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Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van Westvoorne. 

Aanvraag 
Op 6 mei 2009 hebben wij een aanvraag ontvangen van VOF C.H. Tol voor een vergunning 
ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor het oprichten en in werking hebben van een 
melkrundveehouderij en akkerbouwbedrijf. De inrichting was hiervoor meldingsplichtig en vie I 
onder het Besluit landbouw milieubeheer. 

De inrichting is gelegen aan de Quacksedijk 6 te Rockanje, kadastraal bekend gemeente 
Westvoorne, sectie A, nummers 268, 528, 529, 879 en 880. 

De directe omgeving kan worden gekenmerkt als een enkele burgerwoning met enkele 
agrarische bebouwingen. 

De volgende wijzigingen worden aangevraagd: 
Er worden een 3-tal n;euwe s/eufsilo's gerealiseerd voor de ops/ag van veevoer. 
Er wordt een nieuwe melkstal met wachtruimte en technische ruimtes gerealiseerd. 
Tevens wordt hierachter een strostal voor aandachtskoeien geplaatst die tevens dienst 
zal doen als afkalfstal. 
Er worden twee ligboxenstallen gereal;seerd. Deze worden voorzien van een Groen
Label vloer met Groen Label nr. SS 97.05.055. 

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van het totaal aantal aangevraagde 
dierenplaatsen. 

Tabel1 : 

RAV-code Aantal NH3 per dier NH3 totaal 
dierplaatsen (kg) (kg) 

Volwassen paarden K1 4 5 20,0 
Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar; 

overlge huisvestlngssystemen 
A3 23 3,9 89,7 

Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar; 
A3 92 3,9 358,8 

ovenge huisvestingssyslemen 
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Melk- en kalfkoeien ouder dan 

2 jaar; overige A 1.6.1 40 9,5 380,0 
huisvestingssystemen 

Melk- en kallkoeien ouder dan 

2 jaar; loopstal met sleufvloer en A 1.5.2* 228 9,2 2.097,6 
mestschuif 

Melk- en kalfkoeien ouder dan 

2 jaar; loopstal met sleufvloer en A 1.5.2* 228 9,2 2.097,6 
mestschuif 

Kalveriglo's; vrouwelijk jongvee 

tot 2 jaar 
A3 19 3,9 74,1 

Totaal: 634 5.117,8 

Toe/ichting: Voor de diercategorieen en de omrekenfactoren is uitgegaan van de Regeling ammoniak 
en veehouderij en de omrekeningsfactoren uit de Regeling geurhinder en veehouderij. 

De in bovenstaande tabel met een * aangegeven melk- en kalfkoeien worden gehouden in 
een afdeling die is uitgerust met Groen-Label vloeren. Deze vloeren hebben een zogeheten 
Groen-label erkenning, onder nummer BB 97.05.055. 

Activiteitenbesluit 
Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer in werking 
getreden. Dit besluit is ook wei bekend als "Activiteitenbesluit". In het Activiteitenbesluit zijn 
voar verschillende activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden algemene 
voorschriften opgenomen. Met het Activiteitenbesluit wordt de vergunningplicht op grond van 
de Wet milieubeheer voor de meeste inrichtingen opgeheven. Aileen zogenaamde gpbv
inrichtingen en inrichtingen die vallen onder een categorie genoemd in bijlage I van het 
Activiteitenbesluit blijven vergunningplichtig op grond van de Wet milieubeheer. De bedrijven 
waarvoor de vergunningplicht blijft bestaan, zijn in het Activiteitenbesluit gedefinieerd als 
zogenaamde type C inrichtingen. 

De vergunningaanvraag heeft betrekking op een inrichting die voldoet aan de omschrijving uit 
categorie c (Iandbouwinrichtingen waarop het Besluit landbouw milieubeheer op grond van 
artikel 3 of artikel4 van dat besluit niet van toepassing is) van bijlage I van het 
Activiteitenbesluit. De inrichting wordt dan oak aangemerkt als een type C inrichting en is 
vergunningplichtig met dien verstande dat een aantal voorschriften uit het Activiteitenbesluit 
rechtstreeks, dus zonder dat deze in deze vergunning expliciet zijn opgenomen, mogelijk van 
toepassing is. V~~r zover dit het geval is, is dit elders in deze beschikking aangegeven. 

Zoals blijkt uit de aanvraag vinden binnen de inrichting de volgende, in het Activiteitenbesluit 
genoemde, activiteiten plaats: 

Het lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende 
voorziening. 

I ngevolge artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit dient voor deze activiteiten een melding 
ingediend te worden. De informatie uit de aanvraag d.d. 6 mei 2009 hebben wij aangemerkt 
als de melding. 
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Vergunde situatle 
De inrichting stand voorheen te boek als meldingsplichtig en viel onder het Besluit landbouw 
milieubeheer. Ingevolge het gestelde in Bijlage I, onderdeel B, onder 1, sub b, van het 8esluit 
omgevingsrecht juncto artikel 3, lid 1, sub b, van het Besluit landbouw milieubeheer is de 
inrichting nu vergunningplichtig op grand van de aanwezigheid van meer dan 200 stuks 
melkrundvee. 

Procedure 

Voorbereiding 
De voorbereiding van de beschikking op de aanvraag heeft plaatsgevonden overeenkomstig 
het bepaalde in de afdeling 3.4 van de Aigemene wet bestuursrecht (Awb) en afdeling 13.2 
van de Wet milieubeheer. 

Overgangsrecht Wabo 
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) In werking 
getreden. Blj de invoering van deze wet is een aanta! andere wetten gewijzigd. Uit het 
overgangsrecht, zoals dat is opgenomen in artikeI1.2, tweede lid, van de Invoeringswet 
Wabo, voigt dat de wetswijzigingen niet van toepassing zijn op dit besluit, omdat de aanvraag 
om vergunning voor de inwerkingtreding van de Wabo is ingedlend. In dit besluit worden dan 
ook de wetten aangehaald, zoals zij luidden voordat zij bij invoering van de Wabo werden 
gewijzigd. Zodra dit besluit onherroepelijk is geworden, wordt het gelijkgesteld met een 
omgevingsvergunning in de zin van de Wabo. 

Zlenswijzen 
De ontwerpbeschikking heeft van 16 juni tot en met 27 juli 2011 ter inzage gelegen. Binnen 
deze termijn konden zienswijzen worden ingediend. 
Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn schriftelijk zienswijzen ingebracht, die als 
voigt zijn samengevat: 

Stichting Duinbehoud, ingekomen op 12 juli 2011 
De Stichting Duinbehoud refereert in haar zienswijzen aan de zienswijzen die al zijn 
ingebracht bij de directie Omgevingsdiensten, afd. vergunningen van de Provincie 
Zuid-Holland van 13 oktober 2010, dossiernr. PZH-2010-203272725 en hun zienswijze op het 
Voorontwerp actualisatie Bestemmingsplan Landelijk Gebied Westvoorne 2011 m.b.t. de 
locatie Quacksedijk 6, Rockanje, van 6 juni 2011. 

De zienswijzen behelzen de volgende punten: 
1. In het kader van de aanvraag voor een vergunning Natuurbeschermingswet is door 

bureau Goderie een habitattoets uitgevoerd. Deze habitattoets heeft de Stichting 
Duinbehoud niet kunnen overtuigen, voor wat betreft de geschetste risico's van de 
ammoniakuitstoot voor de nabijgelegen Natura-2000 gebieden. 

2. De afstand tussen het Natura-2000 gebied Voorne's Duin en de locatie van het 
melkveebedrijf bedraagt minder dan 2.000 meter. De verhoging van de ammoniakuitstoot 
tot 5.117,8 kg ammoniak bij de vergroting van het bedrijf zalleiden tot een 
onaanvaardbare belasting van het milieu in de directe omgeving en zeer waarschijnlijk 
ook tot negatieve effecten voor de beschermde habitats in Voorne's Duin. Volgens 
artikel19 van de Natuurbeschermingswet 1998 moet, wanneer de mogelijkheid van 
significante effecten aanwezig is, er een passende beoordeling plaatsvinden. Deze 
passende beoordeling heeft niet plaatsgevonden. De Stichting Duinbehoud dringt met 
grote nadruk aan op deze passende beoordeling. 
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3. In het rapport van het bureau Goderie worden de effecten van de stikstofdepositie door 
het voorgenomen project op de Natura 2000-gebieden gebagatelliseerd. Ais de waarden 
genoemd op pagina 21 van deze habitattoets bij de vergunning (Natuurbeschermingswet) 
worden overschreden, kan dit alles leiden tot onherstelbare schade aan diverse voor 
verzuring gevoelige gebieden. 

4. De Stichting Duinbehoud refereert verder aan het document van de provincie Zuid
Holland: "Antwoord nr. 2473 van 18 april 2011 van Gedeputeerde Staten op vragen van 
de Partij voor de Dieren". Hierin spreken GS zich duidelijk uit voor een moratorium op 
megastallen en de vestiging van intensieve veehouderij. De provincie houdt volgens dit 
document al jaren de vestiging van inrichtingen voor intensieve veehouderij tegen. 
Volgens de provincie Zuid Holland dienen provincie en gemeenten (dus ook de gemeente 
Westvoorne) de aanvragen voor inrichtingen voor intensieve veehouderij te toetsen aan 
het hiervoor vigerende beleid. Stichting Duinbehoud vindt het dan ook uiterst 
bevreemdend, dat de gemeente Westvoorne toch stappen zet in die richting. 

5. Verder wordt vastgesteld, dat er geen rekening is gehouden met cumulatie voor het 
bepalen van schadelijke effecten op Natura-2000 door de toename van de 
stikstofdepositie. In het goed te keuren bestemmingsplan staan ook vestiging en 
vergroting van paardenhouderijen vermeld. Ook de autonome groei van het autoverkeer 
plus de groei door reconstructies van enkele wegen en de toename van het 
recreatieverkeer in de gemeente Westvoorne en de ontwikkelingen van Maasvlakte 2 
moeten daarin worden meegewogen. Deze komen in het geval van de totstandkoming 
van de megastallen nog bovenop de deposities van schadelijke stoffen. De gemeente 
dient zich bij de besluitvorming weI terdege rekenschap te gaven van daze toenames. 

