen en ontsmetten van de kadaverplaats en of kadaverton/-kap mag de 
bodem en het oppervlaktewater niet warden verontreinigd. 

7.11 . Een kadaverplaats dan wel een mobiele kadaverbak, dient vloeistofdicht te zijn en 
dient bestand te zijn tegen de inwerking van het toe te passen reinigings- en of 
ontsmettingsmiddel. 

Reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens 

7 .12. Veewagens die op het terrein gereinigd moeten word en, moeten gereinigd word en 
op een speciaal daarvoor ingerichte reinigings- en ontsmettingsplaats voor 
veewagens. 

Toelichting: 
lndien de reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens in geringe mate ook 
gebruikt wordt voor het reinigen van eigen machines en vervoermiddelen worden 
geen zuiveringstechnische voorzieningen geeist. 

Luchtverontreiniging en stankhinder 

7 .13. lndien op het dak van de stallen ventilatiekokers met regenkap zijn aangebracht, 
moeten deze zodanig zijn uitgevoerd, dat de luchtstroom zoveel mogelijk naar 
boven gericht blijft. 

7.14. Ramen en deuren van de stallen moeten, behoudens gedurende het doorlaten van 
personen, dieren of goederen gesloten warden gehouden. 

7 .15. Op het terrein van de inrichting mag geen mest word en gedroogd of word en 
verbrand . 

7 .16. Bij het vu II en van voedersilo's moet stofverspreiding word en voorkomen door het via 
de ontluchting ontwijkende stof op doeltreffende wijze op te vangen, bijvoorbeeld 
door middel van een doekenfilter of een gelijkwaardige voorziening. 

Mest, algemeen 

7 .17. Het terrein van de inrichting mag niet word en bevloeid of op een andere wijze van 
een laag mest of gier warden voorzien. Deze bepaling is niet van toepassing op het 
bemesten van grand volgens de normale bemestingspraktijk. 

7 .18. Bij verwijdering van mest en gier mag de omgeving niet worden verontreinigd. 
Transport van dunne mest en gier moet daarom geschieden in volledig gesloten 
tankwagens. 

7.19. Gier en mest moeten warden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte. 

Dunne mest in kelders 

7.20. Dunne mest en gier moeten uit de stallen warden afgevoerd naar de hiervoor 
bestemde mestdichte opslagruimten. lndien deze mestopslagruimten niet onder de 
stallen zijn gelegen, moet het transport geschieden door middel van gesloten en 
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mestdichte riolen of een daaraan gelijkwaardige voorziening. De mestopslagruimten 
mogen niet zijn voorzien van een overstort. 

7.21 . Behoudens tijdens het ledigen moeten de mestopslagruimten door middel van goed 
sluitende deksels, luiken of een daaraan gelijkwaardige voorziening, gesloten 
worden gehouden. 

7.22. De mestopslag mag geen direct verdampend oppervlak in de buitenlucht hebben. 

7.23. Ten gevolge van het vullen of ledigen van een kelder of anderszins mag geen 
verontreiniging van de bodem plaatsvinden. De bewaring van dunne mest in een 
kelder moet geschieden op tenminste 10 cm onder de rand van de kelder. 

Vaste mest 

7.24. De opslag van vaste mest buiten de stal moet geschieden op een mestplaat. De 
mestplaat moet mestdicht zijn en zijn voorzien van een opstaande rand of een 
gelijkwaardige voorziening. De stapeling van de mest op deze plaat moet zodanig 
geschieden dat uitzakkend mestvocht niet van de mestplaat kan vloeien. Dit vocht 
moet, voor zover van toepassing, door middel van een gesloten, mestdichte 
riolering, worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte of opslagput. De 
opslagruimte moet van voldoende inhoud zijn om ook het hemelwater dat binnen de 
mestplaat valt te kunnen bergen. 

8. HET OPSLAAN VAN VERPAKTE GEVAARLIJKE STOFFEN 

Voor stoffen uit a/le ADR-klassen en de CMR stoffen opgeslagen in een 
verpakkingsgroep I is de ondergrens 1 kilogram of liter. Hoeveelheden van meer 
dan 25 kg of liter aan stoffen uit ADR-klasse 3, meer dan 50 kilogram of liter uit 
ADR-k/asse 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.2 (categorie 13 en 14), meer dan 250 kilogram of 
liter uit ADR-klasse 8 en 9 tot een maximum van 10. 000 kilogram of liter met 
uitzondering van de werkvoorraden welke voor een goede bedrijfsvoering 
noodzakelijk zijn, val/en onder de werkingssfeer van de PGS 15. Voor ADR-klasse 
5. 2 geldt indien er sprake is van verschillende stoffen waarvoor verschillende 
ondergrenzen gelden, dat de ondergrens voor de totale hoeveelheid gevaarlijke 
stoffen naar rato berekend dient te warden. 

