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BESLUIT AMBTSHALVE WIJZIGING EN VERANDEREN 

OMGEVINGSVERGUNNING 
 

Onderwerp 

 

A Actualisatie 
Wij hebben op 20 juni 2011 een omgevingsvergunning verleend voor het in werking hebben van een inrichting 
voor de productie van biologische veevoeders. Dit besluit betreft Van Gorp Biologische Voeders B.V. (verder: Van 
Gorp) gelegen aan de Pothuizerweg 4 te Schalkwijk. De vergunning is geregistreerd onder nummer VTH/MAN 
10005.  
Deze vergunning is niet geheel in lijn met de huidige wet- en regelgeving. Verschillende aspecten zijn niet 
geregeld, en een aantal voorschriften is verouderd en/of onduidelijk. Een actualisatie is op zijn plaats om een 
duidelijke en handhaafbare situatie te krijgen. Daarnaast zijn de voorschriften met betrekking tot diverse 
milieuaspecten aan actualisatie toe gezien de ontwikkelingen op dat gebied.  
Gelet op artikel artikel 2.31, eerste lid, onder b en tweede lid, onder b van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (verder: Wabo) wijzigen wij de voorschriften van de op 20 juni 2011 verleende 
omgevingsvergunning.  
 
 
B Aanvraag 
Op 25 april 2016 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Van Gorp. Het betreft het 
veranderen van de inrichting waarbij de bedrijfstijden verruimd worden. Vergunning wordt gevraagd om 24 uur, 7 

dagen per week het hele jaar rond in bedrijf te kunnen zijn. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z-
HZ_WABO-2016-2618.  
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Besluit  

A Actualisatie 

Besluit: 

Wij besluiten, gelet op artikel 2.31, eerste lid, onder b en tweede lid, onder b van de  wabo de voorschriften van 
de op 20 juni 2011 verleende omgevingsvergunning te wijzigen. De wijziging omvat: 
-het toevoegen van een nieuw voorschrift 1.10 (nieuw); 
-het toevoegen van een nieuw voorschrift 1.11 (nieuw); 
-het intrekken van de voorschriften 2.10 t/m 2.17 en het toevoegen van voorschrift 2.10 (nieuw) t/m voorschrift 
2.14 (nieuw); 
-het intrekken van hoofdstuk 4 (geluidvoorschriften) en het toevoegen van nieuwe geluidvoorschriften hoofdstuk 4 

(nieuw); 
-het intrekken van hoofdstuk 8 van de voorschriften (olietank); 
-het intrekken van voorschrift 9.1 (oud) en het toevoegen van voorschrift 9.1 (nieuw); 
-het toevoegen van voorschrift 9.2. 
 

B Aanvraag 

Besluit: 

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wabo en de daarop 
betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en –regelingen: 

 

 de actuele geluidsemissie als uitgangspunt te nemen voor de beslissing op de aanvraag van 25 april 
2016; 

 aan Van Gorp een omgevingsvergunning te verlenen voor het veranderen of veranderen van de werking 
van de inrichting ex artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e ten 2e van de Wabo; 

 de vergunning te weigeren voor het vertrekken van een vrachtwagen vanaf de inrichting en van het 
aankomen van een bezoekende vrachtwagen in de inrichting in de nachtperiode; 

 voorschriften aan deze vergunning te verbinden; 
 de geluidvoorschriften van de op 20 juni 2011 verleende omgevingsvergunning met nummer 

VTH/MAN10005 te vervangen door de geluidvoorschriften die aan deze vergunning zijn verbonden;   
 dat de volgende onderdelen van de aanvraag onderdeel uitmaken van de vergunning:  

 -OLO aanvraagformulier met nummer 2279597; 
 -aanvullende bijlage omgevingsvergunning van april 2016; 
 -akoestisch onderzoek met kenmerk 1706/073/NB-01, versie 3 van 25 juli 2017; 

 -tweede aanvulling aanvraag omgevingsvergunning zaakkenmerk gemeente Houten met nummer Z-
HZ_WABO-2016-2618 van juni 2017. 
 

 
 
 

Ondertekening 

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten 
namens hen, 
 
 
 
mr. H. Vicino 
Teamleider Vergunningverlening bedrijven 
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Afschriften 

Het origineel van deze beschikking te zenden aan Van Gorp en een afschrift te zenden aan: 
-burgemeester en wethouders van de gemeente Houten, Postbus 30, 3990 DA Houten; 
-Tritium Advies, ter attentie van de heer J. van Engelen, Gulberg 35, 5674 TE Nuenen;   
-het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten. 
 

Rechtsbescherming: indienen zienswijzen 

Zienswijzen 
Binnen zes weken vanaf de dag waarop dit ontwerpbesluit ter inzage is gelegd kunnen schriftelijk gemotiveerde 

zienswijze(n) ingediend worden bij:  
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten, Postbus 30, 3990 DA Houten 
 
of bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht, Postbus 85242, 3508 AE Utrecht.  
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze en voor het krijgen van een toelichting moet tijdig een afspraak 
gemaakt worden met de heer R. Abbas. Dit kan via telefoonnummer 030-7023102. Van een mondelinge zienswijze 
wordt een kort verslag gemaakt. 
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PROCEDURELE OVERWEGINGEN 
 

1 PROCEDURELE ASPECTEN 
 

1.1 Projectbeschrijving, omgevingsvergunning onderdeel milieu 

Van Gorp heeft vergunning voor de productie van (biologische) diervoeders.  
 
De inrichting van Van Gorp is een type C inrichting, waarvoor een vergunningplicht geldt. Daarnaast zijn bepaalde 
artikelen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: AB) van toepassing. Dit betekent dat bepaalde 
voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling (hierna: AR) een rechtstreekse werking hebben 
en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. In paragraaf 1.7 wordt hier op in gegaan. 
 
