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WET MILIEUBEHEER: BESLUIT REVISIEVERGUNNING  

 

 

Datum: 20 juni 2011  Ons kenmerk: VTH/MAN 10005  

 

 

Naam aanvrager 

 

Adres aanvrager 

 

Van Gorp Biologische Diervoeders 

 

 

Zomerdijkweg 2, 5145 PK Waalwijk 

 

Aard van de inrichting 

 

Datum waarop de aanvraag is 

ontvangen 

 

Diervoederbedrijf 

 

 

9 september 2010 

 

Adres inrichting 

 

Kadastraal adres inrichting 

 

Pothuizerweg 4, 3998 NC Schalkwijk 

 

 

gemeente Houten, sectie K, nummer 584 

 

 

 

Wij hebben besloten de door aanvrager gevraagde vergunning voor onbepaalde tijd te verlenen 

onder de aangehechte voorschriften. 

 

De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning: 

- Aanvraag revisievergunning Wet milieubeheer (van juni 2010) 

- Bijlage 1. Situatietekening (GS09-WMB1A, gewijzigd 16 november 2009) 

- Bijlage 2. Plattegrondtekeningen 

- GS09-WMB2A (gewijzigd 16 november 2009 (kelders)) 

- GS09-WMB3A (gewijzigd 16 november 2009 (begane grond)) 

- GS09-WMB4A (gewijzigd 16 november 2009 (eerste verdieping)) 

- GS09-WMB5A (gewijzigd 16 november 2009 (tweede verdieping)) 

- GS09-WMB6A (gewijzigd 16 november 2009 (silodekken)) 

- GS09-WMB7A (gewijzigd 16 november 2009 (dakopbouwen)) 

- Bijlage 3. Renvooilijst 

- Bijlage 8. Akoestisch onderzoek (uitgevoerd door Tritium Advies, van 11 november 2010) 

- Bijlage 9. Installatiecertificaat HBO-tank (van 7 februari 2006) 

- Bijlage 12. Procesbeschrijving (van 21 juli 2010) 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders van Houten, 

 

 

 

 

de heer J. Bleijenberg  

hoofd afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving  
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Aantekenen van beroep 
Als u het niet eens bent met deze vergunning, kunt u daar tot en met zes weken na de verzenddatum 
tegen betaling van griffierecht beroep tegen aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Dat schorst niet de werking van deze ver-
gunning. Daarvoor moet tegen betaling van griffierecht bij de Voorzitter van die Afdeling een verzoek 
worden gedaan om deze vergunning te schorsen of om een voorlopige voorziening te treffen. 
 
Tegen deze vergunning kan beroep worden aangetekend door belanghebbenden die: 
- zienswijzen op het ontwerpbesluit hebben ingediend; 
- het niet eens zijn met de wijzigingen in deze vergunning ten opzichte van het ontwerpbesluit; 
- redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen op het ontwerpbesluit hebben 

ingediend. 
Dit geldt ook voor een verzoek om deze vergunning te schorsen of om een voorlopige voorziening te 
treffen. 
 
Het beroepschrift en het verzoek om deze vergunning te schorsen of om een voorlopige voorziening 
te treffen moeten ten minste bevatten: 

- uw naam en adres, datum en handtekening; 

- een omschrijving, datum en kenmerk van deze vergunning; 

- de reden(en) waarom u het niet eens bent met deze vergunning. 
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MOTIVERING 

 

Procedure 

 

Voorbereiding van dit besluit 

De voorbereiding van dit besluit heeft plaatsgevonden volgens het bepaalde in afdeling 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer. 

 

Geen vooroverleg over de aanvraag 

Over de aanvraag heeft geen vooroverleg plaatsgevonden. 

 

Ontvangen van de aanvraag 

Op 9 september 2010 hebben wij de aanvraag ontvangen. 

 

Aanvullen van de aanvraag 

In onze brief van 4 oktober 2010 hebben wij aanvrager gevraagd de aanvraag voor 1 november 2010 

aan te vullen met een akoestisch onderzoek. Op 13 december 2010 hebben wij het gevraagde onder-

zoek ontvangen. 

 

Opschorten van de beslistermijn 

Door het aanvullen van de aanvraag is de termijn voor het nemen van een besluit op de aanvraag 

(maximaal 6 maanden) met 4 weken (de periode 4 oktober tot en met 1 november 2010) opgeschort. 

 

Samenhang met andere wetten 

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

De aanvraag is ontvangen voor 1 oktober 2010, de datum waarop deze wet van kracht is geworden. 

Daarom is deze wet niet op de aanvraag van toepassing. Zodra deze vergunning onherroepelijk 

wordt, wordt deze gelijkgesteld met een omgevingsvergunning op grond van deze wet. 

 

Wet ruimtelijke ordening 

De inrichting en de daarin plaatsvindende activiteiten zijn niet in strijd met de voor het terrein van de 

inrichting geldende bestemming. 

 

Waterwet 

Vanuit de inrichting worden geen stoffen rechtstreeks op een rioolwaterzuiveringsinstallatie of recht-

streeks op oppervlaktewater geloosd. Daarom is voor de inrichting geen vergunning op grond van 

deze wet nodig. 

 

Woningwet 

Voor de sloop van een schuur en nieuwbouw van dezelfde schuur zijn al sloop- en bouwvergunning 

verleend. 

 
Ter inzage liggen van het ontwerpbesluit 
Het ontwerpbesluit op de aanvraag heeft vanaf 17 februari 2011 voor een ieder op ons gemeentehuis 
ter inzage gelegen. Belanghebbenden hebben dit in onze publicatie in Houtens Nieuws van 16 februa-
ri 2011 kunnen lezen. 
 
Geen hoorzitting over het ontwerpbesluit 
Over het ontwerpbesluit op de aanvraag heeft geen hoorzitting plaatsgevonden. 
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Zienswijzen op het ontwerpbesluit 
De termijn voor het indienen van zienswijzen op het ontwerpbesluit op de aanvraag liep van 17 febru-
ari tot en met 30 maart 2011. Binnen deze termijn zijn zienswijzen ingediend door de heer G.Th. Lee-
man, Overeind 94 in Schalkwijk. Omdat zij binnen de termijn zijn ingediend, zijn zij ontvankelijk. 
 

1. Revisievergunning 
Deze revisievergunningaanvraag is nog gebaseerd op artikel 8.4 Wet milieubeheer, gezien de datum 
van indienen aanvraag. Een revisievergunning kan dan alleen door het bevoegd gezag worden ge-
vraagd als de ondernemer een wijzigings- of uitbreidingsvergunning aanvraagt. In dit geval was hier-
van geen sprake, dus had het bevoegd gezag ook geen revisievergunning mogen vragen. 
 
Onze reactie 
Artikel 8.4 van de Wet milieubeheer geeft de bevoegdheid om een revisievergunning te verlangen als 
een veranderingsvergunning is aangevraagd. Artikel 8.4 staat niet in de weg dat een inrichting zelf 
een revisievergunning aanvraagt. In dit geval is door inrichtinghouder een aanvraag om een revisie-
vergunning ingediend. 
 

 Deze zienswijze is ongegrond. 
 
2. Bevoegd gezag 
Uit enkele uitspraken is naar voren gekomen dat het bevoegd gezag voor veevoederfabrieken, van-
wege het verwerken van afvalstoffen, niet burgemeester en wethouders zijn, maar Gedeputeerde 
Staten. 
 
Onze reactie 
Een overzicht van (gevaarlijke) stoffen is opgenomen in de aanvraag. Er worden geen afvalstoffen als 
grondstoffen toegepast. Er is dan ook geen reden dat vanwege het toepassen van afvalstoffen Gede-
puteerde Staten bevoegd gezag voor de aanvraag zouden zijn. 
 

 Deze zienswijze is ongegrond. 
 
3. Bedrijfstijden 
De bedrijfstijden die worden vergund zijn vijf dagen per week van 06:00 uur tot 23:00 uur. De fabriek 
veroorzaakt geluidsoverlast en overlast veroorzaakt door aan en afrijdend zwaar vrachtverkeer. Bij 
deze werktijden wordt te weinig rekening gehouden met de belanghebbenden die in de omgeving van 
de fabriek wonen. Het betekent concreet dat wij vijf dagen per week, ook in de avonduren (en soms 
wordt ook op zaterdag gewerkt en ‘s nachts) last hebben van geluids-, stof- en trillingsoverlast. 
 
Onze reactie 
De verschillende milieuaspecten zijn door ons beoordeeld aan de hand van de genoemde (en aange-
vraagde) bedrijfstijden en kunnen worden vergund. 
 

 Deze zienswijze is ongegrond. 
 
4. Aantal verkeersbewegingen 
a. Het bevoegd gezag stelt dat het aantal verkeersbewegingen van en naar de inrichting zo beperkt is 
dat de emissie van stikstofdioxide en fijn stof als gevolg van deze verkeersbewegingen geen invloed 
hebben op de heersende luchtkwaliteit in de omgeving van de inrichting. Ik ervaar dit als heel anders 
en ik vraag mij af op welke waarnemingen dit is gebaseerd, daar er geen verkeerstellingen hebben 
plaatsgevonden. De productie van de veevoederfabriek is volgens uw eigen schrijven meer dan ver-
dubbeld, waarmee het aantal verkeersbewegingen ook zal zijn verdubbeld. Regelmatig staan er één 
of meer vrachtauto’s op de openbare weg te wachten om gelost te kunnen worden. Ook blijven er 
vrachtauto’s met chauffeur uit het buitenland afkomstig op het parkeerterrein van de fabriek het week-
end over en dan wordt de motor van het voertuig gebruikt om de cabine warm te houden. Daarmee is 
wel degelijk sprake van toename van stikstofdioxide en fijn stof. De verkeersbewegingen merken wij 
dagelijks door het groot aantal vrachtauto’s, dat de fabriek vanaf ‘s morgens 05:00 uur bezoekt, en 
regelmatig ook ’s avonds, ’s nachts of in het weekend bij de fabriek aankomt. 
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Onze reactie 

Uit de aanvraag blijkt in de dagperiode sprake is van in totaal maximaal 30 vrachtwagens en in de 
nachtperiode van 2 vrachtwagens. Het aantal verkeersbewegingen in de avond- en de nachtperiode 
neemt af ten opzichte van de vergunde situatie. Dit is een verbetering ten opzichte van de vergunde 
situatie waarbij sprake was van 4 vrachtwagenbewegingen in de avondperiode en 4 in de nachtperio-
de. 
 
Met een worstcase-berekening is de bijdrage van het verkeer op de luchtkwaliteit berekend. Hieruit 
blijkt dat de bijdrage van het verkeer niet in betekenende mate is. De bijdrage voor stikstof is 0,52 
µg/m

3
 en de bijdrage voor fijn stof is 0,05 µg/m

3
, terwijl de grens voor in betekenende mate 1,2 µg/m

3
 

is. Opgemerkt moet worden dat wat is aangevraagd, is beoordeeld en onder voorschriften is verleend. 
Andere, niet vergunde activiteiten, mogen in de inrichting niet plaatsvinden. 
 

