
 

 

 
 
 
 

Besluit  

verlenen van de omgevingsvergunning 
voor het bouwen van een nieuwe ligboxenstal, en het  wijzigen van 

gebruik van de woning naar bedrijfswoning. 
 

   Adres  Bûtewei 15 9247WL in URETERP 
   Besluitdatum: 12 september  2017 
   Besluitnummer: OVX 6087 
 

Aanvrager: 
melkveebedrijf F. van der Ploeg 

Selmien West 8, 9247TS Ureterp 
 

Gemachtigde: 
Pietersma & Spoelstra Ruimtelijke Ordening en Milieuadviseurs 

Postbus 31, 9289 ZH Drogeham 
 
 
Op 11 maart 2016 hebben wij uw aanvraag voor het bouwen van een nieuwe ligboxenstal en het 
wijzigen van de bestemming woning naar bedrijfswoning, op het adres Bûtewei 15 in Ureterp 
ontvangen. Uw aanvraag hebben wij geregistreerd onder nummer OVX 6087. 
 
Registratie Omgevingsloket 
De aanvraag is aangeleverd en geregistreerd in het Omgevingsloket online (OLO) bij ons bekend 
onder OLO nummer: 2238987. 
 
Besluit 
Wij hebben het voornemen om, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en 
gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te besluiten: 

- op grond van artikel 2.1 een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een 
melkrundveehouderij. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden. Deze staan in de bijlage 
bij dit besluit. 

- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning: 

• aanvraagformulier met kenmerk 2238987 van 11 maart 2016; 
• bijlage Niet technische samenvatting van de bedrijfsactiviteiten en de milieubelasting; 
• bijlage berekening ISL3a met rekendatum 2015/05/26; 
• plattegrondtekening met kenmerk M-01, wijzigingsdatum 14 juni 2016; 
• bijlage akoestische vragenlijst, gedagtekend 13 juni 2016; 
• bijlage BWL 2010.35.V5; 
• verklaring van geen bedenkingen gemeenteraad van 11 juli 2016 
• verklaring van geen bedenkingen provincie Fryslân van 14 februari 2017 
• tekening Details B-03 met datum 3 maart 2015 



• constructieberekeningen van april 2015 
• constructieberekening bovenbouw 15-0484 
• ruimtelijke onderbouwing Pietersma en Spoelstra 
• Kelderplan rioolplan plattegrond B-01 met datum 28 mei 2015 
• Brandveiligheidsconcept Sijperda-Hardy met datum 28 mei 2015 
• Geotechnisch bodemonderzoek IJB Geotechniek met datum 26 maart 2015 
• Gevels doorsnede en situatie B-02 van 14 juli 2015 
• bijlage Aanvullende gegevens bij aanvraag omgevingsvergunning Mts. van der Ploeg 

Bûtewei 15 te Ureterp. 
 
Procedure 
Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure (3.4 Algemene wet 
bestuursrecht) als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. 
 
Activiteiten  
De  omgevingsvergunning bestaat uit de volgende activiteiten: 

- Bouw 
- Planologisch strijdig gebruik (RO) 
- Milieu (vergunning) 
- Gebiedsbescherming 
 

Inwerkingtreding 
Deze beschikking ligt gedurende zes weken na de dag van publicatie ter inzage. Binnen deze termijn 
kan er een beroepschrift worden ingediend. Dit besluit treedt pas in werking met ingang van de eerste 
dag na afloop van de beroepstermijn, of, indien een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, 
nadat op dat verzoek is beslist.  
 
Deze brief is opgesteld en ondertekend met inachtneming van het Mandaatbesluit. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Opsterland 
 
 
 
 
 
 
 
W. Smit 
Teamleider Vergunningen 
 
 
 
 



Procedurele overwegingen 

 Omgevingsvergunning op aanvraag 

 Gegevens aanvrager 

 Op 11 maart 2016 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo 
ontvangen. Het betreft een verzoek van Maatschap van der Ploeg. De aanvraag heeft betrekking op 
het oprichten van een melkrundveehouderij aan de Bûtewei 15 te Ureterp. 

 Procedure 
 De aanvraag voor het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a, van de Wabo) is getoetst 
aan artikel 2.10 van de Wabo (beoordelingscriteria voor het bouwen van een bouwwerk). 
  
 De aanvraag voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het 
bestemmingsplan/beheersverordening (planologisch strijdig gebruik),( artikel 2.1, lid 1, onder c van de 
Wabo) is getoetst aan artikel 2.12 van de Wabo (beoordelingscriteria voor het gebruik van gronden 
en bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan etc. ). 
  
 De aanvraag voor het oprichten, het veranderen of veranderen van de werking of het in werking 
hebben van een inrichting of mijnbouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder e van de Wabo) is getoetst aan 
artikel 2.14 van de Wabo (beoordelingscriteria voor het oprichten of veranderen van een inrichting of 
mijnbouwwerk).  

 Projectbeschrijving 

 Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:  

 Er wordt een nieuwe ligboxenstal gebouwd en er vindt een herverdeling van de vergunde dieren over 
de bestaande stallen plaats. Na realisatie mogen binnen de inrichting 335 stuks melkvee en 100 
stuks jongvee worden gehouden. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag. 
Gelet op bovenstaande omschrijving wordt een oprichtingsvergunning gevraagd voor de  inrichting. 

 De vergunning heeft betrekking op een inrichting die valt onder categorie 8.3 van onderdeel C van 
bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht (binnen de inrichting worden meer dan 200 stuks melkvee en 
gezamenlijk meer dan 340 stuks vrouwelijk jongvee en melkrundvee gehouden). De inrichting is 
daarom vergunningplichtig. 

 Huidige vergunningssituatie 

 Er is sprake van een bestaande rundveehouderij waarvoor op 15 juni 2004 een revisievergunning 
Wet milieubeheer (Wm) is verleend. Deze vergunning is, door het in werking treden van (een 
verandering van het) Activiteitenbesluit, op 1 januari 2013 vervallen.  

De vergunningaanvraag van 11 maart 2016 heeft mede betrekking op het houden van meer dan 200 
melkkoeien. Deze activiteit wordt in bijlage 1, onderdeel C, categorie 8.3, onder h van het Bor, in 
samenhang met artikel 2.1, lid 2 van het Bor, aangewezen als vergunningplichtige activiteit. Omdat de 
inrichting in de huidige situatie onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer valt, is 
er door de uitbreiding van de inrichting sprake van het oprichten en in werking hebben van een 
inrichting in de zin van artikel 2.1, lid 1, onder e van de Wabo. Wij beschouwen de aanvraag dan ook 
als een aanvraag voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting. 



 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 artikel 3.3 en categorie 8.3 uit onderdeel C van bijlage I van het 
Besluit omgevingsrecht. 

 Volledigheid aanvraag en opschorting procedure 

 In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 22 maart 2016 in 
de gelegenheid gesteld om tot 4 weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. 
Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 14 juli 2016 en 13 september 2016. Na 
ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn 
van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de 
gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling 
genomen. 

 Zienswijzen 

 Tijdens de termijn dat het ontwerpbesluit ter inzage heeft gelegen is één zienswijze ontvangen door 
provincie Fryslân. De zienswijze is echter weer ingetrokken. Op 7 september 2017 hebben wij het 
intrekkingsbesluit van GS ontvangen. 

 Daarnaast hebben wij op 31 mei 2017 van aanvrager het verzoek ontvangen de (ontwerp)beschikking 
te wijzigen. Deze wijziging heeft enkel betrekking op een gewijzigde versie van de BWL 2010.35.V4 
van mei 2015 naar BWL 2010.35.V5 van april 2017. De wijzingen van de BWL hebben betrekking op 
de technische uitvoering van de vloer van de stal. Daarbij hebben wij overwogen dat deze nieuwe 
versie van de systeembeschrijving een lager emissiefactor is toegekend (7 kg NH3 per dierplaats per 
jaar ten opzichte van een emissiefactor van 10,4 kg NH3 per dierplaats per jaar in de voorgaande 
versie van de BWL). De definitieve beschikking hebben wij daarom op dit punt gewijzigd ten opzichte 
van de ontwerpbeschikking. Deze wijziging betreft de tabel onder het kopje “toetsing ammoniak op 
basis van het Besluit emissiearme huisvesting” waarin de emissiefactor voor RAV-code A1.14 is 
aangepast. Ook is in het dictum de aanwijzing van de betreffende BWL aangepast. 

