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Geachte heer Van Emst, 
 
U heeft op 29 mei 2015  een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor een project “het 
uitbreiding van een melkveehouderij en kaasboerderij” op het adres Heawei 29 en 42 te Tijnje. Dit 
project bevat de volgende activiteiten: 

  Bouwen van een bouwwerk 

  Gebruik van grond/bouwwerk in strijd met een bestemmingsplan 

  Het in werking hebben van een inrichting 
 
Uw aanvraag is geregistreerd onder nummer 20150439. Wilt u bij vragen of overleg dit nummer 
vermelden.  
 
Besluit 
Burgemeester en wethouders hebben besloten om de omgevingsvergunning te verlenen. Dit besluit is 
voorbereid volgens de uitgebreide procedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(paragraaf 3.3). Daarnaast heb ik de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de 
Ministeriële regeling omgevingsrecht. Uw aanvraag voldoet aan de van toepassing zijnde 
voorschriften. 
 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten: 
1. het (ver) bouwen van een bouwwerk onder de in bijlage behorend bij deze vergunning 

genoemde voorschriften en gelet op de in dat onderdeel beschreven overwegingen; 
2.  het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan onder de in 

bijlage behorend bij deze vergunning genoemde voorschriften en gelet op de in dat onderdeel 
beschreven overwegingen;  

3.  Het oprichten / veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk onder de in 
bijlage behorend bij deze vergunning genoemde voorschriften en gelet op de in dat onderdeel 
beschreven overwegingen. 

 
Bijgevoegde documenten 
De volgende documenten worden meegezonden met het definitieve besluit en worden als 
gewaarmerkt stuk bijgevoegd:  

 Aanvraagformulier d.d. 29 mei 2015; 

 Ruimtelijke onderbouwing met datum 27 oktober 2016; 

 Lichthinderplan met datum 28 mei 2015; 

 Plan landschappelijke inpassing met datum 29 mei 2015; 

 Plattegrond, gevels en doorsnede B01A met datum 26 mei 2015; 

 Milieutekening M-01D met datum 12 juli 2016; 

 Milieutekening M-02B met datum 16 september 2015; 

 Akoestisch onderzoek, Melkrundveehouderij en kaasboerderij de Gelder te Tijnje, 
projectnummer 1099-1060 van 16 september 2015; 
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 Sondering met datum 20 mei 2003; 

 Verklaring constructieve gegevens Simon Romkes bv met datum 12 oktober 2015; 

 Funderingsberekening en tekening IJB engineering met datum 23 oktober 2007; 

 Berekeningen bovenbouw Simon Romkes met datum 6 oktober 2015; 

 Kelderplan, plattegrond, gevels en doorsnede DO-01C met datum 21 september 2015; 

 Spantdoorsnedes, tekeningnummer G 5 met datum 6 februari 2008; 

 Verklaring van geen bedenkingen gemeenteraad, 21 september 2015; 

 Verklaring van geen bedenkingen provincie Fryslân, 28 juli 2016; 

 Aanvulling aanvraag omgevingsvergunning, milieu juli 2016; 

 Vigerende natuurbeschermingswetvergunning van 20 maart 2015; 

 Aerius verschilberekening 17 juni 2016; 

 Aerius berekening projecteffect 12 juli 2016; 

 Bijlagen bij de aanvraag Natuurbeschermingswet 12 juli 2016. 
 
De gewaarmerkte stukken en bijlagen maken deel uit van de vergunning. Voor zover de 
vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften 
bepalend.  
 
Zienswijzen  
De ontwerpbeschikking heeft vanaf 17 augustus 2016  zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze 
periode zijn geen zienswijzen ingebracht.  
 
Beroep 
De definitieve beschikking wordt met bijbehorende stukken op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht met ingang van 10 november 2016 ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen binnen 
zes weken vanaf de eerste dag van terinzagelegging beroep indienen bij de Sector bestuursrecht van 
de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen.  
 
Betaling leges 
Op grond van de legesverordening moet u legeskosten betalen voor de behandeling van uw 
aanvraag. De leges bedragen: 

1. Het bouwen van een bouwwerk   € 4322,- 
1.1 Advieswerkzaamheden welstand  €  344,- 
2. het strijdig gebruiken van gronden  € 2446,- 
Totaal legeskosten:     € 7122,- 
 

De legeskosten voor de activiteit bouwen zijn gebaseerd op de volgende bouwkosten € 150.000,- 
(exclusief btw).  
 
Deze leges wordt u opgelegd door de heffingsambtenaar. Voor het betalen van de leges kunt u de 
acceptgirokaart gebruiken. Deze acceptgirokaart wordt u binnenkort toegezonden.  
Overschrijding van de betalingstermijn houdt in dat de gemeente tot invordering moet overgaan. De 
daaraan verbonden kosten worden bij u in rekening gebracht. De legesverordening kent een 
mogelijkheid van gedeeltelijke teruggaaf van leges. Als u van de omgevingsgunning geen gebruik 
maakt kan de vergunning worden ingetrokken. U kunt dan mogelijk een gedeelte van de leges 
terugkrijgen.  
 
 
Vragen 
Heeft u nog vragen of opmerkingen over deze brief dan kunt u contact opnemen met het 
publiekscentrum, tel. 0512–386222 of via e-mail gemeente@opsterland.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
Willem Smit 
teamleider vergunningen 
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Bijlage: Onderdelen omgevingsvergunning 
 
Inhoudsopgave onderdelen omgevingsvergunning 

1. Procedurele overwegingen 
2. Inhoudelijke overwegingen 
3. Voorschriften + begrippen 
 

 



Procedurele overwegingen 
 
Gegevens aanvrager 
Op 29 mei 2015 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: Melkveebedrijf de 
Gelder, Heawei 29 en 42, 8406 AW te Tijnje, op het perceel, kadastraal bekend gemeente 
Langezwaag, Sectie G nummers 33, 34, 618, 619. 
 
Projectbeschrijving 
Er wordt vergunning gevraagd voor het uitbreiden van een melkveehouderij annex kaasboerderij. 
Hiervoor worden de volgende onderdelen aangevraagd; 
- uitbreiden van de bestaande ligboxenstal (stal 4); 
- het produceren van zuivelproducten; 
- het verkopen van zuivelproducten. 
 
Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.  
 
Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo 
omschreven activiteiten: 
- het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (artikel 2.1, eerste lid, onder e van 
de Wabo 
- het bouwen van een bouwwerk  
 
De vergunning heeft betrekking op een inrichting die valt onder categorie 8.3 onder h van onderdeel C 
van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) (het houden van meer dan 200 melkkoeien exclusief 
jongvee). De inrichting is daarom vergunningplichtig. 
 
Huidige vergunningssituatie 
Voor de inrichting is op 27 december 2007 een revisievergunning verleend. Deze vergunning is 
volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd. 
 
Bevoegd gezag 
Wij zijn het bevoegd gezag dat de omgevingsvergunning verleent of (gedeeltelijk) weigert. Dat is op 
basis van artikel 2.4 van de Wabo en categorie 8 uit onderdeel C van bijlage I van het Bor.  
 
Coördinatie met de Waterwet 
Gelet op artikel 3.21 Wabo dienen wij in te gaan op de invloed die de samenhang tussen de 
omgevingsvergunning enerzijds en de Watervergunning anderzijds heeft gehad op de inhoud van de 
omgevingsvergunning.  
Uit de aanvullende gegevens is gebleken dat het afvalwater dat vrijkomt uit de kaasmakerij via een 
septictank geloosd wordt op het oppervlaktewater. Het betreft hier een directe lozing die rechtstreeks 
door het bedrijf, al dan niet na passage van een zuiveringtechnisch werk van het bedrijf zelf, op het 
oppervlaktewater wordt geloosd. Dit valt onder de Waterwet. 
De aanvraag is daarom doorgestuurd naar het Wetterskip Fryslân.  
 
Ontvankelijkheid 
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Wabo, Besluit omgevingsrecht 
(Bor) en de Ministeriële regeling (Mor) getoetst op ontvankelijkheid. Daarbij is gebleken dat een aantal 
gegevens ontbrak. De aanvrager is hierop op 20 augustus 2015 in de gelegenheid gesteld om 
aanvullende gegevens te leveren. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 17 september 
2015. Op 20 juni 2016 en 12 juli 2016 zijn nog een aantal wijzigingen van de aanvraag ingediend. Wij 
zijn van oordeel dat de aanvraag en de aanvulling daarop voldoende informatie bevat voor een goede 
beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is ontvankelijk 
en in behandeling genomen.  
 