Aanleiding voor deze actualisatie: 
Het bevoegd gezag dient met enige regelmaat de vergunning te toetsen op actualiteit. Hierbij dient gekeken te 
worden of de vergunning nog dekkend en toereikend is.  
 
Wij hebben de omgevingsvergunning van Van Gorp van 20 juni 2011 getoetst aan het: 
- Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling; 
- Landelijk afvalbeheerplan (hierna: LAP3). 
De vergunningvoorschriften zijn verouderd en voldoen niet meer aan de huidige wet- en regelgeving. Tevens zijn 
verschillende aspecten nu geregeld in het AB. Wat ook naar voren komt is het feit dat de vergunningvoorschriften 
soms onduidelijk en voor verschillende uitleg vatbaar zijn. Derhalve geeft de uitkomst van deze toets aanleiding 
tot het aanpassen van deze vergunningvoorschriften.  
 
Beschrijving van de verandering waarvoor vergunning wordt gevraagd: 
Aanvrager wil de mogelijkheid hebben om gedurende 24 uur per dag en zeven dagen per week bedrijfsactiviteiten 
te kunnen uitvoeren. De reden hiertoe is ondermeer volgens de aanvraag om het inhalen van productie als gevolg 
van storingen, het kunnen doorwerken vanwege feestdagen en het kunnen inspelen op de vraag van klanten.  
De verandering heeft tot gevolg dat er meer transportbewegingen van vrachtwagens zullen plaatsvinden, met 
name in de dagperiode. Tevens worden twee transportbewegingen van bestelbusjes in de dagperiode 
aangevraagd. Voor een uitgebreide beschrijving van de wijziging ten opzichte van de vigerende vergunning wordt 
verwezen naar paragraaf 5.5 van het akoestisch onderzoek met kenmerk 1706/073/NB-01, versie 3 van 25 juli 
2017. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven 
activiteiten: 
Een vergunning voor het veranderen of het veranderen van de werking van een inrichting ex artikel 2.1, lid 1, 
onder e van de Wabo. 
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1.2 Huidige vergunningsituatie 

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen 
geaccepteerd: 
 

SOORT VERGUNNING DATUM KENMERK ONDERWERP 

Revisievergunning 
Milieuneutrale verandering 

20 juni 2011 
6 februari 2017 

VTH/MAN 10005 
Z-WABO_2017-0008 

Gehele inrichting 
Aantal wijzigingen binnen 
de inrichting, waaronder 
vervangen geluiddempers, 
vervangen van 
grondstoffen door andere 
grondstoffen met dezelfde 
eigenschappen, 

geluidisolerende 
maatregelen en 
vervangen apparaten door 
nieuwe apparaten met 
geringer energieverbruik. 

    

    

    
 

 

1.3 Bevoegd gezag 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto 
artikel 3.3, eerste lid van het Besluit omgevingsrecht (verder: Bor). De activiteiten van de inrichting zijn genoemd 
in Bijlage I onderdeel C categorie 9.1 onder e van het Bor.  
 

1.4 Volledigheid van de aanvraag en opschorten procedure 

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een 
aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 7 juli 2016 in de gelegenheid gesteld om tot vier weken na 11 juli 
2016 de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 25 juli 2016. Vanwege 
andere gerechtelijke procedures inzake Van Gorp welke mogelijk invloed zouden kunnen hebben op de vergunning 
van aanvrager hebben wij willen wachten met besluitvorming inzake deze veranderingsvergunning. Op 14 april 
2017 hebben wij een tweede maal verzocht om de aanvraag aan te vullen. Hierbij hebben wij verzocht de 
aanvullende gegevens voor 10 juni 2017 in te dienen. 
Op 31 mei 2017 hebben wij van aanvrager een verzoek (per email) ontvangen om de termijn voor het aanleveren 
van aanvullende gegevens te verlengen tot uiterlijk eind week 25 (25 juni 2017). Wij hebben dit verzoek 
gehonoreerd. Op 23 juni 2017 is de aanvraag aangevuld met een akoestisch onderzoek, versie 1 en op 6 juli 2017 
heeft de aanvrager uit eigen beweging een akoestisch onderzoek, versie 2 ingediend. Met het indienen van het 
akoestisch onderzoek, versie 3 van 25 juli 2017 zijn de versies 1 en 2 van het akoestisch onderzoek komen te 
vervallen. 
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.  

 

1.5 Procedure en zienswijze uitgebreide procedure 

De vergunning van 20 juni 2011 is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in 
paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop dient de ambtshalve wijziging eveneens te worden voorbereid met deze 
uitgebreide voorbereidingsprocedure. Voor de aanvraag om een veranderingsvergunning geldt eveneens dat de 
uitgebreide voorbereidingsprocedure zoals beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo van toepassing is. Er is 
gekozen voor een gezamenlijke voorbereiding van beide besluiten. 
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1.6 Zienswijzen ontwerpbeschikking 

PM 

1.7 Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp van de beschikking 

PM 
 

1.8 Activiteitenbesluit 

Afdeling 2.4 Bodem van het Activiteitenbesluit  is van toepassing op het uitvoeren van bodembedreigende 
activiteiten binnen de inrichting. 
Paragraaf 3.2.1 van het Activiteitenbesluit is van toepassing op het in werking hebben van een stookinstallatie, 
niet zijnde een grote stookinstallatie. 
Artikel 3.38, tweede lid van het Activiteitenbesluit is van toepassing op het opslaan en mengen van goederen 
behorend tot de stuifklasse S1 of S3.  
Artikel 3.32, eerste lid onder a van het Activiteitenbesluit en artikel 3.49, eerste lid onder a van de 
Activiteitenregeling zijn van toepassing op het reguleren van diffuse stofemissies binnen de inrichting. 