 Advies, aanwijzing door minister, verklaring van g een 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 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag niet ter advies aan een van deze 
bestuursorganen gezonden. 

 In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer een 
activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en/of beschermde natuurmonument en deze 
activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert. Wanneer het aanhaken 
van toepassing is, moet het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning de aanvraag doorsturen 
naar het bevoegd gezag voor de Natuurbeschermingswet (Gedeputeerde Staten van de provincie) 
met het verzoek om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven.  

 In dit kader hebben wij een exemplaar van de aanvraag toegezonden aan Gedeputeerde Staten van 
de provincie Fryslân met het verzoek om te reageren. 

Op 14 februari 2017 hebben wij van GS een (ontwerp)verklaring ontvangen waaruit blijkt, dat er geen 
bedenkingen zijn tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. In de vvgb worden daarbij een 
aantal voorwaarden gesteld. Deze voorwaarden zijn door ons overgenomen in de voorschriften bij 
deze vergunning. 

 Vormvrije m.e.r. beoordeling 

 De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd heeft betrekking op de realisatie (oprichten) van 
een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren met 135 dierplaatsen voor melkkoeien 



(Rav-code A1). Dit leidt niet tot een overschrijding van de drempelwaarden van onderdeel D van de 
bijlage van het Besluit milieueffectrapportage. Ondanks dat moet toch worden beoordeeld of de 
activiteit mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft. 

 In onderhavige situatie is sprake van een toename van het aantal te houden dieren. De 
ammoniakemissie en de geur- en fijn stofemissie vanuit de inrichting nemen als gevolg van de 
gevraagde verandering toe. Aan de geldende wet- en regelgeving wordt voldaan (zie de 
overwegingen verderop in deze beoordeling). Door het toepassen van vergaande technieken wordt 
bewerkstelligd dat de inrichting in zijn geheel voldoet aan BBT. Voor geluid wordt aan de richtwaarde 
voor het landelijk gebied getoetst. De uitbreiding vindt plaats binnen het huidige bouwblok. Er zijn 
geen planologisch aspecten die de gevraagde uitbreiding in de weg staan. Voor de gevraagde 
activiteiten is door de provincie Fryslân een vvgb verleend. 

In de directe omgeving zijn, gelet op de uitbreiding binnen de inrichting en de daarmee 
samenhangende emissies, geen belangrijke nadelige gevolgen te verwachten. De activiteit heeft 
geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Bij deze beoordeling is rekening gehouden met 
de in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieu-effectbeoordeling aangegeven criteria die betrekking 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. 

Dit betekent dat geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld. 



Inhoudelijke overwegingen 
Milieu 

 Inrichting 

 Inleiding 

 De aanvraag heeft betrekking op het oprichten van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid 
aanhef en onder e van de Wabo. 

 Toetsing oprichten, veranderen of revisie 

 Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij: 

• de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder a van de Wabo betrokken; 
• met de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder b van de Wabo rekening gehouden; 
• de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid 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. 

 Activiteitenbesluit milieubeheer 

 De inrichting is op basis van artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer een inrichting type C. 
Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit dit besluit en de bijbehorende ministeriële regeling 
rechtstreeks van toepassing zijn. In de vergunning zijn alleen voorschriften voor aspecten en 
activiteiten opgenomen die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële 
regeling. 
  
Binnen de inrichting vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het 
Activiteitenbesluit: 

• lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodem beschermende voorziening; 
• het afleveren van vloeibare brandstof aan motorvoertuigen voor het wegverkeer; 
• opslag van propaan; 
• opslag van mengvoer in silo’s; 
• opslag van kuilvoer; 
• opslag van vaste mest; 
• opslag van drijfmest; 
• opslag van dieselolie in een bovengrondse tank; 
• het houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven. 

 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 ministeriële regeling: 

• paragraaf 3.1.3: Lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodem beschermende 
voorziening; 

• paragraaf 3.2.1: Het 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 3.4.5: Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen; 
• paragraaf 3.4.6: Opslaan van drijfmest en digestaat; 
• 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 de 
artikelen 3.113 tot en met 3.121; 

• hoofdstuk 1, afdelingen 2.1, 2.2, 2.4 en 2.10 van hoofdstuk 2 en hoofdstuk 6 
(overgangsbepalingen), voor zover dit betrekking heeft op de activiteiten of deelactiviteiten van de 
inrichting, zoals voornoemd opgenomen en afdeling 2.3 met betrekking tot de gehele inrichting. 

De aanvraag voor een omgevingsvergunning is voor deze activiteiten aangemerkt als de melding op 
grond van het Activiteitenbesluit. Bij de overwegingen milieu is nader ingegaan op de concrete inhoud 
van de paragraven uit het Activiteitenbesluit die van toepassing zijn. 

 Door de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit kunnen uitsluitend aanvullende 
maatwerkvoorschriften worden vastgesteld ten aanzien van deze activiteiten. Er worden in dit geval 
geen aanvullende maatwerkvoorschriften vastgesteld voor genoemde activiteiten. De voorschriften uit 
het Activiteitenbesluit voldoen voor deze situatie. 

 Agrarische activiteiten 

 Dieraantallen en (huisvestings)systemen vergund 

 In de bestaande situatie (Vergunning d.d. 15 juni 2004, thans Activiteitenbesluit) mogen de volgende 
aantallen dieren worden gehouden: 

Stal 
nr 

RAV code Diercategorie, huisvestingssysteem Aantal dieren 

B A1.100 Melkkoeien, overige huisvestingssystemen 10 
D A3.100 Vrouwelijk jongvee 90 
D K1.100 Volwassen paarden 10 
E A1.100 Melkkoeien, overige huisvestingssystemen 191 

 Dieraantallen en (huisvestings)systemen aanvraag 

 Voor de volgende dieren wordt vergunning gevraagd: 

Stal 
nr 

RAV code Diercategorie, huisvestingssysteem Aantal dieren 

B A3.100 Vrouwelijk Jongvee 10 
D A3.100 Vrouwelijk Jongvee 90 
E A1.14 Melkkoeien, ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met 

hellende sleuven, regelmatige mestafstorten voorzien van 
afdichtflappen, met mestschuif, met beweiden  

200 

F A1.14 Melkkoeien, ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met 
hellende sleuven, regelmatige mestafstorten voorzien van 
afdichtflappen, met mestschuif, met beweiden 

135 

 

 Toepassing (huisvestings)systemen 

 In een deel van de stallen worden huisvestingssystemen toegepast waarbij is verwezen naar een 
systeemnummer. De uitvoering van deze huisvestingssystemen in de stallen E en F moet 
overeenkomen met de beschrijving van dat huisvestingssysteem. Dit is opgenomen in artikel 3.123 
van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Doordat artikel 3.123 een rechtstreekse werking heeft zijn 
voor dit onderdeel geen voorschriften in de vergunning opgenomen. 

 BBT Algemeen 
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. 

 BBT dierenverblijven ammoniak 

 Toetsingskader  
Voor zover het de toepassing van de Beste Beschikbare Technieken in de dierenverblijven betreft, is 
de aanvraag getoetst aan het Besluit emissiearme huisvesting landbouwhuisdieren (Besluit 
emissiearme huisvesting), de Wet ammoniak en veehouderij (Wav), de Wabo (artikel 2.22, derde lid) 
en het Besluit omgevingsrecht (artikelen 5.3 en 5.4). 
  
Voor diercategorieën waarvoor het redelijk is om emissie-eisen te stellen zijn maximale 
emissiewaarden voor ammoniak opgenomen in het Besluit emissiearme huisvesting. Het besluit geeft 
een goed beeld van de 'stand der techniek'. Het principe van het besluit is dat alleen 
huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager is dan of gelijk is aan de maximale 
emissiewaarde zijn toegestaan. De diercategorie en het tijdstip waarop het dierenverblijf is opgericht 
bepalen of en welke maximale emissiewaarde van toepassing is. Wanneer een huisvestingsysteem 
voldoet aan de in het Besluit emissiearme huisvesting gestelde eisen kan ervan worden uitgegaan 
dat dit huisvestingsysteem een voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare techniek 
is. Wanneer op basis van dit besluit geen maximale emissiewaarde van toepassing is moet elk 
huisvestingssysteem worden aangemerkt als de beste beschikbare techniek. 