 Deze zienswijze is ongegrond. 
 
b. Naast de emissie van stikstofdioxide en fijn stof hebben de verkeersbewegingen ook andere nade-
lige gevolgen voor de omgeving, zoals geluids-, stof- en trillingshinder, nog afgezien van het gevaar 
dat de grote zware vrachtauto’s opleveren voor schoolgaande kinderen. 
 
Onze reactie 
De aspecten geluid, stof en trillingen zijn in de vergunning beoordeeld. Het gevaaraspect voor school-
gaande kinderen is geen beoordeling die in een milieuvergunning moet worden gemaakt. 
 

 Deze zienswijze is ongegrond. 
 
5. Geluidsaspecten 
Er is alleen berekend wat de geluidsbelasting is, er is niet daadwerkelijk gemeten, dit lijkt mij in deze 
situatie niet wenselijk, temeer daar de gemeente mij reeds meer dan een jaar geleden heeft toege-
zegd om een geluidsmeting uit te voeren. De toezichthouder van de gemeente heeft verleden jaar zelf 
geconstateerd dat het geluid veroorzaakt door de fabriek te hoog is en irritant voor omwonenden. 
Wanneer de fabriek in bedrijf is, is er een constante bromtoon hoorbaar die leidt tot irritatie. U geeft 
zelf aan dat niet voldaan kan worden aan de richtwaarden die gelden voor een landelijke omgeving 
(40/35/30 dB(A). De motivatie om de etmaalwaarde te toetsen aan 50 dB(A), omdat ook in de vergun-
ning van 4 februari 1997 een hogere norm is vergund, is geen juiste motivatie. Er is niet gemeten en 
het is bekend dat het geluidsniveau te hoog ligt. Dan is het niet voor de hand liggend om de normen 
op te trekken in het nadeel van omwonenden. 
 
Onze reactie 
Er is sprake van een bestaande situatie, waarbij sprake is van bestaande rechten voor de vergunde 
activiteiten en de daarbij horende geluidemissie. De vergunde geluidemissie is vastgesteld op 50 
dB(A). Om deze reden is getoetst aan deze norm. Uit het akoestisch onderzoek, waarbij ook op loca-
tie geluidmetingen zijn uitgevoerd, blijkt dat niet aan deze norm kan worden voldaan. Er moeten dan 
ook geluidreducerende maatregelen worden getroffen. Dit is opgenomen in voorschrift 4.5. In voor-
schrift 4.6 is opgenomen dat binnen 6 maanden de geluidemissie moet worden gemeten (controleme-
ting). Als uit deze metingen blijkt dat niet aan de gestelde normen wordt voldaan, moeten aanvullende 
maatregelen worden getroffen. 
 

 Deze zienswijze is gegrond voor zover wat betreft dat niet de norm bestaand recht is, maar de 
geluidemissie van de vergunde activiteiten. De motivering in deze vergunning is hierop aangepast. 
Deze zienswijze is voor het overige ongegrond.  

 
6. Maximaal geluidsniveau. 
a. Het is niet relevant om een norm van 65 dB(A) in de vergunningvoorschriften op te nemen in de 
vroege ochtend, omdat een werknemer een autoportier mag dichtslaan om 06:00 uur. Deze werkne-
mer heeft overigens tegenwoordig ook de autoradio op het geluidsniveau van een dorpsomroeper, 
zodat ik ook om 06:00 uur wakker ben. 
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Onze reactie 

Het dichtslaan van portieren is inherent aan de aankomst van een personeelslid met een personenau-
to. Omdat deze verkeersbeweging noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering en altijd al plaatsvond, is 
hiervoor in voorschrift 4.4 een norm van 65 dB(A) opgenomen om onaanvaardbare hinder te voorko-
men. Aan deze norm kan worden voldaan. In dit voorschrift is ook opgenomen dat vergunninghouder 
verplicht is om de betreffende persoon te instrueren over het voorkomen van onnodige hinder, waar-
onder o.a. het geluid van een autoradio. 
 

 Deze zienswijze is ongegrond. 
 
b. Ik begrijp ook niet waarom de aan- en afrijdende vrachtauto’s op dit vroege tijdstip in uw afwegin-
gen niet worden meegenomen qua geluidsaspecten. Juist ‘s morgens vroeg zijn er veel verkeersbe-
wegingen van en naar de fabriek en juist dan veroorzaken ze geluidsoverlast, temeer omdat de 
vrachtauto’s passeren op twee meter afstand van onze slaapkamerramen. 
 
Onze reactie 
Het aantal verkeersbewegingen in de avond- en de nachtperiode is afgenomen ten opzichte van de 
vergunde situatie. Aangevraagd zijn 2 vrachtwagenbewegingen en 1 personenwagenbeweging in de 
nachtperiode en 1 personenwagenbeweging in de avondperiode (geen vrachtwagenbewegingen in de 
avondperiode). Dit is een verbetering ten opzichte van de vergunde situatie waarin 4 vrachtwagenbe-
wegingen in de avondperiode en 4 in de nachtperiode en 2 personenwagenbewegingen in de avond-
periode en 4 in de nachtperiode waren vergund. 
 

 Deze zienswijze is ongegrond. 
 
c. Ik woon in een rijksmonument dat dateert uit ongeveer 1800. Als u dit in ogenschouw neemt is uw 
conclusie dat de bouwkundige staat van de betreffende woningen van dien aard is dat bij een maxi-
maal geluidsniveau van 65 dB(A) in de nachtperiode het toelaatbare maximale binnenniveau in de 
woning (45 dB(A) (volgens mij is dit wettelijk 25 dB(A)) niet wordt overschreden in strijd met de daad-
werkelijke situatie. Dit geldt eveneens voor de verkeersbewegingen van en naar de inrichting. De tril-
ling- en geluidshinder is erg groot en er valt schade aan ons pand in de toekomst te verwachten. In de 
toelichting op ‘Verkeersbewegingen van en naar de inrichting’ geeft u overigens weer 35dB(A) aan als 
maximum in de woning. In de toelichting wordt geschreven “een goed onderhouden woning reduceert 
al gauw 20 dB”, dit lijkt mij niet relevant en niet echt zorgvuldig. 
 
Onze reactie 
Verkeersbewegingen als gevolg van de inrichting die buiten de inrichting plaatsvinden worden niet 
getoetst aan de norm voor het maximale geluidsniveau maar aan de voorkeursgrenswaarde voor 
wegverkeer, zijnde 50 dB(A) etmaalwaarde. Aan deze waarde wordt niet voldaan, maar een hogere 
waarde is toegestaan als het binnenniveau van 35 dB(A) etmaalwaarde in de woning niet worden 
overschreden. Uit onderzoek ter plaatse, tekeningen in het bouwdossier en berekeningen van de ge-
velisolatie van de woning Overeind 94 in Schalkwijk is gebleken dat de benodigde reductie van 17 
dB(A) wordt gehaald. Dat betekent dat de voertuigbewegingen van en naar de inrichting die plaatsvin-
den buiten de grens van de inrichting (indirecte hinder) in die woning voldoen aan een binnenniveau 
van 35 dB(A) in de dagperiode, 30 dB(A) in de avondperiode en 25 dB(A) in de nachtperiode. 
 
De trillingen zijn een gevolg van al vergunde en al jarenlang bestaande activiteiten in de inrichting. In 
punt 7 wordt hier nader op ingegaan. Schade aan woningen is overigens geen aspect dat in het kader 
van de Wet milieubeheer beoordeeld moet worden. 
 

 Deze zienswijze is ongegrond. 
 
7. Trilling 
Het is verbazingwekkend dat er in de ontwerpbeschikking niet gesproken wordt over trilling. Trilling is 
door het zware verkeer voor ons pand een grote last. Zeker in ogenschouw genomen dat de vracht-
wagens die komen laden en lossen in de loop der jaren steeds groter en zwaarder zijn geworden. Het 
huis schudt soms heftig heen en weer. Ik zou dan ook graag een trillingsmeting zien opgenomen. 
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Onze reactie  

De activiteiten van de inrichting zouden kunnen leiden tot trillingen. Voorschriften voor trillingen binnen 
de inrichting waren al opgenomen in de onderliggende vergunning en zijn per abuis niet overgenomen 
in het ontwerpbesluit. Deze voorschriften zijn in deze vergunning alsnog weer opgenomen en hieraan 
is in de motivering onder ‘Trillingen’ aandacht besteed. Deze voorschriften zijn uitsluitend van toepas-
sing op trillingen binnen de inrichting. Trillingen van voertuigen op de openbare weg die van en naar 
de inrichting rijden worden alleen beoordeeld als deze zijn toe te rekenen aan de inrichting. Hiervan is 
bij de inrichting geen sprake. Tijdens een bezoek op locatie is gedurende enkele uren bekeken wat de 
verkeersstromen zijn op de wegen rond de inrichting. Naast een aantal voertuigbewegingen dat toe te 
schrijven zijn aan de inrichting, heeft ook de tegenover de inrichting liggende dierenartsenpraktijk een 
verkeersaantrekkende werking, waaronder zwaar verkeer zoals kadavertransport en zware trailers 
voor groot vee. 
 
Daarnaast zijn er nog diverse vrachtwagens die over de Pothuizerweg naar een andere bestemming 
rijden. Deze constatering bevestigt onze stelling dat het vrachtverkeer op de Pothuizerweg, langs de 
woning Overeind 94, niet enkel aan het in werking zijn van de inrichting is toe te rekenen. Opgemerkt 
moet worden dat alle voertuigen erg rustig over de Pothuizerweg naar de inrichting reden. Aan de 
muur van de inrichting hangt ook een groot bord met het verzoek om rustig te rijden. In de woning 
Overeind 94 kunnen eventueel optredende trillingen vanwege langsrijdend (zwaar) verkeer niet uitslui-
tend aan de inrichting worden toegerekend, omdat het zwaar transport op de Pothuizerweg ook ande-
re bestemmingen kan hebben. Daarom is er geen reden om een trillingsonderzoek uit te (laten) voe-
ren of de gevraagde vergunning te weigeren. Het feit dat het aantal transportbewegingen in de dagpe-
riode toeneemt, maakt dit niet anders. Het aantal transportbewegingen in de avond- en de nachtperio-
de neemt bovendien af, wat gunstig is voor omwonenden. 
 

 Deze zienswijze is gegrond voor zover deze betrekking heeft op het ontbreken van voorschriften 
voor trillingen binnen de inrichting. Deze zienswijze is voor het overige ongegrond.  

 
8. Voorschriften 
a. Ik zou graag zien dat in de voorschriften ook het zorgplichtartikel zoals gesteld in artikel 2.1 van het 
BARIM werd overgenomen, om te voorkomen dat bij naleven van alle voorschriften, geen handhaving 
kan plaatsvinden op niet voorziene gevaar-, schade- of hinderaspecten. 
 