2 INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN 
 

2.1 Toetsingskader bij ambtshalve wijziging 

Overeenkomstig artikel 2.31, eerste lid van de Wabo, en overeenkomstig artikel 2.31, 
tweede lid van de Wabo, kan het bevoegd gezag voorschriften die aan een omgevingsvergunning zijn verbonden 
wijzigen. De omstandigheden waaronder dit moet of kan gebeuren zijn eveneens vermeld in dit artikel.  
In dit geval is er zowel sprake van een omstandigheid als bedoeld in artikel 2.31, eerste lid, onder b als in artikel 
2.31, tweede lid, onder b.  

2.2 Overwegingen activiteiten en aspecten 

 

 Aanpassing op grond van artikel 2.31, eerste lid, onder b van de Wabo 

 

Hieronder worden per hoofdstuk uit de vergunning van 20 juni 2011 de overwegingen aangegeven die ten 

grondslag liggen aan deze aanpassingen. 

 
Hoofdstuk 1 Algemeen 
Er ontbreekt een bepaling dat Van Gorp geen afvalstoffen mag innemen voor de bereiding van veevoer. Wij 
hebben een dergelijk voorschrift als voorschrift 1.11 aan deze beschikking toegevoegd. 
 

Hoofdstuk 2 Milieuzorg  

Hier wordt niet geheel voldaan aan de Wet milieubeheer (verder: Wm), het Activiteitenbesluit en het landelijk 

afvalbeheerplan (hierna: LAP3). 
Voorschrift 2.5 is vervallen aangezien deze aspecten nu geregeld zijn in het Activiteitenbesluit (Afdeling 2.5) en 

bijlage 11 van de Activiteitenregeling.  

Voorschrift 2.10 t/m 2.17 worden vervangen door nieuwe voorschriften waarbij wordt aangesloten op de meest 

recente regelgeving aangaande energiebesparing en te treffen maatregelen. Hierbij is aansluiting gezocht bij het 

convenant Meerjaren Afspraak energie efficiëntie (hierna: MJA) waar vergunninghouder aan deelneemt. Uit het 

convenant volgt dat vergunninghouder een Energie Efficiëntie Plan (hierna: EEP) moet opstellen en bij het 

bevoegd gezag moet indienen ter beoordeling. Tevens dient jaarlijks gerapporteerd te worden over de voortgang 

in de uitvoering van het EEP. In voorschrift 2.11 (nieuw) en 2.12 (nieuw) is dit vastgelegd. Indien 
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vergunninghouder de deelname aan het Meerjaren convenant MJA beeïndigd dient dit conform voorschrift 2.14 

(nieuw) te worden medegedeeld aan het bevoegd gezag.   

 

 

Hoofdstuk 4 Geluid 

Dit onderdeel wordt behandeld in paragraaf 2.4 bij de overwegingen voor de veranderingsvergunning. 
 
Hoofdstuk 5 Bodem en Grondwaterbescherming 
Hierin staan voorschriften die vervangen zijn door voorschriften uit hoofdstuk 2 van het Activiteitenbesluit. Het 
gehele hoofdstuk is vervallen. 
 
Hoofdstuk 6 Stoomketel 
Hierin staan voorschriften die nu vervangen zijn door voorschriften uit hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. Het 

gehele hoofdstuk is vervallen. 
 

Aanpassing op grond van artikel 2.31, tweede lid, onder b van de Wabo 

 

Hieronder worden per hoofdstuk uit de vergunning van 20 juni 2011 de overwegingen aangegeven die ten 

grondslag liggen aan het in deze aanpassingen. 

 

Hoofdstuk 1 Algemeen 

Hier ontbreekt een voorschrift met betrekking tot een eigen klachtenregistratie.  

Het ligt voor de hand dat klachten eerst bij het bedrijf gemeld worden. Op dit moment is er geen verplichting om 

een klachtenregistratie bij te houden. Daarom dient voor Van Gorp een voorschrift opgenomen te worden met 

betrekking tot een eigen klachtenregistratie. Dit is opgenomen als voorschrift 1.10 (nieuw). 

 

Onderdeel Stofexplosies 

De volgende voorschriften zijn vervallen aangezien deze aspecten in de ARBO wet- en regelgeving gereguleerd 

worden: 7.28; 7.30; 7.31; 7.32; 7.35; 7.36; 7.37; 7.39; 7.40 en 7.41. 

 

Hoofdstuk 9 Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. 

De opslag van gevaarlijke stoffen in emballage dient te voldoen aan de meest recente richtlijn PGS 15. In 

voorschrift 9.1 (nieuw) is dit nader gespecificeerd. 

Met betrekking tot de maximale opslaghoeveelheid is een nieuw voorschrift 9.2 toegevoegd. 

  

Redactionele aanpassing voorschriften 

 

Hoofdstuk 8 Olietank 

De voorschriften uit dit hoofdstuk zijn  vervallen aangezien deze geen betekenis meer hebben omdat de olietank is 

verwijderd uit de inrichting.  

2.3 Toetsingskader bij veranderen omgevingsvergunning 

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. 
 
 
 
Toename productiecapaciteit inrichting 
Van Gorp vraagt vergunning voor de productie van biologische veevoeders gedurende 24 uur per dag, gedurende 
zeven dagen per week het hele jaar rond. In de nachtperiode vindt enkel productie van meel plaats met de daarbij 
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behorende activiteiten. De vergunning van 20 juni 2011 laat productie toe in de dag- en avondperiode (van 07:00 
uur tot 23:00 uur van maandag t/m vrijdag). Van Gorp wil de mogelijkheid hebben om aan de vraag van klanten 
te kunnen voldoen, en wil meer flexibel productie kunnen draaien. De maximale productiecapaciteit bedraagt 
volgens de aanvraag 295 ton/dag. De aanvraag stelt dat er in 2016 65000 ton aan veevoeder is geproduceerd. 
Met deze veranderingsaanvraag mag er 295 ton/dag aan veevoeder geproduceerd worden. Dit komt neer op 295* 
365 = 107675 ton/jaar.  
 