Vereniging van verontruste burgers van Vaarne (VVBV), ingekomen op 24 juli 2011 
6. Er wordt een mijieuvergunning verleend voor ean badrijf dat pas tegen 2020 wordt 

verondersteld volledig in werking te zijn. In de komende jaren zal de ammoniakuitstoot 
volgens voorschrift van The National Emission Ceiling (NEG) van de Europese Unie 
drastisch moeten worden verlaagd. De vraag is of dit bereikt zal worden met de Groen 
Label vloer nr. BB 97.05.055. Aangevoerd wordt dat deze vloer in feite al verouderd is. 
Daar de eerste uitbreiding van het bedrijf pas tegen 2015 wordt voorzien, meent de 
WBV dat de thans opgestarte procedure rand de bouw- en milieuvergunning geen 
enkele noodzaak dient. 

7. In de ontwerpvergunning wordt een uitstoot per volwassen melkkoe van 9,5 kg NH3 
genoemd. Oit is sen maximum dat al verplicht is vanaf 2008. De genoemde uitstoot is 
niet meer dan aen veronderstelling. Immers de genoemde Groen Label vloer levert in de 
praktijk een uitstoot van ca. 11 kg NH3 per dierplaats per jaar. Met andere woorden, er 
wordt een bedrijf vergund dat al v66r de realisering verouderd is, omdat het niet kan 
voldoen aan de vanaf 2008 gestelde wettelijke normen. 

8. Om aan de wettelijk gestelde normen te voldoen, zullen verbeterde stalvloeren moeten 
worden toegepast. De WBV wijst er op dat per 1 februari 2011 verbeterde vloeren in de 
Regeling ammoniak en veehouderij (RAV) zijn opgenomen, te weten de stalvloeren G1, 
G2, G3 en G4 die aile voor een betere NH3 reductie kunnen zorgen. 

9. De na 2015 geplande uitbreiding leidt tot een inrichting voor intensieve veehouderij. Oit is 
in strijd met provinciaal beleid dat geen nieuwvestiging van intensieve veehouderijen in 
de provincie meer toestaat, inclusief intensieve melkveehouderijen waar in dit geval 
sprake van is. De WBV spreekt er derhalve zijn verbazing over uit dat voor afronding 
van de bestemmingsplanprocedure reeds een milieuvergunning voor het gehele bedrijf 
wordt verleend. 
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10. Het Centraal Planbureau voor de Leefomgeving en de Universiteit van Amsterdam 
komen in een gezamenlijk onderzoek (2011) tot de conclusie dat de "critical load" van 
stikstofoxiden in Natura 2000-gebied Voorne's Duin ernstig wordt onderschat. Derhalve is 
het volstrekt onwenselijk om op korte afstand van Voorne's Duin deze zeer grote 
uitbreiding van een melkveehouderij met een aanzienlijke vergroting van de NH3 uitstoot 
te vergunnen. 

11. De WBV verbaast zich er over dat in de milieuvergunning geen eisen worden gesteld om 
uitstraling van verlichting in de stallen te voorkomen. 

Ten aanzien van deze zienswijzen overwegen wij het volgende: 

Zienswijzen Stichting Duinbehoud 

Ad 1 tim 3 
De Stichting Duinbehoud maakt bezwaren tegen de habitattoets, uitgevoerd in het kader van 
de aanvraag in het kader van de Natuurbeschermingswetvergunning. Dit betreft een ander 
wettelijk kader dan de Wet milieubeheer. De habitattoets is uitgevoerd om te bepalen of de 
aangevraagde activiteiten een aanvaardbare invloed hebben op een aantal omringende 
natuurgebieden. Deze toetsing vindt plaats in het kader van de Natuurbeschermingswet. Op 
dit moment dient onder het regime van de Wabo bij het verlenen van een 
omgevingsvergunning te worden "aangehaakt" bij de aanvraag voor een vergunning 
Natuurbeschermingswet. Echter, de onderhavige milieuvergunning is aangevraagd op 6 mei 
2009, v66r de inwerkingtreding van de Wabo op 1 oktober 2010. Op de onderhavige 
aanvraag blijft het oude Wm-regime van toepassing. Dit is in de Wabo zo vastgelegd. Het 
oude Wm-regime kende nog geen aanhaakplicht. De bescherming van omringende 
natuurgebieden hoeft derhalve in het kader van de onderhavige procedure niet te worden 
beschouwd. De in deze zienswijzen genoemde argumenten vallen dus buiten het kader van 
deze vergunning. 
Overigens dient hierbij te worden opgemerkt dat de provincie Zuid-Holland voornemens is de 
Natuurbeschermingswetvergunning te verlenen. Bovendien kan hierbij ter informatie reeds 
worden vermeld dat de door bureau Goderie uitgevoerde habitattoets wordt aangepast op de 
door de Raad van State gemaakte opmerkingen bij een procedure voor twee 
energiecentrales op de Maasvlakte. Met deze aanpassingen zal de 
Natuurbeschermingswetvergunning voor het onderhavige bedrijf zeer waarschijnlijk worden 
verleend. 

Ad4 
In de zienswijze wordt het moratorium aangehaald op megastallen en de vestiging van 
intensieve veehouderij van GS van Zuid-Holland, zoals aangehaald in "Antwoord nr. 2473 
van 18 april 2011 van Gedeputeerde Staten op vragen van de Partij voor de Dieren". In dit 
document staat dat Staatssecretaris Bieker (van het ministerie van Economische Zaken, 
Landbouwen Innovatie) de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de provincies 
via een brief (d.d. 25 maart 2011, kenmerk: 192082/1) heeft gevraagd om mee te werken aan 
een maatschappelijke dialoog over megastallen. Gedeputeerde Staten geven aan in te 
stemmen met de inhoud van de brief. Voorts wordt aangegeven dat provincies en gemeenten 
primair verantwoordelijk zijn voor ruimtelijk beleid met betrekking tot megastallen. Gemeenten 
dienen bouwaanvragen voor megastallen te toetsen aan het bestaande provinciale en het 
gemeentelijke ruimtelijk beleid. De in de brief verwoordde argumenten vallen aile binnen het 
kader van het ruimtelijk beleid van provincies en gemeenten. De toetsing aan het ruimtelijk 
beleid vindt plaats in het kader van het bestemmingsplan. 
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De Wet milieubeheer heeft betrekking op een ander wettelijk kader dan het ruimtelijk beleid 
en toetst milieugevolgen van een inrichting. 
Wei bestaat de mogelijkheid om de milieuvergunning te weigeren op grond van het 
bestemmingsplan. Hiervoor wordt verwezen naar de overwegingen ten aanzien van de 
zienswijzen onder ad 9. 

AdS 
De schadelijke effecten van de cumulatie van de stikstofdepositie op Natura-2000 gebieden 
wordt beschouwd in het kader van de Natuurbeschermingswet. De Wet milieubeheer biedt 
hiervoor geen wettelijk kader. 

Zienswijzen Vereniging van verontruste burgers van Voome (VVBV) 

Ad 6 
In de zienswijze wordt gesteld dat de aangevraagde stallen pas tegen 2020 geheel 
gerealiseerd zullen zijn. Het is correct dat in eerste instantie stall en 4 en 5 zullen worden 
gebouwd. Daarna, circa 5 jaar na realisatie van stallen 4 en 5, zal stal6 worden toegevoegd. 
De bouw van stal6 zal tussen 2017 en 2020 gereed zijn. 5inds 1 oktober 2010 is de Wabo 
van kracht. Zodra het onderhavige besluit in het kader van de Wm onherroepelijk is 
geworden, wordt de milieuvergunning gelijkgesteld met een omgevingsvergunning in de zin 
van de Wabo. Dit staat verwoord in de Invoeringswet Wabo in artikeI1.2, eerste lid. De te 
verlenen omgevingsvergunning vervalt hierdoor niet meer van rechtswege (zoals onder de 
Wet milieubeheer nog wei het geval was). Op grond hiervan blijft de vergunning zijn gelding 
houden, zodat het mogelijk blijft om stal 6 in de periode tussen 2017 en 2020 te realiseren. 
In het huidige stelsel (Wabo) dient het bevoegd gezag periodiek in te schatten of de 
omgevingsvergunning nog actueel is en of nog te·realiseren gedeelten van de inrichting nog 
wei voldoen aan BBT. Op grond van artikel2.30 en 2.31, eerste lid, onder b, van de Wabo 
moet het bevoegd gezag regelmatig ambtshalve bezien of de beperkingen en voorschriften 
nog toereikend zijn. Mocht in de toekomst worden geconstateerd dat dit niet het geval is, dan 
kan het bevoegd gezag met een actualisatie van de milieuvergunning alsnog afdwingen dat 
volgens BST gebouwd wordt. 

