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Wij hebben op 15 juni 2014 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het wijzigen
van de ventilatie en dieraantallen op het perceel Middenweg 2A in Dalfsen. De aanvraag is bij
ons geregistreerd onder het dossiernummer Z17634.

Verlenen omgevingsvergunning
Wij hebben besloten de omgevingsvergunning te verlenen. Het besluit met bijbehorende
voorschriften hebben wij bijgevoegd. Wij raden u aan om alles zorgvuldig door te nemen. Dit
kan veel misverstanden voorkomen. U moet namelijk de aan de vergunning verbonden
voorschriften naleven.

Besluit en publicatie
Het besluit wordt door ons gepubliceerd op onze website
vwwv.dalfsen.nl/Nieuws/KernPUNTEN1.htm en in het weekblad “Dalfser Courant” van 18
februari 2015.

Meer informatie
Als u vragen hebt over deze brief, kunt u telefonisch of schriftelijk contact opnemen met
de heer K. Roeberts, telefoonnummer 0529 488 350. Wilt u bij vragen of overleg het kenmerk
bovenin deze brief bij de hand houden, zodat wij u vlot van dienst kunnen zijn.

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van Dalfsen,

. f ›

\_..f

M.J. Duijtshoff,
manager Publieksdienstverlening

Bijlage:
- Omgevingsvergunning Raadhuisstraat 1
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Wmåëmë sa
OMGEVINGSVERGUNNING

Wij hebben op 15 juni 2014 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het wijzigen
van de ventilatie en dieraantallen op het perceel Middenweg 2A in Dalfsen, kadastraal bekend
Dalfsen, sectie N, nummer 106. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z17634.

Het betreft een verzoek van:
Pluimveebedrijf Westerhof
Middenweg 2 A
7722 XK DALFSEN

Besluit
Gelet op § 2.1. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) besluiten wij
de omgevingsvergunning te verlenen.

Wij verlenen de omgevingsvergunning onder de bepaling dat de genoemde stukken deel
uitmaken van de vergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende
activiteit(en):

1. het oprichten, veranderen of in werking hebben van een vergunningsplichtige
milieu-inrichting of mijnbouvvvverk

Procedure
Wij hebben dit besluit voorbereid volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure
overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wabo. De aanvraag heeft betrekking op de
activiteit milieu, artikel 2.1 lid 1 sub e Wabo en is beoordeeld aan § 2.3 van de Wabo.
U heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat uw aanvraag voldoet aan de van toepassing zijnde
regels en voorschriften en daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning.

Ontvankeli`|kheid
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Ministeriële regeling
omgevingsrecht (Mor) en artikel 1.10 van het activiteitenbesluit getoetst op ontvankelijkheid.
Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. De aanvrager is hierop in de gelegenheid
gesteld om aanvullende gegevens te leveren. We hebben de aanvullende gegevens ontvangen
op 19 november 2014. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag en de latere aanvulling daarop
voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de
fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

Ter inzage legging/Zienswijzen
Het voornemen om vergunning te verlenen voor de aangevraagde activiteiten is middels
publicatie op onze website vvvvvv.dalfsen.nl(bekendmakingen) en in het weekblad “Dalfser
Courant" bekend gemaakt. Vervolgens hebben de ontwerp-omgevingsvergunning en de daarbij
behorende stukken vanaf 29 december 2014 zes weken ter inzage gelegen en is een ieder in
de gelegenheid gesteld om zienswijzen kenbaar te maken. Van deze gelegenheid is geen
gebruik gemaakt.

Advies, aanwijzing minister, verklaring van geen bedenkingen
ln de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of
betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede
de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende
instanties/bestuursorganen gezonden:
Waterschap Groot Salland.
Het betreft een aanvraag voor het wijzigen van de dieraantallen en de ventilatiewijze.
Aangezien de aanvraag geen betrekking heeft op het wijzigen van de lozingsaspecten, zijn
geen nadere opmerkingen gemaakt over de aanvraag.



Bijgevoegde documenten
De volgende documenten behoren bij het besluit:

Naam bijlage Type Datum ingediend

Toelichting Middenweg 2A_13 jun 2014_pdf OLO overig 15 juni 2014
Pluirnveebedrijl'Westerhof OLO aanvraagformulier 16 juni 2014
milieutekening 15juni 2014_pdf OLO tekening 15 juni 2014
Pluimveebedrijfwesterhof OLO aanvraagformulier 16 juni 2014
advies Waterschap Groot Salland OLO overig 23 juli 2014
Verzoek aanvullende gegevens 27 oktober 2014
Geurberekening 14 november 2014__pdf OLO overig 19 november 2014
Milieutekening 14 november 201-4_pdf OLO overig 19 november 2014

De milieutekening 15 juni 2014_pdf en onderdeel geur en bijlage ll geurberekening nieuw situatie zoals
openomen in Toelichting Middenweg 2A_13 juni 2014 pfd zijn vervangen door de twee laatstgenoemde
documenten.

Beroepsclausule
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, die tijdig zienswijzen hebben ingediend tegen het
ontwerpbesluit, binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van dit besluit een
beroepschrift indienen. Dit is ook mogelijk als u kunt aantonen dat u tijdens de periode van
terinzagelegging van het ontwerpbesluit hier redelijken/vijs niet toe in staat bent geweest. Voor
het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Een beroepschrift kunt u
indienen bij: Rechtbank Overijssel, Sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle; of
digitaal via http://|oket.rechtspraak.nl/bestuursrecht (alleen met DigiD). Naast het indienen van
een beroep kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen.

Voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift schorst niet automatisch de werking van een besluit.
Degene die een beroep heeft ingediend kan daarnaast bij spoedeisend belang een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter: Rechtbank Overijssel, Postbus
10067, 8000 GB Zwolle; of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht (alleen met
DigiD). Bij dit verzoek moet u een afschrift van 'net beroepschrift meesturen.

