ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING
Onderwerp
Wij hebben op 7 april 2020 van Melkveehouderij van den Broek V.O.F., Torenvalkweg 9 te Odiliapeel
een aanvraag om een omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder e, sub 2 en 3 van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op
het veranderen van een melkveehouderij.
De inrichting ligt aan de Torenvalkweg 9 te Odiliapeel, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie O,
nummers 52, 53 (ged.) en 55 (ged.). De aanvraag is geregistreerd onder nummer D00178285.
Concreet wordt verzocht om een vergunning voor:
^ het veranderen, of het veranderen van de werking, en het in werking hebben van een inrichting,
artikel 2.1, lid 1 onder e, sub 2 en 3 van de Wabo.

Besluit
Wij hebben het voornemen om, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze beschikking
en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, te besluiten:
^

^

^

de vergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
o
het veranderen, of het veranderen van de werking, en het in werking hebben van een
inrichting (artikel 2.1, lid 1 onder e, sub 2 en 3 van de Wabo).
dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
o
aanvraagformulier, OLO 5077573, d.d. 7 april 2020;
o
een vormvrije m.e.r.-beoordeling, d.d. 9 maart 2020;
o
een m.e.r.-beoordelingsbesluit, d.d. 3 april 2020;
o
een plattegrondtekening, tekeningnummer 09B01.M1, laatst gewijzigd d.d. 6 maart 2020;
o
een stalbeschrijving, stalsysteem BWL 2015.05.V1, d.d. 7 april 2020;
o
een diertabel, d.d. 7 april 2020.
aan deze vergunning voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in de voorschriften. Voor
zover de aan de vergunning verbonden delen van de vergunningaanvraag niet in
overeenstemming zijn met de voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.

Procedure
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de
Wabo (de uitgebreide voorbereidingsprocedure). De aanvraag is voor de activiteit milieu getoetst
aan artikel 2.14 van de Wabo. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor)
en de Regeling omgevingsrecht.
Er is een aparte aanvraag in het kader van de Wet Natuurbescherming ingediend. Bij de beoordeling
van deze aanvraag is deze activiteit buiten beschouwing gelaten.
De gevolgde procedure is opgenomen in de bijlage 'Procedurele overwegingen' en de overwegingen
en beoordeling zijn in de bijlage 'Inhoudelijke overwegingen' en de bijlage 'Toetsingsdocumenten'
opgenomen.

Ondertekening
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uden
namens dezen,

De heer J.A.J. Lenssen
Directeur Omgevingsdienst Brabant Noord
Datum besluit: 7 juli 2020

Verzending
Verzonden op: 7 juli 2020
Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:
^ de aanvrager;
^ Agrifirm NWE BV, de heer A. van Zeeland (per e-mail:exlanadvies@agrifirm.com);
^ Omgevingsdienst Brabant Noord, ondervermelding van Z/118855 en aan de heer R. Versluis (per
e-mail).

Ter inzagelegging/zienswijzemogelijkheid
De aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken worden op grond van de
Algemene wet bestuursrecht met ingang van 16 juli 2020 ter inzage gelegd na publicatie van de
kennisgeving. U kunt binnen zes weken na start van de ter inzage termijn eventuele zienswijzen
tegen of adviezen over de ontwerpbeschikking indienen bij de gemeente Uden, postbus 83, 5400 AB
Uden.
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BIJLAGE I.

VOORSCHRIFTEN MILIEU

1.

ALGEMEEN

1.1

Eerdere vergunningen

1.1.1
De voorschriften 4, 34, 35 en 36 van de voorschriften behorende bij vergunning Wet milieubeheer
van 2 februari 2009 zijn niet meer van toepassing op de inrichting en worden vervangen door de
voorschriften 1.3 en 1.4 en hoofdstuk 2 opgenomen in deze vergunning.

1.2

Gedragsvoorschriften

1.2.1
De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
1.2.2
Alle binnen de inrichting aanwezige gebouwen, machines, installaties en voorzieningen moeten
overzichtelijk zijn opgesteld en altijd goed bereikbaar zijn.
1.2.3
Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de
omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren
en ander ongedierte plaatsvinden.
1.2.4
Installaties of onderdelen van installaties die buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn verwijderd tenzij
deze in een goede staat van onderhoud verkeren.
1.2.5
Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de
inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de
omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale
bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste veertien dagen voor de aanvang van de uitvoering aan
het bevoegd gezag worden gemeld.