Er zal van tijd tot tijd melkpoeder gebruikt worden voor de productie van veevoeder. Melkpoeder is een grondstof 
van dierlijke oorsprong. De aanvraag stelt dat op jaarbasis 25 ton melkpoeder gebruikt wordt, en dat er maximaal 
drie ton aanwezig is binnen de inrichting.  
Indien melkpoeder gemengd wordt met plantaardige grondstoffen kan het bedrijf onder de Richtlijn Industriële 
Emissies (hierna: RIE) vallen als de drempelwaarde wordt overschreden. Van Gorp zou dan onder categorie 6.4 
onder b, ten iii vallen. Uit de aanvraag is op te maken dat dit niet het geval is. De productiecapaciteit per dag en 

de inzet van melkpoeder per dag is in de voorschriften vastgelegd. Met deze juridisch ingeperkte 
productiecapaciteit blijft de installatie onder de drempelwaarde van de RIE en hoeft er niet getoetst te worden aan 
de verschillende BBT-referentiedocumenten, ook wel BREF’s genoemd.  
Bovenstaande is geregeld in de nieuwe voorschriften 1.12 en 1.13. 
 

2.4 Geluid 

In voorschrift 4.6 van de vergunning van 20 juni 2011 is opgenomen dat de vergunninghouder binnen zes 
maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning aan het bevoegd gezag moet rapporteren over de 
werkelijke emissie van geluid. Dit heeft geresulteerd in een akoestisch onderzoek met kenmerk 1508/070/RV-02, 
versie concept 3 d.d. maart 2016. Hieruit blijkt dat met de geluidwaarden zoals opgenomen in onderstaande tabel 
kan worden volstaan. 
 
In onderstaande tabel hebben wij de geluidgrenswaarden zoals vastgesteld in dit onderzoek met kenmerk 
1508/070/RV-02, versie concept 3 d.d. maart 2016 opgenomen. De waarden zijn aangegeven als 
Langtijdgemiddeld niveau (LAr,L T ) en als maximaal niveau ( LAmax) in de dag, avond- en nachtperiode.  
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Uit dit geluidonderzoek blijkt het volgende: 
-de vetgedrukte waarden laten een overschrijding van de grenswaarden uit de vergunning van 2011 zien. Deze 
overschrijdingen worden veroorzaakt door het dichtslaan van een portier van een aankomende personenauto en 
het keren en wegrijden van de eigen vrachtwagen in diezelfde periode; 
-dat Van Gorp met lagere grenswaarden voor het equivalente geluidniveau in de dagperiode en in de 
avondperiode ter plaatse van de verschillende geluidgevoelige bestemmingen (toetspunt t 01 t/m t 20) kan 
volstaan; 
-dat Van Gorp met lagere grenswaarden voor het maximale geluidniveau in de dagperiode en in de avondperiode 
ter plaatse van de verschillende geluidgevoelige bestemmingen kan volstaan; 
-dat Van Gorp met lagere grenswaarden voor het equivalente geluidniveau in de nachtperiode ter plaatse van de 
verschillende geluidgevoelige bestemmingen kan volstaan. 
Dit is het uitgangspunt bij de overwegingen in dit besluit. 
 
De gemeente heeft geen beleid ten aanzien van industrielawaai vastgesteld. Voor zover het de verandering betreft 

toetsen wij derhalve in eerste instantie aan de actuele vergunningswaarden zoals hierboven vermeld.  
 
 
 
 
 
 
 

LAr, LT LAmax LAr, LT LAmax LAr, LT LAmax

Toets punt adres

1 Pothuizerweg 11 47 70 34 45 32 65

2 Pothuizerweg7 45 70 41 49 34 62

3 Provincialeweg 69 34 55 34 45 27 46

4 Provincialeweg 68 32 54 34 39 26 39

5 Overeind 94 31 56 28 42 20 42

6 Overeind 92&92a 40 64 41 64 34 64

7 Overeind 93 41 65 41 64 34 64

8 Pothuizerweg 2a 34 63 35 56 28 56

9 Overeind 91 37 54 43 44 35 58

10 Overeind 90 39 49 40 44 32 48

11 Overeind 88 35 40 37 39 30 39

12 Overeind 87 36 49 38 35 30 46

13 Overeind 87 38 52 38 35 30 51

14 Pothuizerweg 4a 44 66 31 28 30 64

15 Pothuizerweg 4a 37 60 26 23 24 58

16 Pothuizerweg 6 36 58 29 25 24 56

17 Pothuizerweg 6a 32 55 28 22 22 51

18 Pothuizerweg 15 35 59 28 27 22 52

19 Pothuizerweg 13 37 60 29 29 25 56

20 Pothuizerweg 13 38 62 31 33 27 60

Geluidniveau’s in dB(A)

Woningen van derden dagperiode avondperiode nachtperiode

07.00-19.00 uur 19.00-23.00 uur 23.00-07.00 uur
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De verandering waarvoor vergunning wordt gevraagd resulteert in de geluidgrenswaarden zoals opgenomen in 
onderstaande tabel, waarbij de actuele geluidemissie tussen haakjes zijn weergegeven. De waarden zijn 
aangegeven als langtijdgemiddeld niveau (LAr,L T) en als maximaal niveau (LAmax) in de dag, avond- en 
nachtperiode.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Wat opvalt is dat er voor een deel lagere geluidsniveaus zullen optreden en voor een deel hogere geluidsniveaus 
zullen optreden dan in de actuele situatie ten gevolge van de verandering. Wij overwegen hierbij het volgende. 
 

De waarden uit het voorgaande rapport worden op enkele punten overschreden. Er wordt echter voldaan aan de 
grenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde.  
In het akoestisch onderzoek behorende bij de aanvraag om verandering wordt een aantal maatregelen opgesomd 
die ten dele al zijn doorgevoerd, en ten dele nog zullen worden doorgevoerd na verlenen van de vergunning. 
Hierbij wordt volgens aanvrager aan BBT voldaan. Dit is zo in de voorschriften vastgelegd. 
 