Inwerkingtreding beschikking
De vergunning treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn voor het
indienen van een beroepschrift. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het
besluit niet. indien binnen de termijn voor het indienen van een beroepschrift een verzoek om
voorlopige voorziening is gevraagd treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is
beslist.

Dalfsen, 16 februari 2015

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van Dalfsen,

'\,-'

M.J. Duijtshoff,
manager Publieksdienstverlening



Inhoudelijke beoordeling
Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag:

- Het uitbreiden/wijzigen van een inrichting
Voor de overwegingen verwijzen wij u naar de bijlage bij deze brief, welke deel uitmaakt van
deze vergunning.

Voorschriften
Wij hebben de volgende voorschriften aan de omgevingsvergunning verbonden:

- Het uitbreiden/wijzigen van een inrichting
Voor de voorschriften verwijzen wij u naar de bijlage bij deze brief, welke deel uitmaakt van
deze vergunning.

Verplichtingen
Wij hebben de volgende verplichtingen aan de omgevingsvergunning verbonden:

- Algemeen
De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat de omgevingsvergunning altijd op het werk
aanwezig is en op aanvraag van de toezichthouders getoond kan worden.

Wij wijzen u erop dat uw werkzaamheden de flora en fauna in het gebied kunnen aantasten.
Het aanvragen van een ontheffing van de Flora- en faunawet is uw eigen verantwoordelijkheid.
Indien u in overeenstemming werkt met de “Gedragscode van gemeenten Dalfsen, Staphorst en
Zwartewaterland', te vinden op www.drloket.n|, is een ontheffing niet nodig.

- Het uitbreiden/wijzigen van een inrichting
Voor de verplichtingen verwijzen wij u naar de bijlagen bij deze brief, welke deel uitmaakt van
deze vergunning.



Bijlage 1

OVERWEGING
OMGEVINGS VERGUNNING MILIEU

De aanvraag
Op 16 juni 2014 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het milieuverantwoord
ondernemen (uitbreiden/wijzigen) binnengekomen voor een pluimveehouderij.
Er wordt vergunning gevraagd voor het houden van de volgende aantal dieren:

- 59981 vleeskuikens, stal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in
Cßmblnafie met

-

De aanvraag betreft het uitbreiden van het aantal vleeskuikens en het wijzigen van de
ventilatie aan de achterzijde van de stal.

Huidige vergunningsituatie
Eerder zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend:

l Datum Soort vergunninglmelding

l 31 augustus 2009 Oprichtingsvergunning

l 31 mei 2010 Uitbreiding/wijzigingsvergunning

l 12 december 2011 llMiiieuneutreai wijzigen
l 17 december 2012 __jlj\/iiiieuneutreaiwijzigen L_

_L
_

Er is vergunning voor het houden van:
- 59.750 vleeskuikens, stal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in

combinatie met een warmtewisselaar (BWL 2010.13.V3).

Activiteitenbesluit
Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (verder
genoemd het Activiteitenbesluit) in werking getreden. Daarnaast is op 1 januari 2008 de
ministeriële regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (verder genoemd de
Regeling) in werking getreden. Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit opnieuw
gewijzigd, waardoor een groot aantal bedrijven van de vergunnlngplicht onder de algemene
regels zijn komen te vallen.

De bedrijfsmatige activiteiten die deze inrichting uitoefent betreft een IPPC-installatie. Het
betreft een aangewezen inrichting als bedoeld in artikel 1.1 lid 3 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo), juncto artikel 2.1, tweede lid van de Besluit
omgevingsrecht.
Hierom is het een type C inrichting als bedoeld in artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit.

Voor de inrichtingen type C geldt dat voor een deel van hun activiteiten het Activiteitenbesluit
van toepassing is. De informatie uit de aanvraag wordt aangemerkt als melding op grond
van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit. Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting de
onderstaande activiteiten zoals genoemd in het Activiteitenbesluit plaats vinden. Op deze
activiteiten zijn de bepalingen en voorschriften van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende
-regeling rechtstreeks van toepassing.



Afdeling Omschrijving
2.1 Zorgplicht
2.2 Lozingen
2.3 Lucht
2.4 Bodem
3.1 Afvalwaterbeheer (huishoudelijk afvalwater en lozen van hemelwater)

§s.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende
voorziening

3.2 installaties

§3.2. 1 Het in werking hebben van een stookinstal/atie
§3. 2.6 ln werking hebben van een koelinstallatie

3.4 Opslaan van stoffen of het vullen van gasflessen

§3.4.5 Ops/aan van agrarische bedrijfsstoffen

§3.4. 6 Ops/aan van drijfmest (en digestaat)

3.5 Agrarische activiteiten

§s.s.a Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven m.u.v de artikelen 3.112 tot en
met 3.121

Overige regels
Eventuele nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken worden
voorkomen, of worden tenminste in voldoende mate beperkt, door de naleving van het
gestelde in de aanvraag, de aan deze vergunning verbonden voorschriften en de
voorschriften van het Activiteitenbesluit.
Ten aanzien van de ongewone voorvallen binnen de inrichting en de naar aanleiding
daarvan uit te voeren maatregelen is hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer van toepassing.

Het bedrijf ligt niet in een grondwaterbeschermingsgebied of in een waterwingebied of in een
aangewezen milieubeschermingsgebied (stiltegebied en/of bodembeschermingsgebied).
De inrichting ligt niet in een gebied waar strengere milieukwaliteitseisen gelden of waar bij
ministerieel besluit richtwaarden zijn gesteld waarmee bij de vergunningverlening rekening
dient te worden gehouden.