Onze reactie 
Het volgende voorschrift is (als voorschrift 1.9) alsnog aan deze vergunning verbonden: ‘Voor zover 
de andere voorschriften van deze vergunning niet of in onvoldoende mate voorzien in een toereikende 
bescherming van het milieu tegen de nadelige gevolgen die de inrichting kan veroorzaken, worden 
door degene die de inrichting drijft die gevolgen zoveel als redelijkerwijs mogelijk voorkomen of, als 
voorkomen niet mogelijk is, zoveel als redelijkerwijs mogelijk beperkt.’ 
 

 Deze zienswijze is gegrond. 
 
b. Bij geluidsvoorschrift 3.1 zijn de maximale langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus te hoog en wij-
ken af van de normale geluidsniveaus, bij voorschrift 3.2 is dit nog erger. Ik wil graag de normale ge-
luidsniveaus als voorschrift opgenomen zien, temeer er niet daadwerkelijk is gemeten en het laden en 
lossen en/of aan- en afvoerbewegingen binnen de inrichting niet zijn meegenomen volgens voorschrift 
3.3. 
 
Onze reactie 
De normstelling in deze vergunning is gebaseerd op de vergunde activiteiten en de bijbehorende ge-
luidemissie. In voorschrift 4.6 is opgenomen dat geluidmetingen moeten plaatsvinden. Omdat de in-
richting al jarenlang op deze locatie in werking is, de activiteiten niet wezenlijk zijn veranderd ten op-
zichte van de vergunde situatie en het laden en het lossen noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering, zijn 
verkeersbewegingen inclusief laden en lossen in de dagperiode vrijgesteld van de norm voor het 
maximaal geluidsniveau. Deze uitsluiting levert gezien de frequentie en omvang van de verkeersbe-
wegingen geen onaanvaardbare hinder op (zie uitspraak E03-95.0131 van 22 augustus 1997 van de 
Afdeling). 
 

 Deze zienswijze is ongegrond. 
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9. Metingen. 
a. Voor wat betreft gevaar, schade en/of hinder veroorzaakt door de activiteiten binnen de veevoeder-
fabriek, met name de geluids- en trillingsaspecten, zou ik graag zien dat bij ons in de woning metingen 
werden verricht. Vooral de manier waarop deze hinder wordt verwerkt in de vergunningvoorschriften, 
bijvoorbeeld door het oprekken van de geluidsniveaus, lijkt mij niet zorgvuldig en niet goed gemoti-
veerd. Ook de conclusie dat onze woningen voldoende goed zijn gebouwd om de geluidsaspecten te 
kunnen verhogen is niet realistisch. 
 
Onze reactie 
Geluidsnormen gelden ter plaatse van de gevel van woningen en niet inpandig. Inpandige geluids-
normen gelden uitsluitend in aanpandig liggende woningen (in het ontwerpbesluit werd ten onrechte 
bij het maximaal geluidsniveau de suggestie van inpandige geluidsnormen gewekt, daarom is de mo-
tivering in deze vergunning daarop aangepast). 
 
Deze geluidsnormen gelden voor alle activiteiten die binnen de grenzen van de inrichting plaatsvinden 
(directe hinder). In voorschrift 4.6 is opgenomen dat geluidmetingen moeten plaatsvinden met betrek-
king tot het geluid op de gevel, zodra de vereiste maatregelen zijn getroffen. De activiteiten die buiten 
de grens van de inrichting plaatsvinden (indirecte hinder) worden anders beoordeeld. In onze reactie 
op zienswijze 6c is uitgelegd hoe. 
  
De trillingen zijn een gevolg van al vergunde en al jarenlang bestaande activiteiten. In de vergunning 
is in overeenstemming met de onderliggende vergunning een norm opgenomen voor trillingen veroor-
zaakt binnen de inrichting. Schade aan woningen is geen aspect dat in het kader van de Wet milieu-
beheer beoordeeld moet worden. 
 

 Deze zienswijze is ongegrond. 
 
b. Mijn laatste opmerking is dat bij de ontwerpbeschikking te weinig is stilgestaan bij het feit dat, als bij  
een fabriek de productiecapaciteit meer dan verdubbeld, de overlast veroorzaakt door geluid, stof, 
trilling in en rondom de woningen sterk toeneemt. 
 
Onze reactie 

Wij hebben de aspecten geluid, stof en trillingen als gevolg van de aangevraagde activiteiten beoor-
deeld en hierbij gekeken of het milieu in voldoende mate beschermd kan worden. Uit deze beoorde-
ling is gebleken dat er geen sprake is van ontoelaatbare hinder. Er waren dan ook geen redenen om 
de gevraagde vergunning te weigeren. Overigens worden ten aanzien van geluid maatregelen getrof-
fen. 
 

 Deze zienswijze is ongegrond. 
 
Vanwege de zienswijzen die (deels) gegrond zijn, is deze vergunning ten opzichte van de ontwerpbe-
schikking op een aantal punten aangepast.  

 

De aanvraag 

 

Bedrijfsactiviteiten 

De activiteit in de inrichting waarvoor vergunning wordt gevraagd, is de productie van biologische 

diervoeders. 

 

Bedrijfstijden 

De inrichting is vijf dagen per week van 06:00 tot 23:00 uur in werking. 

 

Inrichtingen- en vergunningenbesluit  

De inrichting valt onder de categorieën 1 (elektromotorisch vermogen groter dan 1,5 kW) en 9 (het 

vervaardigen van voedingsmiddelen voor dieren) van bijlage I bij dit besluit. Op grond daarvan zijn wij 

bevoegd gezag voor de inrichting. 
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Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) 

De inrichting staat in de Lijst van vergunningplichtige inrichtingen bij dit besluit (categorie t, onderdeel 

2: het vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen voor dieren en hondenkluiven). Daarom is 

deze vergunning voor de inrichting nodig. 

 

Op grond van dit besluit moet, naast de aan deze vergunning verbonden voorschriften, worden vol-

daan aan de regels gesteld bij of krachtens de volgende hoofdstukken en paragrafen van dit besluit: 

- paragraaf 3.1.3 voor het lozen van hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende 

voorziening; 

- paragraaf 3.1.5 voor het lozen van koelwater; 

- hoofdstuk 1, hoofdstuk 2 en hoofdstuk 6 voor zover die betrekking hebben op de (deel)activiteiten 

van de inrichting bedoeld in hoofdstuk 3. 

 

Besluit omgevingsrecht  

Omdat de aanvraag voor 1 oktober 2010 is ingediend, is dit besluit niet op de inrichting van toepas-

sing. Maar ook op grond van dit besluit is de inrichting vergunningplichtig (categorie 9.1, onderdeel e: 

het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van voedingsmiddelen voor dieren of 

grondstoffen daarvoor) en zijn wij bevoegd gezag voor de inrichting. 

 

Inhoudelijke beoordeling van de aanvraag 

Bij het nemen van dit besluit zijn ten aanzien van de verschillende milieuaspecten de bestaande toe-

stand van het milieu, de mogelijkheden tot het beschermen van het milieu en de gevolgen voor het 

milieu getoetst. Daarnaast zijn voor de verschillende milieuaspecten de wettelijk voor die aspecten 

geldende grenswaarden en de overige voor die aspecten geldende wettelijke verplichtingen als volgt 

in acht genomen. 

 

Bestaande situatie 

Voor de inrichting is op 4 februari 1997 een revisievergunning verleend. Op 9 augustus 2004 is een 

melding verandering inrichting (op grond van artikel 8.19 Wet milieubeheer) ingediend voor diverse 

kleine wijzigingen in de inrichting. 

 

Gevraagde situatie 

Het verlenen van de gevraagde vergunning betekent dat de voorgenomen bedrijfsactiviteiten in de in-

richting gaan plaatsvinden. 

 

Besluit milieueffectrapportage 1994 

In de inrichting vinden geen activiteiten plaats waarvoor op grond van dit besluit een milieueffectrap-

portage moet worden opgesteld of een aanmeldingsnotitie moet worden ingediend. 

 

IPPC-richtlijn 

In de inrichting vinden geen activiteiten uit bijlage I bij deze richtlijn plaats. De inrichting valt daarom 

niet onder de werking van deze richtlijn. 

 

Luchtkwaliteitseisen 

Bij het verlenen van vergunningen moet hoofdstuk 5, titel 2, van de Wet milieubeheer (hierna: Wet 

luchtkwaliteit), in acht worden genomen. In de Wet luchtkwaliteit zijn voor diverse stoffen grenswaar-

den opgenomen waarvan stikstofdioxide en fijn stof het meest relevant zijn voor de luchtkwaliteit in 

onze gemeente. 

 

Het aantal verkeersbewegingen van en naar de inrichting is zo beperkt dat de emissies van stikstofdi-

oxide en fijn stof als gevolg van deze verkeersbewegingen geen invloed hebben op de heersende 

luchtkwaliteit in de omgeving van de inrichting. Op grond van de Wet luchtkwaliteit kan de gevraagde 

vergunning worden verleend. 



Pothuizerweg 04: besluit revisievergunning MAN 10005  Pagina 10 van 28 

Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A 

De stoomketel in de inrichting valt niet onder de werking van dit besluit omdat het thermisch vermogen 

minder dan 50 MW bedraagt.  

 

Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties  

In dit besluit zijn eisen opgenomen voor de NOx-, SO2- en stofemissies vanuit middelgrote stookinstal-

laties (groter dan 1 MW). Daarnaast reguleert dit besluit de keuring en het onderhoud van stookinstal-

laties. Omdat dit besluit direct werkend is, zijn geen voorschriften voor inspectie en onderhoud van de 

stookinstallatie aan deze vergunning verbonden. 

 

Warenwetbesluit drukapparatuur en Richtlijn drukapparatuur 

Voor de eisen voor ontwerp en keuring van de stoomketel geldt het Warenwetbesluit drukapparatuur 

en de bijbehorende richtlijn. Hiervoor is de Arbeidsinspectie bevoegd gezag. Aan deze vergunning zijn 

uitsluitend voorschriften verbonden voor het spuiwater van de stoomketel. Hierbij is aansluiting ge-

zocht bij de voorschriften in het Activiteitenbesluit. 

 

Beste beschikbare technieken (BBT) 

BBT zijn de voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltref-

fende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu die een inrichting kan 

veroorzaken, te voorkomen of als dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk bij de bron te beperken. Het 

toepassen van deze technieken moet -kosten en baten in aanmerking nemend- economisch en tech-

nisch haalbaar zijn in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort en voor de vergunninghouder rede-

lijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn. 

 

Bij het bepalen van BBT voor de inrichting zijn de activiteiten in de inrichting getoetst aan de regelge-

ving in de Regeling aanwijzing BBT-documenten. De volgende regelgeving is op de activiteiten in de 

inrichting van toepassing: 

 

Naam document Milieuaspect Jaartal Uitgever 

NeR Nederlandse emissierichtlijn lucht Lucht 2006 InfoMil 

Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB)  Bodem 2003 Infomil 

 

In de aan deze vergunning verbonden voorschriften is hiermee rekening gehouden. 