 
 
 
 
 

LAr, LT LAmax LAr, LT LAmax LAr, LT LAmax

Toets punt adres

1 Pothuizerweg 11 48 (47) 70 (70) 40 (34) 65 (45) 35 (32) 65 (65)

2 Pothuizerweg7 46 (45) 70 (70) 42 (41) 62 (49) 36 (34) 62 (62)

3 Provincialeweg 69 33 (34) 61 (55) 34 (34) 46 (45) 27 (27) 46 (46)

4 Provincialeweg 68 31 (32) 57 (54) 34 (34) 46 (39) 26 (26) 36 (39)

5 Overeind 94 31 (31) 60 (56) 27 (28) 42 (42) 21 (20) 42 (42)

6 Overeind 92&92a 38 (40) 65 (64) 39 (41) 65 (64) 32 (34) 59 (64)  

7 Overeind 93 39 (41) 66 (65) 39 (41) 64 (64) 33 (34) 60 (64)

8 Pothuizerweg 2a 36 (34) 72 (63) 34 (35) 56 (56) 28 (28) 56 (56)

9 Overeind 91 36 (37) 54 (54) 42 (43) 58 (49) 35 (35) 58 (58)

10 Overeind 90 37 (39) 49 (49) 39 (40) 49 (44) 31 (32) 49 (48)

11 Overeind 88 32 (35) 40 (40) 36 (37) 42 (39) 28 (30) 42 (39)

12 Overeind 87 34 (36) 49 (49) 37 (38) 46 (35) 29 (30) 46 (46)

13 Overeind 87 36 (38) 52 (52) 37 (38) 51 (35) 30 (30) 51 (51)

14 Pothuizerweg 4a 44 (44) 66 (66) 38 (31) 64 (28) 33 (30) 64 (64)

15 Pothuizerweg 4a 38 (37) 60 (60) 33 (26) 59 (23) 27 (24) 58 (58)

16 Pothuizerweg 6 36 (36) 58 (58) 32 (29) 56 (25) 27 (24) 56 (56)

17 Pothuizerweg 6a 32 (32) 55 (55) 30 (28) 52 (22) 23 (22) 51 (51)

18 Pothuizerweg 15 35 (35) 59 (59) 31 (28) 52 (27) 25 (22) 52 (52)

19 Pothuizerweg 13 37 (37) 60 (60) 33 (29) 56 (29) 28 (25) 56 (56)

20 Pothuizerweg 13 39 (38) 62 (62) 35 (31) 60 (33) 30 (27) 60 (60)

19.00-23.00 uur 23.00-07.00 uur

Geluidniveau’s in dB(A)

Woningen van derden dagperiode avondperiode nachtperiode

07.00-19.00 uur
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Beoordeling maximale geluidsniveaus: 
De aanvraag geeft op beoordelingspunt 8 een overschrijding van LAmax van 70 dB met 2 dB. Dit ontstaat door 
het bezoeken van drie vrachtwagens aan de inrichting gedurende de dagperiode. Op grond van de vergunning 
van 20 juni 2011 gelden geen voorschriften ten aanzien van maximale geluidniveau’s als gevolg van laden en 
lossen in de dagperiode. In dit besluit is er geen reden meer om dit voorschrift weer op te nemen gezien het feit 
dat er aan de grenswaarden voldaan kan worden. Enkel voor toetspunt 8 is er nog sprake van een geringe 
overschrijding van de grenswaarde met 2 dB(A). Dit punt wordt echter gebruikt als kantoor (geen geluidgevoelige 
bestemming) en niet als woning. In de directe omgeving van het bedrijf rijden diverse andere voertuigen rond die 
een hoog geluidniveau veroorzaken. Te denken valt aan vrachtverkeer, landbouwvoertuigen, motoren en trekkers. 
Aangezien het volgens de aanvraag gaat om een relatief gering aantal voertuigbewegingen (nl. drie stuks) 
gedurende de dagperiode kunnen wij derhalve instemmen met deze hogere waarde dan de grenswaarde van 70 
dB(A).  
 

de weigering van de aan- en afvoerbeweging van vrachtwagens in de nachtperiode. 
 
De aanvraag geeft op toetspunt 1, 2 en 14 een overschrijding van de grenswaarde van 60 dB(A) met 
respectievelijk 5, 2 en 4 dB(A) als gevolg van de aan- en afvoerbeweging van vrachtwagens in de nachtperiode.  
 
In de aanvraag om verandering van de vergunning zijn twee vrachtwagenbewegingen in de nachtperiode 
aangevraagd. Hierbij gaat het om één vertrekkende eigen vrachtwagen uit de inrichting in de nachtperiode en om 
één bezoekende vrachtwagen, die de inrichting kunnen  aandoen in de nachtperiode. Van Gorp verzoekt hierbij 
om ontheffing van de piekniveaus (Lmax) welke gelden in de nachtperiode. Het bevoegd gezag kan na 
bestuurlijke afweging besluiten om toe te staan dat de maximale geluidniveaus welke veroorzaakt worden door de 
inrichting met 5 dB(A) worden verhoogd. In onderhavig geval zou dit neerkomen op een waarde van 65 dB(A) in 
de nachtperiode.   
 
In de aanvraag welke hoort bij de vergunning van 20 juni 2011 zijn deze twee vrachtwagenbewegingen ook al 
aangevraagd, maar nooit vergund (zie ook de uitspraak van 14 september 2017 met nummer UTR 16/939). Het 
was destijds wel de bedoeling om dit te vergunnen, maar door een omissie zijn geen voorschriften aan de 
vergunning verbonden waardoor deze bewegingen niet vergund zijn geworden. Aanvrager heeft hier destijds geen 
bezwaar tegen gemaakt, en de vergunning is onherroepelijk geworden.  