8.1. Opslagen tot 10.000 kilogram dienen te voldoen aan de paragrafen 3.1, 3.2, 3.3 3.4, 
3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21 
en 3.23 van de PGS 15. 

9. OPSLAG EN GEBRUIK VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN 

9.1 . Bestrijdingsmiddelen en ongereinigde lege verpakking daarvan mogen voor en na 
gebruik uitsluitend op het terrein van de inrichting aanwezig zijn, als deze zijn 
opgeslagen in een speciaal daartoe bestemde kast. In deze kast mag niet meer dan 
3 kg of I van deze middelen zijn opgeslagen. 

9.2. De bestrijdingsmiddelen moeten droog en koel worden bewaard. 

9.3. Vloeibare bestrijdingsmiddelen moeten zijn opgesteld in of boven een 
lekbakconstructie welke de gehele voorraad van de daarin of daarboven opgestelde 
vloeistoffen kan bevatten. 

9.4. Vloeibare bestrijdingsmiddelen moeten gescheiden van vaste bestrijdingsmiddelen 
zijn opgeslagen. Onderlinge vermenging van de bestrijdingsmiddelen en 
beschadigingen van de verpakkingen moeten worden voorkomen. 

9.5. Restanten bestrijdingsmiddelen mogen in de inrichting aanwezig zijn, mits deze 
restanten in de verpakking, waarin deze zijn aangevoerd, worden bewaard in 
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doelmatige vloeistofdichte vaten, welke door een goed passend deksel moeten zijn 
afgesloten. 

9.6. Gemorste bestrijdingsmiddelen moeten zo snel mogelijk worden geabsorbeerd en 
opgeruimd. Hiertoe moet voldoende absorptiemiddel aanwezig zijn. Voor het 
opruimen van gemorste bestrijdingsmiddelen moet een duidelijk leesbare instructie 
op de bestrijdingsmiddelenkast zijn aangebracht. 

9.7. Gebruikte absorptiemiddelen en niet meer voor gebruik geschikte gemorste 
bestrijdingsmiddelen moeten als gevaarlijke afvalstoffen worden behandeld. 

Veiligheidssignalering 

9.8. Aan de buitenzijde van de opslagruimte moeten waarschuwingsborden zijn 
geplaatst, welke het gevaar van de opgeslagen stoffen aanduiden. Op daartoe 
geschikte plaatsen moeten zijn aangebracht; 

het opschrift "bestrijdingsmiddelen", alsmede een doodshoofd, 
overeenkomstig de Beschikking vaststelling modellen waarschuwings- en 
verbodssignalen als bedoeld in het Bestrijdingsmiddelenbesluit (Staatsblad 
1964, 328); 
het pictogram "vuur, open vlam en roken verboden", overeenkomstig de 
Beschikking vaststelling niodellen waarschuwings- en verbodssignalen als 
bedoeld in het Bestrijdingsmiddelenbesluit (Staatsblad 1964, 328). lndien 
brandbare stoffen zijn opgeslagen moet het pictogram "brandgevaar", 
uitgevoerd overeenkomstig de norm NEN 3011 zijn aangebracht. 

10. BOVENGRONDSE TANK VOOR DE OPSLAG VAN (DIESEL)OLIE 

10.1 . Voor de buitenopslag in bovengrondse tanks van vloeibare aardolieproducten is de 
richtlijn PGS 30 uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoff en, getiteld "Vloeibare 
aardolieproducten, buitenopslag in kleine installaties, Opslag tot 150 m3 van 
brandbare vloeistoffen met een vlampunt van 55 tot 100 °C in bovengrondse tanks", 
10 juni 2005 van toepassing. 

10.2. De artikelen 4.1 .2, 4.1.5, 4.2.6, 4.2.10 en 4.3.1 van de in voorschrift 10.1. genoemde 
PGS-richtlijn gelden niet voor een bovengrondse tank die reeds was opgericht voor 
de datum van inwerkingtreding van dit besluit. 

10.3. Van elke beproeving, meting of inwendige inspectie moeten de bevindingen en de 
gegevens worden vastgelegd in een door of namens KIWA afgegeven bewijs; een 
afschrift van het beproevings- of inspectierapport moet aan het bevoegd gezag 
worden overgelegd. 