MER
ln het Besluit milieu-effectrapportage 1994 (zoals gewijzigd in 1999, hierna Besluit m.e.r.) is
in onderdeel C onder categorie 14 opgenomen voor welke situaties er een MER-plicht geldt
voor de aangevraagde activiteiten.
De MER-plicht (onderdeel C onder 14) geldt voor de oprichting/ uitbreiden / wijzigen van
een inrichting voor het fokken, mesten of houden van pluimvee of varkens, in gevallen
waarin de activiteit betrekking heeft op een inrichting met meer dan:
- 85.000 plaatsen voor mesthoenders;
- 60.000 plaatsen voor hennen;
- 3.000 plaatsen voor mestvarkens;
- 900 plaatsen voor zeugen.

Verder is in het Besluit m.e.r. in de bijlage, onderdeel D onder categorie 14 bepaald voor
welke, gebleken niet MER-plichtige, situaties er beoordeeld dient te worden of vanwege
bijzondere omstandigheden waaronder de activiteit wordt ondernomen, alsnog een
milieueffectrapport noodzakelijk is. Dit geldt voor de oprichting en/of uitbreiding en/of
wijziging van een inrichting voor het fokken, mesten of houden van onder andere:
- 40.000 stuks pluimvee.

ln de aanvraag is er sprake van het uitbreiden van een installatie, zoals bedoeld in het
Besluit m.e.r.. De inrichting wordt uitgebreid met 231 vleeskuikens.
Een uitbreiding van deze omvang is geen aangewezen activiteit zoals genoemd in de
onderdelen C en D van het Besluit m.e.r..



De drempelwaarden in kolom 2: 'gevallen' van onderdeel D van het Besluit m.e.r. zijn echter
indicatief. Dit betekent dat, indien een activiteit die in onderdeel D van het Besluit m.e.r.
benoemd staat, maar beneden de drempelwaarden van kolom 2 valt, toch moet worden
beoordeeld of sprake kan zijn van mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen. Deze
beoordeling moet plaatsvinden op basis van Bijlage lll van de EEG-richtlijn
milieu-effectbeoordeling. ln deze bijlage staat dat de beoordeling betrekking moet hebben
op:
- de kenmerken van de activiteit én de samenhang met de andere activiteiten ter plaatse;
- de plaats waar de activiteit plaatsvindt;
~ de kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die de activiteit kan

hebben.

de kenmerken van de activiteit én de samenhang met de andere activiteiten ter plaatse
Het houden van opfokhennen is een activiteit in Nederland die op veel plaatsen wordt
uitgevoerd. De schaalgrootte van de activiteit is niet uitzonderlijk. Er is veel bekendheid met
dezeectiviteit. lndeze .situatie...is..er..geensprake.van.risicoïs.die-uitzo nderlijk..zijn....
De uitbreiding is getoetst aan de in de Wet geurhinder en veehouderij gestelde geurnorm,
zie paragraaf 6.

de plaats waar de activiteit plaatsvindt
Hierbij gaat het om de kwetsbaarheid van het gebied waarin de activiteiten worden
ontplooid. ln dit geval ligt de inrichting in het buitengebied met in de directe omgeving
agrarische bedrijvigheid en vrijstaande woonbebouwing. Voor deze inrichting is een
Natuurbeschermingswet 1998 vergunning verleend.

de kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die de activiteit kan
hebben
De milieueffecten hebben onder andere betrekking op de aspecten geluid, geur, ammoniak,
fijn stof en veiligheid. Door het aanhouden van voldoende afstand en het treffen van de juiste
maatregelen en voorzieningen kunnen de effecten beperkt blijven. Er is geen sprake van
onomkeerbare effecten.

Het maken van een milieueffectrapport is niet nodig aangezien de aangevraagde activiteiten
geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu hebben. Hiervoor zijn onder meer de
kenmerken en omvang van de activiteit, de plaats van het project, de kenmerken van de
potentiële milieueffecten, de productieprocessen en de cumulatieve effecten beoordeeld.

Dit betekent dat geen milieueffectrapport dan wel een m.e.r.-beoordeling nodig is.

Ammoniak
Wet ammoniak en veehouderij
De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) bevat bijzondere regels over de gevolgen van
ammoniakemissie van veehouderijen bij de verlening van vergunningen. Samen met de
emissie-eisen die op grond van de Wet milieubeheer aan de huisvesting van dieren zijn
gesteld (Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij), vormt de Wav het wettelijke
instrumentarium voor het aspect ammoniak. De Wav is een op emissie gerichte benadering
van de ammoniakproblematiek.

Provinciale Staten van Overijssel hebben een besluit genomen ten aanzien van het
aanwijzen van gebieden die aangemerkt worden als zeer kwetsbaar gebied.

Het bedrijf ligt niet in een zeer kwetsbaar gebied dan wel in een zone van 250 meter rondom
een dergelijk gebied.
De Wav vormt geen belemmering voor de vergunningverlening.

Regeling ammoniak en veehouderij
ln de aan de Wav gekoppelde Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) staan de
emissiefactoren voor de emissie vanuit de stallen genoemd.