 

Afvalstoffen 

In de inrichting komen de in bijlage 15 bij de aanvraag genoemde afvalstoffen vrij. De hoeveelheid 

afvalstoffen is in de loop van de jaren toegenomen. Dit is echter inherent aan de toename van de pro-

ductiehoeveelheid. Relevante afvalstoffen worden gescheiden. 

 

Bodem 

In de inrichting zijn de bij onderdeel 4.2 op het aanvraagformulier genoemde bodembeschermende 

voorzieningen aanwezig om de nadelige gevolgen voor het milieu als gevolg van bodembedreigende 

activiteiten te voorkomen. 

 

Volgens de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming is het opslaan van HBO, gevaarlijke stoffen, 

smeerolie en vloeibare en pasteuze agrarische producten (melasse, soja olie) bodembedreigend. De 

opslag van HBO vindt plaats in een gecertificeerde bovengrondse tank met lekdetectie. De opslag van 

soja-olie en melasse vindt plaats op een betonnen vloer en boven een kelder, de opslag van gevaarlij-

ke stoffen boven een vloeistofkerende vloer en smeerolie boven lekbakken. Door deze voorzieningen 

is sprake van een verwaarloosbaar risico. 
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In 1997 is een nulsituatieonderzoek uitgevoerd door Tukkers Milieuonderzoek (rapport 730020JD, van 

24 maart 1997). In de aan deze vergunning verbonden voorschriften is een eindsituatieonderzoek 

voorgeschreven. De resultaten daarvan moeten worden vergeleken met die uit het nulsituatieonder-

zoek. Daarbij moet worden nagegaan of de kwaliteit van de bodem op het terrein van de inrichting als 

gevolg van de activiteiten in de inrichting achteruit is gegaan. Is dat het geval, dan moet degene die 

de inrichting drijft de kwaliteit van de bodem, binnen drie maanden nadat het eindsituatieonderzoek is 

uitgevoerd, terugbrengen tot ten minste het niveau uit het nulsituatieonderzoek. 

 

Olietank en -pomp 

In de inrichting staat een gecertificeerde dubbelwandige bovengrondse huisbrandolietank ten behoeve 

van de stoomketel en de verwarming. Leidingen zijn bovengronds gelegd. De tank moet voldoen aan 

PGS 30. In de voorschriften is verwezen naar deze richtlijn.  

 

Gevaarlijke en andere stoffen en gassen 

In de inrichting vindt opslag plaats van gevaarlijke stoffen (zie onderdeel 3 van de aanvraag). De 

opslag van gevaarlijke stoffen moet voldoen aan de PGS 15. In tabel 1 behorende bij de PGS 15 

worden verschillende ADR-klassen genoemd. De aangevraagde gevaarlijke stoffen vallen in de 

volgende ADR-klassen: 

1. ADR-klasse 8 (ultracid en melkzuur in IBC) 

2. ADR-klasse 3 (huisbrandolie in een tank).  

De opslag van ultracid en melkzuur valt onder de werking van PGS 15. De opslag van huisbrandolie in 

een tank valt onder de werking van PGS 30. In de voorschriften is verwezen naar PGS15 voor de 

opslag van gevaarlijke stoffen en naar PGS 30 voor de opslag van huisbrandolie in een tank.  

 

Werkplaats 

In de inrichting is een werkplaats aanwezig voor klein onderhoud. Deze is voorzien van een vloeistofke-

rende vloer, waardoor nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen.  

 

Transportmiddelen 

In de inrichting zijn elektrische heftrucks aanwezig. De accubatterijen ter plaatse van de laadplaats staan 

in lekbakken, zodat nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen. 

 

Energie 

 

Energieverbruik 

In de inrichting wordt jaarlijks, zo blijkt uit onderdeel 8 op het aanvraagformulier, ca 1.300.000 kWh 

elektriciteit verbruikt. Er wordt geen gas verbruikt. Als brandstof voor de stoomketel en de cv-installatie 

wordt huisbrandolie verbruikt (circa 48 m
3
 per jaar). 

 

Ondanks getroffen energiebesparende maatregelen is het energieverbruik in de loop van jaren ver-

dubbeld. Echter de productiecapaciteit is ook meer dan verdubbeld. Het elektriciteitsverbruik per kilo-

gram productie is gedaald van 0,048 kWh/kg in 1999 naar 0,028 kWh/kg in 2008. In de aan deze ver-

gunning verbonden voorschriften is het jaarlijks bijhouden van het energieverbruik voorgeschreven en 

zijn doelvoorschriften opgenomen dat bij investerings- of vervangingsmomenten alle energiebespa-

rende maatregelen met een terugverdientijd van ten hoogste vijf jaar ingevoerd moeten worden en het 

productieproces wordt uitgevoerd met een zo zuinig mogelijk gebruik van (externe) energiebronnen. 
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Energiebesparende maatregelen 

Naar aanleiding van een energieonderzoek in 1997 zijn diverse energiebesparende maatregelen ge-

troffen. Deze zijn vermeld bij onderdeel 8 op het aanvraagformulier. Momenteel wordt onderzocht of 

warmteterugwinning van koellucht technisch haalbaar is. Voor grootgebruikers (meer dan 200.000 

kWh aan elektriciteit per jaar) geldt de verantwoordelijkheid om alle energiebesparende maatregelen 

te realiseren die zich in vijf jaar of minder terugverdienen. Daarom is in de aan deze vergunning ver-

bonden voorschriften opgenomen dat een haalbaarheidsonderzoek moet worden uitgevoerd naar het 

toepassen van warmteterugwinning. Als uit dat onderzoek blijkt dat deze energiebesparende maatre-

gel een terugverdientijd van vijf jaar of minder heeft, moet deze maatregel worden getroffen.  

 

Geluid 

De geluidsbelasting als gevolg van de inrichting wordt veroorzaakt door werkzaamheden en activiteiten, 

toestellen en installaties in de gebouwen en op het open terrein van de inrichting en door verkeersbewe-

gingen van en naar de inrichting.  

 

Akoestisch onderzoek 

Bij de aanvraag is een akoestisch onderzoek, uitgevoerd door Tritium Advies, rapportnummer 

0908/018/JS van 11 november 2010, ingediend. Hierin staan de representatieve bedrijfssituatie en de 

incidentele bedrijfssituaties in de inrichting. Ook staan hierin het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

en het maximaal geluidsniveau als gevolg van de inrichting op gevels van woningen van derden. 

Daarnaast staat hierin het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau als gevolg van verkeersbewegingen 

van en naar de inrichting op die punten. 

 

De geluidsniveaus in het akoestisch onderzoek zijn berekend, waarbij tevens gebruik is gemaakt van 

elders uitgevoerde metingen. Om de juistheid van deze berekende geluidsniveaus te controleren, is in 

de aan deze vergunning verbonden voorschriften een controlemeting voorgeschreven. Als uit deze 

meting blijkt dat in de inrichting niet aan de in deze vergunning gestelde grenswaarden wordt voldaan, 

moet uit dat onderzoek ook blijken met welke maatregelen of voorzieningen de inrichting daar wel aan 

kan voldoen. Deze maatregelen of voorzieningen moeten, zo is in de aan deze vergunning verbonden 

voorschriften voorgeschreven, binnen zes maanden na het uitvoeren van dat onderzoek in de in-

richting zijn genomen. 

 

Grenswaarden 

 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Wij hebben geen gemeentelijke nota industrielawaai vastgesteld. Daarom is de aanvraag, zoals aan-

bevolen in hoofdstuk 4 van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, in eerste instantie 

getoetst aan de richtwaarden die gelden voor een landelijke omgeving (40/35/30 dB(A) voor de dag-, 

de avond- en de nachtperiode). Echter, omdat niet aan deze richtwaarden kan worden voldaan en 

uitgaande van de vergunde activiteiten met bijbehorende geluidemissie, is getoetst aan een etmaal-

waarde van 50 dB(A).  

 

Maximaal geluidsniveau 

Geluiden die kortstondig optreden (maximaal geluidsniveau) worden in het algemeen als meer hinder-

lijk ervaren als die hoger boven het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau uitkomen. In de handreiking 

is aanbevolen om voor het maximaal geluidsniveau grenswaarden te kiezen die 10 dB(A) boven het 

langtijdgemiddeld beoordelingsniveau liggen. Na bestuurlijke afweging zijn hogere grenswaarden mo-

gelijk, maar op grond van de handreiking mogen maximaal de geluidsniveaus 70/65/60 dB(A) voor de 

dag-, de avond- en de nachtperiode worden vergund. 
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In de dagperiode blijft het maximaal geluidsniveau als gevolg van verkeersbewegingen op het terrein 

van de inrichting en het laden en het lossen op dat terrein in de representatieve bedrijfssituatie en in 

de incidentele bedrijfssituaties buiten beschouwing (en wordt in die periode dus niet getoetst aan de 

grenswaarde voor het maximaal geluidsniveau in die periode). 

 

Representatieve bedrijfssituatie 

 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Uit tabel 5.2 in het akoestisch onderzoek blijkt dat op een aantal beoordelingspunten de grenswaar-

den worden overschreden met maximaal 4 dB(A) in de avondperiode en 1 dB(A) in de nachtperiode, 

maar dat na het toepassen van de in dat onderzoek voorgestelde geluidsbeperkende voorzieningen 

(dempen van een aantal geluidsbronnen) alsnog aan die grenswaarden wordt voldaan. In de aan deze 

vergunning verbonden voorschriften is opgenomen dat deze voorzieningen binnen 3 maanden moeten 

worden toegepast en dat binnen 6 maanden een controlemeting moet worden uitgevoerd. 

 

Maximaal geluidsniveau  

Uit tabel 5.2 in het akoestisch onderzoek blijkt dat op een aantal beoordelingspunten de grenswaar-

den worden overschreden met maximaal 5 dB(A) in de nachtperiode. Oorzaak hiervan is de voertuig-

beweging van één personenauto. Deze voertuigbeweging vindt plaats rond 06.00 u ’s ochtends en 

vindt plaats door de medewerker die de inrichting opstart. Bij het dichtslaan van het autoportier kun-

nen piekniveaus op enkele woningen optreden van 65 dB(A). Dit is onlosmakelijk met de activiteiten in 

de inrichting verbonden, hiervoor is geen alternatief mogelijk en het betreft slechts één verkeersbewe-

ging in de vroege ochtend. Daarom is voor het maximaal geluidsniveau in de vroege ochtend een 

norm van 65 dB(A) in de aan deze vergunning verbonden voorschriften opgenomen. 

 

Omdat er redelijkerwijs geen constructieve maatregelen zijn te treffen om deze piekniveaus te voor-

komen, wordt aanbevolen om het personeel dat in de nachtperiode aankomt of vertrekt erop te wijzen 

rekening te houden met de omgeving en geen onnodige hinder te veroorzaken. Dit kan eenvoudig 

door het personeel hierover te instrueren. In de aan deze vergunning verbonden voorschriften is hier-

voor een voorschrift opgenomen.  