10.4. lndien gevaar voor mechanische beschadiging van tank, leidingen of appendages 
bestaat (b.v. door aanrijding of vallende voorwerpen), moet de bovengrondse 
installatie hiertegen zijn beschermd. 

Opvangbak 

10.5. Een tank moet zijn omgeven door een vloeistofdichte omwalling of wand (tankput); 
de omwalling of wand moet met de ondergrond waarop de tank is geplaatst een 
vloeistofdichte bak vormen. De omwalling of wand moet voldoende sterk zijn om 
weerstand te kunnen bieden aan de als gevolg van een lekkage optredende 
vloeistofdruk. Zonodig moet de bak tegen verzakking zijn gefundeerd. De 
constructie van de opvangbak dient te voldoen aan BRL-K554 (kunststof) en BRL-K 
792 (metaal). 

10.6. De inhoud van een opvangbak moet ten minste gelijk zijn aan de opslagcapaciteit 
van de tank. 
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10.7. lndien in een opvangbak of tankput twee of meer tanks zijn opgesteld, dan moet de 
opnamecapaciteit van deze voorziening ten minste gelijk zijn aan de 
opslagcapaciteit van de grootste tank, vermeerderd met 10% van de gezamenlijke 
opslagcapaciteit van de overige tanks. 

10.8. Het hemelwater moet uit de tankput of opvangbak worden afgevoerd door een 
leiding waarin buiten en zo dicht mogelijk bij de omwalling of wand een afsluiter is 
aangebracht; deze afsluiter moet gesloten worden gehouden en mag slechts voor 
het laten afvloeien van hemelwater worden geopend; deze voorzieningen kunnen 
achterwege blijven, indien boven de vloeistofdichte bak een afdak is aangebracht, 
zodanig dat geen hemelwater in de bak kan komen, of indien een pompvoorziening 
is opgenomen die slechts voor het verpompen van hemelwater in bedrijf mag 
worden gesteld. De afvoer van hemelwater moet gecontroleerd geschieden: onder 
toezicht of via een olie-afscheider. 

10.9. Behoudens de regenwaterafvoerleiding zijn doorvoeringen van leidingen door een 
tank-omwalling of door een andere constructie, bestemd om productlekkages 
binnen een beperkt gebied te houden, niet toegestaan. 

10.10. Boven de opvangbak dient een afdak te zijn aangebracht, zodanig dat geen 
regenwater in de bak kan komen. 

10.11. Eventueel in de opvangbak verzameld product en/of regenwater moet zo spoedig 
mogelijk worden verwijderd. 

10.12. Met olie verontreinigd water dient als gevaarlijk afval te word en afgevoerd. 

Afleveren van brandstof 

10.13. Het afleveren van brandstof dient zonder morsen te geschieden. 

10.14. Aflevering vindt uitsluitend plaats aan voertuigen die niet bestemd zijn voor 
wegvervoer en die bestemd zijn voor eigen bedrijfsmatig gebruik, waarbij een 
jaaromzet van ten hoogste 25.000 liter wordt bereikt. 

10.15. lndien de tank dient voor het kleinschalig afleveren van brandstoffen aan 
motorvoertuigen, dan moet de afleverslang zijn voorzien van een vulpistool met een 
automatische afslagkraan. Ook indien een handpomp wordt gebruikt moet het 
vulpistool van een automatische afslag zijn voorzien. lndien het vulpistool buiten 
gebruik niet hoger is opgehangen dan het hoogste vloeistofniveau in de tank, moet 
een hevelbreker in de afleverleiding zijn aangebracht. Het vulpistool moet goed 
weggehangen kunnen worden. 

10.16. Ter plaatse van het afleverpunt moet de opstelplaats van de voertuigen over een 
oppervlakte van ten minste 3 x 5 meter voorzien zijn van een aaneengesloten 
verharding, waarmee gedurende beperkte tijd het doordringen van gemorst product 
in de bodem wordt verhinderd. Gemorst product moet met behulp van 
absorptiemateriaal zo spoedig mogelijk worden verwijderd, tenzij de verharding 
vloeistofdicht is uitgevoerd en een voorziening is getroffen waarbij het hemelwater 
via een olie-afscheider wordt afgevoerd. In de nabijheid van het afleverpunt moet 
een daarop afgestemde hoeveelheid absorptiemateriaal in voorraad worden 
gehouden. 

10.17. Een automatische afslagkraan van een vulpistool mag niet in geopende stand 
worden vastgezet. Een vulpistool dient na gebruik met de opening naar boven 
gericht te worden geplaatst op een daarvoor bestemde en geschikte plaats boven 
de opvangbak. 