 Toetsing ammoniak op basis van het Besluit emissiea rme huisvesting  
In onderstaande tabel is per diercategorie per stal de maximale emissiewaarde naast de 
emissiefactor van het aangevraagde huisvestingssysteem gezet. 

 
Stal 

Diercategorie/huisvestingssysteem Emissiefactor 
(kg NH3 per 
dierplaats per 
jaar) 

Maximale 
emissiewaarde 
(kg NH3 per 
dierplaats per 
jaar) 

Kolom maximale 
emissiewaarde 

B 
en 
D 

A3.100, vrouwelijk Jongvee, traditioneel 
huisvestingssysteem 

4,4 Niet vastgesteld - 

E 
en 
F 

A1.14, Melkkoeien, ligboxenstal met 
geprofileerde vlakke vloer met hellende 
sleuven, regelmatige mestafstorten voorzien 
van afdichtflappen, met mestschuif 

7,0 11,0 B 

 

 In de stallen E en F overschrijdt de emissiefactor van het huisvestingssysteem voor melkkoeien de 
maximale emissiewaarde niet. De uitvoering van deze stallen voldoet aan de eis van het toepassen 
van de BBT. 

 Voor de diercategorie vrouwelijk jongvee gelden geen maximale emissiewaarden. De voorgestelde 
huisvestingssystemen in stal B en D voldoen daarmee aan de eis van het toepassen van de BBT. 

 Conclusie BBT dierenverblijven  
De dierenverblijven voldoen voor het onderdeel ammoniak aan de eisen van het Besluit emissiearme 
huisvesting. Er is geen reden de gevraagde vergunning te weigeren. 

 Ammoniakemissie dierenverblijven 

 Toetsingskader  
Voor zover het de ammoniakemissie uit dierenverblijven betreft, is de aanvraag getoetst aan de Wet 
ammoniak en veehouderij (Wav) en de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). 

 Toetsing  
De dierenverblijven van onderhavige inrichting liggen niet in of binnen een zone van 250 meter van 



een zeer kwetsbaar gebied. Voor deze inrichting geldt op grond van de Wav geen beperking met 
betrekking tot het ammoniakplafond. Aan het gestelde in de Wav wordt voldaan. 

 Conclusie ammoniakemissie uit dierenverblijven  
De ammoniakemissie vanuit de dierenverblijven vormt geen reden de gevraagde vergunning te 
weigeren. 

 Toetsingskader geurhinder 

 Algemeen 
De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij 
mag veroorzaken op een geurgevoelig object. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de ligging van 
geurgevoelige objecten binnen of buiten de bebouwde kom én binnen of buiten 
concentratiegebieden. De geurbelasting van een inrichting is onder andere afhankelijk van het aantal 
en soort dieren dat binnen de inrichting aanwezig is. In de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) 
zijn voor verschillende diercategorieën geuremissiefactoren vastgesteld. De geurbelasting van deze 
dieren dient te worden berekend met het hiervoor ontworpen programma 'V-stacks vergunning'. Voor 
geurgevoelige objecten die deel uitmaken van een andere veehouderij en geurgevoelige objecten die 
ná 19 maart 2000 nog deel uitmaakten van een andere veehouderij, maar nu niet meer, gelden geen 
normen voor de geurbelasting. Voor deze geurgevoelige objecten gelden wel minimaal aan te houden 
afstanden tussen het emissiepunt van de inrichting en de buitenzijde van het geurgevoelig object. 
Voor diercategorieën waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld gelden eveneens minimaal aan 
te houden afstanden. Deze afstanden dienen ook te worden gemeten tussen het emissiepunt van de 
inrichting en de buitenzijde van het geurgevoelig object. Daarnaast gelden voor alle dierenverblijven, 
ongeacht de diersoort, eveneens minimaal aan te houden afstanden tussen de buitenzijde van het 
dierenverblijf en de buitenzijde van geurgevoelige objecten. 

 Bij gemeentelijke verordening kunnen gemeenten afwijken van de wettelijke normen (art. 6 Wgv). 
Voor het gebied rond de inrichting is op 3 april 2012 door de gemeenteraad van Opsterland een 
gemeentelijke verordening vastgesteld. 

 In de gemeentelijke verordening is bepaald dat voor een dierenverblijf, waarin dieren worden 
gehouden waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld, een vaste afstand tot een geurgevoelig 
object binnen de bebouwde kom geldt van respectievelijk 50 meter voor bestaande stallen en 100 
meter voor nieuwe stallen. Voor een geurgevoelig object buiten bebouwde kom geldt een 
afstandsvereiste van 25 meter voor bestaande stallen en 50 meter voor nieuwe stallen. 

 Beoordeling geurhinder gevel tot gevel 

 Aan de vereiste vaste afstand (gevel tot gevel) van 25 meter wordt voldaan. 

 Beoordeling geurhinder van diercategorieën zonder een geuremissiefactor  

 De aanvraag heeft onder andere betrekking op het realiseren van een nieuwe ligboxenstal. Uit de 
Wgv en de verordening geur blijkt dat de minimale vereiste afstand van de emissiepunten van deze 
stal tot de omliggende geurgevoelige objecten die zijn gelegen buiten de bebouwde kom 50 meter 
moet bedragen. 

Direct ten westen van de inrichting is een woning aan de Bûtewei 14a te Ureterp gelegen. De woning 
is, zoals aangegeven in de aanvraag, inmiddels door de vergunninghouder aangekocht en in gebruik 
genomen als 2e-bedrijfswoning.  

De woning aan de Bûtewei 14a te Ureterp heeft in het bestemmingsplan “Buitengebied” de 
bestemming “Wonen”.  



Op 1 januari 2013 is de Wet plattelandswoningen1 in werking getreden. Sindsdien is het 
planologische regime, en niet langer het feitelijk gebruik, bepalend voor de bescherming van een 
gebouw of functie tegen negatieve milieueffecten. Daarnaast is bepaald dat (voormalige) agrarische 
bedrijfswoningen die door derden mogen worden bewoond niet worden beschermd tegen 
milieugevolgen van het bijbehorende bedrijf. Op basis van de definitie van een geurgevoelig object, 
zoals dit is bepaald in artikel 1 Wgv, blijkt dat een gebouw dat planologisch is bestemd voor wonen, 
een geurgevoelig object is. 

Om die reden maakt de activiteiten Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening deel uit van 
deze aanvraag. Uit de aanvraag blijkt dat de woning binnen de grenzen van de inrichting ligt, en wordt 
gebruikt en aangevraagd als tweede bedrijfswoning. Voor de inhoudelijke overwegingen ten aanzien 
deze activiteit verwijzen wij naar elders in deze beschikking. De woning aan de Bûtewei 14a te 
Ureterp wordt niet beschouwd als een geurgevoelig object.  

Binnen 50 meter van de nieuwe stal, en binnen 25 meter van de bestaande stallen zijn geen 
geurgevoelige objecten gelegen. Dat betekent dat wordt voldaan aan de afstandsnormen van de 
Wgv. 

 Conclusie geurhinder dierenverblijven 

 De afstanden tot en de geurbelasting op geurgevoelige objecten vormen geen reden de gevraagde 
vergunning te weigeren. 

 (Volks)gezondheid en veehouderij 

 Het aspect bestrijding van besmettelijke ziekten is een aspect dat primair zijn regeling vindt in andere 
wetgeving. Daarnaast blijft in het kader van verlening van een vergunning krachtens de Wabo ruimte 
voor een aanvullende toets. Indien door het in werking zijn van de inrichting risico's voor de 
volksgezondheid kunnen ontstaan, moeten deze risico's als gevolg voor het milieu bij de beoordeling 
van de aanvraag worden betrokken. 