1.2.6
Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet als bedoeld in artikel 17.1 Wet
milieubeheer dient hiervan conform artikel 17.2 Wet milieubeheer zo spoedig mogelijk mededeling
te worden gedaan aan de gemeente. In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.2 Wet milieubeheer
dient de vergunninghouder deze mededeling onverwijld schriftelijk te bevestigen.

1.3

Registratie en onderzoeken

1.3.1
In de inrichting moet een centraal registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie omtrent
onderhoud, metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieu-onderzoeken worden
bijgehouden. In het registratiesysteem moet ten minste de volgende informatie zijn opgenomen:
^ de resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties, metingen,
registraties en onderzoeken (visuele inspectie van bodembeschermende voorzieningen,
keuringen van tanks, keuringen van stookinstallaties, etc.);
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^

meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van
datum, tijdstip en de genomen maatregelen;
afgiftebewijzen van (gevaarlijke) afvalstoffen;
registratie van het energie- en waterverbruik van de laatste 5 jaar;
een afschrift van de geldende omgevingsvergunning(en) met bijlagen, bijbehorende
voorschriften en meldingen.

^
^
^

1.3.2
De in het vorig voorschrift bedoelde informatie moet in ieder geval tot aan het beschikbaar zijn van
de resultaten van de eerst volgende meting, keuring, controle of analyse, maar ten minste
gedurende vijf jaar in de inrichting worden bewaard en ter inzage gehouden voor de daartoe
bevoegde ambtenaren.

1.4

Energie

1.4.1
Degene die de inrichting drijft neemt alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd
van vijf jaar of minder.
1.4.2
Indien aannemelijk is dat niet wordt voldaan aan voorschrift 1.4.1 kan het bevoegd gezag degene die
de inrichting drijft waarvan het energieverbruik in enig kalenderjaar groter is dan 200.000 kilowatt
uur aan elektriciteit of groter is dan 75.000 kubieke meter aardgasequivalenten aan brandstoffen,
verplichten om binnen een door het bevoegd gezag te bepalen termijn, onderzoek te verrichten of te
laten verrichten waaruit blijkt of aan voorschrift 1.4.1 wordt voldaan.

2.

HET HOUDEN VAN DIEREN

2.1

Algemeen

2.1.1
In de inrichting mogen ten hoogste de volgende aantallen dieren op het aangegeven huisvestings- en
stalsystemen aanwezig zijn:
StalSoort dieren en
nummer soort huisvestingssysteem
1

1
1
2
2
3

Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, ligboxenstal met roostervloer, voorzien van
rubber matten en composiet nokken met een hellend profiel, kunststofcassettes
met kleppen in de roosterspleten en met mestschuif, BWL 2015.05.V1 (A 1.28)
Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige huisvestingssystemen (A 3.100)
Fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen (A
7.100)
Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige huisvestingssystemen (A 3.100)
Vleesstieren en overig vleesvee van 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie),
overige huisvestingssystemen (A 6.100)
Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige huisvestingssystemen (A 3.100)
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Aantal
dieren
290

41
50
70
20
59

2.1.2
Het aantal aanwezige dieren per diersoort wordt ten minste één keer per maand geregistreerd,
waarbij de perioden tussen de registraties van een vergelijkbare tijdsduur zijn. De registraties zijn
binnen de inrichting aanwezig en worden gedurende tien jaar bewaard.

3.

CONTROLE EMISSIEARME SYSTEMEN

3.1

Controle emissiearm systeem

3.1.1
Het emissiearme systeem (BWL 2015.05.V1) in stal 1 moet conform leaflet in werking zijn.

3.2

Mededeling aan bevoegd gezag

3.2.1
Voor het kunnen uitvoeren van controle(s) doet de inrichtinghouder hiervan schriftelijk mededeling
aan het bevoegd gezag.
Toelichting:
Het gaat hier om de controle op de uitvoering van een deel van de stal, bijvoorbeeld het
afvoersysteem, of van het gehele stalsysteem of luchtwassysteem (de zogenaamde
'opleveringscontrole'). Het hoeft niet zo te zijn dat alle stallen f systemen tegelijkertijd moeten of
kunnen worden gecontroleerd. Als niet alle controles gelijktijdig kunnen plaatsvinden zijn meerdere
mededelingen nodig.