 

Incidentele bedrijfssituaties 

Uit paragraaf 3.2 in het akoestisch onderzoek blijkt dat in de incidentele bedrijfssituaties zakgoed en 

grondstoffen in vaten worden aangeleverd. Dit gebeurt met een lichte vrachtwagen aan de straatzijde 

van de inrichting. Omdat het slechts een enkele extra vrachtwagenbeweging betreft, is deze situatie 

niet apart doorgerekend in het onderzoek en zijn hiervoor ook geen aparte voorschriften aan deze 

vergunning verbonden.  

 

Verkeersbewegingen van en naar de inrichting 

Uit tabel 5.3 in het akoestisch onderzoek blijkt dat het equivalente geluidsniveau als gevolg van ver-

keersbewegingen van en naar de inrichting niet op alle gevels van de dichtstbijzijnde woningen van 

derden aan de voorkeursgrenswaarde voor het wegverkeer (50 dB(A) etmaalwaarde) voldoet. Echter, 

de gevelwering van de betreffende woning is hoger dan 17 dB (een goed onderhouden woning redu-

ceert al gauw 20 dB) en daardoor wordt de maximaal toelaatbare binnenwaarde van 35 dB(A) et-

maalwaarde in deze woning niet overschreden. 
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Lucht 

 

Geur 

In de NeR is in A3 een bijzondere regeling opgenomen voor de productie van diervoeders. De bere-

kening van de geurmissie van een diervoederbedrijf vindt plaats op basis van de jaarproductie per 

diervoedersoort (varkens, pluimvee en rundvee), het eiwitgehalte van het diervoer en de meeltem-

peratuur bij de productie van meelvoer. Voor rundveevoeder is deze regeling alleen van toepassing 

als het totale eiwitgehalte (dierlijk en plantaardig) niet hoger is dan 22 gewichtsprocent (van de grond-

stoffen). 

 

Vanaf 1999 wordt binnen de inrichting uitsluitend nog biologisch voer geproduceerd. Dit heeft tot ge-

volg dat het verdichten van voer is veranderd en er geen dierlijke vetten en eiwitten meer worden toe-

gepast. 

  

In 1995 is een geuronderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat ruimschoots aan de destijds geldende 

normen werd voldaan. In de aanvraag is aangegeven dat door de wijziging naar de productie van 

uitsluitend biologisch voer de geuremissie is afgenomen en dat ruimschoots aan de normen wordt 

voldaan. De huidige normstelling is niet te vergelijken met de normstelling in 1995. Ook is het eiwitge-

halte, zowel dierlijk als plantaardig, bepalend voor de geuremissie. Het niet van toepassing zijn voor 

rundveevoer met een eiwitgehalte hoger dan 22 gewichtsprocent is omdat het eiwitgehalte dan zoda-

nig hoog is dat het rekenprogramma daarvoor niet geschikt is. Maar dit betekent niet dat dit niet leidt 

tot geuremissie. In de voorschriften is daarom een geurnorm en een controlemeting opgenomen. 

Daarnaast is opgenomen dat de relevante gegevens die van invloed zijn op de geuremissie moeten 

worden geregistreerd.  

 

Stof 

Voor de hoeveelheid (totaal)stof stelt de NeR dat ook al blijft de ongereinigde massastroom beneden 

de grensmassastroom, een emissie-eis in de vergunning moet worden opgenomen voor het totaal 

stof. Als lucht via een filtrerende afscheider wordt geleid, stelt de NeR een emissienorm van 5 mg/m
3
. 

Bij een niet-filtrerende afscheider, stelt de NeR een emissienorm van 25 of 50 mg/m
3
. 

  

Met uitzondering van de koelinstallaties, zijn de afzuiginstallaties voorzien van een filtrerende 

afscheider. Voor deze installaties is voor de emissie van stof een norm opgenomen van 5 mg/m
3
. De 

koelinstallaties zijn voorzien van cyclonen (niet-filtrerende afscheider) en hiervoor is een norm van 50 

mg/m
3
 opgenomen overeenkomstig de onderliggende vergunning. De inrichting kan hieraan voldoen.

 

 

Verbrandingsgassen 

Uit de inrichting vindt emissie van verbrandingsgassen plaats. Er is een oliegestookte stoomketel en 

een oliegestookte cv-installatie aanwezig. In het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties 

staan de voorschriften voor de keuring en het onderhoud van stookinstallaties. 

 

Trillingen 

In de inrichting kunnen door de drukpersen trillingen worden veroorzaakt. In de aan deze vergunning 

verbonden voorschriften zijn normen voor de trillingsterkte in geluidsgevoelige ruimten en 

verblijfsruimten van derden opgenomen.  
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Water 

In de inrichting worden de bij onderdeel 5 op het aanvraagformulier genoemde soorten water ver-

bruikt. Er wordt circa 900 m
3
 leidingwater verbruikt. In de aan deze vergunning verbonden voorschrif-

ten is het jaarlijks bijhouden van het waterverbruik voorgeschreven. 

 

Bedrijfsafvalwater 

Naast huishoudelijk afvalwater wordt koelwater op de gemeentelijke riolering geloosd, zo blijkt uit on-

derdeel 5 op het aanvraagformulier. Daarnaast wordt hemelwater via putten op oppervlaktewater ge-

loosd. Alle lozingen moeten voldoen aan de regels gesteld bij of krachtens het Activiteitenbesluit. 

 

Conclusie 

Uit het vorige volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend. 

 

Overig 

 

Geldigheid van deze vergunning 

Deze vergunning geldt voor degene die de inrichting drijft. Deze moet ervoor zorgen dat de aan deze 

vergunning verbonden voorschriften worden nageleefd. 

 

Deze vergunning vervangt op het tijdstip dat zij in werking treedt de op 4 februari 1997 voor de in-

richting verleende revisievergunning en de op 9 augustus 2004 ingediende melding verandering in-

richting. Die vergunning en melding vervallen op het tijdstip dat deze vergunning onherroepelijk wordt.  

 

Deze vergunning wordt op het moment dat deze vergunning onherroepelijk wordt, gelijkgesteld met 

een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.  

 

Stukken die geen deel uitmaken van deze vergunning 

De volgende stukken die bij de aanvraag zijn ingediend, maken geen deel uit van deze vergunning: 

- Bijlage 4. Rapportage energieadviezen (uitgevoerd door Remu Heuvelrug, van 24 november 1997) 

- Bijlage 5. Hemelwateronderzoek (uitgevoerd door Tritium Advies, van 18 november 2009) 

- Bijlage 6. NRB-toetsing (uitgevoerd door Tritium Advies) 

- Bijlage 7. Ontruimingsplan  

- Bijlage 10. Overzicht energieverbruik (van 21 juli 2010) 

- Bijlage 11. Veiligheidsinformatiebladen 

- Bijlage 13. Reguliere bouwvergunning (van 1 oktober 2009) 

- Bijlage 14. Sloopvergunning (van 17 december 2008) 

- Bijlage 15. Overzicht afvalstoffen 

- Bijlage 16. Gebruiksvergunning (van 15 maart 2006) 

- Bijlage 17. Vragenlijst mengvoederindustrie (van december 2007) 

- Bijlage 18. Geuronderzoek (van 15 oktober 1995) 

- Bijlage 19. Onderbouwing geuronderzoek (uitgevoerd door Tritium Advies, van juni 2010) 

 

Overige regels en wetten 

Met nadruk wijzen wij erop dat het verlenen van deze vergunning niet betekent dat hiermee ook is 

voldaan aan de bepalingen in andere wetten, verordeningen en dergelijke (zoals de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht of het bestemmingsplan). 
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VOORSCHRIFTEN 

1. ALGEMEEN 

1.1. De vergunninghouder is verplicht de in de inrichting werkzame personen te instrueren over 

de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning. 

1.2. De gehele inrichting, inclusief het buitenterrein, moet schoon en ordelijk worden gehouden 

en in goede staat van onderhoud verkeren. 

1.3. Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet worden voorkomen. Zo 

vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van 

insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden. 

1.4. De in de inrichting aangebrachte of gebezigde verlichting en de uit te voeren 

werkzaamheden moeten zodanig zijn afgeschermd, dat geen directe lichtstraling op 

gevoelige objecten plaatsvindt die buiten de inrichting liggen. 

1.5. Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, 

luchtbehandelinginstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning 

geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat van de hierdoor 

uittredende lucht en de daarin aanwezige stoffen geen onaanvaardbare milieugevolgen 

worden ondervonden buiten de inrichting. 

1.6. De op een afvoerleiding bestemd voor de afvoer van lucht, gassen of dampen aangebrachte 

regenkap, moet zodanig zijn geconstrueerd dat de luchtstroom naar boven blijft gericht. 

1.7. De gebouwen van de inrichting en de opslagvoorzieningen, inclusief afvalcontainers die op 

het buitenterrein staan, moeten buiten werktijd deugdelijk zijn (af)gesloten. 

1.8. In de inrichting moet tijdens de werktijden altijd ten minste één verantwoordelijk persoon 

aanwezig zijn, die ter zake kundig is en bekend is met de bestaande veiligheidsmaatregelen 

en bekend is met de voorschriften van deze vergunning, om in geval van een onveilige 

situatie direct de vereiste maatregelen te treffen. 

1.9. Voor zover de andere voorschriften van de vergunning niet of in onvoldoende mate voorzien 

in een toereikende bescherming van het milieu tegen de nadelige gevolgen die de inrichting 

kan veroorzaken, worden door degene die de inrichting drijft die gevolgen zoveel als 

redelijkerwijs mogelijk voorkomen of, voor zover voorkomen niet mogelijk is, zoveel als 

redelijkerwijs mogelijk beperkt. 

2. MILIEUZORG 

 Algemeen 

2.1. Bij vervangingsinvesteringen van opstallen, installaties, apparatuur of bedrijfsinrichting moet 

vooraf vastgesteld worden of de voorgenomen vervanging voldoende tegemoet komt aan 

milieuaspecten zoals hoog rendement door beperkt energieverbruik, verantwoord 

materiaalgebruik, isolatie, herbruikbaarheid bij vervanging, alternatieve duurzame 

energievoorziening, beperkte stikstofoxidenemissie, etc. 

2.2. Grond- en hulpstoffen die, om welke reden dan ook, niet meer in de inrichting worden 

toegepast moeten zo snel mogelijk uit de inrichting worden verwijderd. 
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2.3. Er moet een milieulogboek worden bijgehouden waarin ten minste het volgende wordt 

opgenomen:  

 - deze vergunning en overige relevante vergunningen;  

 - de resultaten van keuringen en/of metingen en registraties relevant voor het voorkomen 

van nadelige gevolgen voor het milieu;  

 - de bevindingen van alle inspecties die met betrekking tot de zorg voor het milieu van 

belang zijn;  

 - datum, tijdstip en alle van belang zijnde gegevens (zoals tijdstip, tijdsduur, aard, 

hoeveelheid, oorzaak, plaats en windrichting) van voorgevallen incidenten die van invloed 

zijn op het milieu, met vermelding van de genomen maatregelen; 

 - de registratie van bedrijfsafvalstoffen; deze registratie moet plaatsvinden per categorie; 

per afgevoerde partij moeten de transporteur en de hoeveelheid van het bedrijfsafval 

worden aangegeven;  

 - de registratie van gevaarlijke afvalstoffen. 