Procedure (uitgebreid) en zienswijze 
Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in 
paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in 
een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de 
voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. 
Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag in 
een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad. 



 
 
Advies en verklaring van geen bedenkingen 
In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of 
betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de 
artikelen 6.1 t/m 6.5 van de Bor, heb ik de aanvraag ter advies aan de volgende 
instanties/bestuursorganen gezonden: 

1. Welstandscommissie, positief advies dd. 24 juni 2015, W15OPS082-1 
2. Provincie Fryslân, (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen, dd. 28 juli 2016 
3. Verklaring van geen bedenkingen, gemeenteraad Opsterland, dd. 21 september 2015 

 
Activiteitenbesluit milieubeheer 
In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die 
binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct 
werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen. 
  
In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een 
vergunningplicht geldt. 
 
De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C 
inrichting. Binnen de inrichting vinden activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het 
Activiteitenbesluit. Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de 
inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het 
Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding. 
 
Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de 
genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het 
Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling: 
 

 Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende 
voorziening; 

 Paragraaf 3.2.1 In werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote 
stookinstallatie; 

 Paragraaf 3.3.1. Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan 
motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan 
spoorvoertuigen; 

 Paragraaf 3.3.2 Het uitwendig wassen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen; 

 Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen; 

 Paragraaf 3.4.5 Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen; 

 Paragraaf 3.4.9 Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse 
opslagtank; 

 Paragraaf 3.5.8 Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven (met uitzondering van 
artikel 3.113 t/m 3.121); 

 Paragraaf 3.6.2 Bereiden van voedingsmiddelen. 
 
Daarnaast zijn met betrekking tot bovenstaande activiteiten de afdelingen 2.1 ten aanzien van 
zorgplicht, 2.2 ten aanzien van lozingen, 2.3 ten aanzien van lucht en 2.4 ten aanzien van bodem van 
toepassing. 
 
Toetsing milieueffectrapportage 
De aangevraagde activiteiten vallen onder onderdeel D van de bijlage van het besluit 
milieueffectrapportage. Dit betekent dat gelet op artikel 2 lid 5 onder b van het Besluit 
milieueffectrapportage wij als bevoegd gezag, op grond van de in bijlage III bij de EEG richtlijn 
85/337/EEG (gewijzigd bij richtlijn 97/11/EG en richtlijn 2003/35/EG) genoemde criteria, toepassing 
moeten geven aan een m.e.r. beoordeling als bedoeld in artikel 7.16 t/m 7.19 van de Wm als niet kan 
worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Bij deze 
criteria dienen wij te kijken naar 1) de kenmerken van het project, 2) de plaats van het project, 3) de 
kenmerken van het potentiële effect. 
 
Aan de hand van de aanvraag hebben wij geconstateerd dat er geen activiteiten plaatsvinden die 
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. Van cumulatie met andere projecten is 



geen sprake. Voor de overwegingen ten aanzien van de plaats, kenmerken van het project en de 
kenmerken van het potentiele effect verwijzen wij naar de inhoudelijke overwegingen.  
Er is geen aanleiding om een m.e.r. beoordeling uit te voeren. 



Inhoudelijke overwegingen 
 

1.  Het bouwen van een bouwwerk: 

 Uw aanvraag is getoetst aan het bestemmingsplan  “Buitengebied” (vastgesteld d.d. 30 juni 
2014) waarin aan het perceel de bestemming “Agrarisch” is toegekend. Uw aanvraag is in 
strijd met artikel 3.2.1-b van de planregels omdat uitsluitend binnen het bouwvlak mag worden 
gebouwd. 

 Hûs & Hiem welstandsadvisering en monumentenzorg heeft uw aanvraag beoordeeld. Deze 
commissie heeft op 24 juni 2015 onder nummer W15OPS082-1 een positief advies 
uitgebracht. Het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand als bedoeld in artikel 2.10, 
eerste lid, onder d van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo); 

 Het bouwplan is getoetst aan de gemeentelijke bouwverordening en aan de eisen van het 
Bouwbesluit 2012.  

 

2.  Het in werking hebben van een inrichting (milieu) 

Inleiding 
De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking hebben van een 
inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. De Wabo 
omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan 
deze aspecten heeft plaatsgevonden. 
 
Toetsing oprichten, veranderen of revisie 
Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij: 
de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wabo betrokken; 
met de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden; 
de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen. 
In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen 
van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn. 
 
Agrarische activiteiten 
 
Dieraantallen en stalsystemen 

 Op basis van de geldende vergunning d.d. 27 december 2007 mogen de volgende aantallen dieren 
worden gehouden: 

Stal 
nr 

RAV code Diercategorie, huisvestingssysteem Aantal dieren NH3 emissie factor (kg/dierplaats/jr) 

 A 1.100 Melkkoeien; overige 
huisvestingssystemen permanent 
opstallen 

340 4.420,0 

 A3.100 Vrouwelijk jongvee  tot 2 jaar 190 836,0 

 A7.100 Fokstieren en overig rundvee ouder dan 
2 jaar 

2 12,4 

     

  Totaal  5268,4 

 Voor de volgende dieren wordt vergunning gevraagd: 

Stal 
nr 

RAV code Diercategorie, huisvestingssysteem Aantal dieren NH3 emissie factor (kg/dierplaats/jr) 

1 A 3.100 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 25 4,4 

2 A 3.100 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 80 4,4 

3 A 1.100 Melkkoeien ouder dan 2 jaar 60 13,0 

3 A 3.100 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 115 4,4 

4 A 1.100 Melkkoeien ouder dan 2 jaar 248 13,0 

4 A 1.28 (BWL 
2015.05) 

Melkkoeien ouder dan 2 jaar 78 7,7 

     

 Totaal   5.572,6 

 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 ministeriële regeling, de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). 
  
Samen met de emissie-eisen die op grond van het Besluit emissiearme huisvesting aan de 
huisvesting van dieren worden gesteld, vormt de Wav het wettelijke instrumentarium voor het aspect 
ammoniak. 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 omgevingsvergunning 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 wel binnen een zone van 250 meter rond 
een zodanig gebied (artikel 4 (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 (Iav) als voor verzuring gevoelig werden aangemerkt. 

 De dierenverblijven van onderhavige inrichting liggen niet binnen een zone van 250 meter van een 
zeer kwetsbaar gebied. Vanwege de ammoniakemissie uit de dierenverblijven is er geen reden 
aanwezig voor het weigeren van de gevraagde vergunning.  

 
Besluit emissiearme huisvesting 
Het Besluit emissiearme huisvesting vervangt het voormalige Besluit ammoniakemissie veehouderij 
(Besluit huisvesting) en is direct werkend. Dit besluit bevat maximale emissiewaarden voor ammoniak 
en fijnstof die gelden voor huisvestingssystemen in dierenverblijven. In een dierenverblijf dienen 
huisvestingssystemen te worden toegepast met een emissiefactor voor ammoniak en of fijn stof die 
lager is dan de maximale emissiewaarde die is vermeld in de bijlage 1 bij het Besluit emissiearme 
huisvesting. In deze bijlage zijn drie kolommen opgenomen, waarbij geldt dat kolom A de hoogste 
emissiefactor kent, kolom B een lagere emissiefactor en kolom C de laagste emissiefactor: 

 Kolom A: geldt voor een dierenverblijf dat is opgericht op uiterlijk 30 juni 2015; 

 Kolom B: geldt voor een dierenverblijf dat is opgericht op of na 1 juli 2015 en voor 1 januari 2018; 

 Kolom C: geldt voor een dierenverblijf dat is opgericht op of na 1 januari 2018. 
 
Om te bepalen of een stalsysteem aan de maximale emissiewaarde van het Besluit emissiearme 
huisvesting voldoet, wordt uitsluitend beoordeeld of de emissiefactor die is opgenomen in bijlage 1 bij 
de Rav lager of gelijk is aan de maximale emissiewaarde. Voor deze beoordeling wordt niet uitgegaan 
van de verlaagde emissiefactor bij het toepassen van maatregelen uit bijlage 2 van de Rav. Dit volgt 
uit artikel 2, vierde lid van de Rav. 
 