3.2.2
In de mededeling wordt aangegeven welke controle kan worden uitgevoerd en welke stal het betreft.
3.2.3
De mededeling moet minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de beschreven activiteit plaatsvinden.
Toelichting:
De in dit voorschrift bedoelde activiteit kan een bouwkundige activiteit zijn (bijvoorbeeld het storten
van de keldervloer) maar kan ook het in gebruik nemen van (een deel van) de stal zijn.

4.

VOLKSGEZONDHEID

4.1

Algemeen

4.1.1
Teneinde zoönosen te weren en om ziektedruk en de uitbraak van ziekten te voorkomen, dienen de
volgende maatregelen in ieder geval te worden getroffen:
^
^
^

Strikte hygiëne binnen de inrichting, wat betekent: geen toegang voor onbevoegde bezoekers in
de stallen, bedrijfseigen kleding en schoeisel, wasgelegenheid ter voorkoming van ziekte insleep;
Er dient gezorgd te worden voor goede klimatologische omstandigheden in de stallen;
Grondige reiniging en ontsmetting van afdelingen in de stallen na elke ronde;
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^

^
^

Er dient gezorgd te worden voor het uitvoeren van (verplichte) inentingen tegen rundveeziekten
waarbij een maal per ronde of per jaar volgens de veterinaire eisen zoals die door de dierenarts
worden gesteld;
Het jaarlijks uitvoeren van een IKB (integrale ketenbewaking) controle door een gecertificeerde
instantie waarbij het gehele productieproces wordt gecontroleerd;
Jaarlijks onderzoek naar de waterkwaliteit bij gebruik eigen bronwater.
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BIJLAGE II.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

PROCEDURE
Gegevens aanvrager
Op 7 april 2020 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo
ontvangen. Het betreft een aanvraag van Melkveehouderij van den Broek V.O.F. die betrekking heeft
op de inrichting aan de Torenvalkweg 9 te Odiliapeel, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie O,
nummers 52, 53 (ged.) en 55 (ged.)

Projectbeschrijving
Het project waarvoor vergunning wordt aangevraagd is als volgt te omschrijven: het veranderen en
in werking hebben van een bestaande rundveehouderij. Een uitgebreide projectomschrijving is
opgenomen in Bijlage 2 (milieuaspecten) behorend bij dit besluit. Gelet op bovenstaande
omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:
^ het veranderen, of het veranderen van de werking, en het in werking hebben van een inrichting,
artikel 2.1, lid 1 onder e, sub 2 en 3 van de Wabo.

Onderdelen aanvraag
De
^
^
^
^
^
^
^
^
^

aanvraag bestaat uit:
aanvraagformulier, OLO 5077573, d.d. 7 april 2020;
een vormvrije m.e.r.-beoordeling, d.d. 9 maart 2020;
een m.e.r.-beoordelingsbesluit, d.d. 3 april 2020;
een ontvangstbevestiging aanvraag Wnb-vergunning, d.d. 7 april 2020;
een plattegrondtekening, tekeningnummer 09B01.M1, laatst gewijzigd d.d. 6 maart 2020;
een stalbeschrijving, stalsysteem BWL 2015.05.V1, d.d. 7 april 2020;
een diertabel, d.d. 7 april 2020;
een V-stacks geurberekening, d.d. 8 januari 2020;
een ISL3a fijnstofberekening, d.d. 16 januari 2020.

Vergunde situatie
Op 9 november 1998 hebben wij voor de inrichting een revisievergunning verleend.
Na de inwerkingtreding van het Besluit landbouw milieubeheer is de inrichting komen te vallen onder
het Besluit. In de periode tot 2009 zijn een aantal meldingen geaccepteerd vanwege veranderingen
binnen de inrichting. Op 2 februari 2009 hebben wij voor de inrichting een veranderingsvergunning
verleend in het kader van de Wet milieubeheer (Wm). Tevens is op 18 mei 2009 is een melding
artikel 8.19 geaccepteerd voor veranderingen binnen de inrichting. De vergunning is onherroepelijk
en in werking getreden. Dit betekent dat de inrichting nu over een omgevingsvergunning beschikt,
conform artikel 1.2, lid 1 van de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Op 2 juni 2015 een vergunning milieuneutraal veranderen van de inrichting verleend. Deze
vergunningen zijn onherroepelijk en in werking getreden.