2.4. Het milieulogboek moet altijd beschikbaar zijn voor inzage door het bevoegd gezag. 

 Besparing van grondstoffen en voorkomen afvalstoffen 

2.5. Degene die de inrichting drijft, moet alle maatregelen of voorzieningen ter voorkoming of 

beperking van het ontstaan van afvalstoffen binnen de inrichting die van hem redelijkerwijs 

kunnen worden gevraagd, treffen. Daarnaast moet scheiding plaatsvinden volgens het 

gestelde in het Landelijk Afvalbeheersplan. Dit geldt in ieder geval voor papier, karton, glas 

en landbouwplastic.  

2.6. Grond- en hulpstoffen die om welke reden dan ook niet meer in de inrichting worden 

toegepast moeten zo snel mogelijk uit de inrichting worden verwijderd. Voor verwijdering van 

deze stoffen moet onderzocht worden of nuttige toepassing van deze stoffen elders nog 

mogelijk is. 

 Waterbesparing 

2.7. Het watergebruik moet zoveel mogelijk worden beperkt. Lekverliezen van water en inefficiënt 

watergebruik ten gevolge van niet optimaal gebruik van apparatuur moet worden 

voorkomen. 

2.8. Het waterverbruik (in m
3
) moet jaarlijks in het milieulogboek worden geregistreerd. 

 Energiebesparing, algemeen 

2.9. Binnen de inrichting moet een persoon zijn aangewezen die erop toeziet dat medewerkers 

op zo verantwoord mogelijke wijze met energieverbruikende installaties en voorzieningen 

omgaan. 

2.10. Om inzicht te krijgen in het energieverbruik en de variatie daarin om daarmee onnodig 

verbruik te voorkomen, moet in het milieulogboek een registratie worden bijgehouden van: 

 - het huisbrandolieverbruik in m³; 

 - het elektriciteitsverbruik in kWh. 

2.11. Binnen de inrichting moeten bij investering- en vervangingsmomenten alle 

energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van ten hoogste vijf jaar worden 

ingevoerd, tenzij er niet-financiële redenen zijn waarom de maatregel niet inpasbaar is in de 

bedrijfsvoering of de maatregel een onaanvaardbaar effect heeft op een ander 

milieucompartiment. 

2.12. Het productieproces moet worden uitgevoerd met een zo zuinig mogelijk gebruik van 

(externe) energiebronnen. Daartoe moet bij vervanging van machines en installaties 

rekening worden gehouden met de terugverdientijd van de meerinvestering afgezet tegen 

het lagere energieverbruik bij de aanschaf van energiezuinige exemplaren. 
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 Energiebesparing, haalbaarheidsonderzoek 

2.13. Binnen 6 maanden na het onherroepelijk worden van deze vergunning moet een 

haalbaarheidsonderzoek naar de warmteterugwinning van koellucht zijn uitgevoerd. 

2.14. De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek moeten worden vastgelegd in een rapport 

dat ten minste de volgende gegevens per maatregel bevat: 

  - de jaarlijkse energiebesparing; 

  - de (meer)investeringskosten; 

  - de verwachte economische levensduur; 

  - de jaarlijkse besparing op de energiekosten op basis van de energietarieven zoals 

    die tijdens het onderzoek voor de inrichting gelden; 

  - een schatting van de eventuele bijkomende kosten en baten anders dan 

    de energiebesparing; 

  - de terugverdientijd op basis van de (meer)investeringskosten en de baten. 

2.15. Op basis van het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek moet een investeringsplan worden 

opgesteld waarin is aangegeven wanneer welke maatregelen worden getroffen. Als de 

maatregelen niet worden getroffen, moet gemotiveerd worden waarom niet. Maatregelen 

met een terugverdientijd van vijf jaar of minder moeten worden getroffen.  

2.16. Het haalbaarheidsonderzoek en het investeringsplan moeten binnen 9 maanden na het 

onherroepelijk worden van deze vergunning ter goedkeuring aan het bevoegd gezag worden 

overgelegd. 

2.17. De inrichtinghouder moet het goedgekeurde investeringsplan binnen de daarin gestelde 

termijn uitvoeren. 

3. TRILLINGEN 

3.1. Trillingen, veroorzaakt door de tot de inrichting behorende installaties of toestellen en de tot 

de inrichting toe te rekenen werkzaamheden of andere activiteiten, mogen in 

geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten van derden, niet meer bedragen dan: 

 

Gebouwfunctie Dag- en avondperiode Nachtperiode 

 A1 A2 A3 A1 A2 A3 

Wonen 0,20 0,80 0,10 0,20 0,40 0,10 

  

3.2. De waarden in voorschrift 3.1 gelden niet als de gebruiker van een geluidsgevoelige ruimte 

of verblijfsruimte geen toestemming geeft voor het in redelijkheid (doen) uitvoeren van 

trillingmetingen. 

4. GELUID  

4.1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige 

toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en/of 

activiteiten (inclusief verkeersbewegingen binnen de inrichting) mag ter plaatse van gevels 

van woningen van derden (exclusief gevelreflectie) niet meer bedragen dan: 

   

Dagperiode Avondperiode Nachtperiode 

07:00-19:00 uur 19:00-23:00 uur 23:00-07:00 uur 

Meethoogte 1,5 m Meethoogte 5 m Meethoogte 5 m 

   

50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 
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4.2. Het maximaal geluidsniveau veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en 

installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en/of activiteiten (inclusief 

verkeersbewegingen binnen de inrichting) mag ter plaatse gevels van woningen van derden 

(exclusief gevelreflectie) niet meer bedragen dan: 

  

Dagperiode Avondperiode Nachtperiode 

07:00-19:00 uur 19:00-23:00 uur 23:00-07:00 uur 

Meethoogte 1,5 m Meethoogte 5 m Meethoogte 5 m 

   

70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 

 

4.3. Voorschrift 4.2 is in de dagperiode niet van toepassing ten aanzien van laden en lossen 

en/of aan- en afvoerbewegingen binnen de inrichting. 

4.4. In afwijking van voorschrift 4.2 geldt voor één voertuigbeweging van een personenauto per 

dag tussen 05:30 en 07:00 uur inclusief het slaan van portieren een maximaal geluidsniveau 

van 65 dB(A). De vergunninghouder is verplicht betreffende personen te instrueren op het 

voorkomen van onnodige hinder in deze periode. 

4.5. Binnen 3 maanden na het onherroepelijk worden van deze vergunning moeten de bronnen 

in tabel 5.1 van het akoestisch onderzoek worden gedempt met minimaal de in die tabel 

vermelde waarde. 

4.6. Binnen 6 maanden na het onherroepelijk worden van deze vergunning moet de 

vergunninghouder aan het bevoegd gezag rapporteren over de werkelijke emissie van 

geluid. 

4.7. Als uit de rapportage bedoeld in voorschrift 4.6 blijkt dat niet aan de grenswaarden wordt 

voldaan, moet uit de rapportage ook blijken welke maatregelen of voorzieningen nodig zijn 

om alsnog aan de grenswaarden te voldoen. Deze maatregelen of voorzieningen moeten 

binnen 12 maanden na het onherroepelijk worden van deze vergunning zijn getroffen. 

4.8. Controle op -of berekening van- de in de voorschriften 4.1 en 4.2 gestelde grenswaarden 

moet plaatsvinden volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999. Ook de 

beoordeling van de meetresultaten moet volgens deze handleiding plaatsvinden. 

5. BODEM- EN GRONDWATERBESCHERMING 

 Algemeen 

5.1. Stoffen moeten zodanig worden bewaard en worden gebruikt dat geen verontreiniging van 

de bodem kan optreden. 

5.2. De opslag van vloeibare en pasteuze agrarische producten moet boven een 

vloeistofkerende voorziening plaatsvinden. 

5.3. Vloeibare gevaarlijke stoffen moeten worden bewaard in goed gesloten emballage. De 

emballage moet staan opgesteld boven een lekbakconstructie met een opvangcapaciteit van 

ten minste de inhoud van de grootste boven de lekbakconstructie opgeslagen emballage 

vermeerderd met 10% van de overige boven de lekbakconstructie opgeslagen emballage. 

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

emballage. 

5.5. Als emballage bestemd is tot het over- of aftappen van vloeistoffen, moeten de emballage en 

de aftappunten boven een lekbakconstructie zijn geplaatst. 



Pothuizerweg 04: besluit revisievergunning MAN 10005  Pagina 20 van 28 

 Incidentenmanagement 

5.6. Gemorste gevaarlijke stoffen moeten direct worden opgeruimd. Hiertoe moeten 

absorptiemateriaal en neutraliserende stoffen in voldoende mate en gebruiksgereed 

aanwezig zijn. Verontreinigd absorptiemiddel moet gescheiden van andere stoffen worden 

bewaard in vloeistofdicht, goed gesloten vaatwerk. 

5.7. Als emballage lekt, moet de lekkage direct worden verholpen of moet de inhoud van de 

lekkende emballage meteen worden overgebracht in niet lekkende emballage of moet de 

lekkende emballage worden overgebracht in overmaatse emballage die bestand is tegen de 

lekkende vloeistof. 

5.8. Bij een bodemincident moet een incidentenrapport worden opgesteld waarin ten minste de 

volgende elementen zijn opgenomen: 

 - locatie en datum van het incident; 

 - de oorzaak van het incident; 

 - de effecten en gevolgen van het incident; 

 - de getroffen maatregelen; 

 - eventuele vervolgmaatregelen en de hiervoor verantwoordelijke personen; 

 - wie het incident gesignaleerd heeft; 

 - wie op de betreffende locatie verantwoordelijk is; 

 - een registratie van melding van het incident aan het bevoegd gezag. 

 Het incidentenrapport moet worden bewaard in het milieulogboek. 

 Onderhoud en inspectie van vloeistofkerende voorzieningen 

5.9. De bodembeschermende voorzieningen moeten in goede staat van onderhoud verkeren. 

5.10. Voor het onderhoud van bodembeschermende voorzieningen moet een 

onderhoudsprogramma worden opgesteld. Hierin moet ten minste het volgende zijn 

opgenomen: 

 - welke voorzieningen het betreft; 

 - de onderhoudsfrequentie; 

 - waaruit het onderhoud bestaat; 

 - wie het onderhoud uitvoert; 

 - welke middelen daarvoor nodig zijn; 

 - een registratie van het uitgevoerde onderhoud. 

 Het onderhoudsprogramma moet worden bewaard in het milieulogboek. 

5.11. Het onderhoud aan de bodembeschermende voorzieningen moet volgens het 

onderhoudsprogramma plaatsvinden. 