De berekening van de ammoniakemissie in de vergunde situatie is als volgt:
Diersoort Emissiefactor |Aantal NH;-emissie

Vleeskuikens, stal met luchtmengsysteem
voor droging strooisellaag in combinatie O O21 59 750 1 254 75met een warmtewisselaar (BWL ' ' ' '

2010.13.V3)
Totaal aantal kilogram NH3 1.254,75

De berekening van de ammoniakemissie in de aangevraagde situatie is als volgt:
Diersoort |Emissiefactor IAantal NH3-emissie
Vleeskuikens, stal met luchtmengsysteem
voor droging strooisellaag in combinatie
met een warmtewisselaar (BWL 0'O21 59981 1'259'60
2010.13.V3)
Totaal aantal kilogram NH3 1.259,60

Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij_(Besluit huisvesting)
Het Besluit huisvesting bevat voor een aantal diercategorieën maximale emissiewaarden,
waaraan de huisvesting van de dieren zal moeten voldoen. Er mogen geen nieuwe
huisvestingssystemen meer worden vergund met een emissiefactor die hoger is dan de
maximale emissiewaarde van het Besluit Huisvesting. Voor bestaande stallen gelden
overgangstermijnen waarbinnen deze stallen moeten worden aangepast of vervangen.
Voor vleeskuikens geldt een maximale emissiewaarde 0,045 kgNH3/dierplaats/jaar.
De inrichting voldoet aan het Besluit Huisvesting.

Geur
Volgens het gestelde in het Besluit Omgevingsrecht betreft het een type C-inrichting. Dit
heeft tot gevolg dat voor het aspect geur de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) en de
daarbij behorende Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) van toepassing is. De
geuremissiefactoren per dier zijn vastgelegd in de Rgv.
De Wgv schrijft voor op welke wijze geurhinder door dierenverblijven (veehouderijen) in een
vergunning moet worden beoordeeld. Daartoe moet onder meer de geurbelasting op
nabijgelegen geurgevoelige objecten (zoals woningen) worden bepaald.
De geurbelasting wordt op twee manieren berekend:

- Voor dieren waarvoor geuremissiefactoren zijn opgenomen in de Regeling
geurhinder en veehouderij geldt dat de geurbelasting wordt berekend en getoetst
met het verspreidingsmodel V-Stacks vergunning.

- Voor dieren zonder geuremissiefactor gelden minimaal aan te houden afstanden.

Beoordeling dieren met geuremissiefactoren
De aanvraag betreft het houden van vleeskuikens. Hiervoor zijn geuremissiefactoren
vastgesteld.
Bij diercategorieën waarvoor geuremissiefactoren zijn vastgesteld in de geurregeling moet
met behulp van het verspreidingsmodel 'V-Stacks vergunning' de geurbelasting op het
geurgevoelige object worden bepaald.
ln afwijking hiervan moet tot geurgevoelige objecten behorend bij een andere veehouderij
een vaste afstand worden aangehouden.
Aan de vereiste vaste afstand van 50 meter (buiten de bebouwde kom) tot geurgevoelige
objecten behorend bij een andere veehouderij wordt voldaan.
Ook moet een afstand tussen het geurgevoelige object en de gevel van het dierenverblijf
worden aangehouden; deze afstand bedraagt tenminste 25 meter ten opzichte van
geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom. Ook aan deze afstand wordt voldaan.
Het gaat om een aanvraag voor het uitbreiden en wijzigen van een varkenshouderij. Voor
varkens zijn geuremissiefactoren vastgesteld. De inrichting ligt niet in een concentratiegebied
Voor geurgevoelige objecten geldt een norm van 2 OuE per m3 lucht (binnen de bebouwde
kom) en 8 OuE per m3 lucht (buiten de bebouwde kom).
Bij de aanvraag is een berekening van de geurbelasting gevoegd.



Hieruit blijkt dat op grond van de Wet geurhinder en veehouderij de vergunning verleend kan
worden.

Luchtkwaliteit
Bij het houden van dieren komt stof vrij. Onder titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer
zijn verschillende grens- en richtwaarden ten aanzien van luchtkwaliteit opgenomen. Het
gaat om de volgende stoffen: zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxiden, zwevende
deeltjes (PM10), lood, koolmonoxide, benzeen, ozon, arseen, cadmium, kwik, nikkel en
PAK's.
De grenswaarde voor fijn stof PM1O die zijn opgenomen in bijlage 2 van de Wet
milieubeheer is een jaargemiddelde concentratie van 40 pg/m3. De dagnorm
(24-uursgemiddeld) voor PM10 bedraagt 50 pg/m3 en mag niet meer dan 35 keer per jaar
worden overschreden.

Bij de uitvoering van hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer horen de navolgende
.ui.tv.oer.ingr_e.ge.ls_:...................................................................... ._ .................................................................................................................................................................... _.

- Besluit Niet ln Betekenende Mate bijdragen (Besluit N|BM);
~ Regeling Niet ln Betekenende Mate bijdragen (Regeling NlBM);

Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007;
Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007;
Het Besluit gevoelige bestemming (luchtkwaliteitseisen).

Als er sprake is van een beperkte toename van de luchtverontreiniging die niet in betekenende
mate bijdraagt aan de concentratie PM10 in de buitenlucht, hoeft een project niet getoetst te
worden. Dit volgt uit artikel 5.16, lid 1, sub c van de Wet milieubeheer. Het Besluit NlBM legt
vast wat geldt als niet in betekenende mate bijdragen. Na inwerkingtreding van het Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) op 1 augustus 2009 bedraagt de definitie
van NlBM 3% van de grenswaarde, dat is 1,2 pg/m3 (artikel 2, lid 1, Besluit NlBM in
samenhang met bijlage 1A van de Regeling NIBM).
Veehouderijen zijn niet opgenomen in de Regeling NlBM, dit kan dus inhouden dat een
verandering van een inrichting ln Betekenende Mate (lBM) is. Toch is het niet altijd
noodzakelijk om met behulp van een berekening, (bijv. lSL3a) vast te stellen of er voldaan
wordt aan de grenswaarden.