In onderstaande tabel is per huisvestingsysteem de emissiewaarde uit de Rav en de maximale 
emissiewaarde uit het Besluit emissiearme huisvesting weergegeven. 

 
 
Stal/ 
gebouw 

 
Diersoort 

 
Rav-code 

 
Aantal dieren 

 
Emissiefactor 
kg NH3/dier/jr 

 
Maximale 

emissiewaarde 
kg NH3/dier/jr 

1 Vrouwelijk jongvee <2 jr A 3.100 25 4,4 nvt 

2 Vrouwelijk jongvee <2 jr A 3.100 80 4,4 nvt 

3 Melk- en kalfkoeien >2jr 

beweiden 

A 1.100 60 13 13*** 

3 Vrouwelijk jongvee <2 jr A 3.100 115 4,4 nvt 

4 Melk- en kalfkoeien >2jr 

 

A 1.100 248 13 13*** 

4 Melk- en kalfkoeien >2jr A 1.28 BWL 

2015.05 

78 7,7 11**** 

8,6 ***** 

 

TOELICHTING 

A1.100 overige huisvestingssysteem 

A3.100 overige huisvestingssysteem 

A1.28 ligboxenstal met roostervloer voorzien van rubber matten en composiet nokken met een hellend profiel, kunstcasettes 

met kleppen in de roosterspleten en mestschuif met beweiden (BWL 2015.05) 



**     maximale emissiewaarde op grond van bijlage 1 Besluit emissiearme  huisvesting 

***    Besluit emissiearme huisvesting kolom A  

****  Besluit emissiearme huisvesting kolom B 

***** Besluit emissiearme huisvesting kolom C. 

N.B. Voor vrouwelijk jongvee is geen maximale emissiewaarden  in het Besluit emissiearme huisvesting opgenomen, zodat 
deze dieren in een traditioneel stalsysteem mogen worden gehouden. Met oprichten wordt in het besluit bedoeld het fysiek 
oprichten (bouwen) daarom is ook de emissiewaarde van kolom c genoemd.  

 
Dierenverblijven voor melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar zijn BBT indien zij waren opgericht op 
uiterlijk 1 april 2008 of waarvoor uiterlijk 31 maart 2008 een milieuvergunning op grond van artikel 8.1 
van de Wet milieubeheer of, indien geen milieuvergunning was vereist, een bouwvergunning op grond 
van artikel 40, lid 1 van de Woningwet, was verleend of zij na 1 april 2008 waren uitgebreid met niet 
meer dan 20 dierplaatsen. 

 In stal 3 en 4 worden melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar gehuisvest op een overig 
huisvestingssysteem met een emissiefactor van 13,0 kg NH3 per dierplaats per jaar. 

 
Dit huisvestingssysteem voldoet op grond van bovenstaande aan BBT. 
 
Dierenverblijven die nog niet aanwezig zijn, zijn BBT indien de emissiewaarde kleiner dan of gelijk is 
aan de maximale emissiewaarde uit kolom A van bijlage 1 bij het Besluit emissiearme huisvesting. 
Voor deze dierenverblijven is op uiterlijk 30 juni 2015 een omgevingsvergunning voor de activiteit 
Bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1 onder a van de Wabo) onherroepelijk en dit dierenverblijf 
wordt voor 1 oktober 2016 opgericht of is op uiterlijk 30 juni 2015 een omgevingsvergunning voor de 
activiteit Bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1 onder a van de Wabo) aangevraagd die aan de 
indieningsvereisten uit hoofdstuk 2 van de Regeling omgevingsrecht voldoet en dit dierenverblijf 
binnen 15 maanden na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning, wordt opgericht. 
 
Dierenverblijven voor melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar die nog niet aanwezig zijn, zijn BBT indien 
de emissiewaarde van het huisvestingssysteem kleiner dan of gelijk is aan de maximale 
emissiewaarde uit kolom B van bijlage 1 bij het Besluit emissiearme huisvesting en dit dierenverblijf 
voor 1 januari 2018 wordt opgericht. 
 
In stal 4 worden melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar gehuisvest op het emissiearme 
huisvestingssysteem met roostervloer voorzien van rubber matten en composiet nokken met een 
hellend profiel, kunstcasettes met kleppen in de roosterspleten en mestschuif met beweiden (BWL 
2015.05). Dit huisvestingssysteem heeft een emissiefactor van 7,7 kg NH3 per dierplaats per jaar. 
 
Dit huisvestingssysteem voldoet op grond van bovenstaande aan BBT. 
 
Fijnstof in het Besluit emissiearme huisvesting. 
In het Besluit emissiearme huisvesting zijn tevens maximale emissiewaarden voor fijn stof (zwevende 
deeltjes PM10) vastgesteld. Deze gelden echter niet voor de hoofdcategorie rundvee. 
 
Gelet op het bovenstaande kan worden opgemaakt dat in de aangevraagde situatie wordt voldaan 
aan het gestelde in het Besluit emissiearme huisvesting. 
 
Directe schade door uitstoot ammoniak 
Bij het verlenen van omgevingsvergunningen voor het onderdeel milieu kan mogelijke directe schade 
aan bossen en andere vegetaties door de uitstoot van ammoniak van belang zijn. 
Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt het 
rapport Stallucht en Planten uit juli 1981, verder te noemen: rapport, van het Instituut 
Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO) hiervoor gehanteerd. 
  
Blijkens dit rapport is onderzoek gedaan naar de mogelijke schade op planten en bomen als gevolg 
van de uitstoot van ammoniak uit stallen waarin dieren worden gehouden. Schade door de uitstoot 
van ammoniak kan zich in de praktijk voordoen bij intensieve kippen- en varkenshouderijen. Ter 
voorkoming van dergelijke schade blijkt dat een afstand van minimaal 50 meter tussen stallen en meer 
gevoelige planten en bomen, zoals coniferen, en een afstand van minimaal 25 meter tot minder 
gevoelige planten en bomen kan worden aangehouden. 
Toetsing aan dit rapport is, blijkens de uitspraak in de casus E03.98.0118, nog steeds conform de 
meest recente, algemeen aanvaarde milieutechnische inzichten. 
 



Binnen 50 meter van de inrichting liggen geen percelen waar gevoelige gewassen, zoals vermeld in 
het rapport, worden geteeld. Tevens zijn er binnen 25 meter van de inrichting geen minder gevoelige 
planten en bomen aanwezig. De inrichting voldoet aan de eisen die volgen uit het rapport, waardoor 
directe ammoniakschade geen reden kan zijn om de gevraagde vergunning te weigeren. 
 
Geurhinder 
De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt vanaf 1 januari 2007 het toetsingskader voor de 
milieuvergunning, als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen. De Wgv 
geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig object 
(bijvoorbeeld een woning). De geurbelasting wordt berekend en getoetst met het verspreidingsmodel 
V-Stacks vergunning. Dit geldt alleen voor dieren waarvoor geuremissiefactoren zijn opgenomen in de 
Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv). Voor veehouderijen met dieren waarvoor geen 
geuremissiefactor is vastgesteld gelden wettelijk vastgestelde afstanden tussen veehouderij en 
geurgevoelig object. Bij gemeentelijke verordening kunnen gemeenten afwijken van de wettelijke 
normen (art. 6 Wgv).  
Het gaat hier om een aanvraag waarin melkkoeien en jongvee worden aangevraagd. Hiervoor gelden  
vaste afstanden.  
 
Door ons is in 2012 een gemeentelijke verordening vastgesteld. In de gemeentelijke verordening is 
gesteld dat in afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 4, lid 1, aanhef en onder b van de Wgv de 
afstand tussen een bestaande stal en een geurgevoelig object dat buiten een bebouwde kom is 
gelegen tenminste 25 meter bedraagt. 
 
 
Tevens moet worden voldaan aan de algemene afstanden op grond van de Wgv. 
 
De minimale afstand van de buitenzijde van een dierenverblijf tot de buitenzijde van een voor 
geurgevoelig object dient ex artikel 5 van de Wgv te bedragen: 
• 50 meter binnen de bebouwde kom; 
• 25 meter buiten de bebouwde kom. 
 
De inrichting is gelegen buiten de bebouwde kom. Binnen een afstand van 25 meter vanaf een 
buitenzijde van een dierverblijf is geen geurgevoelig object gelegen. In de onderhavige situatie wordt 
voldaan aan de algemene afstanden en de afstanden genoemd in onze geurverordening. De Wgv 
vormt derhalve geen weigeringsgrond. 
 