 Toetsingskader  
Op basis van alle tot nu toe bekende rapporten kunnen geen eenduidige conclusies worden 
getrokken om duidelijke uitspraken te kunnen doen over de onaanvaardbare gezondheidsrisico’s van 
wonen in de buurt van veehouderijen. Dit wordt als zodanig ook bevestigd door alle tot nu toe gedane 
uitspraken door de ABRS en rechtbanken, waaruit blijkt dat er geen algemeen aanvaarde 
wetenschappelijke inzichten zijn om de volksgezondheid mee te nemen bij de verlening van de 
omgevingsvergunning milieu. 
Voor het opstellen van één beoordelingskader is onvoldoende wetenschappelijke kennis aanwezig. 
Ook kan geen relatie worden gelegd tussen de afstand tot veehouderijen en de gezondheidsrisico’s 
voor omwonenden. 

 Gevolgen van de aangevraagde activiteiten  
De inrichting wordt uitgebreid met een nieuwe stal voor melkkoeien en vrouwelijk jongvee. Ten 
gevolge van de toename van het aantal dieren en de omvang van de activiteiten in de inrichting, zijn 
gevolgen voor de volksgezondheid niet uitgesloten. 

 Maatregelen en voorzieningen  
Binnen de inrichting zijn de bepalingen ingevolge de Wet dieren en de Gezondheids- en welzijnswet 
voor dieren van toepassing. Deze bepalingen waarborgen dat dierziektes binnen de inrichting worden 
voorkomen, dan wel worden bestreden. Het gaat daarbij onder andere om het gebruik van 
bedrijfskleding, het naleven van een hygiëneprotocol en het schoonmaken en ontsmetten van 
veetransportwagens. 

                                                      
1 Wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en enkele andere wetten om de 
planologische status van gronden en opstallen bepalend te laten zijn voor de mate van milieubescherming alsmede om de 
positie van agrarische bedrijfswoningen aan te passen (plattelandswoningen), Staatsblad 2012, 493 



De aangevraagde huisvestingssystemen in de nieuwe stal zijn innovatieve systemen die de 
dierengezondheid bevorderen door het creëren van een optimaal klimaat en een hoge weerstand van 
de dieren. Hierdoor krijgen ziekteverwekkers minder kans. Verder liggen de tot de inrichting 
behorende stallen op ruime afstand van woningen van derden. Endotoxinen komen vooral voor bij 
pluimveehouderijen en varkenshouderijen en in veel mindere mate bij melkrundveebedrijven. 

 Beoordeling en conclusie  
De inrichting levert niet zodanige risico’s op voor de volksgezondheid dat de vergunning om die reden 
moet worden geweigerd. 
 
Voor zover gezondheidsrisico’s kunnen ontstaan door geur-, fijn stof- of geluidemissie wordt erop 
gewezen dat voor deze emissies wettelijke toetsingskaders beschikbaar zijn. Aan de geldende 
normstellingen, dan wel bepalingen uit de Wet geurhinder en veehouderij c.q. de gemeentelijke 
geurverordening, hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer en de Handreiking industrielawaai en 
vergunningverlening c.q. de gemeentelijke Nota industrielawaai wordt voldaan (zie ook de 
overwegingen in de hoofstukken ‘Geurhinder uit dierenverblijven’, ‘Geluid’ en ‘Luchtkwaliteit’). 
Gezondheidsrisico’s door deze aspecten worden uitgesloten geacht. 

 De (goede) werking van de huisvestingssystemen wordt geregeld via artikel 3.123, tweede en derde 
lid van het Activiteitenbesluit. De artikelen in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit hebben een 
rechtstreekse werking. Wanneer wordt voldaan aan de artikelen uit de hoofdstukken 2 en 3 van het 
Activiteitenbesluit, de bijbehorende ministeriele regeling en de vigerende wetgeving ten aanzien van 
volksgezondheid en besmettingsgevaar, zijn er geen redenen om een onderzoeksverplichting op te 
leggen met betrekking tot volksgezondheid. 

 Energiebesparing 

 De inrichting gebruikt een beperkte hoeveelheid energie. Inrichtingen met een jaarlijks 
energieverbruik kleiner dan 25.000 m3 aardgas(equivalent) en tegelijk kleiner dan 50.000 kWh 
elektriciteit worden als niet energierelevant bestempeld. Het energieverbruik binnen de inrichting 
bedraagt naar schatting 55.000 kWh en 15.000 m3 gas per jaar. Dit is boven de ondergrens van 
50.000 kWh, maar is passend bij de gevraagde activiteiten en bedrijfsomvang. In de vergunning zijn 
daarom geen specifieke voorschriften ter bevordering van het zuinig gebruik van energie opgenomen. 

 Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is wel rekening gehouden met het aspect zuinig 
omgaan met energie. Binnen de inrichting moeten energiebesparingsmaatregelen worden genomen, 
voor zover deze rendabel zijn. Een rendabele maatregel is een maatregel met een terugverdientijd 
van ten hoogste 5 jaar. Dit hebben wij in de voorschriften vastgelegd. 

 Afvalwater 

 Toetsingskader  
Het lozen van afvalwater vanuit de inrichting op de riolering valt onder de reikwijdte van de Wabo. 
Voor een aantal lozingen gelden algemene regels die zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit 
milieubeheer. 

 Gevolgen van de aangevraagde activiteiten  
Tijdens het reinigen van de stallen komt een afvalwaterstroom vrij. Daarnaast komt afvalwater vrij bij 
het reinigen van de melkinstallatie. Ook bij het schoonmaken van veewagens kan afvalwater 
vrijkomen dat is verontreinigd met ontsmettingsmiddelen en/of mestresten.  

 Uit de aanvraag blijkt dat deze afvalwaterstromen worden geloosd op de mestkelders. Er vindt geen 
lozing van bedrijfsafvalwater op de riolering, het oppervlaktewater of de bodem plaats.  

 Beoordeling en conclusie  
Voor een aantal specifieke afvalwaterstromen (huishoudelijk afvalwater en niet verontreinigd 
hemelwater) gelden de eisen van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Doordat de aangegeven 
artikelen een rechtstreekse werking hebben worden geen voorschriften in de vergunning opgenomen. 
Met betrekking tot de andere afvalwaterstromen blijkt uit de beoordeling van de aanvraag dat door het 



bedrijf voldoende maatregelen en voorzieningen zijn getroffen. In de vergunning zullen specifieke 
voorschriften voor het te lozen van deze afvalwaterstromen worden gesteld. 

 Toetsingskader BBT zwevende deeltjes 

 Voor zover het de toepassing van de Beste Beschikbare Technieken in de dierenverblijven betreft, is 
de aanvraag getoetst aan het Besluit emissiearme huisvesting landbouwhuisdieren (Besluit 
emissiearme huisvesting), de Wabo (artikel 2.22, derde lid) en het Besluit omgevingsrecht (artikelen 
5.3 en 5.4). 

 Voor diercategorieën waarvoor het redelijk is om emissie-eisen te stellen voor zwevende deeltjes 
(PM10) zijn maximale emissiewaarden opgenomen in het Besluit emissiearme huisvesting. Het besluit 
geeft een goed beeld van de 'stand der techniek'. Het principe van het besluit is dat alleen 
huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager is dan of gelijk is aan de maximale 
emissiewaarde zijn toegestaan. De diercategorie en het tijdstip waarop het dierenverblijf is opgericht 
bepalen of en welke maximale emissiewaarde van toepassing is. Wanneer een huisvestingsysteem 
voldoet aan de in het Besluit emissiearme huisvesting gestelde eisen kan ervan worden uitgegaan 
dat dit huisvestingsysteem een voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare techniek 
is. Wanneer op basis van dit besluit geen maximale emissiewaarde van toepassing is moet elk 
huisvestingssysteem worden aangemerkt als de beste beschikbare techniek. 

 Toetsing en conclusie BBT zwevende deeltjes 

 Voor de diercategorieën melkkoeien en vrouwelijk jongvee gelden geen maximale emissiewaarden. 
De voorgestelde huisvestingssystemen voldoen daarmee aan de eis van het toepassen van de BBT. 
Er is geen reden de gevraagde vergunning te weigeren. 