Om dit aan te tonen wordt gebruik gemaakt van de navolgende rekenmethode (vuistregel):
indien bij een bepaalde afstand niet meer wordt geëmitteerd dan is opgenomen in de tabel,
dan is de uitbreiding zeker NlBM. Indien de toename in emissie in grammen hoger is dan in
de tabel is opgenomen, is de uitbreiding mogelijk lBM. Dan zal er een berekening met lSL3a
uitgevoerd moeten worden om aan te tonen dat geen grenswaarden worden overschreden.

plaats
Totale

gr./jaar van
de
uitbreiding

Afstand in
meters tot 70 80 90 100 120 140 160
te toetsen

emissie in 324.000 387.000 473.000 581.000 817.000 1.075.000 1.376 000



ln onderstaande tabel de berekening van de fijn stof emissie van de vergunde en
aangevraagde dierbezetting:
Diersoort Emissie- Aantal Emissie Aantal Emissie

factor dieren fijnstof dieren fijnstof
fijnstof vergund vergu nd aanvraag aanvraag

(gr./dier/ gr./jaar , gr./jaar
jaar) .

Vleeskuikens, stal met
luchtmengsysteem voor
droging strooisellaag in 19 59.750 1.135.250 59.981 1.139.639
combinatie met een
warmtewisselaar
(BWL 2010.13.V3)

Totaal fijnstof 1.135.250 1.139.639
gr./jaar

M

De toename van de emissie van fijnstof als gevolg van de aangevraagde verandering
bedraagt 4.389 gr./jaar ( 1.139.639 - 1.135.250). De afstand tot het dichtstbijzijnde te
beschermen object bedraagt 200 meter.
Gezien de beperkte toename van de luchtverontreiniging die niet in betekenende mate bijdraagt
aan de concentratie PM1Qin de buitenlucht, hoeft het project niet langer meer getoetst te
worden.
Gelet op het gestelde onder titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer kan de vergunning
worden verleend.

IPPC-(RlE)-installatie
Grotere (varkens-) en pluimveebedrijven hebben te maken met de Richtlijn industriële
Emissies (RlE). De RlE is per 1 januari 2013 is geïmplementeerd in de Nederlandse wet- en
regelgeving. Dit geldt voor het Activiteitenbesluit en het Besluit omgevingsrecht (Bor). De
RlE omvat onder andere een integratie van de IPPC-richtlijn en verplicht de lidstaten van de
EU om grote milieuvervuilende bedrijven te reguleren door een integrale vergunning op de
basis van de Best Beschikbare Technieken (BBT).

Volgens artikel 1.1 de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is een
IPPC-installatie een installatie voor industriële activiteiten als bedoeld in bijlage l van de
richtlijn inzake industriële emissies.
Volgens bijlage 1 van de RlE, onderdeel 6.6 wordt onder een IPPC-installatie verstaan
intensieve pluimvee- en varkenshouderijen:
~ met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee,
~ met meer dan 2.000 plaatsen voor mestvarkens (van meer dan 30 kg), of
~ met meer dan 750 plaatsen voor zeugen.
De totale omvang van het bedrijf bedraagt 59.891 vleeskuikens. Dit betekent dat er sprake is
van een IPPC-installatie met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee.

Best beschikbare technieken, BBT
ln artikel 9.2 van de Regeling omgevingsrecht (Mor) staat dat het bevoegd gezag bij
vergunningverlening rekening houdt met de voor de inrichting in aanmerking komende beste
beschikbare technieken en monitoringeisen. Er moet rekening worden gehouden met de
relevante BBT-conclusies en Nederlandse informatiedocumenten over de beste beschikbare
technieken, die zijn opgenomen de bijlage 'Nederlandse informatiedocumenten over BBT'
van het Mor.
ln deze bijlage wordt onder andere verwezen naar de navolgende relevante documenten:
- NeR Nederlandse emissierichtlijn lucht, juli 2012
- NRB 2012; Nederlandse richtlijn bodembescherming, maart 2012
- Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij, juni 2007
- Oplegnotitie BREF intensieve pluimvee- en varkenshouderij, juli 2007
De BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in
het Publicatieblad van de Europese Unie (Uitvoeringsbesluit van Europese commissie).
De volgende BBT-conclusies / BREF's zijn van toepassing op intensieve pluimvee- of
varkenshouderijen:
- BREF Intensieve pluimvee- en varkenshouderij;



Daarnaast zijn tevens van belang:
- BREF Energie-efficiëntie;
- BREF Opslag en overslag bulkgoederen;
- PGS 15.

Ammoniakemissie
De stallen moeten voldoen aan de best beschikbare technieken (BBT), zoals bedoeld in
artikel 2, lid 11 van de lPPC-richtlijn. Hieraan wordt voldaan.

Bclcidslijn /PPC-omgovingstoetsing ammoniak en veehouderij
Door de minister van VROM is op 25 juni 2007 de “Beleids|ijn IPPC-omgevingstoetsing
ammoniak en veehouderij" (hierna: beleidslijn) vastgesteld. Deze beleidslijn is tevens
opgenomen in de Regeling Omgevingsrecht. De beleidslijn is bedoeld als handreiking voor het
.uitv.oer_en_van de
IPPC-omgevingstoetsing, welke is opgenomen in de Wav_ ln de beleidslijn is opgenomen dat
indien de jaarlijkse ammoniakemissie van de inrichting na uitbreiding meer dan 5.000 kg
bedraagt, het bedrijf boven het meerdere een extra reductie ten opzichte van BBT moet
realiseren.
De inrichting heeft een vergunde ammoniakemissie van 1254,75 kg. De aangevraagde
dierbezetting heeft een ammoniakemissie van 1259,6 kg. Omdat de ammoniakemissie
beneden de grens van 5.000 kg blijft is, op grond van de Beleidslijn, het opleggen van een
strengere emissienorm niet nodig.

Waterverbruik
Volgens de BREF wordt water in de veehouderij gebruikt voor schoonmaakactiviteiten en
drinkwater voor de dieren. Reductie van het drinkwaterverbruik wordt niet realistisch geacht.
De stallen worden met een hogedrukreiniger schoongemaakt. ln de vergunning worden geen
verdere voorschriften opgenomen.