Conclusie 
Onderhavige aanvraag voldaan aan de eisen zoals gesteld in de Wgv. Nu aan de Wgv wordt voldaan 
wordt dit als BBT beschouwd. 
 
Bodem 
Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn 
Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van 
voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in 
bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een 
aanvaardbaar bodemrisico. 
 
De bodembedreigende activiteiten van onderhavige inrichting kunnen worden beschouwd als reguliere 
activiteiten van een veehouderijbedrijf. Het betreffen activiteiten die periodiek maar niet frequent nodig 
zijn en met naleving van voorschriften en gedragsregels de kwaliteit van de bodem niet in relevante 
mate nadelig zullen beïnvloeden. Gezien de ontwikkelingen in de jurisprudentie, waarin is 
uitgesproken dat voor veehouderijen onvoldoende reden is om daarnaast een nulsituatie- en 
eindsituatiebodemonderzoek te eisen, zijn deze niet in de vergunningvoorschriften opgenomen. Wel 
zijn enkele toereikende voorschriften met betrekking tot de bescherming van de bodem opgenomen. 
 
De bodembedreigende activiteiten 
In de inrichting vinden bodembedreigende activiteiten plaats, te weten: 
1. de opslag van diervoeder; 
2. de opslag en aflevering van dieselolie; 
3. de opslag van dierlijke meststoffen in mestkelders; 
4. de opslag van vaste dierlijke mest op een mestplaat; 
5. de opslag van reinigings-, ontsmettings- en diergeneesmiddelen; 
6. de opslag van kunstmest; 



7. de opslag van zuursel. 
 
Ten aanzien van de activiteiten 1 t/m 4 zijn de voorschriften over bodem uit het Activiteitenbesluit van 
toepassing. Voor de overige activiteiten hebben wij aan deze beschikking voorschriften over bodem 
verbonden. In de vergunningvoorschriften is geëist dat op die plaatsen waar bodembedreigende 
activiteiten plaatsvinden, er voorzieningen moeten worden getroffen die ertoe leiden dat het risico van 
bodemverontreiniging wordt gereduceerd tot ‘verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging van 
enige relevantie’, zoals bepaald in de NRB 2012.   
 
5 De opslag van  reinigings-, ontsmettings- en diergeneesmiddelen 
Sommige werkzame of actieve stoffen in reinigings- en diergeneesmiddelen zijn toxisch. Binnen de 
inrichting wordt een kleine voorraad aan reinigings-, ontsmettings- en diergeneesmiddelen 
opgeslagen. Bodembedreigende stoffen moeten worden opgeslagen boven een vloeistofkerende vloer 
in of boven een vloeistofdichte lekbak. Met deze voorzieningen wordt het risico op 
bodemverontreiniging in voldoende mate beperkt. Conform de aanvraag wordt hieraan voldaan. Om 
een verwaarloosbaar bodemrisico te borgen, zijn in de vergunning voorschriften opgenomen met 
betrekking tot de opslag van bodembedreigende stoffen.    
 
6 De opslag van kunstmest 
Er wordt kunstmest opgeslagen in silo's. Deze vorm van opslag is duurzaam bestendig tegen de hierin 
opgeslagen stoffen. Het risico van bodemverontreiniging wordt hiermee in voldoende mate beperkt. 
Om een verwaarloosbaar bodemrisico te borgen, zijn in de vergunning voorschriften opgenomen met 
betrekking tot de opslag van bodembedreigende stoffen.    
 
7 De opslag van zuursel 
Binnen de inrichting wordt zuursel opgeslagen in een dubbelwandige tank (zuursel wordt gemaakt 
door rauwe melk op kamertemperatuur te bewaren, de melk wordt na verloop van tijd zuur). 
Daarnaast wordt in het proces van kaasmaken pekelwater en weiwater opgeslagen. Dit zijn allemaal 
bodembedreigende stoffen. 
Het gehele proces vindt plaats op vloeistofdichte bakken en vloeren. Eventuele gemorste stoffen 
worden via putten in de vloeistofdichte vloeren opgevangen. Het risico van bodemverontreiniging 
wordt hiermee in voldoende mate beperkt. Om een verwaarloosbaar bodemrisico te borgen, zijn in de 
vergunning voorschriften opgenomen met betrekking tot de opslag van bodembedreigende stoffen.    
 
Agrarisch afvalwater 
Het afvalwater dat binnen de inrichting vrijkomt is op te splitsen in twee stromen, namelijk het 
afvalwater afkomstig uit de kaasmakerij en het afvalwater afkomstig uit de veehouderij. 
 
Het afvalwater dat vrijkomt uit de kaasmakerij wordt via een septictank geloosd op het 
oppervlaktewater. Het betreft hier een directe lozing die rechtstreeks door het bedrijf, al dan niet na 
passage van een zuiveringtechnisch werk van het bedrijf zelf, op het oppervlaktewater wordt geloosd. 
Hiervoor is een vergunning op grond van de Waterwet nodig. Om die reden is (dit onderdeel van) de 
aanvraag doorgestuurd naar het Wetterskip Fryslân.  
 
Het afvalwater afkomstig van de wasplaats wordt geloosd in een drijfmestkelder. Dit mest houdend 
afvalwater wordt samen met het drijfmest verspreid over de landbouwgronden conform het Besluit 
gebruik meststoffen. Het niet verontreinigde hemelwater wordt geloosd op de nabij gelegen sloot. Dit 
wordt geregeld door middel van afsluiters. Hiermee wordt voldaan aan de voorschriften in het 
Activiteitenbesluit.  
 
Afval 
Overwegingen voor inrichtingen 
 
Afvalscheiding 
In hoofdstuk 14 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4 
specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Daarbij is aangegeven dat het voor bedrijfsafval niet 
goed mogelijk is een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven 
gescheiden moet worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er 
bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle 
afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs 
niet van hen kan worden gevergd. 
 



Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden voor het gescheiden houden van afvalstoffen. De 
afvalstoffen moeten via een erkend inzamelaar worden ingezameld en afgevoerd. 
 
Energie 
Binnen de inrichting wordt energie gebruikt in de vorm van elektriciteit en aardgas. Bij 
vergunningplichtige inrichtingen kan de mate waarin aandacht wordt besteed aan zuinig gebruik van 
energie afhankelijk worden gesteld van het totale energieverbruik. Met industriële en andere sectoren 
heeft het ministerie van Economische Zaken meerjarenafspraken (MJA's) gemaakt. De onderhavige 
inrichting kan niet worden aangemerkt als een MJA-bedrijf. Conform de circulaire "Energie in de 
milieuvergunning" (oktober 1999) is energie een relevant aspect als het jaarverbruik meer is dan 
50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas. Voor water is geen ondergrens gesteld in de 
handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven", omdat de relevantie van waterbesparing sterk 
afhankelijk is van de lokale situatie. 
 
Op 9 januari 2008 heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, per 
brief (kenmerk DGM/SB2007109294), aanbevelingen gedaan om de administratieve lasten in de 
exploitatiefase van de milieuvergunning te verminderen. Hiertoe beveelt hij aan om bij het 
Activiteitenbesluit aan te sluiten. Het Activiteitenbesluit bepaalt dat bedrijven boven de verbruikgrens 
van 50.000 KWh of 25.000 m³ aardgas alle rendabele maatregelen moeten treffen. Boven een 
verbruik van 200.000 KWh en 75.000 m³ aardgas per jaar kan het bevoegd gezag een 
energiebesparingsonderzoek vragen. 
 
Het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van het bedrijf bedraagt 150.000 KWh elektriciteit en 15.000 m³ gas. 
De grens van 200.000 kWh/jaar voor elektriciteit en 75.000 m³ gas zal niet worden overschreden. 
Daarom zijn er, behoudens een meet- en registratieverplichting, geen energievoorschriften in deze 
vergunning opgenomen. 
 
Het waterverbruik is voornamelijk ten behoeve van het drinkwater voor de dieren, hierop is een 
besparing niet mogelijk. 
 
Brandveiligheid 
Op het aspect brandveiligheid en op het voorhanden hebben van brandblusmiddelen zijn het 
Activiteitenbesluit en het Bouwbesluit 2012 van toepassing. 