 Toetsingskader Luchtkwaliteitseisen 

 Het wettelijk kader voor de luchtkwaliteit is beschreven in de volgende documenten: 

• Wet luchtkwaliteit (titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen, Wet milieubeheer); 
• Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen); 
• Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen); 
• Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007; 
• Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007; 
• Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen); 
• Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). 

De ‘Wet luchtkwaliteit’ voorziet onder meer in een gebiedsgerichte aanpak van de luchtkwaliteit via 
het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL is een 
samenwerkingsprogramma van de rijksoverheid, provincies en gemeenten in de gebieden waar de 
normen voor luchtkwaliteit worden overschreden (overschrijdingsgebieden). De programma-aanpak 
zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en milieugevolgen. 
  
De Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit 2007 (Rbl 2007) bevat grenswaarden voor de luchtkwaliteit 
die door het bevoegd gezag als toetsingscriterium in de vergunningverlening moeten worden 
gehanteerd. Deze grenswaarden geven een niveau aan van de kwaliteit van de buitenlucht dat niet 
mag worden overschreden. Het Rbl 2007 is niet van toepassing op de werkplek. Dit betekent dat 
toetsing van de normen geschiedt buiten het terrein van de inrichting. 
  
De grenswaarden hebben betrekking op de stoffen zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes 
(PM2,5 en PM10), lood, koolmonoxide en benzeen Tevens is in deze bijlage een richtwaarde voor ozon 
gedefinieerd en zijn richtwaarden gegeven voor het totale gehalte in de PM10 fractie voor arseen, 
cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen. 



 Toetsing Luchtkwaliteitseisen 

 De meest relevante luchtkwaliteitseisen voor agrarische inrichtingen hebben betrekking op zwevende 
deeltjes (PM2,5 en PM10). De stof NO2 komt voornamelijk vrij bij verbrandingsprocessen. Gezien de 
activiteiten van de inrichting kan worden gesteld dat geen of nauwelijks NO2 wordt uitgestoten. De 
andere genoemde stoffen (zwaveldioxide, lood, koolmonoxide, benzeen en ozon) zijn niet relevant bij 
een agrarische inrichting. Aan de grenswaarden die voor deze stoffen zijn vastgesteld, is niet 
getoetst. Gezien de aard van de inrichting (veehouderij) zullen deze niet worden overschreden. 
  
Voor zwevende deeltjes zijn de volgende grenswaarden opgenomen: 

• 24 uurgemiddelde grenswaarde van 50 µg/Nm3 voor PM10, waarbij geldt dat deze maximaal 35 
keer per jaar mag worden overschreden; 

• jaargemiddelde grenswaarde van 40 µg/Nm3 voor PM10; 
• jaargemiddelde grenswaarde van 25 µg/Nm3 voor PM2,5. 

 
Voor het berekenen van de concentratie van PM2,5 zijn nog niet in alle gevallen emissiefactoren 
bekend. Tot die tijd zal voor de beoordeling van PM2,5 worden uitgegaan van een publicatie van het 
Planbureau voor de leefomgeving. Op basis van een onderzoek van het RIVM (“Attainability of PM2,5 
air quality standards, situation for the Netherlands in a European context, J. Matthijsen, B.A Jimmink, 
F.A.A.M de Leeuw en W. Smeets, Planbureau voor de Leefomgeving, Bilthoven 2009) wordt 
geconcludeerd dat wanneer aan de norm voor PM10 wordt voldaan, dit ook geldt voor de norm voor 
PM2,5. 

Voor de onderhavige inrichting is een ISL3a-berekening uitgevoerd. Hieruit volgt dat er geen 
overschrijdingen van de grenswaarden van fijnstof optreden op locaties waar beoordeling dient plaats 
te vinden. Voor de invoergegevens en de volledige berekening wordt verwezen naar de betreffende 
bijlage bij de aanvraag.  

 Conclusie Luchtkwaliteitseisen 

 De uitbreiding van de veehouderij leidt niet tot een overschrijding van de grenswaarden voor fijnstof. 
Luchtkwaliteit vormt geen reden de gevraagde vergunning te weigeren. 

 Externe veiligheid 

 Opslag dieselolie in een bovengrondse tank  
Dieselolie wordt opgeslagen in een daarvoor bestemde bovengrondse tank. In paragraaf 3.4.9 van 
het Activiteitenbesluit milieubeheer worden eisen gesteld aan de opslag van gasolie in een 
bovengrondse tank. Doordat deze paragraaf een rechtstreekse werking heeft worden geen 
voorschriften in de vergunning opgenomen. 

Uit de aanvraag blijkt dat voor het overige geen gevaarlijke stoffen worden opgeslagen. 

 Conclusie  
In voorgaande tekstpassage is ingegaan op de gevaarlijke stoffen die binnen de inrichting aanwezig 
zijn. De processen, de aard en hoeveelheid van de gebruikte gevaarlijke stoffen zoals vermeld in de 
aanvraag, kunnen een risico vormen voor de omgeving. Deze risico's worden voldoende afgedekt 
door het voldoen aan de van toepassing zijnde richtlijnen met betrekking tot de opslag van gevaarlijke 
stoffen. Het aspect externe veiligheid is voor deze inrichting niet relevant en daarom zijn in dat kader 
in deze vergunning geen specifieke voorschriften opgenomen. 

 Geluid en trillingen 

 De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemissie wordt 
vooral bepaald door activiteiten en machines binnen de inrichting.  



 Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemissie die 
de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld worden de geluidsbelasting, 
de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de 
inrichting. 

In het kader van de beoordeling of de inrichting niet op ontoelaatbare wijze geluidshinder 
teweegbrengt is gebruikgemaakt van de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, 
oktober 1998". In de aanvraag zijn activiteiten aangevraagd voor de dag-, avond- en nacht periode. 

 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau  

 De dichtstbijzijnde woning ten oosten van de inrichting ligt op circa 90 meter afstand van de grens 
van de inrichting. Dit betreft de woning aan de Bûtewei 16. De woning is gelegen aan de overzijde 
van de N381, een drukke doorgaande weg. De dichtstbijzijnde woning ten westen van de inrichting 
betreft de woning aan de Bûtewei 14. Die woning is gelegen op een afstand van circa 150 meter van 
de inrichting. 

 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.  

 Gelet op het karakter van de omgeving wordt aangesloten bij de richtwaarde voor woningen gelegen 
in een stil landelijk gebied (40 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau). 

 Het is gelet op de aangevraagde activiteiten aannemelijk dat aan de voor deze omgeving geldende 
richtwaarde wordt voldaan. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die hierop zijn afgestemd. 

 Maximale geluidsniveaus  

 Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het 
voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB boven het door de inrichting 
veroorzaakte equivalente niveau uitkomen.  

 Ten aanzien van het maximale geluidsniveau wordt aangesloten bij de richtwaarden uit de 
Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening van 1998. Deze bedraagt 50 dB(A) 
etmaalwaarde. 

 Binnen de inrichting vinden onder meer kortstondige verhogingen van het maximale geluidsniveau 
plaats als gevolg van aan- en afvoerbewegingen en het laden en lossen. Deze activiteiten kunnen 
leiden tot overschrijding van bovengenoemde maximale geluidsniveaus. Voor deze activiteiten is een 
voorschrift opgenomen dat het voorschrift voor het maximale geluid in de dagperiode voor deze 
activiteit niet van toepassing is. 

 Bijzondere situaties 

 Voor incidentele bedrijfssituaties, dat wil zeggen situaties die slechts een beperkt aantal dagen per 
jaar optreden, kunnen op grond van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening ruimere 
grenswaarden worden gesteld. 

 De aanvraag heeft mede betrekking op een incidentele bedrijfssituatie; een situatie die zich maximaal 
12 maal per jaar voordoet. Het betreft het mixen en uitrijden van mest en het inkuilen van gras. Deze 
activiteiten vinden gezamenlijk maximaal 12 dagen per jaar plaats. Hierdoor zal een verhoogde 
geluidsproductie plaatsvinden. Gelet op de hierbij te verwachten optredende geluidsbelastingen en 
het incidenteel voorkomen van deze bedrijfssituatie, kunnen wij deze toestaan. Wij hebben deze 
activiteiten uitgezonderd van de geluidsgrenswaarden zoals genoemd in de voorschriften.  