Energieverbruik
Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect zuinig
omgaan met energie.
Het jaarlijks energieverbruik van de inrichting zal door deze wijziging hoegenaamd niet
veranderen.

Uit beoordeling van de bij de aanvraag gevoegde informatie blijkt dat de binnen de branche
gebruikelijke energiebesparende maatregelen reeds zijn, dan wel worden getroffen.
De aanvraag voldoet ten aanzien van energie-efficiency. Het bedrijf spant zich voldoende in
om het energieverbruik te verminderen. Daarom zijn in deze vergunning geen aanvullende
voorschriften opgenomen over energiebesparing, wel wordt in de voorschriften opgenomen
dat het energieverbruik geregistreerd moet worden.

Voor wat betreft BBT bij het energieverbruik moeten de stallen goed geisoleerd zijn, de
aanwezige ventilatiesystemen moeten optimaal zijn afgesteld en moet energiezuinige
verlichting worden toegepast. ln de vergunning worden voorschriften opgenomen voor
energiebesparing.

Opslag van gevaarlijke stoffen in emballage:
Volgens het gestelde in het Besluit Omgevingsrecht betreft het een type C-inrichting. Dit
heeft tot gevolg voor het op- en overslaan van gevaarlijke en andere stoffen en gassen de
voorschriften van het Activiteitenbesluit (hoofdstuk 4) niet van toepassing zijn.
Ten aanzien van de opslag van gevaarlijke stoffen zullen voorschriften worden opgenomen.
Het gestelde in de Richtlijn PGS-15 is van toepassing op de opslag van deze gevaarlijke
stoffen.
De PGS 15 is op hoofdlijnen van toepassing op gassen (klasse 2, voor zover spuitbussen en
gasflessen), brandbare vloeistoffen (klasse 3), brandbare en voor ontbranding vatbare
stoffen en stoffen die met water brandbare gassen ontwikkelen (klasse 4.1, 4.2 en 4.3),
oxiderende stoffen (klasse 5.1), organische peroxiden tot 150 kg (klasse 5.2, type E en F),



giftige stoffen (klasse 6.1), bijtende stoffen (klasse 8), milieugevaarlijke stoffen (klasse 9),
CMR-stoffen (carcinogeen, mutageen en reprotoxlsch) en gevaarlijke afvalstoffen. De
genoemde klasse-aanduiding is volgens de ADR.

Ondergrenzen
Ten behoeve van de werkingssfeer van PGS 15 zijn ondergrenzen vastgesteld. De
aanwezige opslag van benzine valt onder ADR-klasse 3, maar blijven beneden de
ondergrens van 25 ltr/kg en vallen daarom niet onder de werkingssfeer van PGS 15.

Opgemerkt wordt dat hoeveelheden van gevaarlijke stoffen die de ondergrenzen niet
overschrijden wel verantwoord moeten worden opgeslagen. Dat wil zeggen dat opslag niet
op de werkvloer mag plaatsvinden tenzij het gaat om een hoeveelheid die als werkvoorraad
kan worden aangeduid.

Geconcludeerd kan worden dat het huidige bedrijf voldoet aan de eisen gesteld in de
lPPC-richtlijn. Er hoeven geen verdergaande voorschriften worden verbonden aan de
vergunning.

Bodem
Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect
preventieve bodem beschermende maatregelen en het behoud van een duurzame
bodemkwaliteit. De voorschriften met betrekking tot de emissie naar de bodem zijn
gebaseerd op de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten
(NRB).
De NRB kent geen verdergaande vorm van preventieve bodembescherming dan het
verwaarloosbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A). Een verwaarloosbaar bodemrisico
kan echter volgens de Bodemrisicochecklist van de NRB vaak op verschillende manieren
worden gerealiseerd. Globaal is de NRB-aanpak samen te vatten als "vloeistofdichte vloeren
met een minimum aan gedragsvoorschriften" of “kerende vloeren en/of lekbakken met een
zwaar accent op de daarop toegesneden gedragsvoorschriften".

Zoals blijkt uit de aanvraag vinden binnen de inrichting bodembedreigende activiteit(en)
plaats, zoals de opslag van gasolie. De overige bodembedreigende activiteiten van
onderhavige inrichting kunnen worden beschouwd als reguliere activiteiten van een
veehouderijbedrijf. Het bedrijf heeft organisatorische en facilitaire maatregelen getroffen om
bijvoorbeeld bij calamiteiten adequaat op te treden.

Uit de beoordeling van de aanvraag blijkt dat de beschreven technische maatregelen en
voorzieningen en de te hanteren organisatorische maatregelen en faciliteiten tot een
verwaarloosbaar bodemrisico zullen leiden.

De activiteiten die nu plaats gaan vinden binnen de inrichting zijn reeds voor het grootste
gedeelte vergund en van die omvang dat wordt afgezien van het verlangen van een
tussentijds bodemonderzoek.
Wanneer de inrichting wordt beëindigd dient er wel een bodemonderzoek plaats te vinden op
alle plaatsen waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden (artikel 2.11, lid 3
Activiteitenbesluit).

Geluid
ln de gewenste situatie blijft de geluidsbelasting nagenoeg gelijk aan de geluidsbelasting in de
vergunde situatie. Dit als gevolg van bijna gelijkblijvende bedrijfsactiviteiten.
Het bedrijf breidt uit met vleeskuikens. Verder wordt het bedrijf op dezelfde wijze voortgezet.
Het aantal transportbewegingen verandert niet door de uitbreiding in dieraantallen.
Wel zal er meer mest afgevoerd moeten worden, maar de toename hiervan is gering.
Omdat het bedrijf in feite op dezelfde wijze wordt voortgezet en het aantal transportbewegingen
nagenoeg niet verandert, is er geen effect te verwachten.
De geluidvoorschriften uit omgevingsvergunning van 31 mei 2010 zijn ook van kracht op deze
uitbreiding met dien verstande dat de gezamenlijke geluidsproductie niet mag toenemen.