 Geluid en trillingen 

Algemeen 
De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemissie wordt 
vooral bepaald door transportbewegingen en de installaties binnen de inrichting. De veroorzaakte 
geluidsbelasting in de omgeving is in kaart gebracht in een akoestisch rapport van 
Bloembergakoestiek, “Akoestisch onderzoek melkrundveehouderij en kaasboerderij De Gelder te 
Tijnje” projectnr. 1099-1060 van 16 september 2015. 
 
Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemissie die de 
inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt) en de incidentele bedrijfssituatie. Beoordeeld 
worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in 
werking zijn van de inrichting. 
 
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 
Wij hebben geen beleid ten aanzien van industrielawaai vastgesteld. Wij toetsen daarom het 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de inrichting aan de normstelling uit hoofdstuk 4 van 
de Handreiking. 
De woonomgeving kan worden gekarakteriseerd als een landelijke woonomgeving. De richtwaarden 
voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus bedragen 40, 35 en 30 dB(A) in respectievelijk de 
dag-, avond- en nachtperiode. Op grond van de vigerende vergunning is een geluidsruimte van 45, 40 
en 35 dB(A) voor de dag-, avond- en nachtperiode, vergund. 
 
Conform de handreiking moet bij een herziening van de vergunning opnieuw worden getoetst aan de 
richtwaarden. Op grond van een bestuurlijke afweging kan een hogere geluidsbelasting worden 
toegelaten.  
Uit het bovengenoemd akoestisch onderzoek is gebleken dat niet aan de richtwaarden kan worden 
voldaan. Wel kan worden voldaan aan de in het verleden vergunde geluidsruimte van 45, 40 en 35 
dB(A) voor de dag-, avond- en nachtperiode. Omdat het hier gaat om een geluidsruimte die reeds is 



vergund en omdat er geen klachten zijn uit de omgeving, zijn wij van mening dat het vergunnen van 
een grotere geluidsruimte hier niet tot een onevenredig hinderniveau leidt.  
 
Incidentele situatie 
Gedurende 10 keer per jaar is er sprake van een incidentele bedrijfssituatie. Het gaat hier om het 
inkuilen van ruwvoer. Deze activiteit levert een hogere geluidbelasting op dan de geluidbelasting van 
de representatieve bedrijfssituatie. Aangezien: 
- de activiteit inherent is aan de bedrijfsvoering; 
- er geen alternatieven aan te wijzen zijn; 
- de activiteit niet meer dan 10 keer per jaar zal plaatsvinden, 
vinden wij de overschrijding van de geluidvoorschriften voor maximaal 10 keer per jaar voor de dag-, 
avond- en nachtperiode acceptabel. 
 
Maximaal geluidsniveau (LAmax) 
Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het 
voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB(A) boven het aanwezige equivalente 
niveau uitkomen. 
De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de 
dag-, avond- en nachtperiode. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat aan de grenswaarden wordt 
voldaan. 
 
Indirecte hinder 
Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens de 
circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het 
kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29 februari 1996. 
De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting is 50 dB(A) en de grenswaarde 65 dB(A). 
Een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde moet zo mogelijk worden voorkomen door het 
treffen van maatregelen. De voorkeursgrenswaarde mag alleen worden overschreden als in de 
geluidsgevoelige ruimten van woningen een geluidsbelasting van 35 dB(A) etmaalwaarde 
gewaarborgd is. 
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) voor het 
wegverkeerslawaai als bedoeld in de circulaire van de minister van VROM van 29 februari 1996 
(kenmerk MGB 96006131) niet overschreden zal worden. 
 
Conclusie 
Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie 
milieuhygiënisch aanvaardbaar. 
  

  
 Luchtkwaliteit 
 Grenswaarden 
 Hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer stelt (de toename van) de concentraties van NO2 en fijn stof 
centraal. Op basis van dat hoofdstuk moet worden beoordeeld of de activiteiten die zijn aangevraagd 
van invloed zijn op de luchtkwaliteit. Hierbij moeten de grenswaarden voor stikstofdioxide, 
stikstofoxiden en zwevende deeltjes (PM10 en PM 2,5) in acht worden genomen. 
  
 Voor zwevende deeltjes (PM2,5) geldt, conform voorschrift 4.4 van bijlage 2 bij de Wm, met ingang 
van 1 januari 2015 de grenswaarde van 25 microgram per m3 (µg/m3), gedefinieerd als 
jaargemiddelde concentratie. De PM2,5-fractie is een onderdeel van de PM10-fractie.  
  
 De PM10- en PM2,5-concentraties hangen sterk samen. De fractie PM 2,5 maakt tenslotte onderdeel 
uit van het PM10. De fractie met een diameter vanaf 2,5 tot 10 μm draagt ook bij aan de totale massa 
van het PM10. In de praktijk wordt het toegestane aantal overschrijdingen van de etmaalgemiddelde 
grenswaarde voor PM10 vaak als eerste bereikt. Deze grenswaarde overschrijdt voor het wegverkeer 
al bij een jaargemiddelde concentratie PM10 van 32,6 µg/m³. 
  
 Deze waarde ligt erg dicht bij de jaargemiddelde grenswaarde voor PM2,5 (25 µg/m³). Een groot deel 
van deze 32,6 µg/m³ bestaat uit de fractie met diameter 2,5 tot 10 micrometer. In de praktijk blijkt dan 
ook dat als aan de grenswaarden voor PM10 wordt voldaan, ook de grenswaarde van PM2,5 wordt 
nageleefd. 
  
  



 Besluit NIBM  
 Als sprake is van een beperkte toename van de luchtverontreiniging die niet in betekenende mate 
bijdraagt (NIBM) aan de concentratie PM10 in de buitenlucht , hoeft een project niet langer meer 
getoetst te worden. Dit volgt uit artikel 5.16, lid 1, sub c, van de Wet milieubeheer.  
 Het Besluit NIBM legt vast wat geldt als niet in betekenende mate bijdragen. Na inwerkingtreding van 
het NSL op 1 augustus 2009, is de definitie van NIBM 3% van de grenswaarde, dat is 1,2 µg/m
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(artikel 2, lid 1, Besluit NIBM in samenhang met Bijlage 1A van de Regeling NIBM).  
  
 Regeling NIBM  
 In de Regeling niet in betekenende mate bijdragen is een lijst met categorieën van projecten 
opgenomen die NIBM bijdragen aan de luchtverontreiniging. Ook een aantal landbouwbedrijven is hier 
in opgenomen.  
  

 Vuistregel voor veehouderijen  
 Veehouderijen zijn niet opgenomen in de Regeling NIBM. Toch is het niet altijd noodzakelijk om met 
behulp van een berekening vast te stellen of er sprake is van NIBM. Dit kan ook gedaan worden met 
een motivering, bijvoorbeeld op basis van ervaring. Er zijn genoeg projecten die namelijk overduidelijk 
NIBM zijn en waar een berekening niets toevoegt aan de conclusie. Als hulpmiddel bij de motivering is 
een vuistregel opgesteld waarmee aangetoond kan worden dat een uitbreiding/oprichting NIBM is. 
Deze staan in de onderstaande tabel, die gebaseerd is op de 3% NIBM grens, dus van na de 
inwerkingtreding van het NSL. In de tabel kan bij de betreffende afstand de hoeveelheid emissie 
worden afgelezen waarmee een veehouderij nog kan uitbreiden om niet in betekenende mate bij te 
dragen. De getallen in de tabel zijn worst-case genomen inclusief een veiligheidsmarge. Indien bij een 
bepaalde afstand niet méér wordt geëmitteerd dan is opgenomen in de tabel, dan is de oprichting/ 
uitbreiding zeker NIBM. Wanneer de toename van de emissie in grammen hoger is dan in de tabel 
opgenomen, is het project mogelijk IBM. 
  

Afstand tot te toetsen 
plaats 

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

Totale emissie in g/jr 
van uitbreiding/ 
oprichting 

324.000 387.000 473.000 581.000 817.000 1.075.000 1.376.000 

  
 In onderhavige situatie is er op een afstand van 122 meter vanaf een emissiepunt van een stal tot het 
dichtstbijzijnde toetsingspunt (woning van derden) gelegen, de woning aan de Heawei 27. Gelet op 
bovenstaande is een uitbreiding van > 817.000 g/jr nog acceptabel en aan te merken als NIBM.  
  