 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 voor de geluidsbelasting mag alleen worden 
overschreden als in de geluidsgevoelige ruimten van woningen een geluidsbelasting van 35 dB(A) 
etmaalwaarde gewaarborgd is. 

 Het verkeer van en naar de inrichting is ter hoogte van de omliggende woningen opgenomen in het 
heersend verkeersbeeld. Wij zien dan ook geen aanleiding voor het stellen van voorschriften. 

 Bodem 

 Activiteitenbesluit 

 Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit heeft betrekking op het aspect bodem en is onder meer van 
toepassing op inrichtingen type C, voor zover het activiteiten betreft waarop hoofdstuk 3 van het 
Activiteitenbesluit van toepassing is. 
  
In Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit en Afdeling 2.1 van de Activiteitenregeling zijn voorschriften 
opgenomen die betrekking hebben op: 

• treffen van bodembeschermende voorzieningen en maatregelen; 
• signaleren van bodemverontreiniging; 
• nulsituatieonderzoek bij oprichting van inrichtingen; 
• eindsituatieonderzoek na beëindigen van bodembedreigende activiteiten; 
• middelvoorschriften voor bodembeschermende maatregelen; 
• middelvoorschriften voor bodembeschermende voorzieningen; 
• maatwerk voor aanvaardbaar bodemrisico; 
• de verplichting tot het bewaren van documenten. 

Over deze onderwerpen worden in de vergunning dus geen voorschriften opgenomen voor 
bodembedreigende activiteiten die zijn genoemd in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit bij de 
andere inrichtingen type C. 

 Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf gedeeltelijk onder het 
Activiteitenbesluit. Het betreft de activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn 
opgenomen. In het kader van deze vergunning gaat het om de volgende activiteiten: 

• opslaan en overslaan van goederen (artikelen 3.31 tot en met 3.40); 
• opslaan van agrarische bedrijfsstoffen (artikelen 3.45 tot en met 3.49); 
• opslaan van drijfmest (artikelen 3.50 tot en met 3.52); 
• opslaan van dieselolie in een bovengrondse opslagtank (artikelen 3.54c en 3.54d); 
• houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven (artikel 3.122). 
  
Deze activiteiten hoeven daarom in deze vergunning niet te worden beoordeeld. Het opslaan van 
kunstmest in een silo, overige bodembedreigende (vloei)stoffen in emballage en (gevaarlijke) 
afvalstoffen is niet in het Activiteitenbesluit geregeld. Voor deze activiteiten geldt het navolgende. 

 Het kader voor de bescherming van de 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.  



 Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke cvm 
noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de 
normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten 
wordt in het kader van de NRB niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang die onlosmakelijk 
deel uitmaakt van de installatie, bijvoorbeeld in de vorm van een tank of opvangbassin, is wel een 
activiteit waar de NRB in voorziet. Tankputten en calamiteitenvijvers voor de opslag van verontreinigd 
bluswater worden in de NRB niet behandeld. 

 Toetsing 
 De opslag van kunstmest 
Er wordt kunstmest opgeslagen in een silo. Deze is duurzaam bestendig tegen de hierin opgeslagen 
stoffen. Het risico van bodemverontreiniging wordt in voldoende mate beperkt. 

 
 Opslag van afvalstoffen en overige bodembedreigende vloeistoffen in emaballage 
Ten aanzien van de opslag van bodembedreigende vloeistoffen in emballage (zoals motorolie en 
afgewerkte olie) hebben wij aan deze vergunning voorschriften verbonden. Opslag moet plaatsvinden 
in gesloten verpakking, in een lekbak en boven een vloeistofkerende vloer. Het risico van 
bodemverontreiniging wordt daarmee in voldoende mate beperkt. 

 Nul- en eindsituatieonderzoek 
De bodembedreigende activiteiten van de inrichting kunnen worden beschouwd als reguliere 
activiteiten van een veehouderijbedrijf. Het betreffen activiteiten die periodiek maar niet frequent 
nodig zijn en die met naleving van voorschriften en gedragsregels, de kwaliteit van de bodem niet in 
relevante mate nadelig zullen beïnvloeden. Gezien de ontwikkelingen in de jurisprudentie (uitspraken 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 21 januari 1997 en van 8 juni 2005), 
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 voorschriften met betrekking tot de bescherming van de bodem opgenomen. 

 
 



Bouwen 
 
De aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’ is getoetst aan artikel 2.10 van de 
Wabo. Indien geen weigeringsgronden aanwezig zijn, kunnen en moeten wij de gevraagde 
vergunning verlenen.  
 
a. Bouwbesluit 2012 
U hebt voldoende aannemelijk gemaakt dat het project, eventueel na opvolging van de in deze 
beschikking nader genoemde voorschriften, voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012. 
 
b. Bouwverordening 
U hebt voldoende aannemelijk gemaakt dat het project, eventueel na opvolging van de in deze 
beschikking nader genoemde voorschriften, voldoet aan de bepalingen van de bouwverordening. 
 
c. Redelijke eisen van welstand 
Het uiterlijk en/of de plaatsing van het project is, zowel op zichzelf beschouwd als in relatie tot de 
omgeving, niet in strijd met redelijke eisen van welstand. Daartoe is het project door de 
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Hûs en Hiem getoetst aan de bepalingen van de 
welstandsnota van de gemeente Opsterland. De commissie heeft op 13 mei 2015 positief 
geadviseerd. Wij zien geen aanleiding om van het advies van de commissie af te wijken.  
 
d. Bestemmingsplan 
De locatie waar het project wordt uitgevoerd is gelegen in het geldend bestemmingsplan  
“Buitengebied” en het heeft daarin de bestemming “Wonen” (artikel 19). 
Uw aanvraag is in strijd met het bepaalde in artikel 19 van de planregels uit dit bestemmingsplan 
Wij willen medewerking verlenen aan de realisatie van het project door af te wijken van de planregels 
van het bestemmingsplan. Voor de nadere motivering hiervan verwijzen wij naar de overwegingen in 
het kopje ‘Planologisch strijdig gebruik’, zoals hieronder aangegeven. 
 
Planologisch strijdig gebruik 
 
Zoals hierboven reeds aangegeven wordt het project uitgevoerd op gronden gelegen in het geldende 
bestemmingsplan “Buitengebied” en heeft het daarin de bestemming ‘Wonen’. Het project is in strijd 
met het bepaalde in artikel 19.5, lid b van de planregels van dit bestemmingsplan. Artikel 19.5 van de 
planregels bepaalt, dat het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijven 
anders dan aan-huis-verbonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten als strijdig 
gebruik moet worden gezien.  
 
In het project wordt de woning Bûtewei 15 als bedrijfswoning gebruikt.  
 
Op grond van artikel 2.12,  lid 2 van de Wabo wordt de omgevingsvergunning voor planologisch 
strijdig gebruik (artikel 2.1, lid 1, onder c van de Wabo) slechts geweigerd indien de activiteit in strijd 
is met een goede ruimtelijke ordening en de vergunningverlening met toepassing van de in artikel 
2.12, lid 1, onder  a van de Wabo genoemde mogelijkheden niet mogelijk is. 
 
Wij hebben gekeken of wij een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik op grond van 
artikel 2.12, lid 1, onder a van de Wabo kunnen en willen verlenen. Artikel 2.12, lid 1, onder a van de 
Wabo geeft 3 mogelijkheden om een dergelijke omgevingsvergunning te verlenen, namelijk: 
1º met toepassing van de in het bestemmingsplan opgenomen regels inzake afwijking (binnenplanse 
afwijking); 
2º in de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen (zogenaamde kruimelgevallen, 
zoals opgenomen in artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor)); 
3º indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het 
besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat (zogenaamde Wabo-projectafwijkingsbesluit). 
 
Ad 3: Activiteit met ruimtelijke onderbouwing (Wabo-projectafwijkingsbesluit): 
Het project kan slechts gerealiseerd worden als de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke 
ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat als bedoeld in 
artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° van de Wabo. Voor de betreffende activiteit is een ruimtelijke 



onderbouwing opgesteld, welke is opgenomen als bijlage bij dit besluit en een integraal deel uitmaakt 
van dit besluit. 
 