5.12. Voor de inspectie van bodembeschermende voorzieningen moet een inspectieprogramma 

worden opgesteld. Hierin moet ten minste het volgende zijn opgenomen: 

 - welke voorzieningen het betreft; 

 - de wijze waarop inspectie plaatsvindt (visueel, monstername, metingen, e.d.); 

 - de inspectiefrequentie (ten minste eenmaal per jaar); 

 - welke deskundigheid daarvoor nodig is; 

 - wie voor de inspecties verantwoordelijk is; 

 - welke middelen daarvoor nodig zijn; 

 - welke acties bij geconstateerde onregelmatigheden moeten worden genomen; 

 - een registratie van de uitgevoerde inspectie en de eventueel ondernomen acties. 

 Het inspectieprogramma moet worden bewaard in het milieulogboek. 

5.13. De inspectie van de bodembeschermende voorzieningen moet volgens het 

inspectieprogramma plaatsvinden. 
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 Bodemonderzoek 

5.14. Binnen 6 maanden na beëindiging van de inrichting moet een rapport met de resultaten van 

een onderzoek naar de bodemkwaliteit aan het bevoegd gezag worden overgelegd. In dit 

rapport moet ten minste zijn vermeld: 

a. de naam en het adres van degene die het onderzoek heeft verricht; 

b. de wijze waarop het onderzoek is verricht; 

c. de aard en de mate van de aangetroffen verontreinigende stoffen en de herkomst 

daarvan; 

d. de mate waarin de bodemkwaliteit is gewijzigd ten opzichte van het 

nulsituatieonderzoek; 

e. de wijze waarop de bodemkwaliteit wordt hersteld tot ten minste het niveau in het 

nulsituatieonderzoek. 

5.15. Het onderzoek in voorschrift 5.14 moet voldoen aan NEN 5740 en moet zich uitsluitend 

richten op de bodembedreigende stoffen die door de werkzaamheden in de inrichting een 

bedreiging voor de bodemkwaliteit vormen of vormden en op de plaatsen waar 

bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. 

5.16. Het onderzoek en het rapport in voorschrift 5.14 moeten worden uitgevoerd en opgesteld 

door een persoon of een instelling die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het 

Besluit bodemkwaliteit. 

5.17. Als uit het rapport in voorschrift 5.14 blijkt dat de bodem als gevolg van de activiteiten in de 

inrichting is aangetast of verontreinigd, draagt degene die de inrichting drijft er zorg voor dat 

binnen 6 maanden na het overleggen van dat rapport aan het bevoegd gezag de 

bodemkwaliteit is hersteld tot: 

a. ten minste het niveau in het nulsituatieonderzoek; 

b. de achtergrondwaarden als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit op die plaatsen in de 

inrichting waar geen nulsituatieonderzoek heeft plaatsgevonden. 

 Herstel vindt plaats voor zover dat met de best beschikbare technieken redelijkerwijs 

haalbaar is. 

5.18. Het herstel van de bodemkwaliteit in voorschrift 5.17 moet worden uitgevoerd door een 

persoon of een instelling die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit 

bodemkwaliteit. Degene die de inrichting drijft meldt de aanvang en de afronding van de 

herstelwerkzaamheden direct aan het bevoegd gezag. 

6. STOOMKETEL 

6.1. Het spuien van een stoomketel moet in een geschikte spuitank of in een andere geschikte 

voorziening plaatsvinden. De spuitank of de voorziening en de leidingen waardoor het 

spuiwater wordt geleid, moeten bestand zijn tegen de inwerking van spuiwater.  

6.2. Een spuitank moet zijn voorzien van een ontluchtingsleiding, die zodanig is bemeten, dat het 

bezwijken van de stoomketel door overdruk in de spuitank tijdens het spuien, wordt 

voorkomen. 

7. DIERVOEDER 

 Algemeen 

7.1. Bij het laden van losgestort product in vrachtwagens mag zich geen stof buiten de inrichting 

kunnen verspreiden. 

7.2. Het lossen van gereed product moet plaatsvinden in een inpandige stortput. Deze stortput 

moet deugdelijk zijn overkapt, tenzij er een leegpompvoorziening aanwezig is. 
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7.3. Stofemissies ten gevolge van laden en lossen van stuifgevoelige goederen moet worden 

voorkomen door de storthoogte, met name in de open lucht, te beperken tot minder dan 1 m 

en dit zo mogelijk automatisch te regelen. 

7.4. De grondstofsilo's, gereedproductbelading en andere installaties en de daaraan gekoppelde 

pneumatische transportsystemen moeten van een stofafzuiging zijn voorzien. 

7.5. Alle transportmiddelen die bulkproducten naar, op of van het terrein van de inrichting 

vervoeren, moeten geheel gesloten zijn of zodanig zijn afgedekt dat geen stofhinder in de 

omgeving kan optreden. 

7.6. Alle proces- en transportsystemen, machines en installaties moeten stofdicht zijn uitgevoerd. 

7.7. Voor het innamepunt van hamermolens moeten ontijzeringsmagneten van voldoende sterkte 

zijn aangebracht. 

7.8. De magneten moeten regelmatig worden schoongemaakt zodat de goede afscheidende 

werking niet verloren gaat. 

7.9. Om het slippen van de band van een mechanische elevator te voorkomen, moet een 

toerenwachter zijn gemonteerd. Wanneer de band langzamer gaat lopen, moet de 

toerenwachter een duidelijk waarneembaar signaal afgeven of de betreffende elevator 

automatisch buiten werking stellen. De elevator mag pas opnieuw in gebruik worden 

genomen als de oorzaak van het mankement is verholpen. 

7.10. Ontluchtingen en afzuigingen van verschillende stofbevattende procesapparaten en silo's 

moeten waar mogelijk gescheiden zijn uitgevoerd. 

7.11. Verwarming van de persen mag uitsluitend plaatsvinden met stoom. 

7.12. Geurgevoelige grondstoffen en eindproducten mogen zonder duidelijke redenen niet in de 

open lucht worden opgeslagen. 

7.13. Het laden en lossen van licht verstuivende, poedervormige stoffen op het tot de inrichting 

behorend open terrein is niet toegestaan. 

7.14. Het lossen van bulkgrondstoffen mag uitsluitend plaatsvinden in een deugdelijke overkapte 

stortput. De stortput moet tijdens het lossen minimale open verbindingen hebben met de 

buitenlucht. De overkapte stortput moet zijn voorzien van luchtafzuiging, waarbij de 

afgevoerde lucht een doelmatige doekfilterinstallatie moet passeren. De afzuiging moet zo 

sterk zijn dat in de openingen steeds een naar binnen gerichte luchtstroming blijft 

gehandhaafd. 

7.15. Silo’s moeten zijn uitgerust met een overvul- of overdruksignalering die bij overdruk of 

overvulling (maximaal 90%) in werking wordt gesteld. 

7.16. De signalering moet een duidelijk waarneembaar signaal geven als een silo voor meer dan 

90% is gevuld. Het vullen moet dan direct worden gestopt en mag pas weer worden hervat 

als de oorzaak van het in werking treden van de signalering is weggenomen. 

7.17. Het vullen van silo's is alleen toegestaan als de ontluchtingen van die silo's zijn aangesloten 

op een doelmatig stoffilter. 

7.18. Vrachtwagens moeten voor zij de laadruimte verlaten, worden ontdaan van gemorst product. 

7.19. Materiaal dat wordt gemorst, moet direct worden opgeruimd. 
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Geur 

7.20. Als grondstoffen mogen geen dierlijke vetten en eiwitten worden gebruikt. 

7.21. De volgende gegevens moeten worden geregistreerd: 

- de productie in kg per diervoedersoort (varkens; pluimvee en rundvee); 

- het eiwitgehalte van het diervoer; 

- de meeltemperatuur bij de productie van meelvoer.  

7.22. De geurbelasting op de gevel van geurgevoelige objecten mag niet meer bedragen dan 1,4 

ouE/m
3
 als 98-percentiel. 

7.23. Binnen 6 maanden na het onherroepelijk worden van deze vergunning moet de 

vergunninghouder aan het bevoegd gezag rapporteren over de werkelijke emissie van geur, 

waarbij: 
a. de geuremissiefactoren moeten worden berekend volgens de methode in § 4.5 van het 

rapport Herziening bijzondere regeling diervoederbedrijven; 
b. de geuremissie moet worden berekend met behulp van het rekenprogramma op 

http://www.geurnormdiervoeder.nl; 
c. de jaarlijkse geuremissie (ouE/jaar) moet worden berekend door per type voer de bere-

kende geuremissiefactoren (ouE/ton) te vermenigvuldigen met de jaarproductie (ton/jaar); 
de geuremissie per uur (ouE/uur) volgt dan uit de jaarlijkse geuremissie en de bedrijfs-
duur (uur/jaar); 

d. op basis van de geuremissie de geurbelasting (geurimmissie) in de omgeving moet wor-
den berekend met het NNM en moet worden uitgedrukt in ouE/m3 als percentielwaarde. 

7.24. In aanvulling op voorschrift 7.23 moet voor rundveevoer met een totaal eiwitgehalte (dierlijk 

en plantaardig) hoger dan 22 gewichtsprocent (van de grondstoffen) worden gerekend met de 

emissiefactor als zijnde rundveevoer met een totaal eiwitgehalte van 22 gewichtsprocent. In 

de conclusie van de rapportage moet worden ingegaan op de consequenties van een hoger 

eiwitgehalte. 

7.25. Als uit het rapportage in voorschrift 7.23 blijkt dat niet aan de norm voor de geurbelasting 

wordt voldaan, moet uit die rapportage ook blijken welke maatregelen of voorzieningen nodig 

zijn om aan die norm te voldoen. Deze maatregelen of voorzieningen moeten binnen 12 

maanden na het onherroepelijk worden van deze vergunning zijn getroffen. 

 Stofemissie 

7.26. De stofconcentratie in de gereinigde lucht afkomstig van de koelinstallaties die via cyclonen 

naar de buitenlucht wordt afgevoerd, mag niet meer dan 50 mg/m
3
 bedragen. 

7.27. De stofconcentratie in de gereinigde lucht afkomstig van overige afzuiginstallaties, mag niet 

meer dan 5 mg/m
3
 bedragen. Deze afzuiginstallaties moeten zijn voorzien van een 

doelmatig en goed onderhouden stoffilterinstallatie. 

 Stofexplosies 

7.28. In de productieruimte mag geen ander kunstlicht worden gebruikt dan elektrisch licht. De 

lampen en de lampenhouders moeten zich bevinden in vast aangebrachte 

verlichtingsarmaturen. Deugdelijk uitgevoerde, explosieveilige siloschijnwerpers die door 

erkende instanties zijn goedgekeurd en uitgevoerd volgens richtlijn ATEX 95, zijn 

toegestaan. Natriumlampen en verlengsnoeren zijn niet toegestaan. 