Het NEC beleid (National Emission Ceilings) is een uitwerking van de Europese richtlijn 
2001/81/EC (de NEC richtlijn), waarin voor de Europese lidstaten emissieplafonds voor 2010 
voor de stoffen NOx, 502, NH3 en VOS zijn vastgesteld. De richtlijn heeft tot doer de 
oppervlakte in Europa die door verzuring is aangetast minimaal met de helft te verminderen. 
In het NEC-beleid worden landelijke doelstellingen verwoord . In het kader van het NEC
beleid zijn streefgetallen genoemd voor een landelijke reductie van de ammoniakuitstoot. Het 
landelijke beleid voor em issie- en daarmee depositiereductie is onder meer vormgegeven in 
het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (verder: Besluit huisvesting). Zoals 
hieronder onder ad 7 is verwoord, kan de aangevraagde stalvloer nr. BB 97.05.055 (BWl 
2010.24.v1, vloertype A) worden aangemerkt als BBT. 
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Ad 7 
In de aanvraag is voor de nieuwe stallen het volgende stalsysteem aangevraagd: 
BB 97 05 055. Het betreft een ligboxenstal met dichte sleufvloer met gieratvoer en 
mestschuif. Dit stalsysteem was ten tijde van de aanvraag gekenmerkt met RAV code A 1.5.2 
zoals aangegeven in paragraaf 2.3 van de aanvraag. In de huidige RAV (zoals gewijzigd in 
de Regeling van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 3 oktober 2011, nr. 
DP2011054567 tot wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij) is hetzelfde systeem 
beschreven. De code is echter gewijzigd in BWl 2010.24.v1, vloertype A. V~~r dit systeem 
bedraagt de NH3 emissie voor stallen met permanent opstallen nog steeds 9,2 kg per 
dierplaats per jaar (en dus niet 9,5 kg zoals vermeld in de zienswijze onder 7). 
In artikel 2 van het Besluit huisvesting staat weergegeven dat indien in een veehouderij 
dieren worden gehuisvest van een diercategorie waarvoor een maximale emissiewaarde is 
aangegeven, er voor die dieren geen huisvestingssystemen mogen worden·toegepast met 
een emissiefactor die hoger is dan deze maximale emissiewaarde. Voor het houden van 
melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar geldt volgens bijlage 1 van het besluit een maximale 
emissiewaarde van 9,5 kg ammoniak per jaar. De RAV is een op de Wet ammoniak en 
veehouderij gebaseerde ministeriele regeling die de emissiefactoren bevat die nodig zijn om 
in de vergunde en in de aangevraagde situatie de ammoniakemissie van een veehouderij te 
kunnen berekenen. De RAV bevat een lijst (bijlage 1) met de verschillende stalsystemen per 
diercategorie en de daarbij behorende emissiefactoren. Voor het toe te passen stalsysteem 
met kenmerk BWl 2010.24.V1, vloertype A geldt bij permanent opstallen een emissiefactor 
van 9,2 kg NH3 per dierplaats per jaar. Oit is minder dan 9,5 kg NH3 per dierplaats per jaar. 
Dit systeem voldoet dus aan het Besluit huisvesting, omdat aile nieuwe stallen, behalve de 
strohokken, hiermee worden uitgevoerd. De strohokken horen bij h.et "huisvestingssysteem" 
beweiden (RA V code A 1.100.1). Hiervoor geldt een emissiefactor van 9,5 kg NH3 per 
dierplaats per jaar. Ook hiervoor wordt dus voldaan aan de maxima Ie emissiewaarde van 
9,5 kg NH3 per dierplaats per jaar. 
De in de zienswijze genoemde emissie van 11 kg per dierplaats per jaar hoort bij het 
stalsysteem A 1.100.2 permanent opstallen. Dit is het stalsysteem zoals aanwezig in de 
bestaande stallen. 
Overigens zijn voor de duidelijkheid de voorschriften in de definitieve beschikking aangepast 
aan de nieuwe RAV-codering. 

Ad 8 
Aangegeven wordt dat er momenteel sprake is van verbeterde stalvloeren die een lagere 
ammoniakemissie veroorzaken dat de in de aanvraag genoemde stalvloeren. Er wordt 
gesteld dat deze dus moeten worden toegepast. 
Getoetst is aan de eis om de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare 
Technieken (BBT) toe te passen (onder andere artikel 5a.1 van het Inrichtingen- en 
vergunningenbesluit, juncto artikel 8.11 van de Wm, momenteel artikeI2.14, lid 1, aanhef en 
onder c, Wabo). In de Wet ammoniak en veehouderij is bepaald dat een 
huisvestingssysteem, dat op 1 januari 2007 nog niet in de veehouderij aanwezig was, aan de 
voorschriften van het Besluit huisvesting moet voldoen. Voor diercategorieen waarvoor het 
redelijk is om emissie-eisen te stellen, zijn maximale emissiewaarden opgenomen in het 
Sesluit huisvesting. De maximale emissiewaarden zijn opgenomen in bijlage 1 bij het Besluit 
huisvesting. Deze dienen in acht te worden genomen bij nieuwbouw. 
Met betrekking tot de stallen voor rundvee ouder dan 2 jaar overschrijdt de emissiefactor van 
het aangevraagde huisvestingssysteem de maximale emissiewaarde niet. De uitvoering van 
deze stallen voldoet derhalve aan de eis van het toepassen van de BST. 
De vergunning kan derhalve op dit punt niet worden geweigerd. 
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De in de zienswijze genoemde stalvloeren G1, G2, G3 en G4 voor rundvee worden in de 
RAV, zoals deze nu van kracht is, niet genoemd. 

Ad 9 
Onder dit punt wordt gerefereerd aan het provinciaal beleid dat geen nieuwvestiging van 
intensieve veehouderijen in de provincie meer toestaat. Oit beleid is vastgelegd in de 
provinciale structuurvisie "Visie op Zuid-Holland", vastgesteld op 2 juli 2010. Oit omvat de 
structuurvisie, de uitvoeringsagenda en de verordening ruimte. De provinciale structuurvisie 
Visie op Zuid-Holland omvat de ruimtelijke plannen van de provincie Zuid-Holland. 

Op 1 juli 200B zijn de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Invoeringswet Wro in 
werking getreden, waardoor milieuvergunningen geweigerd kunnen worden wegens strijd met 
ruimtelijke plannen. De Invoeringswet van de Wro voegt een nieuw derde lid toe aan 
artikelB.10 van de Wet milieubeheer. Op grond van dit artikellid kan de milieuvergunning 
worden geweigerd wanneer door verlening daarvan strijd zou ontstaan met een 
bestemmingsplan, inpassingsplan, beheersverordening, provinciale verordening op basis van 
art 4.1, lid 3, Wro of een AMvB op basis van art. 4.3, lid 3, Wro. Oit is echter geen verplichting 
voor het bevoegd gezag. 

In het concept-bestemmingsplan Landelijk Gebied Westvoorne 2011 zijn geen 
belemmeringen opgenomen voor de aangevraagde situatie. Om te onderzoeken of de 
uitbreiding negatieve effecten' op de omringende natuur kan hebben, zijn er twee 
onderzoeken uitgevoerd, te weten een ammoniakdepositieberekening en een habitattoets. 
De conclusie uit deze onderzoeken is dat de geplande uitbreiding van de veehouderij te 
Rockanje zelfstandig of in combinatie met andere projecten en plannen geen significant 
negatief effect heeft op de soorten en habitats waarvoor in Natura-2000 gebied'en, Solleveld 
& Kapittelduinen, Voornes Ouin en Ouinen Goeree & Kwade Hoek instandhoudingsdoelen 
van kracht zijn. Het voorantwerp bestemmingsplan heeft reeds ter inzage gelegen. De 
milleuvergunning kan dan ook op grond hiervan niet worden geweigerd. 
Bovendien is hier geen sprake van een intensieve veehouderij. Het betreft hier een 

I 
grondgebonden veehouderij. Immers het bedrijf is geheel, dan wei in overwegende mate 
afhankelijk van het voortbrengend vermogen van de in de omgeving van het bedrijf gelegen 
gronden. Het rundvee van het bedrijf wordt immers gevoerd met gras en ma"is afkomstig van 
deze gronden. Zonder dit gras en snijma"iS van deze granden is er geen voer voor de koeien. 
Het bedrijf betreft dan ook onomstotelijk een grondgebonden veehouderij. 

Ad 10 
De depositie van ammoniak in natuurgebieden is op grand van de Wet milieubeheer geen 
criterium am een vergunning te weigeren. Hiertoe zijn in het kader van de 
Natuurbeschermingswet regels opgenomen. Aangezien het in het onderhavige geval gaat om 
een aanvraag van v66r 1 oktober 2010, dus voor de inwerkingtreding van de Wabo, is er 
geen sprake van de plicht tot aanhaken bij de vergunning Natuurbeschermingswet. 
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Ad 11 
Gesteld wordt dat ter voorkoming van lichthinder voorschriften dienen te worden opgenomen. 
Deze zienswijze achten wij gegrond. In de definitieve beschikking is een voorschrift 
opgenomen dat dient ter voorkoming van lichthinder naar de omgeving. Overigens zij 
opgemerkt dat in het kader van het bestemmingsplan een houtwal om de nieuwe stallen 
aangeplant dient te worden. Hiervoor wordt met de gemeente oak een overeenkomst 
gesloten in het kader van het bestemmingsplan. Deze dient naast een landschappelijke 
waarde tevens als afscherming van de lichtuitstraling. Deze lichtuitstraling kan overigens 
slechts plaats vinden vanuit de open zijgevels. Het dakvlak zal geheel dicht zijn, waardoor 
van hieruit geen Iichthinder zal plaats vinden. 

Toetsingskader en inhoudelijke beoordeling van de aanvraag 

Aigemeen 
De Wet milieubeheer omschrijft in de artikelen 8.B, B.9 en 8.10 het toetsingskader voor de 
beslissing op de aanvraag. 
Hierna wordt aangegeven hoe de aanvraag zich tot het toetsingskader verhoudt. Wij 
beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze 
beslissing van invloed kunnen zijn. 

In verband met de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, 
merken wij het volgende op: 

Bij de beslissing op de aanvraag hebben wij betrokken: 
Conform artikel 8.8, lid 1, Wet milieubeheer hebben wij bij de beslissing op de aanvraag 
betrokken: 

de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan 
veroorzaken; 
de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge sam en hang bezien, die de inrichting 
kan veroorzaken, mede gezien haar technische kenmerken en haar geografische ligging; 
de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen, 
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de 
bescherming van het milieu; 
de voor het einde van de in artikel 3: 16 van de Aigemene wet bestuursrecht bedoelde 
termijn overeenkomstig artikel 3: 15 van die wet naar voren gebrachte zienswijzen en 
door de krachtens artikel8.7 aangewezen adviseurs en overeenkomstig artikel8.31 
ultgebrachte adviezen; 
de moge/ijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het 
milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, dan wei zoveel mogelijk te 
beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen; 
het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en 
organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting voor het milieu 
veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te 
verminderen, dat degene die de inrichting drijft, met betrekking tot de inrichting toepast, 
alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert. 
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MER 
In het Besluit milieu-effectrapportage 1994 (zoals gewijzigd in 1999) is in onderdeel C, onder 
categorie 14, opgenomen voor welke situaties er een MER-plicht geldt voor de aangevraagde 
activiteiten. Voor het houden van rundvee en paarden geldt op grond hiervan geen MER
plicht. 