Bij het bepalen van de keuze om wel of geen medewerking te verlenen aan een verzoek om een 
omgevingsvergunning voor de activiteit `planologisch strijdig gebruik’ hebben wij een ruime 
beleidsvrijheid om te bepalen of een bepaalde ontwikkeling met de daarbij behorende maatvoeringen 
uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening acceptabel is. Een dergelijk besluit is immers in 
belangrijke mate afhankelijk van de inzichten die bij ons bestaan over de wenselijk geachte 
planologische ontwikkelingen in het betrokken gebied. Bepaalde beoordelingsmarges mogen echter 
niet worden overschreden en het recht mag ook niet onjuist worden toegepast. Tevens dienen de in 
het geding zijnde (individuele) belangen op een zorgvuldige wijze te zijn afgewogen. 
 
Conclusie ruimtelijke onderbouwing 
Voor het project is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld. De belangrijkste conclusie van deze 
ruimtelijke onderbouwing is dat het project in overeenstemming is met de relevante 
beleidsuitgangspunten op zowel provinciaal als gemeentelijk niveau.  
Het project past in het rijksbeleid en provinciaal beleid, zoals verwoord in het Streekplan Fryslân en 
de Verordening Romte Fryslân. 
 
Het project veroorzaakt verder geen conflicten met de sectorale wet- en regelgeving.  
 
Het project voldoet aan wet- en regelgeving voor de verschillende milieu- en omgevingsaspecten. Dit 
blijkt onder meer uit de onderzoeken die voor de verschillende aspecten zijn uitgevoerd. Deze 
aspecten hebben geen invloed op de te verlenen vergunningen en de uitvoering van de 
werkzaamheden. 
 
Geconcludeerd wordt dat het verlenen van een omgevingsvergunning voor `planologisch strijdig 
gebruik’ niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. 
 
Belangenafweging  
Instemmen met het project levert in onze optiek een wenselijke planologische situatie op, welke wij 
vanuit een ruimtelijk oogpunt aanvaardbaar achten. Het overschrijden van het vastomlijnde 
planologisch toetsingskader achten wij in dit specifieke geval dan ook aanvaardbaar. Daarbij hebben 
wij tevens de belangen van de omwonenden in ogenschouw genomen. Het realiseren van dit project 
levert geen onaanvaardbare aantasting van het woon- en leefklimaat van de naaste omwonenden op.  
 
Verklaring van geen bedenkingen 
Op grond van artikel 2.27, lid  van de Wabo in combinatie met artikel 6.5, lid 1 van het Besluit 
omgevingsrecht (Bor) zijn wij verplicht om een aanvraag welke betrekking heeft op de activiteit 
`planologisch strijdig gebruik’ ex artikel 2.1, lid 1, onder c van de Wabo en waarvoor een 
omgevingsvergunning met toepassing van artikel 2.12, lid 1 onder 3° van de Wabo wordt verleend, 
voor te leggen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad dient aan te geven of deze wel of geen 
bedenkingen tegen het project heeft.  
 
Op grond van artikel 6.5, lid 3 van het Bor kan de gemeenteraad categorieën gevallen aanwijzen 
waarin een verklaring niet vereist is. 
 
De raad van de gemeente Opsterland heeft geen categorieën van gevallen aangewezen waarin een 
verklaring van geen bedenkingen niet vereist is. Wij hebben de gemeenteraad verzocht om een 
verklaring van geen bedenkingen af te geven. De raad heeft in haar vergadering van 11 juli 2016 
verklaard geen bedenkingen te hebben tegen de realisatie van dit project. 
 
 
 



VERGUNNINGVOORSCHRIFTEN  
Aan dit besluit zijn de volgende voorschriften verbonden:  
 
Het (ver)bouwen van een bouwwerk: 
• Het bouwen dient te geschieden overeenkomstig de bepalingen van het Bouwbesluit 2012 en 

de gemeentelijke Bouwverordening en de krachtens die verordening gestelde nadere regels. 

• De vrijkomende grond moet op de locatie worden verwerkt. Wanneer de grond niet in 
aanmerking komt voor hergebruik moet deze worden afgevoerd naar een gecontroleerde 
stortplaats of naar een grondreiniger. 

• Ten minste 2 dagen vóór het storten van gewapend betonconstructies dient de wapening ter 
goedkeuring aan de afdeling OWO-VTH te worden aangeboden. Met het storten mag niet 
eerder worden begonnen alvorens de wapeningen zijn goedgekeurd. 

• Gedurende de uitvoering van de bouwwerkzaamheden dient het bouwterrein te zijn voorzien 
van een doeltreffende afscheiding. 

Aandachtspunten 
• Wij kunnen deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien: 

a) de vergunning ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;  
b) niet overeenkomstig de vergunning is of wordt gehandeld;  
c) de aan de vergunning verbonden voorschriften of beperkingen niet zijn of worden 

nageleefd;  
d) de voor de vergunninghouder voorschriften niet zijn of worden nageleefd. 
e) binnen 26 weken na dagtekening van deze vergunning geen aanvang is gemaakt met 

de bouwwerkzaamheden of deze langer dan zes maanden is of wordt gestaakt.  
 
• Schade toegebracht aan gemeente-eigendommen of aan eigendommen van derden moet na 

overleg met de betreffende partijen worden hersteld of vergoed. 

• Vergunninghouder wordt erop gewezen, dat voor het uitvoeren van de werkzaamheden, 
waarvoor nu vergunning is verleend, wellicht nog andere vergunningen, ontheffingen of 
toestemmingen zijn benodigd van bijvoorbeeld de provincie, een waterschap of het Rijk. 
Daarnaast kunnen ook bepalingen van privaatrechtelijke aard het nodig maken dat 
toestemming wordt verkregen van bijvoorbeeld de eigenaar en/of de gebruiker van een 
aangrenzend perceel. Deze verleende vergunning vrijwaart de vergunninghouder derhalve niet 
tegen aanspraken van derden. Hij blijft daarvoor zelf verantwoordelijk. 

• Met de uitvoering van de bouwwerkzaamheden mag niet eerder worden begonnen alvorens 
aan alle relevante voorschriften in deze vergunning is voldaan. 

 
Kennisgeving start en einde bouwwerkzaamheden 
Wij attenderen u erop dat zowel start  (inclusief ontgraving) als einde  van de bouwwerkzaamheden 
tenminste 2 dagen vóór feitelijke aanvang/einde aan de gemeente moet worden doorgegeven.  
Bij melden van het einde van de werkzaamheden, voeren wij een eindcontrole uit, sluiten wij het 
dossier af en melden het bouwwerk gereed. Let op: U mag het nieuwe bouwwerk pas in gebruik 
nemen als de gemeente het bouwwerk daadwerkelijk gereed heeft gemeld. (Bouwbesluit artikel 
1.25) Start en einde bouw kunt u doorgeven via e-mail op : handhaving@opsterland.nl. 
 
 
 
 
 



Het oprichten, veranderen of in werking hebben van een inrichting: 
 
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 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 Registratie 

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

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

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

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

1.2.2 De documenten genoemd in voorschrift 1.2.1 onder b en c moeten ten minste vijf jaar worden 
bewaard. 

1.3 Bedrijfsbeëindiging 

1.3.1 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 in ieder geval 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; 
• elektrische en elektronische apparatuur; 
• kunststoffolie; 
• kadavers van dieren. 

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. 

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 Realiseren van voorzieningen 

3.2.1 Hemelwater dat op of in een bodembeschermende voorziening terecht kan komen, moet 
regelmatig van of uit de voorziening wordt verwijderd of worden afgevoerd via een daartoe 
bedoeld afvoersysteem. 

3.3 Opslag van vloeibare bodembedreigende stoffen in ve rpakking 

3.3.1 Vloeibare bodembedreigende stoffen in emballage moeten zijn geplaatst op een 
vloeistofdichte vloer of in een vloeistofdichte lekbak in het bebouwde deel van de inrichting. 

3.3.2 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. 

3.3.3 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. 

3.3.4 Gemorste vaste bodembedreigende stoffen (afval)stoffen moeten direct worden opgeruimd 
en opgeslagen in een daarvoor bestemde container van doelmatig materiaal of in daarvoor 
bestemde doelmatige emballage. 