 Op grond van de aanvraag bedraagt de fijn stofbelasting door het bedrijf op de omgeving 65.488,0 
gram per jaar. De fijn stofbelasting conform de huidige vergunning is 57.880,0 gram per jaar. De fijn 
stofbelasting neemt derhalve toe met 7.608 gram per jaar.  
  
 Er kan worden gesteld dat de emissie van fijn stof geen belemmering vormt en kan worden 
aangemerkt als NIBM. 
 
Algemene overwegingen BBT 
 
In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de 
vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting 
voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij 
voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de 
inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken 
(BBT) worden toegepast. 
  
Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies en 
bij ministeriële regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT. 
  
Concrete bepaling beste beschikbare technieken 
Bij het bepalen van de BBT hebben wij rekening gehouden met de volgende informatiedocumenten 
over BBT, zoals aangewezen in bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht (Mor):  
-NRB 2012; 
-PGS 30. 
 
 



Conclusies BBT 
De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan BBT. 
Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf. 
 
 
3. Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een 

beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een 
voorbereidingsbesluit (artikel 2.12); 

 Uw aanvraag is getoetst aan het geldende bestemmingsplan “Buitengebied” (vastgesteld d.d. 
30 juni 2014) waarin aan het perceel de bestemming “agrarisch” is toegekend. Uw aanvraag is 
in strijd met artikel 3.2.1 en 3.5 van de planregels omdat gebouwen en opslag van voer binnen 
gronden met aanduiding bouwvlak gebouwd moeten worden. Een deel van de nieuw te 
bouwen stal en de voersilo’s zijn buiten het bouwvlak gelegen.  

 Uw aanvraag heeft betrekking op een activiteit welke in strijd is met het bestemmingsplan 
waardoor de omgevingsvergunning slechts kan worden verleend met toepassing van de in het 
bestemmingsplan opgenomen regels inzake afwijking (artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 
Wabo);  

 Ruimtelijk gezien bestaan er geen bezwaren tegen het aangevraagde project. Er is een 
ruimtelijke onderbouwing voorzien van een inrichtingsplan ingediend.  



 

Voorschriften 
 
Activiteit bouwen: 

- U moet het werk uitvoeren volgens het bijgaande gewaarmerkte bouwplan. Bij de uitvoering 
moet u de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012 in acht nemen. 

- De aanvang van de (bouw)werkzaamheden dient ten minste twee dagen voor de aanvang te 
worden gemeld bij het team Handhaving, telefoon (0512) 386 311, e-mail: 
gemeente@opsterland.nl (onder vermelding van het nummer van de omgevingsvergunning). 
De bouwwerkzaamheden moeten gereed worden gemeld via een e-mail aan 
gemeente@opsterland.nl (onder vermelding van het nummer van de omgevingsvergunning). 

- Let op de opdrijf mogelijkheid van de kelder. 

- De materialen die grenzen aan de binnen lucht moeten voldoen aan brandklasse B 

- Indien bij de voorgenomen bouwactiviteiten grond moet worden ontgraven en deze grond 
vanwege ruimtegebrek niet op het eigen terrein kan worden verwerkt, dient hiervoor een 
passende bestemming te worden gezocht. Dit kan betekenen dat een partijkeuring in het 
kader van het besluit Bodemkwaliteit dient te worden uitgevoerd.  

 
 

Activiteit milieu: 

1 Algemeen 

1.1 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid 

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

1.1.2 Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle 
voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. 
Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen 
dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van 
brandbestrijdingsmiddelen. 

1.1.3 Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet worden voorkomen. Zo 
vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven moet een doelmatige bestrijding van 
insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden. Hiertoe moet een 
ongediertebestrijdingsplan binnen de inrichting aanwezig zijn. Van de werkzaamheden 
conform dit ongediertebestrijdingsplan moet een registratie worden bijgehouden. 

1.2 Meldingen en wijzigingen vergunninghouder 

1.2.1 Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet als bedoeld in artikel 17.1 
Wet milieubeheer dient hiervan conform artikel 17.2 Wet milieubeheer zo spoedig mogelijk 
mededeling te worden gedaan aan gemeente Opsterland. In aanvulling op het bepaalde in 
artikel 17.2 Wet milieubeheer dient de vergunninghouder deze mededeling onverwijld 
schriftelijk te bevestigen. 

1.3 Registratie 

1.3.1 Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met 
bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende 
documenten aanwezig: 

 alle overige voor de inrichting geldende milieuvergunningen en meldingen voor de 
activiteit milieu; 

 de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke 
stoffen; 

mailto:gemeente@opsterland.nl
mailto:gemeente@opsterland.nl


 de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven 
inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoudsbeurten en/of metingen; 

 de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik. 

1.3.2 De documenten genoemd in voorschrift 1.3.1 moeten ten minste vijf jaar worden bewaard. 

1.4 Bedrijfsbeëindiging 

1.4.1 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle 
aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de - te beëindigen - 
activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieuhygiënisch verantwoorde wijze in 
overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd. 

2 Afval 

2.1 Afvalscheiding 

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

 de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere 
afvalstoffen; 

 papier en karton; 

 kunststoffolie. 

 metalen; 

 kadavers; 

 overig bedrijfsafval. 

2.2 Opslag van afvalstoffen 

2.2.1 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. 

2.2.2 Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende 
soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken. 

2.2.3 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 
wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan 
vormen; 

 deze tegen normale behandeling bestand is; 

 deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de gevaarlijke stof 
duidelijk tot uiting komen. 

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

2.2.5 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. 

2.2.6 Verontreinigde emballage moet worden behandeld als gevulde emballage. Voor de bepaling 
van de opvangcapaciteit van een vloeistofdichte bak hoeft de opslagcapaciteit van de 
verontreinigde emballage niet meegerekend te worden. 

2.2.7 Gemorste vaste gevaarlijke afvalstoffen moeten direct worden opgeruimd en opgeslagen in 
een daarvoor bestemde container van doelmatig materiaal of in daarvoor bestemde 
doelmatige emballage. 



2.2.8 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 zo nodig worden geneutraliseerd. Zij moeten 
onmiddellijk worden opgenomen en behandeld als omschreven in het hoofdstuk gevaarlijke 
stoffen. De opgenomen gemorste (vloei)stof moet worden opgeslagen in daarvoor bestemde, 
voor de aard van de stof geschikte, gesloten emballage. 
  
Toelichting: Als absorberend materiaal kan worden gebruikt perlite of vermiculite. 

3 Bodem 

3.1 Doelvoorschriften 

3.1.1 Het bodemrisico van bodembedreigende activiteiten moet door het treffen van een combinatie 
van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals 
gedefinieerd in de NRB. 

3.2 Beheermaatregelen 

3.2.1 De controle, het onderhoud en het beheer van bodembeschermende voorzieningen moet 
zodanig plaatsvinden dat vrijgekomen stoffen zijn verwijderd voordat deze in de bodem 
kunnen geraken. 

3.2.2 Bevindingen van controles van of onderhoud aan bodembeschermende voorzieningen, 
alsmede acties genomen na incidenten met bodembedreigende stoffen, die mogelijk hebben 
geleid tot een bodemverontreiniging, moeten worden opgenomen in een registratiesysteem 
overeenkomstig de voorschriften 1.2.1 en 1.2.2 dat beschikbaar is voor het bevoegd gezag. 

3.3 Preventiemaatregelen 

3.3.1 Vergunninghouder dient lekkages te verhelpen en morsingen op te ruimen ongeacht de 
zwaarte van de getroffen voorzieningen (good housekeeping). 

3.3.2 Gemorste bodembedreigende vloeistoffen als oliën, vetten en chemicaliën moeten direct 
worden opgeruimd. Hiertoe moeten absorptiemateriaal en neutraliserende stoffen in 
voldoende mate en gebruiksgereed aanwezig zijn. Gebruikte absorptie- of 
neutralisatiemiddelen moeten worden bewaard en afgevoerd als gevaarlijk afval. 

3.4 Opslag van vloeibare bodembedreigende stoffen in verpakking 

3.4.1 Bodembedreigende vloeistoffen moeten worden bewaard in goed gesloten verpakking. 

3.4.2 Lege, niet gereinigde verpakking moet worden behandeld als volle. 

Toelichting: Voor de bepaling van de opvangcapaciteit van een vloeistofdichte bak hoeft de 
opslagcapaciteit van de niet gereinigde verpakking niet meegerekend te worden. 