Agrarische activiteiten 

Wet ammoniak en veehouderij 
De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) bevat bijzondere regels voor de gevolgen van 
ammoniakemissie uit bij veehouderijen behorende dierenverblijven. De wijze waarop de 
ammoniakemissie uit de dierenverblijven bij een veehouderij moet worden berekend, is 
opgenomen in de bij deze wet behorende ministeriele regeling, de Regeling ammoniak en 
veehouderij (RAY). 
Samen met de emissie-eisen die op grond van de Wet milieubeheer aan de huisvesting van 
dieren worden gesteld (Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit 
huisvesting)), vormt de Wav het wettelijke instrumentarium voor het aspect ammoniak. Indien 
de inrichting een gpbv-installatie betreft, worden in dit kader ook nog verdergaande eisen 
gesteld. Deze eisen komen voort uit de IPPC-richtlijn. 
Binnen de inrichting is geen sprake van een gpbv-installatie. Aanvullende eisen zijn dus niet 
van toepassing. 

Voor de gevolgen voor het milieu die veroorzaakt worden door directe opname uit de lucht 
van ammoniak door bomen en planten is de Wav niet van toepassing. 
De Wav is een op emissie gerichte benadering van de ammoniakproblematiek. Bij de 
beoordeling van een aanvraag voor een milieuvergunning is de ligging ten opzichte van zeer 
kwetsbare gebieden van belang. Een vergunning moet in principe worden geweigerd indien 
een dierenverblijf geheel of gedeeltelijk is gelegen in een zeer kwetsbaar gebied, dan wei 
binnen een zone van 250 meter rond een zodanig gebied (artikel4 (oprichting veehouderij) 
en artikel 6 (verandering veehouderij) Wav). 
Als zeer kwetsbare gebieden worden aangemerkt gebieden die deel uitmaken van de 
ecologische hoofdstructuur (EHS) en onmiddellijk voorafgaand aan het vervallen van de 
Interimwet ammoniak en veehouderij (lav) als voor verzuring gevoelig werden aangemerkt. 

Het dichtstbijzijnde zeer kwetsbare gebied is het Voornes Duin. De kortste afstand tussen de 
rand van dit zeer kwetsbare gebied en een dierenverblijf binnen de inrichting bedraagt 
ca. 1,7 kilometer. De dierenverblijven van onderhavige inrichting liggen derhalve niet binnen 
een zone van 250 meter van een zeer kwetsbaar gebied. Voor deze inrichting geldt geen 
beperking met betrekking tot het ammoniakplafond, veer zover dit de emissie van ammoniak 
uit dierenverblijven en de invloed daarvan op zeer kwetsbare gebieden betreft. Vanwege de 
ligging van de veehouderij buiten een 250 meter zone van een zeer kwetsbaar gebied wordt 
voldaan aan het gestelde in de Wav. 

Beste Beschikbare Technieken (BBT) 
Getoetst is aan de eis om de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare 
Technieken (BBT) toe te passen (onder andere artikel 5a.1 van het Inrichtingen en 
vergunningenbesluit, juncto artikel 8.11 van de Wm, momenteel artikel2.14, lid 1, aanhef en 
onder c, Wabo). Voor diercategorieen waarvoor het redelijk is am emissie-eisen te stellen zijn 
maximale emissiewaarden opgenomen in het Besluit huisvesting. Het besluit geeft een goed 
beeld van de 'stand der techniek'. 
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De eisen in het Besluit huisvesting zijn tot stand gekomen door rekening te houden met 
gegevens die het bevoegd gezag op grond van artikel 5a.1 van het Ivb ook bij het vaststellen 
van BBT moet betrekken. De maximale emissiewaarden zijn opgenomen in bijlage 1 bij het 
Besluit huisvesting en dienen in acht te worden genomen bij nieuwbouw en aanpassing van 
huisvestingssystemen (feitelijke vervanging van het huisvestingssysteem). In de Way is 
bepaald dat een huisvestingssysteem, dat op 1 januari 2007 nog niet in de veehouderij 
aanwezig was, afzonderlijk aan de voorschriften van het Besluit huisvesting moet voldoen. 
Voor bestaande hUisvestingssystemen geldt een aantal bijzondere bepalingen, zoals een 
overgangstermijn (zie bijlage 2 bij het Besluit huisvesting). 

In onderstaande tabel is per diercategorie per stal de maxima Ie emissiewaarde naast de 
emissiefactor van het aangevraagde huisvestingssysteem gezet. 

Tabel: huisvestingssystemen aangevraagde sltuatie 

Emissiefactor op basis van bijlage 1 van de RAVen maxima'e emissiewaarde op basis van 
bijlage 1 van het Besluit huisvesting. 

Stal Diercategorie/huisvestingssysteem Aantal Em issiefactor Maximale 

dieren (kg NH3 per emissiewaarde 

dlerplaats per (kg NH3 per 

jaar) dierplaats per 

iaar) 

Volwassen paarden K1 4 5 .. 
Vrouwelijk jongvee tot 

2 jaar; overige A3 23 3,9 9,5 
huisvestingssystemen 

Vrouwelijk jongvee tot 

2 jaar; overige A3 92 3,9 9,5 
hulsvestingssystemen 

Melk- en kalfkoeien 

ouder dan 2 jaar; 

overige 
A 1.6.1 40 9,5 9,5 

h uisvestingssystemen 

Melk- en kalfkoeien 

ouder dan 2 jaar; 

loopstal met A 1.5.2* 22B 9,2 9,5 
sleufvloer en 

mestschuif 

Melk- en kalfkoeien 

ouder dan 2 jaar; 

loopstal met A 1.5.2* 22B 9,2 9,5 
sleufvloer en 

mestschuif 

Kalveriglo's; 

vrouwelijk jongvee tot A3 19 3,9 9,5 
2jaar 

Totaal: 634 

.. niet bepaald 
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Met betrekking tot de stallen voor rundvee overschrijdt de emissiefactor van het 
huisvestingssysteem de maximale emissiewaarde niet. De uitvaering van deze stallen 
voldoet aan de eis van het toepassen van de BBT. 
Voor paarden is geen maximale emissiewaarde bepaald. 

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) 

A/gemeen 
De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) geeft normen voar de geurbelasting die een 
veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig object. Daarbij is onderscheid gemaakt 
tussen de ligging van geurgevaelige objecten binnen of buiten de bebouwde kom en binnen 
of buiten concentratiegebieden. De geurbelasting van een inrichting is o.a. afhankelijk van het 
aantal en soort dieren dat binnen de inrichting aanwezig is. In de Regeling geurhinder en 
veehouderij (Rgv) zijn voor verschillende diercategorieen geuremissiefactoren vastgesteld. 
De geurbelasting voor onder andere varkens en kippen dient te worden berekend met het 
hiervoor oniWorpen programma 'V-stacks vergunning' . Voor geurgevoelige objecten die deel 
uitmaken van een andere veehouderij (zoals een rundveehouderij) en geurgevoelige objecten 
die na 19 maart 2000 nog deel uitmaakten van een andere veehouderij, maar nu niet meer, 
gelden geen berekende normen voor de geurbelasting. Voor deze geurgevoelige objecten 
gelden wei minimaal aan te houden afstanden tussen het emissiepunt van de inrichting en de 
buitenzijde van het geurgevoelig object. Daarnaast geld en voor aile dierenverblijven, 
ongeacht de diersoort, eveneens minimaal aan te houden afstanden tussen de buitenzijde 
van het dierenverblijf en de buitenzijde van geurgevoelige objecten. 

Ligging geurgevoelige objecten 
De geurgevoelige objecten liggen niet in een concentratiegebied en liggen buiten de 
bebouwde kom van Rockanje. 

In de Wgv is bepaald dat voor een dierenverblijf, waarin dieren worden gehouden waarvoor 
geen geuremissiefactor is vastgesteld, een vaste afstand tot een geurgevoelig object geldt 
van minimaal 50 meter buiten de bebouwde korn . Deze afstand geldt tot het emissiepunt. 
Daarnaast dient op grond van de Wgv de afstand van de buitenzijde van een dierenverblijf tot 
de buitenzijde van een geurgevoelig object minimaal 25 meter buiten de bebouwde kom te 
zijn. 

De dichtstbijzijnde woning aan de Quacksedijk 4 te Rockanje bevindt zich op een afstand van 
ca. 230 meter van het daarbij dichtstbij gelegen dierverblijf. 

Aan de vereiste afstanden wordt derhalve voldaan. De Wgv vormt geen weigeringsgrond. 

Cone/usia 
Onderhavige aanvraag voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Wgv. Nu aan de Wgv wordt 
voldaan, wordt dit als BBT beschouwd. 
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Brandveiligheid, PGS-CPR 

Algemeen 
Brand is een van de aspecten die tot nadelige gevolgen voor het milieu kunnen leiden en valt 
dus in beginsel onder de reikwijdte van de WmlWabo. Criterium voor het stellen van 
brandveiligheidseisen is of de nadelige gevolgen voor het milieu door brand zich tot buiten de 
inrichting kunnen uitstrekken. 
Brandveiligheidseisen kunnen worden opgesteld vanuit verschillende invalshoeken. Wij 
streven bij vergunningverlening ingevolge de Wabo een integrale benadering na waarbij 
onderlinge afstemming plaatsvindt tussen betrokken actoren. Dit leidt ertoe dat het gewenste 
brandveiligheidsniveau wordt gerealiseerd. 

Met ingang van 1 november 2008 is het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken 
(Gebruiksbesluit) in werking getreden. Er is voor een nieuwe afbakening gekozen tussen 
bouw- en milieuregelgeving. Wanneer er sprake is van: 

de opslag van brandbare en milieugevaarlijke stot(fen) en de opslaghoeveelheid boven 
de grens van tabel 2.1.8 van het Gebruiksbesluit ligt, dan is de Wm lWabo het wettelijke 
kader; 
de opslag van brandbare en milieugevaarlijke stof(fen) en de opslaghoeveelheid onder: 
de grens van tabel 2.1.8 van het Gebruiksbesluit ligt, dan is het Gebruiksbesluit het 
wettelijke kader; 
de opslag van brandbare en NIET milieugevaarlijke stof(fen), dan is het Gebruiksbesluit 
het wettelijke kader. 

lri de onderhavige inrichting is er sprake van de opslag van kleine hoeveelheden 
(milieu)gevaarlijke stoffen en bestrijdingsmiddelen. Op grond van tabel 2.1.8 van het 
Gebruiksbesluit is het Gebruiksbesluit het wettelijke kader. Derhalve zijn er in deze 
vergunning geen brandveiligheidsvoorschriften opgenomen. 