10.18. lndien het ontluchtingspunt op een afleverpomp zich bevindt beneden het hoogste 
vloeistofniveau in de voorraadtank, dan moet de ontluchtingsleiding van de pomp 
worden teruggevoerd naar de bovenzijde van de tank. 
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10.19. Bij de opstelplaats van een tankend voertuig moet binnen een afstand van 10 meter 
ten minste een draagbaar brandblustoestel aanwezig zijn met een blusvermogen 
van 43A/2338 volgens NEN-EN 3-4. 

Vullen van een tank 

10.20. Het vullen van een tank uit een tankwagen moet geschieden door een zowel aan de 
aanvoerende tankwagen als aan de vulleiding gekoppelde slang. De tankwagen 
moet tijdens het lossen in de open lucht zijn opgesteld. Het vullen van een tank 
moet zonder lekken of morsen van vloeistof geschieden. Tijdens het vullen mag de 
peilgelegenheid niet zijn geopend. lndien tijdens het vullen lekkage wordt 
geconstateerd, dient het vullen direct te worden beeindigd. Tanks met een inhoud 
van ten hoogste 5.000 liter en die niet zijn voorzien van een vulleiding met een 
overvulbeveiliging, moeten worden gevuld met een vulpistool dat is voorzien van 
een automatische 
afslagmechanisme. Het pistool waarmee een tank wordt gevuld mag niet zijn 
voorzien van een vastzetmechanisme. 

10.21. Een tank mag voor ten hoogste 95% met vloeistof word en gevuld. lndien een tank 
wordt gevuld via een vulleiding, moet deze aansluiting in de tank zijn voorzien van 
een overvulbeveiliging, die zodanig is uitgevoerd, dat de tank voor ten hoogste 95 % 
kan worden gevuld. De overvulbeveiliging moet zijn voorzien van een KIWA-keur 
conform BRL-K 636. 

10.22. Een tank die niet is voorzien van een vulleiding met een overvulbeveiliging, moet 
worden gevuld met een vulpistool dat is voorzien van een automatische afslagkraan. 

10.23. Onmiddellijk nadat de vloeistof in een tank is overgebracht en de losslang is 
afgekoppeld moet de vulopening of vulleiding met een goed sluitende dop worden 
afgesloten. 

10.24. Alvorens met het vullen wordt begonnen moet door middel van een peilstok of 
vloeistofstandaanwijzer de vloeistofinhoud worden bepaald. Het opnemen van de 
vloeistofinhoud met een peilstok moet geschieden door een speciaal daartoe 
bestemde peilopening die, behoudens tijdens het peilen, gesloten moet zijn. 
Peilstokken moeten zijn vervaardigd van kunststof of van een metaal dat onedeler is 
dan staal, zodat vonkvorming en galvanische corrosie zo veel mogelijk wordt 
tegengegaan. Tevens moeten peilstokken zijn voorzien van een elastisch einde om 
te voorkomen dat de t8:nkwand wordt beschadigd door het peilen. 

10.25. De tanks moeten voorzien zijn van een peilinrichting of een vloeistofstandaanwijzer. 
Een peilinrichting of een vloeistofstandaanwijzer moet zodanig zijn ingericht dat het 
uitstromen van vloeistof uit de tank, ook door verkeerde werking of door breuk, 
onmogelijk is. lndien het defect raken van de peilinrichting een lekkage kan 
veroorzaken, moet de peilinrichting dezelfde sterkte hebben als de tank. Een 
peilinrichting of vloeistofstandaanwijzer moet zodanig zijn aangebracht dat het 
gebruik van de waterverwijderleiding niet wordt belemmerd. 

Beeindiging opslag 

10.26. Wanneer de opslag in een tank wordt beeindigd, dient dit minimaal vijf werkdagen 
van tevoren aan het bevoegd gezag te worden gemeld. 

10.27. Wanneer een tank buiten gebruik wordt gesteld moet de tank worden geledigd, 
worden schoongemaakt volgens BRL-K 905 en afgevoerd door een tanksaneerder 
die door KIWA is gecertificeerd overeenkomstig BRL-K 902. 
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11. VERWARMINGSINSTALLATIES MET EEN NOMINALE BELASTING TOT 130 
KW 

Aardgasgestookt toestel 

11.1. Een aardgasgestookt toestel moet voldoen aan de CE-merk of GASKEUR
keuringseisen, voorzover deze betrekking hebben op de beveiliging, de ontsteking 
en het ontwijken van gas en moet rechtmatig zijn voorzien van het CE-merk of 
GASKEUR-merk. 