3.4.3 In de inrichting moet nabij de opslag van vloeistoffen in verpakking, 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 vloeistoffen moeten zo 
nodig 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 
verpakking. 

Toelichting: Als absorberend materiaal kan worden gebruikt perlite of vermiculite. 

3.4.4 Vloeistoffen in emballage moeten zijn geplaatst op een vloeistofdichte vloer of in een 
vloeistofdichte lekbak in het bebouwde deel van de inrichting. 



3.4.5 Een vloeistofdichte lekbak moet een inhoud hebben van ten minste de grootste 
verpakkingseenheid vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige emballage. 

3.4.6 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. 

3.4.7 Een lekbak die toegepast wordt voor het opvangen van lek- of morsvloeistoffen moet op de 
volgende punten gecontroleerd worden: 

-  de lekbak correct is gepositioneerd zodat lekkende of wegspattende stoffen opgevangen 
 kunnen worden; 

-  de materiaalkeuze van de lekbak afgestemd is op de aard van de stof die kan vrijkomen. 

3.5 Stalling/berging 

3.5.1 Stalling van tractoren en andere landbouwmachines en werktuigen die bodembedreigende 
vloeistoffen bevatten, moet plaatsvinden op een vloeistofkerende voorziening. Indien lekkage 
wordt geconstateerd, moeten onder het voertuig of de machine direct opvangvoorzieningen 
met voldoende capaciteit worden geplaatst. Van dit voorschrift mag worden afgeweken 
wanneer oliën, vetten en chemicaliën zorgvuldig uit de tractoren, machines of werktuigen zijn 
verwijderd. 

3.5.2 Motorvoertuigen of landbouwtractoren of onderdelen van motorvoertuigen of 
landbouwtractoren worden indien bodembedreigende vloeistoffen vrij kunnen komen, 
onderhouden of gerepareerd boven een vloeistofdichte lekbak of een vloeistofkerende vloer. 

3.5.3 De vloeistofdichte lekbak of vloeistofkerende vloer is zodanig in omvang gedimensioneerd dat 
de bovengenoemde werkzaamheden boven de bodembeschermende maatregel kunnen 
plaats vinden. 

4 Energie 

4.1 Energiebesparing 

4.1.1 Vergunninghouder houdt een registratie bij van het jaarlijks energieverbruik. Hierbij kan 
worden volstaan met het bewaren van de energienota's. 

4.1.2 Degene die de inrichting drijft neemt alle energiebesparende maatregelen met een 
terugverdientijd van vijf jaar of minder. Ter voldoening aan voorschrift 4.1.1 moet(en) 
minimaal: 

A bij het toepassen van verlichting, energiezuinige verlichting worden aangebracht; 

B de vergunninghouder er voor zorgen dat de verlichting in niet-permanent gebruikte 
 ruimtes niet onnodig in werking is. Hieraan kan worden voldaan door het aanbrengen 
 van tijdschakelaars; 

5 Geluid en trillingen 

5.1 Meten en berekenen conform handleiding 

5.1.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten 
moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 
1999. 

5.2 Representatieve bedrijfssituatie 

5.2.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT veroorzaakt door de in de inrichting 
aanwezige vast opgestelde installaties en toestellen, mag op de gevel van woningen van 
derden niet meer bedragen dan: 



 

Dagperiode 
in dB(A) 
(7.00 – 19.00 uur, 
beoordelingshoogte 
1,5 m) 

Avondperiode 
in dB(A)  
(19.00-23-00 uur, 
beoordelingshoogte 
5 m) 

Nachtperiode 
in dB(A) 
(23.00-07.00 uur, 
beoordelingshoogte 5 
m) 

45 40 35 

 
 

5.2.2 Het maximale geluidsniveau LAmax, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties 
en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, mag 
op de gevel van woningen van derden niet meer bedragen dan: 

 

Dagperiode 
in dB(A) 
(07.00 – 19.00 uur, 
beoordelingshoogte 
1,5 m) 

Avondperiode 
in dB(A)  
(19.00-23-00 uur, 
beoordelingshoogte 
5 m) 

Nachtperiode 
in dB(A) 
(23.00-07.00 uur, 
beoordelingshoogte 5 
m) 

70 65 60 

5.3 Incidentele bedrijfssituatie 

5.3.1 Voorschrift 5.1.1 en 5.2.1. mag maximaal 10 keer per jaar worden overschreden in de 
avondperiode als gevolg van inkuilwerkzaamheden.  

5.3.2 Van het inkuilen, zoals bedoeld in voorschrift 5.3.1 dient een logboek worden bijgehouden 
waarin wordt vermeld: 

-  de datum waarop de activiteit heeft plaatsgevonden en 

-  de begin- en eindtijd van deze activiteit. 

6 Licht 

6.1 Algemeen 

6.1.1 Terreinverlichting moet op een dusdanige wijze zijn uitgevoerd dat er geen direct licht buiten 
de inrichting terecht komt door gebruik te maken van armaturen die aan de bovenzijde en 
rondom zijn afgeschermd, aan de onderzijde voorzien zijn van vlakglas en naar beneden zijn 
gericht. 

6.2 Lichtmasten 

6.2.1 De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting moet zodanig zijn afgesteld dan wel 
zijn afgeschermd dat er geen directe lichtstraling bij woningen van derden kan optreden. 

6.2.2 Het directe licht van de lichtmasten mag niet op lichtdoorlatende openingen in gevels of daken 
van woningen van derden invallen. Zo nodig moeten de lichtbronnen worden afgeschermd. 

7 Houden van dieren 

7.1 Algemeen 

7.1.1 In de inrichting mogen ten hoogste de volgende aantallen dieren aanwezig zijn: 
  

Stal RAV code Diercategorie Aantal dieren  Kg NH3  

1 A3.100 Jongvee < 2 jaar 25 4,4 

2 A3.100 Jongvee < 2 jaar 80 4,4 

3 A1.100 Melkkoeien > 2 jaar 60 13,0 



3 A3.100 Jongvee < 2 jaar  115 4,4 

4 A1.1.28 
(BWL 2015.05) 

Melkkoeien > 2 jaar 78 7,7 

4 A1.100 Melkkoeien > 2 jaar 248 13,0 

   

8 Opslag van kunstmest in een silo 

8.1.1 In de silo mogen alleen nitraat houdende meststoffen uit groep 1 conform de PGS 7 worden 
opgeslagen. 

8.1.2 De silo moet zijn vervaardigd van kunststof of metaal en constructief voldoende sterk zijn 
uitgevoerd. 

8.1.3 Binnen een afstand van 3 meter van de silo mogen geen goederen of stoffen aanwezig zijn 
met uitzondering van materialen en apparatuur welke noodzakelijk zijn voor 
ongevalbestrijding. De silo moet vanuit verschillende richtingen en onder alle 
weersomstandigheden met voertuigen bereikbaar zijn voor ongevalbestrijding. 

8.1.4 De silo moet zijn voorzien van een be- en ontluchting met een voldoende grote diameter, 
zodanig dat bij aftappen of vullen geen onder- of overdruk in de silo kan ontstaan. 

8.1.5 Hinderlijke stofverspreiding bij het vullen van silo's moet worden voorkomen door het  

 opvangen van het via de ontluchting ontwijkende stof. 

8.1.6 Binnen een afstand van 3 meter van de silo mag geen ander kunstlicht worden gebruikt dan 
elektrisch licht. 

8.1.7 Binnen een afstand van 5 meter van de opslag nitraathoudende kunstmeststoffen mogen zich 
geen zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare of ontvlambare vloeistoffen bevinden. Dit 
voorschrift is niet van toepassing indien de opslagvoorzieningen van elkaar worden 
gescheiden door een doelmatige brandwerende constructie met een weerstand tegen 
branddoorslag en brandoverslag van ten minste 60 minuten. 

Activiteit natuur: 

1. De vergunning geldt voor de maximale aantallen dieren in de voorgeschreven stalsystemen, 
zoals weergegeven in de tabel “Gewenste situatie” in overweging A4.3 van de vvgb.  

2. Op de bedrijfslocatie Heawei 29 dient het voornemen te worden uitgevoerd zoals in deze 
beschikking en de bijbehorende stukken staat aangegeven. 