In de inrichting vinden geen activiteiten plaats, waardoor de kans op brand of explosie 
zodanig is dat hiervoor extra maatregelen noodzakelijk zijn. Ten aanzien van blusapparatuur 
worden voorschriften gesteld. 

Bodem 
Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse 
Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). In de Regeling aanwijzing 
BBT-documenten is de NRB aangewezen als BBT (Best Beschikbare Techniek). 
Uitgangspunt van de NRB is dat door een doelmatige combinatie van bodembeschermende 
maatregelen en voorzieningen een verwaarloosbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A) 
wordt gerealiseerd. 

Zoals blijkt uit de aanvraag vinden binnen de inrichting de volgende, bodembedreigende 
activiteit(en) plaats: 
1. het opslaan van diesel in een bovengrondse tank; 
2. het opslaan van smeerolie in een bovengrondse tank; 
3. het opslaan van bestrijdingsmiddelen in een kast; 
4. het opslaan van kuilvoer in een sleufsilo; 
5. het opslaan van mest in mestkelders. 
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De activiteit(en) genoemd onder 1 en 2 moeten op grond van artikel1.4 van het 
Activiteitenbesluit worden uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften in dat besluit en de 
daarop gebaseerde ministeriele regeling. Voor de overige activiteiten zijn ter voorkoming van 
bodemverontreiniging en/of realisatie van een verwaarloosbaar bodemrisico voorschriften in 
deze vergunning opgenomen. 

Afvalwater 

A/gemeen 
De uitgangspunten voor de bescherming van het milieu tegen verontreiniging door de lozing 
van afvalwater zijn vastgelegd in de Waterwet (Wtw), de Wet milieubeheer (Wm) en de 
Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer. 

De drie belangen die deze wetten en regeling ten aanzien van afvalwater behartigen zijn: 
de doelmatige werking van een openbaar riool en de verwerking van het slib uit het 
openbaar riool; 
de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie; 
de bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam. 

Bij de toepassing van deze regelgeving moet onderscheid gemaakt worden tussen directe en 
indirecte lozingen. Van een indirecte lozing is sprake als er wordt geloosd met een werk op 
een ander werk. Ten aanzien van indirecte lozingen zijn er twee mogelijkheden: 

lozingen rechtstreeks op een zuiveringtechnisch werk, deze vallen onder de Wtw; 
lozingen op een openbaar vuilwaterriool van waaruit het afvalwater in een 
zuiveringtechnisch werk (een rioolwaterzuiveringsinstallatie) wordt gebracht en overige 
indirecte iozingen (bijvoorbeeld via een zuivering van een andere inrichting); deze vallen 
onder de WmlWabo. 

Het direct lozen van afvalwater op een oppervlaktewaterlichaam valt altijd onder de Wtw. 

Binnen de inrichting ontstaan de volgende afvalwaterstromen: 
bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard; 
reinigingswater van de stallen en de melkinstallatie; 
hemelwater. 

De eerste twee stromen worden geloosd op de mestkelders, de laatste op het 
oppervlaktewater. 

De inrichting betreft een type C-inrichting. De voorschriften die zijn genoemd in hoofdstukken 
3 en 4 van het Activiteitenbesluit zijn ook van toepassing. Voor het onderdeel afvalwater zijn 
de artikelen van paragraaf 3.1.3 van toepassing. 

Voor de lozing van het vrijkomende afvalwater zijn voldoende voorschriften opgenomen in het 
Activiteitenbesluit. Het opstellen van maatwerkvoorschriften is niet noodzakelijk. 

Agrarisch afva/wafer 
Tijdens het reinigen van de stallen komt een afvalwaterstroom vrij. Het 
(reinigings-)afvalwater wordt opgevangen in de drijfmestkelders. Dit mesthoudend afvalwater 
wordt samen met de drijfmest verspreid over de landbouwgronden conform het Besluit 
gebruik meststoffen. 
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Uit beoordeling van de aanvraag blijkt dat er ten aanzien van het te lozen afvalwater door het 
bedrijf voldoende maatregelen en voorzieningen zijn getroffen. In de vergunning zullen 
specifieke voorschriften voor het te lozen afvalwater worden gesteld. 

Energie 

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

In de vergunning is ten aanzien van het energieverbruik een registratieverplichting 
opgenomen. Het energieverbruik van 60.000 kWh en de aandacht voor energiebesparing 
(energiezuinige ventilatie en warmteterugwinning bij melkkoeling) binnen het bedrijf geeft 
geen aanleiding om in de vergunning aanvullende voorschriften op te nemen op het gebied 
van energiebesparing. 

Geluid 

Toetsingskader 
. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en de maxima Ie geluidniveaus worden getoetst 
aan respectievelijk de richt- en grenswaarden in de "Handreiking Industrielawaai en 
vergunningverlening" d.d. 21 oktober 1998. Hoofdstuk 4 van voornoemde handreiking is van 
toepassing op situaties waarbij nag geen gemeentelijk beleid voor de normstelling voor 
industrielawaai is opgesteld. 

Beschrijving van de activiteiten 
De activiteiten die relevant zijn voor het aspect geluid zijn het rijden met tractoren en andere 
voertuigen en de ventilatoren die zich op de veestallen bevinden. Het rijden met voertuigen 
vindt voornamelijk plaats van 7.00 uur tot 19.00 uur; de ventilatoren zijn 24 uur per dag in 
bedrijf. Buiten deze uren kan het in de avonduren van 19.00 tot 23.00 uur voorkomen dat 
circa een half uur met tractoren wordt gereden 
Incidenteel kan het voorkomen dat tijdens zaai- en oogstwerkzaamheden en door andere 
onvoorziene omstandigheden er buiten de werktijden van 7.00 uur tot 19.00 uur gewerkt 
wordt. 
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Ugging van de infichting 
De omgeving van de inrichting kan worden gekarakteriseerd als agrarische omgeving buiten 
de bebouwde kom. 

De dichtstbijzijnde woning van derden bevindt zich op een afstand van ca. 230 m van de 
grens van de inrichting. De woning ligt in een omgeving die kan worden gekarakteriseerd als 
agrarisch met verspreide bebouwing. 

Cone/usie 
Ten aanzien van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, de maxima Ie geluidsniveaus en 
indirecte hinder is de situatie milieuhygianisch aanvaardbaar. 

Onderzoek VROM inspectie Zuid 
Door de VROM-inspectie Zuid is anderzoek verricht naar de geluidsbelasting ten gevolge van 
veehouderijen. De resultaten zijn weergegeven in de notitie "Onderzoek naar de 
geluidbelasting van enkele agrarische bedrijven en bedrijvigheden" (maart 1996). 
Op grond van deze notitie moet worden aangenomen dat de referentieniveaus ter plaatse 
van nabij gelegen woningen worden overschreden tengevolge van het pneumatisch vullen 
van voedersilo's, het verladen van dieren en het legen van mestkelders voor zover deze 
activiteiten.buiten de dagperiode (van 07.00 - 19.00 uur) plaatsvinden. Het vullen van silo's, 
het verladen van dieren en het leg en van mestkelders is buiten de dagperiode derhalve niet 
toegestaan . Gedurende de nachtperiode kan het incidenteel voorkomen dat er sprake is van 
het laden en lossen van dieren. 

Conclusie 

Algemeen 
Uit de overwegingen voigt dat ten opzichte van de ontwerpbeschikking de aan de vergunning 
te verbinden voorschriften moeten worden aangevuld (voorschrift opgenomen ter voorkoming 
van lichthinder naar de omgeving). Wij blijven verder van mening dat de gevraagde 
vergunning in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het 
milieu als geheel onder voorschriften ter bescherming daarvan kan worden verleend en dat 
de technieken die binnen de inrichting worden toegepast, aangemerkt kunnen worden als de 
best beschikbare. De inrichting valdeet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte 
voorschriften - aan de beste beschikbare technieken (SST) ter voorkoming van emissies naar 
de lucht, de bodem, het water, lichtemissies, geluidemissies, afvalpreventie, externe 
veiligheid en energiebesparing. Veor de everwegingen per milieuthema wordt verwezen naar 
de desbetreffende paragraaf in de toetsingsdocumenten. 
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Besluit 

Aigemeen 
Gelet op de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde overwegingen beslu.iten wij de 
gevraagde vergunning te verlenen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij behorende 
bescheiden. 

Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschriften . 

Verhouding aanvraag-vergunning 
De gehele aanvraag maakt deel uit van de vergunning. 

V~~r zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde 
voorschriften, zijn de voorschriften bepalend. 

Geldigheid van de vergunning 
Overeenkomstig artikel 8.20, eerste lid, van de Wet milieubeheer geldt de verleende 
vergunning voor een ieder die de inrichting drijft. Deze draagt er zorg voor dat de aan de 
vergunning verbonden voorschriften worden nageleefd. 

Overige regels en wetten 

Aigemeen 
Het verlenen van deze vergunning houdt niet in dat hiermee is voldaan aan de be paling en die 
in andere wetten, verordeningen enz. (zoals de Natuurbeschermingswet 1998, Woningwet, 
Bouwverordening, bestemmingsplan of besluiten ingevolge de Gezondheids- en welzijnswet 
voor dieren) zijn gesteld dan wei op grand hiervan worden voorgeschreven. 

Nadat de vergunning in werking is getreden, zullen wij erop toezien of de inrichting in werking 
is conform deze vergunning. Hiertoe zullen toezichthouders - met of zonder 
vooraankondiging - de inrichting bezoeken. In deze vergunning zijn geen voorschriften 
gesteld over de bevoegdheden van de toezichthouder met betrekking tot het vorderen van 
gegevens en het betreden van plaatsen. Oit vanwege het feit dat hoofdstuk 5 van de 
Aigemene wet bestuursrecht hier al in voorziet. 