11.2. Een stooktoestel moet voor de ingebruikneming, alsmede na elke reparatie en 
wederafstelling van de installatie, aan de hand van de CE-merk of GASKEUR
keuringseisen op goed en veilig functioneren worden gecontroleerd door het 
aardgasleverend bedrijf of een ander door het aardgasleverend bedrijf erkende 
deskundige. 

11.3. Een aardgasinstallatie als gedefinieerd in de norm NEN 1078:2004, alsmede de 
ruimte waarin deze installatie is opgesteld, moet voldoen aan de voorschriften 
gesteld in de norm NEN 1078:2004. 

11.4. De uitmonding van het verbrandingsgasafvoersysteem van een aardgasgestookt 
stooktoestel moet voldoen aan de daaraan gestelde voorschriften in NEN 1078 en 
moet daarbij ten minste uitmonden in het gebied "vrije uitmonding" zeals in de norm 
3028 is aangegeven. 

11.5. Daarbij moet de uitmonding tevens een hoogte bezitten van tenminste 1 m 
bovendaks. 

11.6. Een stock- of verwarmingsinstallatie moet zo vaak als voor de goede werking 
noodzakelijk is, worden onderhouden en afgesteld. Een verwarmingsinstallatie en 
een verbrandingsgasafvoersysteem moeten ten minste een maal per jaar warden 
gereinigd en beoordeeld op noodzakelijke afstelling, onderhoud en reparaties. 

12. MILIEUZORG 

Besparing van grondstoffen en voorkomen afvalstoffen 

12.1 . De in de inrichting vrijkomende afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik 
zoveel mogelijk naar soort warden gescheiden, verzameld, bewaard en afgevoerd. 
Dit geldt in ieder geval voor de volgende afvalstoffen: 

papier en karton; 
glas; 
GFT-afval; 
metalen inclusief blik en aluminium; 
hout; 
aardewerk, puin en beton; 
polyetheen cq polyethyleen (o.a. landbouwfolie); 
overige bedrijfsafvalstoffen. 

Hiervan mag warden afgeweken als onvoldoende afzetmogelijkheden voorhanden 
zijn ofwel als afvoer alleen mogelijk is tegen onevenredig hoge kosten. Een en 
ander is ter beoordeling van het bevoegd gezag. 

Waterbesparing 

12.2. Lekverliezen van water en inefficient watergebruik ten gevolge van niet optimaal 
gebruik van apparatuur moet warden voorkamen. 

12.3. Het waterverbruik (in m3
) maet jaarlijks warden geregistreerd. Deze registraties 

moeten warden opgenomen in het in voorschrift 12.5. bedoelde milieulogboek. 

12.4. Binnen de inrichting dient voor schoonmaakdoeleinden zo min mogelijk drink- of 
grondwater te worden gebruikt. 
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Milieulogboek 

12.5. Er moet een milieulogboek warden bijgehouden, waarin vanaf het van kracht 
warden van de beschikking ten minste de volgende zaken warden opgenomen; 

deze beschikking, alsmede overige relevante (milieu)vergunningen; 
de resultaten van de in deze vergunning voorgeschreven keuringen en/of 
metingen en registraties; 
de resultaten van de in deze vergunning voorgeschreven onderzoeken; 
de bevindingen van alle inspecties die met betrekking tot de zorg voor het 
milieu van belang zijn; 
alle van belang zijnde gegevens (zoals datum, tijdstip, tijdsduur, aard, 
hoeveelheid, oorzaak, plaats en windrichting) van voorgevallen incidenten 
die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van de genomen 
maatregelen. 
de registratie van bedrijfsafvalstoffen; 
de registratie van gevaarlijke afvalstoffen; 
het logboek van de stookinstallatie. 
de registratie van diertelgegevens. 

12.6. Het milieulogboek moet te allen tijde beschikbaar zijn voor inzage door een door het 
bevoegd gezag aangewezen toezichthoudend ambtenaar. 

Energiebesparing 

12. 7. Ten einde inzicht te krijgen in het aardgas- en elektriciteitsverbruik en de variatie 
daarin om daarmee onnodig verbruik te voorkomen, moet in de inrichting een 
jaarlijks registratie warden bijgehouden van: 
- het aardgasverbruik (of andere brandstoffen) in m3

; 

- het elektriciteitsverbruik in kWh; 

12.8. De voornoemde registraties moeten worde·n opgenomen in het in voorschrift 12.5. 
bedoelde milieulogboek. 
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