 
Wij dienen dus opnieuw te beschikken op het verzoek om deze overschrijdingen van de piekniveaus in de 
nachtperiode toe te staan. Voortschrijdend inzicht leert ons het volgende.  
Sinds het onherroepelijk worden van de vergunning uit 2011 zijn er regelmatig klachten over nachtelijk transport 
welke aan Van Gorp toe te schrijven zijn. Omwonenden klagen dat ze wakker worden in het holst van de nacht 
door vertrekkende en aankomende vrachtwagens. Het onvoorspelbare karakter van het tijdstip waarop dit gebeurt 
werkt ernstig verstorend voor de nachtrust. De afweging die wij derhalve nu maken is die tussen het belang voor 
Van Gorp om vroeg te kunnen vertrekken met een volle wagen, gekoppeld aan het toestaan van een aankomende 
vrachtwagen uit het buitenland, tegenover de nachtrust van omwonenden van de inrichting. 
 
Gezien de klachten en het onvoorspelbare karakter van de tijdstippen in de nachtperiode waarop vrachtwagens 
kunnen komen en vertrekken, verlenen wij geen medewerking aan het verzoek om een hogere waarde voor het 
piekniveau in de nachtperiode toe te staan. Aangezien het voor vergunninghouder gaat om een enkele 
vrachtwagen die kan vertrekken dan wel kan aankomen zal dit ons inziens niet tot onevenredig grote 
bedrijfseconomische nadelige gevolgen leiden. Wij laten in dit geval de belangen van de omwonenden prevaleren 
boven de belangen van het bedrijf en weigeren de toekenning van de hogere piekniveaus in de nachtperiode voor 
aankomende en vertrekkende vrachtwagens. 
 
-Parkeren van auto’s van personeelsleden in de nachtperiode. 
In de vigerende vergunning is een ontheffing opgenomen voor een aankomende personenauto van een 
personeelslid in de nachtperiode waarbij ten gevolge van het dichtslaan van het portier van het voertuig een 
geluidniveau van 64 dB(A) toegestaan is. Hierbij geldt tevens een instructieplicht aan het personeel om het 
dichtslaan van het portier voorzichtig te laten plaatsvinden.  
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In de aanvraag wordt nu uitgegaan van het parkeren van twee personenauto’s in de nachtperiode nabij de 
Pothuizerweg, en het parkeren van twee personenauto’s in de avondperiode op de parkeerplaats welke het verst 
van de Pothuizerweg gelegen is, beide ten noordoosten van het bedrijf. Door deze veranderde wijze van parkeren  
worden de maximale niveaus tijdens de nachtperiode door afscherming beperkt. De grenswaarde van 60 dB(A) 
wordt hierdoor niet (meer) overschreden.  
 
Verkeer van en naar de inrichting ten gevolge van de verandering 
Ten gevolge van de verandering zal er meer verkeer naar en van de inrichting zijn. Dit zal vrijwel uitsluitend in de 
dagperiode plaatsvinden. Op de Pothuizerweg zal dit verkeer vanuit noordoostelijke richting aankomen en in 
noordoostelijke richting vertrekken. Ter hoogte van de kruising van de Pothuizerweg en de Provincialeweg dient 
het verkeer snelheid te minderen en eventueel voorrang te verlenen aan overig verkeer. Dit geldt voor zowel 
verkeer welke is toe te schrijven aan Van Gorp als het overig verkeer. Hieruit volgt dat de voertuigen die langs de 
woning op de hoek van de Pothuizerweg en Provincialeweg (toetspunt 05) niet exclusief kunnen worden 

toegeschreven aan Van Gorp. Om deze reden hoeft er verder niet getoetst te worden aan het aspect indirecte 
hinder als gevolg van verkeer van en naar de inrichting. Dit volgt uit de Schrikkelcirculaire van de minister van 
VROM van 29 februari 1996. 
 
Bodem 
De aangevraagde verandering heeft geen gevolgen voor de bodem. Binnen de inrichting zijn voorzieningen 
aanwezig welke geschikt zijn voor de opgeslagen bodembedreigende stoffen zoals organisch voedingszuur, 
doorsmeervetten, palmolie en plantaardige olie. Bijlage 1 van de tweede aanvulling op de aanvraag van juni 2017 
geeft een actueel totaal overzicht van de hoeveelheid, de wijze van opslag en de locatie binnen de inrichting weer. 
Tevens is aangegeven welke stoffen niet meer worden opgeslagen. In de voorschriften hebben wij aangegeven 
dat de opslag van (gevaarlijke) stoffen volgens deze bijlage dient te geschieden. 
 
Lucht  
De concentratie stof per tijdseenheid zal niet veranderen. De tijdsduur van de emissie wel, aangezien de inrichting 
ook in de nachtperiode werkzaam kan zijn. De aangevraagde verandering heeft echter geringe effecten op de 
emissie van stof. De voorschriften van het Activiteitenbesluit regelen dit op een afdoende wijze. 
 
De aangevraagde verandering heeft geen effect op de depositie van NOx op het dichtstbijzijnde natuurgebied 

(Lingegebied en Diefdijk Zuid) op grond van de Habitatrichtlijn. Dit natuurgebied ligt op ongeveer 10 km afstand, 
en op deze afstand zijn geen effecten waarneembaar als gevolg van de uitbreiding van Van Gorp.  
 
Geur 
De aangevraagde verandering heeft geringe gevolgen voor de geuremissie. De toepassing van vloeibaar melkzuur 
zoals in het verleden werd toegepast zou tot een geringe geuremissie kunnen leiden, maar dit wordt nu niet meer 
gebruikt. Dit is met de milieuneutrale veranderingsvergunning van 6 februari 2017 gelegaliseerd. Van Gorp vraagt 
nu vergunning voor de inzet van melkpoeder. De hoeveelheid die op jaarbasis wordt gebruikt is dermate gering 
(berekend op 0,02% gewichtsprocenten van de productie), dat de geuremissie ten gevolge van het toepassen van 
melkpoeder in het kader van de verandering waarvoor vergunning wordt gevraagd te verwaarlozen is.  
 