Met betrekking tot de inrichting zijn, naast de aan de vergunning verbonden voorschriften, 
onder andere regels op grand van de volgende besluiten van toepassing . 
Daarom zijn ten aanzien van de in deze besluiten genoemde onderwerpen geen 
voorschriften aan deze vergunning verbonden. 
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Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) 
De inrichting waarop de vergunningaanvraag betrekking heeft, is een type C inrichting als 
bedoeld in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit). 
Zoals blijkt uit de aanvraag vinden daarbinnen de volgende, in het Activiteitenbesluit 
genoemde, activiteit(en) plaats: het lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een 
bodembeschermende voorziening. 
Wij merken op dat deze activiteit(en) volgens artikel1.4 van het Activiteitenbesluit moet(en) 
plaatsvinden overeenkomstig de voorschriften uit dat besluit en de daarop gebaseerde 
ministeri~le regeling. 

Besluit brandveilig gebruik bouwwerken 
Gebouwen moeten brandveilig worden gebruikt. Per 1 november 2008 gelden daarvoor 
landelijke eisen die zijn vastgelegd in het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken 
(Gebruiksbesluit). Die eisen werken rechtstreeks. Daarnaast is voor de meer risicovolle 
vormen van gebruik een gebruiksvergunning of een gebruiksmelding nodig. De inrichting 
waarop de vergunningaanvraag betrekking heeft, is mogelijk meldings- of vergunningplichtig 
op grond van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit). Een 
gebruiksmelding en een aanvraag voor een gebruiksvergunning moet worden gedaan op het 
daarvoor vastgestelde formulier. Het formulier en de daarbij behorende toelichting kunnen 
worden gedownload (www.vrom.nl/gebruiksbesluit) of bij de gemeente worden verkregen. 

Koelmiddelen 
Binnen de inrichting zijn koelinstallaties aanwezig die HCFK's (R22) en HFK's (407C, 410A, 
R440) als koelmedium bevatten. Het betreffen geen natuurlijke koudemiddelen. De 
regelgeving voor de koudemiddelen CFK's, HCFK's en HFK's in koelinsJaliaties is verspreid 
over verschillende verordeningen, besluiten en ministeriele regelingen. De onderstaande 
regelgeving is rechtstreeks van toepassing, afhankelijk van het toegepaste koelmedium. 

Voor CFK's en HCFK's: 
Europese verordening 2037/2000 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen; 
8esluit ozonlaagafbrekende stoffen milieubeheer 2003; 
Regeling lekdichtheid koelinstallaties in de gebruiksfase 2006. 

Voor CFK's, HCFK's en HFK's: 
Warenwetbesluit drukapparatuur. 

Het voorhanden hebben, het bedrijfsmatig toepassen en het antdoen van genoemde 
koelmiddelen moeten valdoen aan de voorschriften uit deze besluiten en aan het bepaalde in 
de daarop gebaseerde nadere regels. 
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Beroep 

Algemeen 

Voor de mogelijkheid van het indienen van beroep en een verzoek tot het treffen van een 
voorlopige voorziening, wijzen wij op de desbetreffende tekst in de bijgevoegde kennisgeving. 
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Voorschriften 

1 HET HOUDEN VAN DIEREN 

1.1 Aigemeen 

1.1.1 
In de inrichtin~ mogen ten hoogste de volgende aantallen dieren aanwezig zijn: 

Diersoort Aantal 
Paarden 4 
Vrouwelijk jongvee 115 
Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 496 
Kalveren 19 

1.1.2 
Dierlijk afval mag niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Het afval moet zo 
spoedig mogelijk, volgens de bij of krachtens het Besluit dierlijke bijproducten en de Regeling 
dierlijke bijproducten gestelde regels, uit de inrichting worden verwijderd. 
Het bewaren van dierlijk afval, in afwachting van afvoer naar een destructiebedrijf, moet 
zodanig geschieden dat geen geurhinder optreedt, het aantrekken van ongedierte wordt 
voorkomen en geen vermenging met ander afval of materiaal optreedt. Verder mag het 
dierlijk afval geen visuele·hinder veroorzaken. 

1.1.3 
Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden verbrand. 

1.1.4 
Wanneer in de stallen dan wei op of bij het ert ongedierte (zoals ratten, muizen of insecten) 
voorkomt, moeten doelmatige bestrijdingsmaatregelen worden getroffen. 

1.1.5 
Ramen en deuren van stallen moeten gesloten worden gehouden voor zover ze geen functie 
hebben veor luchtinlaat of het doorlaten van personen, dieren, vaste mest of goederen. 

1.2 Het houden van rundvee 

1.2.1 
Stallen nummers 5 en 6, zoals aangegeven op tekening 09004-1 bij de aanvraag, moeten 
met het systeem ligboxenstal met dichte sleufvloer met gierafveer en mestschuif zijn 
uitgevoerd (RAV code BWl 2010.24.v1, vloertype A van februari 2011). De stallen moeten 
overeenkomstig de bij de vergunning behorende tekeningen en bijlage worden uitgevoerd, 
tenzij anders in de voorschriften staat aangegeven. 
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1.2.2 
Aile maatregelen en voorzieningen die een doelmatige werking van het huisvestingssysteem 
waarborgen moeten worden getroffen. Het gaat hier ten minste om de maatregelen en 
voorzieningen die zijn genoemd in de bij dit huisvestingssysteem behorende 
systeembeschrijving. Dit betreft de beschrijving met het nummer BWl 201 0.24.V1, vloertype 
A van februari 2011. 

Toelichting: De maatregelen en voorzieningen zijn ook opgenomen in de beoordelingstabeJ 
van deze stal die deel uitmaakt van de overwegingen bij het besluit. 

1.2.3 
Het mestafvoersysteem, met de daarbij behorende onderdelen en leidingen, moet zodanig 
worden onderhouden dat altijd een goede werking is gewaarborgd. 

1.3 Het houden van paarden 

1.3.1 
De vloer van een paardenbox moet mestdicht worden uitgevoerd. 

1.3.2 . 
De vloer van een paardenbox moet zijn aangesloten op een vloeistofdichte mestkelder. 

1.3.3 
De geproduceerde vaste mest moet wekelijks uit de stalling worden verwijderd. De stalling 
moet wekelijks worden voorzien van een verse, voldoende dikke laag stro. De laag stro in de 
paardenboxen moet voldoende dik zijn om de gier van de paarden op te kunnen nemen. 

1.3.4 
Het is verboden am afvalstoffen als bodemmateriaal voor de rijbak te gebruiken. 

1.4 Behandeling en bewaring vaste mest 

1.4.1 
Vaste mest en organisch afval moeten zijn opgeslagen op een mestdichte mestplaat, die is 
voorzien van een opstaande rand of een gelijkwaardige voorziening. 

1.4.2 
Uitzakkend vocht en verontreinigd regenwater mogen niet op of in de bodem terechtkomen. 
Dit vocht moet door middel van een gesloten, mestdichte riolering worden afgevoerd naar 
een mestdichte opslagruimte. 

1.4.3 
Transport van vaste mest moet geschieden in daarvoor geschikte transportmiddelen die op 
correcte wijze moeten zijn beladen. 
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1.5 Opslag van veevoeder in een silo 

1.5.1 
Het pneumatisch of mechanisch vullen van silo's is verboden tussen 19.00 uur en 07.00 uur, 
alsmede op zondagen en algemeen erkende feestdagen. 

1.5.2 
ledere silo alsmede zijn ondersteunende constructie, moet zodanig zijn geconstrueerd dat 
aile bij normaal gebruik optredende krachten veilig en zonder blijvende of ontoelaatbare 
vervorming kunnen worden opgenomen. De silo moet stabiel staan opgesteld op een 
voldoende draagkrachtige fundering. 

1.5.3 
Hinderlijke stofverspreiding bij het vullen van silo's moet worden voorkomen door het 
opvangen van het via de ontluchting ontwijkende stof. 

1.6 Kuilvoer I natte bijproducten 

1.6.1 
Het inkuilen en het uitkuilen van veevoer mag niet plaatsvinden tussen 19.00 en 07.00 uur. 

1.6.2 
Eventuele restanten van het kuilvoer en/of natte bijproducten moeten direct op een zodanige 
wijze worden opgeslagen dat er geen geuroverlast kan plaatsvinden. 

1.6.3 
Een voerkuil en/of opslag van natte bijproducten moet'zodanig zijn gesitueerd dat de afstand 
tot woningen van derden of gevoelige objecten ten minste 25 meter bedraagt. 

1.6.4 
Een voederopslag waaruit perssappen en eventueel percolatiewater kunnen vrijkomen, moet 
zijn voorzien van een vloeistofkerende vloer. De perssappen moeten via de bedrijfsriolering 
worden afgevoerd naar een mestput of opvangput. 

1.7 Koelinstallatie van de melktank 

1.7.1 
De koelinstallatie moet altijd bereikbaar zijn voor bediening, inspectie en onderhoud. 

1.7.2 
Er moet een inspectie- en preventief onderhoudsschema van de koelinstallatie van de 
melktank aanwezig zijn. Het bedoelde schema moet aan een controlerend ambtenaar op 
verzoek worden getoond. 

1.7.3 
Bij vervanging van het in de koelinstallatie aanwezige koudemiddel, moet dit worden afgetapt, 
zonder dat dit zich in de atmosfeer kan verspreiden. 
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2 AKKERBOUW OPEN GRONDTEEL T 

2.1 Gewasbeschermingsmiddelen en biociden 

2.1.1 
Een ruimte mag uitsluitend met gewasbeschermingsmiddelen en/of biociden worden 
behandeld als ramen, deuren en ventilatieopeningen zijn gesloten. Ramen, deuren en 
ventilatie-openingen moeten tot 2 uur na afloop van de behandeling gesloten blijven. 

2.2 Afvalstoffen 

2.2.1 
Het bewaren en composteren van afgedragen gewas en andere plantaardige afvalstoffen 
moet plaatsvinden op een vloeistofkerende ondergrond met opstaande randen of een 
gelijkwaardige voorziening. De stapeling moet zodanig plaatsvinden dat uitzakkend vocht niet 
van de vloeistofkerende ondergrond kan vloeien. Indien dit vocht niet op de openbare 
riolering of anderszins uit de inrichting kan of mag worden afgevoerd moet het vocht worden 
afgevoerd naar een vloeistofkerende opslagruimte. 