Afvalstoffen
Overeenkomstig artikel 10.14 van de Wet milieubeheer dient er rekening gehouden te
worden met het geldende afvalbeheersplan. Het afvalbeheersplan is het toetsingskader voor
de verwijdering van zowel bedrijfsafvalstoffen als gevaarlijke afvalstoffen. ln het Landelijk
Afvalbeheerplan LAP 2009-2021 (LAP) is in hoofdstuk 14 het beleid uitgewerkt ten aanzien
van afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4 specifiek ingaat op de afvalscheiding door
bedrijven.
ln de vergunning wordt een voorschrift opgenomen ten aanzien van het gescheiden houden
en gescheiden afgeven van afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in de bijlage
van de “Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen".
Als het gaat om de afgifte van gevaarlijk afval zijn bedrijven zelf verantwoordelijk voor een
correcte afgifte van het gevaarlijk afval aan een inzamelaar of verwerker, die daartoe
bevoegd is. Uit de aanvraag is gebleken, dat slechts kleine hoeveelheden gevaarlijke
afvalstoffen vrijkomen.
Van de gevaarlijke afvalstoffen en de overige bedrijfsafvalstoffen moet een registratie
worden bijgehouden. De geregistreerde gegevens dienen tenminste vijf jaar te worden
bewaard in het milieulogboek en gedurende die periode ter beschikking te worden gehouden
aan degenen die zijn belast met het toezicht op de naleving van deze vergunning.

Stallucht en plantschade
Op 1 januari 2013 is voor veel agrarische bedrijven het Activiteitenbesluit van toepassing
geworden. Directe ammoniakschade is de schade die ammoniak uit kippen- en
varkensstallen kan veroorzaken aan gewassen die verbouwd worden nabij de stal. ln het
Activiteitenbesluit worden geen voorschriften gesteld aan directe ammoniakschade omdat
ammoniakschade wordt gezien als bedrijfsschade en niet meer als milieuschade. lndien
gewenst kan in het bestemmingsplan rekening gehouden worden met de in het rapport
Stallucht en Planten genoemde afstanden tussen bedrijfsmatige boomkwekerijen en stallen
van derden.
Artikel 3 lid 2 van de Wet ammoniak en veehouderijen geeft aan dat er bij de beslissing
inzake het veranderen van een veehouderij rekening dient te worden gehouden met de
directe ammoniakschade bij teeltbedrijven.

Directe ammoniakschade kan optreden bij planten die zijn gelegen in de nabijheid van
veehouderijen. Een aantal plantensoorten is hier speciaal gevoelig voor, zoals coniferen en
fruitbomen. Uit het rapport 'Stallucht en Planten 1981', opgesteld door het instituut
Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO), blijkt dat deze directe schade zich in de praktijk
vooral kan voordoen bij intensieve kippen- en varkenshouderijen. ln dat rapport wordt dan
ook een afstand aanbevolen van 50 meter tot gevoelige planten en bomen zoals coniferen
en een afstand van minimaal 25 meter tot minder gevoelige planten en bomen.
Binnen deze afstanden zijn geen teeltbedrijven aanwezig.

Volksgezondheid, -hygiëne
Gezondheidseffecten kunnen een gevolg zijn van de werking van een milieu inrichting.
Eventuele risico's dienen te worden betrokken bij de afweging van de aanvraag. Veelal
voorziet sectorale wet- en regelgeving over dieren(gezondheid) tevens op deze punten.
Er zijn op dit moment verschillende publicaties over gezondheidseffecten en veehouderijen
maar er zijn geen algemeen aanvaarbare wetenschappelijke inzichten voor veehouderijen
die moeten leiden tot weigering van een aanvraag. lndien er een indicatie aanwezig is dat er
mogelijk gezondheidseffecten zijn dient, mede op grond van het voorzorgbeginsel, op de
grond van de omstandigheden van het geval beoordeeld te worden of de vergunning
geweigerd moet worden of voorschriften moeten worden gesteld. Op grond van huidige
rechtspraak kan de omgevingsvergunning echter niet worden geweigerd.



Om de risico's voor de gezondheid voor de omwonenden, als gevolg van de veehouderij, te
beperken zijn onder andere de navolgende punten van belang:
- Wat betreft geurhinder: wordt er voldaan aan de gestelde eisen in de Wgv;
- Wat betreft luchtkwaliteit, fijnstof: wordt er voldaan aan de gestelde normen ten aanzien

van fijnstof;
- Er wordt voldaan aan de normstelling voor ammoniak;
- Er wordt voldaan aan de normstelllng voor geluid;
- Er is een hygiënesluis aanwezig om de insleep van dierziekten te voorkomen;
- De vleeskuikens worden inpandig gehouden;
- Er worden maatregelen genomen ten aanzien van ongediertebestrijding.

Aan de omgevingsvergunning zullen voorschriften worden gekoppeld, die de verspreiding van
dierziekten moeten voorkomen. Daarnaast moet het bedrijf voldoen aan de voorschriften van
het Activiteitenbesluit.

Geconcludeerd kan worden dat ten aanzien van gezondheid in relatie tot veehouderijen, met de
kennis van nu, er door de beoogde uitbreiding geen sprake is van belangrijke nadelige
gevolgen voor het milieu.