3. Op de bedrijfslocatie dient door de houder van deze vergunning door middel van een 
registratie op ieder moment te kunnen worden aangetoond dat de in het voorschrift 1 
genoemde dieraantallen niet worden overschreden.  

4. De houder van deze beschikking dient binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van dit 
toestemmingsbesluit, waarbij ontwikkelingsruimte wordt toebedeeld aan het project of de 
andere handeling, het project of handeling niet binnen te hebben gerealiseerd 
onderscheidenlijk te hebben verricht.  

5. Indien het project of de andere handeling niet binnen de in het vorige voorschrift genoemde 
termijn is gerealiseerd of verricht kunnen burgemeester en wethouders de 
omgevingsvergunning (al dan niet gedeeltelijk) intrekken of wijzigen.  

Activiteit strijdig gebruik: 

1. De beplanting dient aangelegd te worden conform het ‘plan landschappelijke inpassing’.  

2. De stallen hebben een aaneengesloten nachtelijke donkerteperiode van minimaal 6 uur 
tussen 23.00 en 5.00 uur conform het ‘lichthinderplan’.  



Bijlage: Begrippen 
 
AANVAARDBAAR HINDERNIVEAU: 
Uitkomst van het afwegingsproces van onder andere de volgende aspecten: 
toetsingskader; 
geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten; 
aard en waardering van de geur (hedonische waarde); 
klachtenpatroon;huidige en verwachte hinder; 
technische en financiële consequenties van maatregelen en gevolgen daarvan voor andere emissies; 
de mate waarin getroffen maatregelen ter beperking van luchtemissies overeenstemmen met BBT uit  
 
BREF's en nationale BBT-documenten; 
lokale situatie (onder meer planologische ruimte, sociaal-economische aspecten en andere lokale 
afwegingen); 
historie van het bedrijf in zijn omgeving. 
Opmerking: 
het aanvaardbaar hinderniveau voor veehouderijen verschilt met het bovenstaande en is geregeld via 
de wet. 
 
ADR: 
Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route. 
 
AFVALSTOFFEN: 
Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te 
ontdoen of zich moet ontdoen. 
 
AS SIKB 6700: 
Accreditatieschema Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en 
examenreglement. 
 
BEDRIJFSRIOLERING: 
Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, 
gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en 
controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater. 
 
BEOORDELINGSPUNT: 
Het punt waar het LAr,LT en het LAmax worden bepaald en getoetst aan de (eventuele) grenswaarden. 
 
BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT): 
Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende 
technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan 
veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en 
baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de 
inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs 
in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het 
ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van 
bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld. 
 
BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT: 
Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een 
bodembedreigende stof overeenkomstig de definitie van het Activiteitenbesluit. 
 
BODEMBEDREIGENDE STOF: 
Stof die overeenkomstig het Stoffenschema van de NRB 2012 de bodem kan verontreinigen. 
 
BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL: 
Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling 
gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of 
toezicht ter voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd. 
 
BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING: 



Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige 
fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem. 
 
BODEMRISICODOCUMENT: 
Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per 
bodembedreigende activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn 
Bodembescherming bepaald of met de aanwezige of voorgenomen combinatie van voorzieningen en 
maatregelen sprake is of zal zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico. 
 
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 (IBC's). 
 
GELUIDSGEVOELIGE RUIMTE VAN EEN WONING: 
Een verblijfsruimte als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid van het Bouwbesluit 2012. 
 
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. 
 
GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN: 
Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke 
eigenschappen bezit. 
 
GEVAARLIJKE STOFFEN: 
Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, lid 1 onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. 
 
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 klassenindeling van 
de meest voorkomende stortgoederen. Deze lijst moet overigens niet als limitatief worden gezien, 
doch kan aanvullingen of wijzigingen ondergaan. 
 
HUISHOUDELIJK AFVAL: 
Afvalstoffen afkomstig van particuliere huishoudens, behoudens voor zover het afgegeven of 
ingezamelde bestanddelen van die afvalstoffen betreft, die zijn aangewezen als gevaarlijk afval. 
 
LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr,LT): 
Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een 
bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig 
geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeldovereenkomstig de 'Handleiding 
meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999. 
 
MAAIVELD: 
De hoogteligging van de gronden ter plaatse van en direct grenzend aan een voorgenomen 
ontgronding. 
 
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. 
 
NER: 
Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht. 
 
NULSITUATIE-ONDERZOEK: 
Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting 
waar potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of zullen plaatsvinden en dat is gericht op 
die verontreinigende stoffen die ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting in de bodem 
kunnen geraken. 



 
OVERSLAAN: 
Verrichten van alle handelingen op één locatie, waarbij afvalstoffen vanuit of vanaf een opbergmiddel 
of transportmiddel in of op een ander opbergmiddel of transportmiddel worden overgebracht. 
Hieronder vallen bijvoorbeeld beladen, lossen, hevelen, enz. met bijvoorbeeld kranen, 
transportbanden en leidingen, maar het uitvoeren van iedere verwerkingshandeling (sorteren, 
scheiden, spoelen, mengen,etc. etc.) valt hier niet onder. 
 
PGS: 
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte 
richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad 
gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak. PGS 
richtlijnen zijn te downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl. 
 
PGS 15: 
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, 'Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen: richtlijn voor 
brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid'. Downloaden via 
www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl. 
 
PGS 30: 
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30, 'Vloeibare aardolieproducten: bovengrondse tankinstallaties en 
afleverinstallaties'. Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl 
 
REFERENTIENIVEAU: 
De hoogste waarde van de onder 1. en 2. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit 
bepaling referentieniveau-periode (Stcrt. 1982, 162): 
1. het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95% van 
de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf; 
2. het optredende equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door wegverkeerbronnen minus 10 
dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen 
wegverkeerbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 
motorvoertuigen gedurende die periode. 
 
SBR-RICHTLIJN B: 
Meet- en beoordelingsrichtlijnen, Hinder voor personen in gebouwen Deel B, Richtlijn van de Stichting 
Bouwresearch. Dit deel van meet- en beoordelingsrichtlijnen gaat over hinder voor personen ten 
gevolge van gebouwtrillingen. In dit deel van de richtlijn wordt onderscheid gemaakt ten aanzien van 
de functie van het gebouw, het tijdstip van de dag en het karakter van de trillingen. Tevens 
onderscheidt de richtlijn bestaande, gewijzigde en nieuwe situaties. 
 
VERWERKING: 
Nuttige toepassing of verwijderen, met inbegrip van aan toepassing of verwijdering voorafgaande 
voorbereidende handelingen. 
 
VLOEISTOFDICHTE VLOER OF VOORZIENING: 
Vloer of voorziening direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof 
belaste zijde van die vloer of voorziening kan komen. 
 
VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING: 
Effectgerichte voorziening die waarborgt dat - onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en 
adequate inspectie en/of bewaking - geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die 
voorziening kan komen. 
 
VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING: 
Lekbak, tankput, vloer, verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening die vrijgekomen 
stoffen keert zolang als nodig is om met de daarop afgestemde bodembeschermende maatregelen te 
voorkomen dat deze stoffen in de bodem kunnen geraken. 
 
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. 



 



 
 

 
 
 



Voorschriften 

Voorwaarden verbonden aan de omgevingsvergunning (activiteit bouwen): 

- U moet het werk uitvoeren volgens het bijgaande gewaarmerkte bouwplan. Bij de uitvoering 
moet u de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012 in acht nemen. 

- De aanvang van de (bouw)werkzaamheden dient ten minste twee dagen voor de aanvang te 
worden gemeld bij het team Handhaving, telefoon (0512) 386 311, e-mail: 
gemeente@opsterland.nl (onder vermelding van het nummer van de omgevingsvergunning). 
De bouwwerkzaamheden moeten gereed worden gemeld via een e-mail aan 
gemeente@opsterland.nl (onder vermelding van het nummer van de omgevingsvergunning). 

- Let op de opdrijf mogelijkheid van de kelder. 

- De materialen die grenzen aan de binnen lucht moeten voldoen aan brandklasse B 

- Indien bij de voorgenomen bouwactiviteiten grond moet worden ontgraven en deze grond 
vanwege ruimtegebrek niet op het eigen terrein kan worden verwerkt, dient hiervoor een 
passende bestemming te worden gezocht. Dit kan betekenen dat een partijkeuring in het 
kader van het besluit Bodemkwaliteit dient te worden uitgevoerd.  
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