2.2.2 
Het bewaren of composteren van afgedragen gewas en andere plantaardige afvalstoffen 
moet plaatsvinden op ten minste 5 m van de erfafscheiding, op ten minste 5 m van de insteek 
van een sloat, op ten minste 100 m van de bebouwde kom en op ten minste 50 m van een 
waning van derden of een gevoelig object. 

2.2.3 
Composteerbaar afval dat vrijkomt tijdens de teelt moet in afgeslotEm of met een zeil 
afgedekte containers worden bewaard en moet binnen een termijn van 14 dagen afgevoerd 
worden naar een centrale verwerkingsinrichting. Composteerbaar afval dat vrijkomt tijdens de 
teeltwisseling moet binnen 3 dagen uit de inrichting zijn verwijderd. 

2.3 Lozen van relnlgings- en ontsmettingsafvalwater 

2.3.1 
Het vrijkomende reinigings- en ontsmettingswater mag niet op de riolering worden geloosd. 

2.3.2 
Het vrijkomende reinigings- en ontsmettingswater moet via de bedrijfsriolering worden 
afgevoerd naar een mestput of opvangput. 

2.3.3 
Het afvalwater in de mestput of opvangput moet worden uitgereden over de 
landbouwgronden overeenkomstig het 8esluit gebruik meststoffen. 
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3 NITRMTHOUDENDE MESTSTOFFEN 

3.1 Aigemeen 

3.1.1 
Van aile nitraathoudende meststoffen moet conform paragraaf 2.1 van PGS 7 zijn vastgesteld 
tot welk type zij behoren. 

3.1.2 
In een registratiesysteem of logboek moeten de volgen'de actuele gegevens zijn opgenomen: 

de typen meststoffen binnen de inrichting aanwezig; 
de hoeveelheden van de verschillende typen. 

3.1.3 
Binnen de inrichting mag maximaal10.000 kg type C meststoffen in de kunstmestsilo worden 
opgeslagen. 

3.2 Bewaren en transporteren van kunstmest 

3.2.1 
Nitraathoudende kunstmeststoffen mogen niet in een stookruimte of in een opstellingsruimte 
van een stookinstallatie worden bewaard. 

3.2.2 
Binnen 10 m van nitraathoudende kunstmeststoffen mogen zich geen K1- of K2-vloeistoffen 
bevinden en binnen 5 m geen K3-vloeistoffen. 

4 GEVAARLlJKE STOFFEN, OPSLAG IN EMBALLAGE 

4.1 Aigemeen 

4.1.1 
De opslag van gevaarlijke stoffen in emballage moet voldoen aan het gestelde in de 
voorschriften 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5, 3.9.1, 3.10.1 en 3.10.2 van de richtlijn PGS 15. 

4.1.2 
Licht ontviambare en ontvlambare vloeistoffen mogen in de bij de arbeid gebruikt wordende 
toestellen in geen grotere hoeveelheid aanwezig zijn dan voor de goede gang van het werk 
vereist is. Buiten de toestellen mogen zij slechts in een hoeveelheid van ten hoogste 40 liter 
of kg aanwezig zijn. De overige brand bare vloeistoffen moeten zijn geborgen in een 
uitsluitend voor dit doel bestemde losse kast. 

4.1.3 
Gevaarlijke stoffen moeten worden bewaard in dichte en voldoende sterke verpakking. 

4.1.4 
Lege, niet gereinigde emballage moet worden opgeslagen als volle. 
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4.1.5 
In de inrichting moet nabij de opslag van (vloeibaar) gevaarlijk afval, voor de aard van de 
opgeslagen stoffen geschikt materiaal aanwezig zijn om gemorste of gelekte stoffen te 
neutraliseren, indien nodig te absorberen en op te nemen. 
Gemorste gevaarlijke afvalstoffen moeten zonodig worden geneutraliseerd. Zij moeten 
onmiddellijk worden opgenomen en behandeld als omschreven onder het hoofdstuk 
gevaarlijke stoffen. De opgenomen gemorste (vloei)stof moet worden opgeslagen in daarvoor 
bestemde, voor de aard van de stof geschikte, gesloten emballage. 

Toefichfing: Als absorberend materiaal kan worden gebruikt permulite of vermiculite. 

5 AFLEVERINSTALLATIE VOOR MOTORBRANDSTOF 

5.1 Aigemeen 

5.1.1 
Bij het afteveren van motorbrandstof aan een voertuig mag niet worden gerookt of open vuur 
aanwezig zijn. 
Op of nabij een afleverinstallatie moet met betrekking tot dit verbod een veiligheidsteken 
overeenkomstig NEN 3011 duidelijk zichtbaar zijn aangebracht. · 

5.1.2 
Bij het afleveren van motorbrandstof aan een voertuig mag de motor van het voertuig niet in 
werking zijn. 
Op of nabij een afleverinstallatie moet met betrekking tot dit verbod een bord duidelijk 
zichtbaar zijn aangebracht. 

5.2 Handpomp 

5.2.1 
Een hand pomp moet zodanig zijn ingericht, dat slechts gedurende een daartoe strekkende 
opzettelijke bediening, vloeistof uit de handpomp kan stromen. 

Ais er geen toezicht wordt gehouden moet een afleverinstallatie zijn afgesloten, zodat 
onbevoegden de pomp niet in werking kunnen stellen. 

5.3 Kleinschalige aflevering 

5.3.1 
Een tank voor het kleinschalig afleveren van brandstoffen aan motorvoertuigen moet zijn 
voorzien van een pomp. Afleveren door vrije val naar een lager gelegen afname(tank) is niet 
toegestaan. De aflevering uit de instal/atie mag geschieden met een handgedreven of 
elektrische pomp. Indien gebruik wordt gemaakt van een elektrische pomp, dan moet het 
afleverpistool zijn voorzien van een automatische afslag. 

Een handpomp moet zodanig zijn ingericht, dat slechts gedurende een daartoe strekkende 
opzettelijke bediening, vloeistof uit de handpomp kan stromen. Het pistool mag niet zijn 
voorzien van een vastzetmechanisme. Het vulpistool moet goed weggehangen kunnen 
worden. 
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5.3.2 
De afleverinstallatie moet bij het afleveren van vloeibare brandstoffen vanuit een 
bovengrondse opslagtank aan voertuigen, die bestemd zijn voor eigen bedrijfsmatig gebruik 
en die niet zijn bestemd voor vervoer over de weg, waarbij minder dan 25.000 liter per jaar 
wordt getankt voldoen aan de volgende eisen: 

Het vulpistool moet goed worden weggehangen. Na gebruik lekt er geen brandstof uit het 
vulpistool. De afleverslang van de pompinstallatie moet zijn voorzien van een 
automatisch afslaand vulpistool om overvullen van het tankende voertuig te voorkomen. 
Ais een deel van de afleverpomp/installatie, leidingen of de afleverslang zich onder het 
hoogste vloeistofniveau van de tank kunnen bevinden moet een antihevel beveiliging zijn 
aangebracht tussen de tank en de flexibele afleverslang. 
Bij het toepassen van een handpomp moet de afleverslang na gebruik leeg zijn. 
Eventueel aanwezige brandstofresten worden teruggevoerd naar de tank. Een vulpistool 
van een elektrische pomp moet zijn voorzien van een automatisch afslagmechanisme. 
Een afleverinstallatie moet zijn voorzien van een vulkraan, die indien deze buiten gebruik 
is, niet in werking kan worden gesteld door onbevoegden. 
Een afleverzuil met een elektrische pomp moet zijn voorzien van een schakelaar voor het 
in- en uitschakelen van de afleverinstallatie. 

5.3.3 
Het afleveren van vloeibare brandstoffen aan voertuigen, die bestemd zijn voor eigen 
bedrijfsmatig gebruik, waarbij minder dan 25.000 liter per jaar wordt getankt, moet 
plaatsvinden boven een bodembeschermende voorziening. 
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 olieafscheider wordt afgevoerd. In de nabijheid van het 
afleverpunt moet een daarop afgestemde hoeveelheid absorptiemateriaal in voorraad worden 
gehouden. 

6 AFVALSTOFFEN 

6.1 Afvalscheiding 

6.1.1 
Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden 
en gescheiden aan te bieden dan wei zelf af te voeren: 

de verschillende categorieen gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere 
afvalstoffen; 
kadavers; 
glas; 
metaal; 
landbouwplastic; 
papier en karton. 

6.1.2 
Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen, die 
vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden en bij het verwijderen van gemorste dieselolie, 
smeerolie en hydraulische olie, moeten worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten 
emballage die bestand is tegen inwerking van de betreffende afvalstoffen. 
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6.2 Opslag van afvalstoffen 

6.2.1 
De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich 
geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging 
van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen 
worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen. 

6.2.2 
De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat: 

niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen; 
het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan 
wei met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wei een verbinding kan 
vormen; 
deze tegen norma Ie behandeling bestand is; 
deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de gevaarlijke stof 
duidelijk tot uiting komen. 

6.2.3 
Vloeibare afvalstoffen in emballage moeten zijn geplaatst op een vloeistofdichte vloer of in 
een vloeistofdichte lekbak in het bebouwde deel van de inrichting. 

6.2.4 
Een vloeistofdichte lekbak moet, indien het (Iicht) ontvlambare vloeistoffen betreft, de gehele 
inhoud van de totale hoeveelheid opgeslagen vloeistoffen kunnen bevatten. In de overige 
gevallen moet de bak een inhoud hebben van tan minste de grootste varpakkingseenheid 
vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige emballage. 

6.2.5 
Boven een vloeistofdichte lekbak met vloeibare afvalstoffen in embaliage moet, indien deze 
buiteri' het bebouwde deel van de inrichting ligt, een afdak aanwezig zijn. Het afdak moet zo 
groat zijn dat regenwater niet binnen de vloeistofdichte lekbak kan komen. 

7 GELUID 

7.1 Aigemeen 

7.1.1 
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,L T veroorzaakt door de in de inrichting 
aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of 
activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op 
de gevel van woningen niet meer bedragen dan: 

50 dB(A) in de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur); 
45 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur); 
40 dB(A) in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur). 
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7.1.2 
Het maximale geluidsniveau LAmax veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen 
en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door 
het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de gevel van woningen niet 
meer bedragen dan: 

70 dB(A) in de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur); 
65 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur); 
60 dB(A) in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur). 