7.29. De elektrische installatie in het inwendige van silo's, tussenopslagen, transportsystemen en 

procesapparatuur moet zijn aangelegd volgens NEN 1010 en NEN-EN-IEC 60079. 

http://www.geurnormdiervoeder.nl/
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7.30. Machines en delen daarvan die onder elektrische spanning kunnen komen te staan door 

statische oplading van het product, moeten zijn voorzien van een deugdelijke 

aardverbinding. Isolerende verbindingsgedeelten moeten met soepele aarddraden worden 

overbrugd. De statische afaardingen en overbruggingen moeten voldoen aan NPR-CLC/TR 

50404:2003. 

7.31. De oppervlaktetemperatuur van apparaten en verlichting mag niet meer bedragen dan 

200°C (temperatuurgroep T3, volgens NEN-EN-IEC 60079). 

7.32. Het in de gebouwen en op machines en leidingen neergeslagen stof moet regelmatig 

worden verwijderd. 

7.33. Perslucht mag niet worden gebruikt voor het verwijderen van stof. 

7.34. Bedieningswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door personen die over de 

gevaren van stofexplosies zijn geïnstrueerd. 

7.35. Installaties mogen anders dan voor monstername en inspectie via speciale openingen alleen 

worden geopend als de toe- en afvoerstromen zijn stopgezet. 

7.36. Behalve bij inspectie- en reparatiewerkzaamheden is het gebruik van looplampen in 

stofexplosiegevoelige ruimten verboden. De betreffende looplampen moeten explosieveilig 

zijn uitgevoerd volgens richtlijn ATEX 95 en moeten zijn gekeurd door daartoe erkende 

instanties. 

7.37. Reparatiewerkzaamheden waarbij open vuur wordt gebruikt of vonken kunnen ontstaan, 

mogen alleen worden uitgevoerd wanneer hiervoor een ‘Vergunning brandgevaarlijke 

werkzaamheden’ is afgegeven door de vergunninghouder. Het bij de werkzaamheden 

gebruikte elektrische gereedschap en de verlichtingstoestellen moeten dan explosieveilig 

zijn uitgevoerd volgens NEN-EN-IEC 60079. De uitschakeling van de installatie moet worden 

gezekerd, zodat het in bedrijf stellen van de installatie door derden niet mogelijk is. 

7.38. Voor inspectie- en reparatiewerkzaamheden aan stof bevattende installaties moeten deze 

zoveel mogelijk worden geleegd. Resterend product en eventueel uitgestroomd product 

moet voordat aan de installaties reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd, worden 

weggezogen. Aangekoekt materiaal moet worden verwijderd. 

7.39. Bij las-, snij- en slijpwerkzaamheden moet de omgeving binnen 7 m zijn vrijgemaakt van 

brandbaar stof. Openingen in vloeren en wanden en brandbare materialen binnen 7 m 

moeten zijn afgedekt. Tijdens de werkzaamheden moet uitsluitend voor brandbestrijding een 

terzake kundig iemand aanwezig zijn met voldoende en geschikte blusmiddelen. 

7.40. Het te lassen of te snijden object moet vooraf inwendig zijn schoongemaakt. 

7.41. Als in apparatuur las-, snij- of slijpwerkzaamheden plaatsvinden, moeten alle producttoe- en 

-afvoeropeningen deugdelijk zijn afgesloten. Ontluchtingsopeningen moeten zijn afgesloten 

als zij in directe verbinding staan met andere apparatuur die in bedrijf is. 

8. OLIETANK 

8.1. Olieleidingen, met uitzondering van flexibele verbindingsstukken, moeten zijn vervaardigd 

van metaal van voldoende mechanische sterkte. De verbindingen moeten onder alle 

omstandigheden even sterk zijn als de rest van de leiding. De leidingen en de appendages 

moeten blijvend oliedicht zijn. 

8.2. Het opslaan van huisbrandolie moet in een bovengrondse opslagtank plaatsvinden die met 

de daarbij horende leidingen en appendages naar aard en functie geschikt is voor de opslag 

van huisbrandolie. 
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8.3. De opslagtank met de daarbij horende leidingen en appendages moet zijn uitgevoerd en zijn 

geïnstalleerd en moet worden gerepareerd of worden vervangen volgens BRL K903 door 

een bedrijf dat op grond van die BRL daartoe is gecertificeerd. 

8.4. De opslagtank en de daarbij horende leidingen en appendages moeten voldoen aan de 

voorschriften 4.1.3, 4.2.4 tot en met 4.2.7, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.14, 4.3.1 tot en met 4.3.4, 4.3.6, 

4.3.8, 4.3.9, 4.3.11, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.7, 4.4.8, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.9 en 4.5.12 en de 

voorschriften in paragraaf 4.6 van PGS 30. 

8.5. De opslagtank moet worden onderhouden en worden beoordeeld volgens KC 111. 

9. OPSLAAN VAN GEVAARLIJKE STOFFEN 

9.1. De opslag van gevaarlijke stoffen moet voldoen aan de paragrafen 3.1 tot en met 3.4, 3.9 en 

3.11 tot en met 3.21 van PGS 15. 
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BEGRIPPEN  

 

ADR 

De Europese Overeenkomst betreffende het international vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg 

(Trb. 1959, 171). 

 

AFDELING 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

 

AKOESTISCH ONDERZOEK 

Het bij deze vergunning horende akoestisch onderzoek, uitgevoerd door Tritium Advies, van 11 no-

vember 2010. 

 

ATEX 95 

De richtlijn ATEX 95 die van toepassing is op alle apparaten en beveiligingssystemen die bedoeld zijn 

voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. 

 

BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT 

Bedrijfsmatige activiteit als bedoeld in paragraaf 3.1 van deel A 3 van de NRB. 

 

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING 

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige 

fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem. 

 

BRL K903 

Beoordelingsrichtlijn voor tanks. 

 

dB(A)    

Eenheid voor geluid, met A-filter bepaald. 

 

ETMAALWAARDE 

De hoogste van de volgende drie waarden van het equivalente geluidsniveau: 

- de waarde over de dagperiode (07.00-19.00 uur); 

- de met 5 dB(A) verhoogde waarde over de avondperiode (19.00-23.00 uur); 

- de met 10 dB(A) verhoogde waarde over de nachtperiode (23.00-07.00 uur). 

 

GEVAARLIJKE STOFFEN 

Stoffen en voorwerpen, waarvan het vervoer volgens het ADR is verboden of alleen onder daarin op-

genomen voorwaarden is toegestaan of stoffen, materialen en voorwerpen aangeduid in de Internati-

onal Maritime Dangerous Goods Code. 

 

HANDREIKING    

Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. 

 

IPPC-richtlijn    

Richtlijn inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging. 

 

KC 111 

Keuringscriteria voor de (her)classificatie van bovengrondse tankinstallaties (kunststof en staal). 

 

kWh 

kiloWattuur. 
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LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU 

Het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode 

optredende geluid, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de afzonderlijke geluidsbijdragen 

tijdens de verschillende bedrijfstoestanden van de inrichting, en het karakter van het geluid (impuls-

achtig, tonaal, muziek) en variaties van het immissieniveau als gevolg van verschillende weersom-

standigheden (meteocorrectie), vastgesteld volgens de Handleiding meten en rekenen industriela-

waai, 1999. 

 

LEKBAK 

Een voorziening waarvan de bodembeschermende werking door de daarop afgestemde bodembe-

schermende maatregelen is verzekerd en die zich rondom of onder een bodembedreigende activiteit 

bevindt en in staat is de bij normale bedrijfsvoering gemorste of wegspattende vloeistoffen op te van-

gen. 

 

m
3
    

Kubieke meter (1.000 liter). 

 

MAXIMAAL GELUIDSNIVEAU 

Maximaal geluidsniveau, gemeten in de meterstand ‘F’ of ‘fast’. 

 

NEN 

Een door het Nederlandse Normalisatie Instituut uitgegeven norm. 

 

NEN 1010 

De Nederlandse norm NEN 1010, Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. 

 

NEN 5740 

De Nederlandse norm NEN 5740, Bodem - Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verken-

nend bodemonderzoek. 

 

NEN-EN 

Een door het Comitée Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie 

Instituut als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm. 

 

NEN-EN-IEC 60079 

De Nederlandse norm NEN-EN-IEC 60079, Explosieve atmosferen - Deel 0: Elektrisch materieel - 

Algemene eisen. 

 

NeR    

Nederlandse emissie Richtlijn. 

 

NNM 

Nieuw Nationaal Model voor berekenen van verspreiding van luchtverontreiniging. 

 

NPR-CLC/TR 50404:2003 

De Nederlandse praktijkrichtlijn NPR-CLC/TR 50404:2003, Statische elektriciteit - Praktijkrichtlijn voor 

het vermijden van gevaren die door statische elektriciteit kunnen ontstaan.  

 

NRB 

Nederlandse richtlijn bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten. 

 

ouE 

Geuremissie. 
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PGS 

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen; richtlijnen voor opslag, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen, 

uitgegeven door de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen. 

 

PGS 15 

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. 

 

PGS 30 

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30, Vloeibare aardolieproducten, Buiten opslag in kleine installa-

ties. 

 

REFERENTIE(GELUIDS)NIVEAU 

De hoogste waarde van de onder a. en b. genoemde geluidsniveaus, bepaald volgens het ‘Besluit 

bepaling referentieniveau-periode’; 

a. het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode tijdens 95% van de 

tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf;  

b. het optredende equivalente geluidsniveau veroorzaakt door wegverkeerbronnen, minus 10 dB(A), 

met dien verstande dat voor de nachtperiode alleen wegverkeerbronnen in rekening mogen wor-

den gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen in die periode. 

 

VERWAARLOOSBAAR BODEMRISICO 

Een situatie als bedoeld in de NRB waarin door een goede afstemming van bodembeschermende 

voorzieningen en bodembeschermende maatregelen de kans op een verandering van de bodemkwali-

teit ten gevolge van een immissie van een stof verwaarloosbaar is gemaakt. 

 

VLOEISTOFDICHTE VLOER 

Een vloer direct op de bodem die verzekert dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde 

van die vloer kan komen. 

 

VLOEISTOFKERENDE VLOER OF VOORZIENING 

Een vloer of voorziening die niet volledig vloeistofdicht is maar voldoende dicht om bij calamiteiten te 

voorkomen dat de vloeistof direct aan de niet met vloeistofbelaste zijde van die vloer of van die voor-

ziening kan komen. 

 

WONING 

Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruikt wordt of daartoe is bestemd. 

 

Voor zover een norm of een richtlijn waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op 

de uitvoering van gebouwen, constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voor de datum 

waarop deze vergunning is verleend, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum 

uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, of als het op die datum al bestaande gebouwen, construc-

ties, toestellen en apparaten betreft - de norm of richtlijn die bij de aanleg en/of installatie van die ge-

bouwen, constructies, toestellen en apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald. 

 

Adressen 

NEN-, NEN-EN- en NEN-EN-IEC-normen zijn te koop bij NEN, Postbus 5059, 2600 GB Delft, tel. 015-

2690390. (www.nen.nl) 

 

PGS-richtlijnen zijn te downloaden op www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl. 

 

BRL-richtlijnen (m.b.t. bodembeheer) zijn te downloaden op www.sikb.nl. 