Verandering van de inrichting
De aanvraag heeft betrekking op de volgende veranderingen van de inrichting:
^ In stal 1 worden dierplaatsen meer opgericht voor 49 melkkoeien. Stal 1 wordt voorzien van een
emissiearme huisvestingssysteem BWL 2015.05.V1. Dit systeem wordt toegepast voor de
huisvesting van alle melkkoeien. Hiermee vervalt de huisvesting van 9 melkkoeien in een
grupstal;
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^
^
^

In stal 1 worden dierplaatsen opgericht voor 20 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar en 50 stuks
fokstieren en overig rundvee in strohokken;
In stal 2 worden dierplaatsen opgericht voor het huisvesten van 8 vleesstieren en overig rundvee
en 50 stuks vrouwelijk jongvee. Hiermee vervalt de huisvesting van 8 stuks vleeskalveren.
De stal 3 wordt voorzien van een emissiearme huisvestingsysteem BWL 2015.05.V1. Er wordt
vrouwelijk jongvee tot 2 jaar gehuisvest in stal 3. Het emissiearme huisvestingssysteem is voor
vrouwelijk jongvee tot 2 jaar niet opgenomen in de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). Het
huisvestingssysteem heeft dezelfde emissiefactor als 'overige huisvestingssystemen' van 4,4 kg
NH3 per dierplaats per jaar.

In de inrichting mogen ten hoogste de volgende aantallen dieren in de genoemde huisvestings- en
stalsystemen aanwezig zijn:
StalSoort dieren en
Aantal
nummer soort huisvestingssysteem
dieren

1

1
1
2
2
3

Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, ligboxenstal met roostervloer, voorzien van
rubber matten en composiet nokken met een hellend profiel, kunststofcassettes
met kleppen in de roosterspleten en met mestschuif, BWL 2015.05.V1 (A 1.28)
Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige huisvestingssystemen (A 3.100)
Fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen (A
7.100)
Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige huisvestingssystemen (A 3.100)
Vleesstieren en overig vleesvee van 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie),
overige huisvestingssystemen (A 6.100)
Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige huisvestingssystemen (A 3.100)

290

41
50
70
20
59

Tabel 1

Ontvankelijkheid
Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag van een omgevingsvergunning
moeten worden gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in
paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Regeling omgevingsrecht.
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de
aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit
op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

Bevoegd gezag
Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in artikel 2.4 van de Wabo,
artikel 3.3 van het Bor en categorie 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 uit onderdeel C van de bijbehorende
bijlage I zijn wij het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te
weigeren. Daarbij dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden
voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

Procedure
Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in
paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in
een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de
voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport moet worden gemaakt. Nu
deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag in een
dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad.

Advies
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In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of
betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede
de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, heeft de aanvraag geen betrekking op een categorie
waarvoor een advies moet worden aangevraagd.