Specifieke regels ten gevolge van de activiteiten
Degene die een type C inrichting drijft moet voldoen aan de regels gesteld bij of krachtens,
hoofdstuk 1, de afdelingen 2.1 (zorgplicht), 2.2 (lozingen), 2.3 (lucht), 2.4 (bodem) en 2.10
(financiële zekerheid) en de artikelen 3, 5 en 6 en hoofdstuk 6 (overgangsbepalingen) van
het Activiteitenbesluit, voor zover deze betrekking hebben op activiteiten binnen de inrichting
waarop de regels van het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. De van toepassing zijnde
activiteiten zijn opgenomen in paragraaf 3 van deze overweging.

Gezien de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling
kunnen in de vergunning geen voorschriften worden opgenomen die betrekking hebben op
daarin geregelde activiteiten en aspecten, tenzij het Activiteitenbesluit of de bijbehorende
Regeling de mogelijkheid biedt tot het stellen van maatwerkvoorschriften.

Bedrijfsafvalwater:
ln hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn voorschriften
gesteld ten aanzien van het lozen van hemelwater en afvalwater.

Het houden van dieren:
ln hoofdstuk 3, afdeling 3.5, paragraaf 3.5.8 (houden van landbouwhuisdieren in
dierenverblijven) van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn voorschriften
gesteld ten aanzien van het houden van landbouwhuisdieren in een bepaald
huisvestingssysteem.

Ter bescherming van het milieu worden voor bepaalde aspecten die niet geregeld zijn via
het Activiteitenbesluit voorschriften opgenomen.

Andere regels en wetten
Het verlenen van deze vergunning houdt niet in dat hiermee is voldaan aan de bepalingen
die in andere wetten en regels (zoals een besluit op basis van de Gezondheids- en
Welzijnswet voor dieren) zijn gesteld dan wel op grond hiervan worden voorgeschreven. De
andere wetten en regels hebben een rechtstreekse werking op uw bedrijfsvoering.
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VOORSCHRIFTEN MILIEU

Qpmerking: ln het Activiteitenbesluit zijn voor verschillende activiteiten die, volgens de
aanvraag, binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene voorschriften opgenomen. ln
de AIM-module (http://aim.vrom.nl/) kunt u checken welke algemene milieuregels voor uw
inrichting van toepassing zijn. Wij adviseren u deze module in te vullen. Naast de
voorschriften van het Activiteitenbesluit zijn de volgende (aanvullende) voorschriften van
toepassing.

1 ALGEMEEN

1.1
Eerder verleende vergunning
De hoofdstukken 1. algemeen, 4. afvalstoffen, 11. milieuzorg en 12. energiebesparing van de
voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning van 31 augustus 2009 zijn ook van
toepassing op de uitbreiding/wijziging zoals verleend in onderhavige vergunning, tenzij in de
voorschriften anders is bepaald.
De voorschriften uit het Activiteitenbesluit hebben een rechtstreekse werking.

2 HET HOUDEN VAN DIEREN

2.1
ln de inrichting zijn maximaal de volgende te houden dieren aanwezig:
- 59981 vleeskuikens, stal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie

met een warmtewisselaar (BWL 2010.13.V3).
2.2
Teneinde zoönosen te weren en om ziektedruk en de uitbraak van ziekten te voorkomen,
dienen de volgende maatregelen in ieder geval te worden getroffen:
- Strikte hygiëne, wat betekent: geen toegang voor bezoekers in de stallen, bedrijfseigen

kleding en schoeisel, wasgelegenheid om daarmee ziekte insleep te voorkomen;
- Zorg voor goede klimatologische omstandigheden;
- Grondige reiniging en ontsmetting van de stallen;
- Ongediertebestrijding.

3 GELUID EN TRILLINGEN
3.1
De geluidvoorschriften uit de vergunning van 31 augustus 2009 zijn onverkort van toepassing
op de uitbreiding, met dien verstande dat de gezamenlijke geluidsbelasting door deze
uitbreiding niet toeneemt.

BIJLAGE: BEGRIPPEN
** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM,
Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DlN-, DIN-lSO, NEN-, NEN-EN-,
NEN-lSO-, NVN-norm, Al-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
Al-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen,
werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.



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

Besteladressen
De PGS-richtlijnen zijn te downloaden via www.pgs-richtlijnen.n|
NVN-, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-normen zijn le verkrijgen bij het NEN, Vlinderweg 6 te
Delft, Postbus 5059, 2600 GB te Delft, tel. 015-2690390. (vvvvw.nen.n|)

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet-, en regelgeving.
vwvvv.infomil.n|

NeR
Nederlandse Emissie Richtlijnen lucht

NRB:
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten

NUTTIGE TOEPASSING:
Elke handeling met als voornaamste resultaat dat afvalstoffen een nuttig doel dienen door
hetzij in de betrokken installatie, hetzij in de ruimere economie, andere materialen te
vervangen die anders voor een specifieke functie zouden zijn gebruikt, of waardoor de
afvalstof voor die functie wordt klaargemaakt, tot welke handelingen in ieder geval behoren
de handelingen die zijn genoemd in bijlage ll bij de kaderrichtlijnafvalstoffen

PREVENTIE:
Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is
geworden, ter vermindering van:
ø de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de

verlenging van de levensduur van producten;
0 de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de

menselijke gezondheid, of
ø het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:
fysieke barrière die in staat is stoffen tijdelijk te keren

WONING:
gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het
bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke
ordening, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening is
afgeweken, de omgevingsvergunning bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde
wet
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1. Pluimveebedrijf Westerhof , aanvraagformulier
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2. Toelichting Middenweg 2A 13 juni 2014 (m.u.v. Geur en Bijlage ll Berekening
Geurbelasting nieuwe situatie)

3. Geurberekening 14 november 2014
4. Advies Waterschap Groot Salland
5. Milieutekening 14 november 2014