Energie 
De aangevraagde verandering zal een toename van het energieverbruik laten zien. Aanvrager is echter 

toegetreden tot een Meerjarenafspraak met de overheid (MJA) welke loopt tot 2020. Met de ondertekening van dit 

convenant heeft de vergunninghouder de verplichting op zich genomen om vierjaarlijks een EEP op te stellen, dit 

uit te voeren en jaarlijks over de voortgang in de uitvoering te rapporteren. Daarnaast is de verplichting 

aangegaan om de in het EEP opgevoerde zekere maatregelen te nemen ter verbetering van de energie-efficiëntie. 

Dit geldt ook voor zover het de verandering betreft. Voorschrift 2.13 (nieuw) monitort de voortgang van de 

implementatie van de in het EEP voorgestelde maatregelen. Indien vergunninghouder de deelname aan het 

Meerjaren convenant MJA beëindigt dient dit conform voorschrift 2.14 (nieuw) te worden medegedeeld aan het 

bevoegd gezag.   
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Gebruik grondstoffen/hulpstoffen 
In bijlage 1 bij de tweede aanvulling van de aanvraag van juni 2017 zijn de wijzigingen in het gebruik van grond- 
en hulpstoffen ten opzichte van de vergunning van 20 juni 2011 aangegeven in rood. Hierbij wordt expliciet 
vermeld dat de volgende stoffen niet meer gebruikt/toegepast worden binnen de inrichting: 
-antibiotica; 
-groeibevorderaars; 
-medicijnen; 
-dierlijke vetten; 
-dierlijke grondstoffen, zijnde weefseleiwitten, diermeel, vleesbeendermeel en vismeel. 
 
Verder is aangegeven dat aanvrager de volgende grond- en hulpstoffen toepast: 
-toevoegingen zoals vitamines en mineralen; 
-gras en luzerne; 

-de granen maïs, tarwe, gerst, haver, rogge, triticale en rijst; 
-bijproducten zoals tarwegries en zemelen; 
-lijnzaad, zonnepitten en sojabonen; 
-bijproducten van zaden zoals sojaschilfers, sesamschilfers, zonnepitschilfers, raapschilfers en lijnschilfers; 
-melkpoeder; 
-verpakte doorverkoop van melkvervanger. 
Binnen de inrichting zijn adequate voorzieningen aanwezig om deze stoffen verantwoord op te slaan. Voorschrift 
9.2 regelt de maximale opslaghoeveelheid en de plaats binnen de inrichting waar deze stoffen moeten worden 
opgeslagen. 
 
 
Productie van afvalstoffen 
Vanwege het feit dat de inrichting langer in werking zal zijn zal er ook meer afval ontstaan. De aard van het afval 
zal niet veranderen, de hoeveelheid wel. Het Activiteitenbesluit en bijbehorende regeling schrijven voor hoe met 
deze afvalstoffen moet worden omgegaan.  
 
Trillingen 
De verandering waarvoor vergunning wordt gevraagd heeft geen gevolgen voor het ontstaan van trillingshinder. 

Dit aspect kan buiten beschouwing blijven. 
 
Externe veiligheid 
De aangevraagde verandering heeft geen andere invloed op het aspect externe veiligheid.  
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VOORSCHRIFTEN MILIEU 
 
1.Algemeen 

 
1.10 

De vergunninghouder dient een eigen klachtenregistratie bij te houden waarin de volgende gegevens opgenomen 

moeten worden: 

-datum en tijdstip van de klacht; 

-indiener van de klacht (naam, adres en telefoonnummer); 

-aard van de klacht; 

-eventuele maatregelen die zijn getroffen. 

De registratie dient in een milieulogboek te worden bijgehouden en dient tenminste vijf jaar in de inrichting te 

worden bewaard. Op de eerste van elke maand dient vergunninghouder aan de RUD te rapporteren omtrent 

klachten die bij het bedrijf gemeld zijn. Op verzoek van het bevoegd gezag dient het milieulogboek voor inzage 

beschikbaar te zijn. 

 

1.11 

Vergunninghouder mag geen afvalstoffen accepteren bij de bereiding van (biologisch) veevoer.  

 

1.12 

De productie van veevoeder mag per dag niet meer bedragen dan 295 ton. Hiervan moet een registratie worden 

bijgehouden. Op verzoek van een medewerker van Team Handhaving van het bevoegd gezag dienen gegevens 

omtrent de productie te worden overgelegd. 

 

1.13 

Het percentage melkpoeder in geproduceerd veevoeder moet onder de 10% gewichtsprocent van de dagproductie 

blijven. Hiervan moet een registratie worden bijgehouden. Op verzoek van het bevoegd gezag dienen gegevens 

omtrent de inzet van melkpoeder te worden overgelegd. 

 

2.Milieuzorg 

Energiebesparing, algemeen 

 

2.10 (nieuw) 

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 jaarlijkse gasverbruik in m3; 

-het jaarlijkse elektriciteitsverbruik in kWh. 

 

2.11(nieuw) 

Vergunninghouder dient uiterlijk zes maanden na het van kracht worden van de vergunning zijn EEP ter 

beoordeling in bij het bevoegd gezag. Het EEP moet voldoen aan het convenant MJA en de nadere uitwerking van 

het Ministerie van Economische Zaken/Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

 

2.12 (nieuw) 

Vergunninghouder verbetert de energie efficiëntie in de inrichting door uiterlijk 31 december 2020 de rendabele 

maatregelen uit het EEP te hebben uitgevoerd.  

De vergunninghouder mag een maatregel vervangen door een gelijkwaardig alternatief, op voorwaarde dat de 

gelijkwaardigheid in het energiedeel van het E-milieujaarverslag of anderszins richting het bevoegd gezag wordt  

gemotiveerd. Onder gelijkwaardig wordt verstaan dat het minstens evenveel bijdraagt aan verbetering van de 

energie-efficiëntie en geen stijging geeft van de milieubelasting groter dan die van de vervangen maatregel. 
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2.13 (nieuw) 

Vergunninghouder moet jaarlijks voor 1 april aan het bevoegd gezag rapporteren over: 

-de in het voorgaande kalenderjaar bereikte vooruitgang in de uitvoering van het EEP, onderscheiden naar proces 

efficiency maatregelen in de keten en duurzame maatregelen. 