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

3.3.6 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. 

 



3.3.7 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. 

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. 

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 Agrarische inrichtingen 

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

- 40 dB(A) in de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur); 

- 35 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur); 

- 30 dB(A) in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur). 

5.2.2 Het maximale geluidsniveau LAmax veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen 
en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door 
het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande 
beoordelingspunten niet meer bedragen dan: 

- 70 dB(A) in de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur); 

- 65 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur); 

- 60 dB(A) in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur). 

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

 

 



5.3 Transport, laden en lossen 

5.3.1 Het in deze vergunning met betrekking tot het maximale geluidniveau gestelde is niet van 
toepassing op het laden of het lossen ten behoeve van de inrichting voor zover dit plaatsvindt 
tussen 07.00 uur en 19.00 uur. 
  
Toelichting: Onder laad- en losactiviteiten worden ook aanverwante activiteiten verstaan zoals 
het op en van het terrein van de inrichting rijden, het slaan van autoportieren, het starten en 
wegrijden van de voertuigen. Het rijden van interne transportmiddelen, zoals vorkheftrucks, 
met als doel op- en overslag van goederen wordt niet gerekend onder laad- en losactiviteiten. 

5.3.2 Gedurende het laden of het lossen mag de motor van het voertuig waarin wordt geladen of 
waaruit wordt gelost niet in werking zijn tenzij het in werking zijn van de motor noodzakelijk is 
voor het laden en het lossen. 

5.4 Bijzondere situaties 

5.4.1 De voorschriften 5.2.1 en 5.2.2 zijn niet van toepassing op het inkuilen van gras en het 
uitrijden van mest. 

5.4.2 De in voorschrift 5.4.1 genoemde activiteiten mogen per jaar gezamenlijk maximaal 12 keer 
plaatsvinden. 

5.4.3 Van de activiteit en genoemd in voorschrift 5.4.1 moet een logboek worden bijgehouden 
waarin wordt vermeld: 

- De datum waarop de activiteit(en) heeft/hebben plaatsgevonden. 
- De begin- en eindtijd van deze activiteit(en). 
- Eventuele bijzonderheden m.b.t. de geluidbelasting gedurende deze activiteit(en) zoals bijv. 

het in of buiten gebruik zijn van (andere) grote geluidsbronnen. 

6 Houden van dieren 

6.1 Algemeen 

6.1.1 In de inrichting mogen ten hoogste de volgende aantallen dieren op het aangegeven 
huisvestingssysteem aanwezig zijn: 

Stal 
nr 

RAV code Diercategorie, huisvestingssysteem Aantal dieren 

B A3.100 Vrouwelijk jongvee, traditioneel stalsysteem 10 
D A3.100 Vrouwelijk jongvee, traditioneel stalsysteem 90 
E A1.14 Melkkoeien, ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met 

hellende sleuven, regelmatige mestafstorten voorzien van 
afdichtflappen, met mestschuif, met beweiden  

200 

F A1.14 Melkkoeien, ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met 
hellende sleuven, regelmatige mestafstorten voorzien van 
afdichtflappen, met mestschuif, met beweiden 

135 

 
 
 
 
 
  
 



Gebiedsbescherming: 
 
1. De vergunning geldt voor de maximale aantallen dieren in de voorgeschreven stalsystemen, 
zoals weergegeven in de tabel "Gewenste situatie" in overweging A4.3.  
 
2. Op de bedrijfslocatie aan de Bûtewei 15 te Ureterp 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 toegedeeld aan het  
project of de andere handeling, het project of de handeling 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. 
 
 



Bijlage: Begrippen 

 ** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...: 

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, 
NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de 
vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of 
correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en 
installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of 
installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het 
voorschrift anders is bepaald. 
  
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: publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties: 
  
- AI-bladen bij: 
SDU Service, afdeling Verkoop 
Postbus 20025 
2500 EA DEN HAAG 
telefoon (070) 378 98 80 
telefax (070) 378 97 83w 
ww.sdu.nl 
  
- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl 
  
- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij: 
Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), 
Afdeling verkoop 
Postbus 5059 
2600 GB DELFT 
telefoon (015) 269 03 91 
telefax (015) 269 01 90 
www.nen.nl 
  
- BRL-richtlijnen bij: 
KIWA Certificatie en Keuringen 
Postbus 70 
2280 AB RIJSWIJK 
telefoon (070) 414 44 00 
telefax (070) 414 44 20 
  
- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.www.infomil.nl 

AFGEWERKTE OLIE: 
Dit begrip is gedefinieerd in het Besluit inzamelen afvalstoffen. 
 
AFVALSTOFFEN: 
Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te 
ontdoen of zich moet ontdoen. 
 
AFVALWATER: 



Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is 
zich te ontdoen, of moet ontdoen. 
 
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. 
 
BODEM: 
Het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige 
bestanddelen en organismen. 
 
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. 
 
BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING: 
Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige 
fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem. 
 
BODEMRISICO: 
De kans op en omvang van een bodemverontreiniging door een bedrijfsmatige activiteit.t. 
 
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). 
 
FEESTDAGEN: 
Feestdagen zoals gedefinieerd in de Algemene termijnenwet. 
 
GELUIDSNIVEAU IN DB(A): 
Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de 
Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de 
IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989. 
 
GEURGEVOELIG OBJECT/GEVOELIGE GEBOUWEN ACTIVITEITEN BESLUIT: 
Afhankelijk van de geurvoorschriften worden op dit moment twee verschillende definities in het 
Activiteitenbesluit gehanteerd voor gevoelige objecten, namelijk: 
Geurgevoelig object: geurgevoelig object als bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en 
veehouderij: "Gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden 
gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee 
vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt." 
Gevoelige gebouwen: woningen en gebouwen die op grond van artikel 1 van de Wet geluidhinder 
worden aangemerkt als andere geluidsgevoelige gebouwen, met uitzondering van die gebouwen 
behorende bij de betreffende inrichting 
Wet geluidhinder "andere geluidsgevoelige gebouwen": 
1. onderwijsgebouwen; 
2. ziekenhuizen en verpleeghuizen; 
3. bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen andere gezondheidszorggebouwen dan bedoeld 
onder 2; 



  
Delen van het gebouw die niet zijn bestemd voor geluidsgevoelige onderwijsactiviteiten maken voor 
de toepassing van deze wet geen deel uit van een onderwijsgebouw; 
 
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. 
 
HEMELWATER:  
Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel. 
 
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. 
 
LEKBAK:  
Voorziening waarvan de bodembeschermende werking door de daarop afgestemde 
bodembeschermende maatregelen is gewaarborgd, en die zich rondom of onder een 
bodembedreigende activiteit bevindt en in staat is de bij normale bedrijfsvoering gemorste of 
wegspattende vloeistoffen op te vangen. 
 
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. 
 
NRB:  
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum 
Milieuvergunningen (Agentschap NL Maart 2012). 
 
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. 
 
TERUGVERDIENTIJD:  
De verhouding tussen het investeringsbedrag voor de maatregel na aftrek van eventuele subsidies en 
de jaarlijkse opbrengsten van de maatregel ten gevolge van de met de maatregel samenhangende 
energiebesparing en andere besparingen. In geval van een investering in een installatie voorzien van 
afzonderlijke energiebesparende componenten moet in plaats van het totaalinvesteringsbedrag 
worden gerekend met de meerinvestering ten opzichte van een installatie zonder de 
energiebesparende componenten. Voor de berekening van de financiële opbrengsten ten gevolge 
van de met de maatregel samenhangende energiebesparing moet worden gerekend met de op het 
moment van het besparingsonderzoek geldende kosten (tarieven) voor de betrokken inrichting. Er 
wordt geen rekening gehouden met de eventuele kosten van het (vervroegd) uit bedrijf nemen van 
een installatie en niet met rentekosten. 
 
VERWAARLOOSBAAR BODEMRISICO:  
Een situatie als bedoeld in de NRB waarin door een goede afstemming van bodembeschermende 
voorzieningen en bodembeschermende maatregelen sprake is van een verwaarloosbaar 
bodemrisico. 
 
 



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. 
 
 
 
 
 
 
 
 