7.2 ~anvullende voorschriften transport, laden en lossen 

7.2.1 
Het in deze vergunning met betrekking tot het maximale geluidniveau gestelde is niet van 
toepassing op het laden of het lossen ten behoeve van de inrichting voor zover dit plaatsvindt 
tussen 07.00 uur en 19.00 uur. 

Toe/ichting: Onder laad- en losactiviteiten worden ook aanverwante activiteiten verstaan 
zoals het op en van het terrein van de inrichting rijden, het slaan van autoportieren, het 
starten en wegrijden van de voertuigen. Het rijden van interne transportmiddelen, zoa/s 
vorkheftrucks. met als doel op- en overslag van goederen wordt niet gerekend onder laad- en 
losactiviteiten. 

7.2.2 
Het laden en lossen van goederen mag uitsluitend plaatsvinden op het terrein van de 
inrichting. 

8 BODEM 

8.1 Voorzieningen 

8.1.1 
Een vloeistofdichte lekbak moet, indien het (licht) ontvlambare vloeistoffen betreft, de gehele 
inhoud van de totale hoeveelheid opgeslagen vloeistoffen kunnen bevatten. In de overige 
gevallen moet de bak een inhoud hebben van ten minste de grootste verpakkingseenheid 
vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige emballage. 

8.1.2 
Boven een vloeistofdichte lekbak met vloeibare (afval)stoffen in emballage moet, indien deze 
buiten het bebouwde deel van de inrichting ligt, een afdak aanwezig zijn. Het afdak moet zo 
groot zijn dat regenwater niet binnen de vloeistofdichte lekbak kan komen. 

8.1.3 
Vloeibare (afval)stoffen in emballage moeten worden bewaard op een vloeistofdichte vloer. 
De vloer moet zijn omgeven door een vloeistofdichte omwalling, een gotensysteem of een 
gelijkwaardige constructie van een zodanige capaciteit, dat ten minste de gemiddelde 
neerslaghoeveelheid van twee maanden binnen deze constructie kan worden opgevangen. 
Het verzamelde water moet tijdig worden afgevoerd. 
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8.2 Aanvullende voorschriften agrarisch 

8.2.1 
Stoffen moeten zodanig worden bewaard en gebruikt dat geen verontreiniging van de bod em 
optreedt. 

8.2.2 
De gedeelten van de inrichting waar tengevolge van de bedrijfsvoering voor het milieu 
schadelijke (vloei)stoffen op of in de bodem kunnen komen, moeten zijn voorzien van een 
vloer die bestand is tegen die (vloei)stoffen. De vloer moet zodanig zijn uitgevoerd dat 
(vloei)stoffen of verontreinigd hemelwater niet in de bodem en/of het oppervlaktewater 
kunnen geraken. 

8.2.3 
Het is verboden vloeistoffen definitief op of in de bodem te brengen. 

Toe/ichting: Opperv/aktewater, heme/water of drinkwater zijn hiervan uitgezonderd, indien 
daaraan geen verontreinigende stoffen zijn toegevoegd, de concentratie verontreinigende 
stoff en niet door een be werking van water is toegenomen en indien daaraan geen warmte is 
toegevoegd. 

8.2.4 
Een riolering voor de afvoer van afvalwater of verontreinigend hemelwater moet vloeistofdicht 
en bestand zijn tegen de daarvoor afgevoerde (vloei)stoffen. 

9 LlCHTHINDER 

9.1 Aigemeen 

9.1.1 
De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting en de te verrichten werkzaamheden 
dienen zodanig te zijn afgeschermd, dat zij buiten de inrichting geen hinderlijke directe 
lichtinstraling op lichtdoorlatende oppervlakken in gevels en daken van woningen 
veroorzaken. 
Vanaf 23.00 uur tot 5.00 uur mag uitsluitend nog nachtverlichting (in rood licht) worden 
gepezigd. 

10 ALGEMEEN 

10.1 Gedragsvoorschriften 

10.1.1 
De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren. 

10.1.2 
Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak 
de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, 
knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden. 
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BIJLAGE 1: BEGRIPPEN 

** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ... : 
Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, 
NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor 
de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum 
uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande 
constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het 
AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, 
werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald. 

Aile onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften 
gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wei in afwijking van de in NEN 5880 
(Afval en afvalverwijdering, Aigemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en 
afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en 
definities. 

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

overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij: 
SDU Service, afdeling Verkoop 
Postbus 20014 
2500 EA DEN HAAG 
telefoon (070) 378 98 80 
telefax (070) 378 97 83 

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

DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij: 
Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop 
Postbus 5059 
2600 GB DELFT 
telefoon (015) 269 03 91 
telefax (015) 269 02 71 
www.nen.nl 

BRL-richtlijnen bij: 
KIWA Certificatie en Keuringen 
Postbus 70 
2280 AS RIJSWIJK 
telefoon (070) 4144400 
telefax (070) 414 44 20 

InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving. 
www.infomil.nl 
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ADR: 
Accord europeen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route. 

BEOORDELINGSHOOGTE: 
De hoogte van het beoordelingspunt boven het maaiveld. 

BEDRIJFSRIOLERING: 
Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbare 
riolering of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater. 

BEOORDELINGSPUNT: 
Het punt waar het LAr,LT en het LAmax worden bepaald en getoetst aan de (eventuele) 
9 renswaarden. 

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING: 
Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere 
doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem. 

BRANDBARE VLOEISTOFFEN: 
WMS-categorie: zeer licht ontylambaar 
Grenzen: Kookpunt ten hoogste 308 K (35°C) en vlampunt lager dan 273 K (O°C). 
Klasse 0 

CFK: 
Volledig gehalogeneerde ChloorFluorKoolstofverbindingen. 

HCFK: 
Een onvolledig met uitsluitend chloor en fluor en zonder broom gehalogeneerde 
koolwaterstofverbinding met maximaal drie koolstofatomen, of een preparaat van deze stof. 

HFK: 
Een onvolledig met uitsluitend fluor gehalogeneerde koolwaterstofverbinding met maximaal 
twee koolstofatomen, of een preparaat van deze stof. 

FEESTDAGEN: 
Feestdagen zoals gedefinieerd in de Aigemene termijnenwet. 

GELUIDSNIVEAU IN DB(A): 
Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de 
door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals 
neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989. 

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELlNGSNIVEAU (LAr,LT): 
Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende 
geluid, bepaald in de loop van een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld 
Qvereenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999. 

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (LAmax): 
Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de 
meteocorrectieterm Cm. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 
125 ms. 
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GEUROVERLAST: 
De geur wordt binnen een bepaald tijdbestek langdurig of herhaaldelijk in vleugen 
waargenomen. 
De geurbeleving wordt beoordeeld als negatief en de geur wordt daarbij als zwaar, 
eventueel als prikkelend of verstorend omschreven. 
De geur dient herkend te worden als een geur afkomstig van de inrichting en niet van 
andere bronnen uit de omgeving. 

GEVOELIG OBJECT: 
Dit begrip is gedefinieerd In het Besluit mestbassins milieubeheer. 

GOEDEREN: 
Producten als genoemd in bijlage 7 van de NeR. Bijlage 7 van de NeR geeft de klasse
indeling van de meest voorkomende stortgoederen. Deze lijst moet overigens niet als 
limitatief worden gezien, doch kan aanvullingen of wijzigingen ondergaan. 

NEN: 
Een door de Stichting Nederlands Normalisatia-instituut (NEN) uitgegeven norm. 

NEN 3011: 
Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de open bare ruimte. 

NITRAATHOUDENDE MESTSTOFFEN: 
Nitraathoudende kunstmeststoffen van klasse C als bedoeld in PGS 7 'Nitraatnoudende 
kunstmeststoffen, opslag en vervoer', derde druk 1982. 

OPSLAGGEBOUW: 
Een speciaal voor de opslag van gevaarlijke stoffen bestemd gebouw. 

PGS7: 
Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen 7, 'Opslag van vaste minerale anorganische meststoffen'. 
Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl. 
VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING: 
Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden 
opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden. 

WONING: 
Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruik wordt of daartoe is bestemd. 

EMBALLAGE: 
Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen 
en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en 
intermediate bulkcontainers (Abc's). 

GASFLES: 
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 liter. 
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GELUIDBELASTING: 
De etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau. 

GEVAARLlJKE AFVALSTOFFEN: 
Afvalstoffen zoals aangewezen in de regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural). 

GEVAARLlJKE STOFFEN: 
Indien sprake is van een opslag volgens PGS 15: 
Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet veNoer gevaarlijke stoffen. 

GOEDEREN: . 
Producten als genoemd in bijlage 7 van de NeR. Bijlage 7 van de NeR geeft de klasse
indeling van de meest voorkomende stortgoederen. Deze lijst moet overigens niet als 
limitatief worden gezien, doch kan aanvullingen of wijzigingen ondergaan. 

KLEINSCHALIGE AFLEVERING MOTORBRANDSTOFFEN: 
Oit begrip is gedefinieerd in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 30. 

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELlNGSNIVEAU (LAr,L T): 
Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende 
geluid, bepaald in de loop van een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld 
overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999. 

LOSSE KAST: 
Een niet-betreedbare opslagruimte, van een lichte constructie, waaNan de wanden, de 
afdekking en de vloer geen deel uitmaken van de bouwkundige constructie van een gebouw 
of een werklokaal. 

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (LAmax): 
Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de 
meteocorrectieterm Cm. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 
125 ms. 

NEN: 
Een door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm. 

NEN 2678: 
Losse kasten voor de opslag van brand bare vloeistoffen - Aigemene eisen en 
beproevingsmethode ten aanzien van het brandgedrag. 

NEN 3011: 
Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de open bare ruimte. 

VISA: 
Veiligheid Industriele Stookinstaliaties voor het stoken van Aardgas. 

VLOEIBARE BRANDSTOF: 
Lichte olie, halfzware olie of gasolie als bedoeld in de artikelen 26 en 28 van de Wet op de 
accijns. 
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In het belang van de volksgezondheld treedt deze beschikking op grond van artikel6.2 van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht terstond na toezending van de beschikking 
aan de aanvrager in werking. 

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING: 
Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden 
opgeruimd voordat indringing in de bod em plaats kan vinden. 
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