-de implementatie van systematische energiezorg; 

-de verandering van de energie-efficiency; 

-eventuele verandering van maatregelen door gelijkwaardige energiebesparende maatregelen. 

 

2.14 (nieuw) 

In het geval dat de vergunninghouder de deelname aan het convenant Meerjarenafspraak energie-efficiëntie 

(MJA) beëindigt, stelt de vergunninghouder het bevoegd gezag hiervan onverwijld in kennis. 

 

4.Geluid 

 

4.1 (nieuw) 

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau( Lar, T )en 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ligging van de beoordelingspunten is weergegeven in Bijlage 2 bij deze vergunning. 

 

L 
Ar, LT 

L 
Amax 

L 
Ar, LT 

L 
Amax 

L 
Ar, LT 

L 
Amax 

Toets punt adres 

1 Pothuizerweg 11 48 70 40 65 31 55 

2 Pothuizerweg7 46 70 42 62 34 50 

3 Provincialeweg 69 33 61 34 46 27 45 

4 Provincialeweg 68 31 57 34 46 26 36 

5 Overeind 94 31 60 27 42 21 42 

6 Overeind 92&92a 38 65 39 65 31 59 

7 Overeind 93 39 66 39 64 32 60 

8 Pothuizerweg 2a 36 72 34 56 28 56 

9 Overeind 91 36 54 42 58 34 45 

10 Overeind 90 37 49 39 49 31 49 

11 Overeind 88 32 40 36 42 28 42 

12 Overeind 87 34 49 37 46 29 39 

13 Overeind 87 36 52 37 51 29 41 

14 Pothuizerweg 4a 44 66 38 64 29 53 

15 Pothuizerweg 4a 38 60 33 59 22 49 

16 Pothuizerweg 6 36 58 32 56 23 46 

17 Pothuizerweg 6a 32 55 30 52 21 43 

18 Pothuizerweg 15 35 59 31 52 22 42 

19 Pothuizerweg 13 37 60 33 56 24 47 

20 Pothuizerweg 13 39 62 35 60 26 47 

19.00-23.00 uur 23.00-07.00 uur 

Geluidniveau’s in dB(A) 

Woningen van derden dagperiode  avondperiode nachtperiode 

07.00-19.00 uur 
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4.2 (nieuw) 

De vergunninghouder dient de maatregelen uit de aanvraag om verandering van de omgevingsvergunning om 

geluidhinder tegen te gaan te treffen binnen zes maanden na het van kracht worden van deze beschikking. Het 

gaat hierbij om de maatregelen zoals genoemd in het akoestisch onderzoek met kenmerk 1706/073/NB-01, versie 

3 van 25 juli 2017 behorende bij de aanvraag om vergunning. 

 

4.3 (nieuw) 

Na het treffen van de maatregelen zoals genoemd in voorschrift 4.2 (nieuw) dient binnen zes weken een meting 

uitgevoerd te worden om te beoordelen of aan de geluidvoorschriften wordt voldaan. Het meten en berekenen 

van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de 

Handleiding meten en rekenen industrielawaai, uitgave 1999. De rapportage dient binnen vier weken na het 

uitvoeren van de meting bij de RUD te worden ingediend. 

 

4.4 (nieuw) 

Als uit de rapportage bedoeld in voorschrift 4.3 (nieuw) 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 twaalf maanden na het van kracht worden van de 

beschikking zijn getroffen.  

 

4.5 (nieuw) 

In de avondperiode mogen ten noordoosten van de inrichting twee personenauto’s parkeren. In de nachtperiode 

geldt de restrictie dat er twee personenauto’s geparkeerd mogen worden ten noordoosten van de inrichting als dit 

gebeurt ter hoogte van de Pothuizerweg. De locatie van de parkeerplaatsen wordt aangegeven op bijlage 1 bij 

deze vergunning.  

 

4.6 (nieuw) 

De vergunninghouder mag de verkeersbewegingen zoals die zijn opgenomen in tabel 4.2 van het akoestisch 

onderzoek met kenmerk 1706/073/NB-01, versie 3 van 25 juli 2017 behorende bij de aanvraag niet overschrijden. 

Tevens geldt dat in de nachtperiode geen verkeersbewegingen mogen plaatsvinden. 

 

 

9. Opslaan van gevaarlijke stoffen 

 

9.1 (nieuw) 

De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-categorieën zoals genoemd in de 

richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15:2016 versie 1.0 

(september 2016) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden en moet voldoen aan de 

voorschriften van hoofdstuk drie van voornoemde richtlijn, met uitzondering van de voorschriften van de 

paragrafen 3.8, 3.9 en 3.19. 

 

9.2 (nieuw) 

De maximale opslaghoeveelheid van (gevaarlijke) stoffen en de plaats waar deze stoffen binnen de inrichting 

worden opgeslagen dient volgens bijlage 1 van de tweede aanvulling (juni 2017) van de aanvraag om vergunning 

te geschieden.  



18 van 19 Z/16/103348 - 648123 

Regionale uitvoeringsdienst Utrecht  Van Gorp Biologische Voeders 

Team vergunningverlening bedrijven  ontwerpvergunning d.d. 16 januari 2018/Z/16/103348 - 648123 
 

Bijlage 1  

locatie parkeerplaatsen personenauto’s ten noordoosten van de inrichting. 

Uitsnede van het geluidmodel, akoestisch onderzoek 1706/073/NB-01, versie 3 
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Bijlage 2 

Ligging beoordelingspunten Van Gorp 

Ligging beoordelingspunten, geluidmodel, akoestisch onderzoek 1706/073/NB-01, versie 3 

 
 