Milieueffectrapportage
In het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) is in onderdeel D van de bijlage onder categorie
14 opgenomen dat, in de aangegeven situaties, een milieueffectrapport moet worden opgesteld
wanneer de voorgenomen activiteit leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Dit geldt
voor het oprichten en/of uitbreiden en/of wijzigen van een installatie voor het fokken, mesten of
houden van dieren met meer dan:
^ 340 dierplaatsen voor melk-, kalf- en zoogkoeien en vrouwelijk jongvee;
^ 1.200 dierplaatsen voor vleesrunderen.
Daarnaast is in het Besluit m.e.r. bepaald dat, wanneer de oprichting en/of uitbreiding en/of wijziging
van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren niet leidt tot een overschrijding van
de drempelwaarden uit onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r., ook moet worden
vastgesteld of de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Hierbij moet
ook rekening worden gehouden met de in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieu-effectbeoordeling
aangegeven omstandigheden. Indien uit deze afweging volgt dat er geen sprake kan zijn van
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu dan moet het niet nodig zijn van een mer-beoordeling
worden gemotiveerd in het moederbesluit (het besluit op de aanvraag om een omgevingsvergunning
voor de activiteit inrichting). Wanneer er wel sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor
het milieu moet toch een milieueffectrapport worden opgesteld wanneer de voorgenomen activiteit
daadwerkelijk leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.
Binnen de inrichting worden melk- en kalfkoeien, vrouwelijk jongvee, fokstieren en overig rundvee
ouder dan 2 jaar en vleesstieren en overig vleesvee van 8 tot 24 maanden aangevraagd. De
drempelwaarde van 340 dierplaatsen voor melk,- kalfkoeien en vrouwelijk jongvee wordt
overschreden. Echter hierbij dient te worden opgemerkt dat in de bestaande stal 1 voor melkkoeien
(232 melkkoeien bestaand) een emissiearm huisvestingssysteem wordt aangebracht. Dit is een
dusdanige beperkte wijziging van deze installatie dat dit niet hoeft te worden beschouwd als een
wijziging in het kader van het Besluit m.e.r. De drempelwaarden van onderdeel D worden hiermee
niet overschreden. Dit betekent dat het niet noodzakelijk is het Besluit m.e.r. te toetsen voor deze
procedure.
In de huidige aanvraag is sprake van het wijzigen van een installatie, zoals bedoeld in het Besluit
m.e.r., voor het oprichten van dierplaatsen voor 49 melk- en kalfkoeien, 70 stuks vrouwelijk jongvee
tot 2 jaar, 8 vleesstieren en overig vleesvee van 8 tot 24 maanden en 50 fokstieren en overig rundvee
ouder dan 2 jaar. In de aangevraagde situatie worden de, in onderdeel D van de bijlage bij het Besluit
m.e.r., genoemde dieraantallen overschreden. Daarmee is de aangevraagde situatie m.e.r.beoordelingsplichtig en moet een milieueffect rapport worden opgesteld wanneer sprake is van
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.
Bij besluit van 3 april 2020 hebben wij besloten dat het niet noodzakelijk is een milieueffectrapport
op te stellen.

Wet natuurbescherming - Wabo
Er is een aparte aanvraag in het kader van de Wet natuurbescherming ingediend. Bij de beoordeling
van deze aanvraag is deze activiteit buiten beschouwing gelaten.

Activiteitenbesluit milieubeheer
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In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die
binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct
werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.
In artikel 2.1, lid 2 van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.
Binnen de inrichting bevindt zich een IPPC-installatie waardoor sprake is van een vergunningplichtige
inrichting.
Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een
IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen
bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde
voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse
werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.
Binnen de inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd vinden de volgende activiteiten plaats die
vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:
Afdeling
Artikel
Omschrijving
2.1
2.1
Zorgplicht
2.2
2.2 en 2.3
Lozingen
2.4
2.9 en 2.11 met
Bodem
uitzondering van lid 1
3.1 Ş 3.1.3
3.3
Het lozen van hemelwater
3.4 Ş 3.4.1
3.28
Opslaan van propaan
3.4 Ş 3.4.5
3.46 t/m 3.49
Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen
3.5 Ş 3.5.4
3.91
Waterbehandeling voor agrarische activiteiten
3.5 Ş 3.5.8
3.122, 3.123, 3.127 en
Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven
3.129
Tabel 2
Ingevolge artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit dient voor deze activiteiten een melding ingediend
te worden. De informatie uit de aanvraag (en de eventueel later ingediende aanvullende gegevens)
hebben wij aangemerkt als de melding. Daarnaast gelden de bepalingen en voorschriften uit
hoofdstuk 1 van het Activiteitenbesluit voor zover deze betrekking hebben op de bovengenoemde
activiteiten.
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BIJLAGE III. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN
1

IN WERKING HEBBEN VAN EEN INRICHTING

1.1

Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking en het in werking
hebben van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder e, sub 2 en 3 van de Wabo. De Wabo
omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan
deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2

Toetsing oprichten, veranderen of revisie

Gelet op artikel 2.14 van de Wabo hebben wij bij de beslissing op de aanvraag:
^ de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1 onder a en d betrokken;
^ met de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1 onder b rekening gehouden;
^ de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1 onder c in acht genomen.
In de bijlage Toetsingsdocumenten lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van
het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

1.3

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de activiteit inrichting zijn er geen redenen om de
omgevingsvergunning te weigeren.
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BIJLAGE IV. TOETSINGSDOCUMENTEN
1

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN

1.1

Algemeen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de
vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de
inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel
mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan
uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste
beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.
Vanaf 1 januari 2013 moet bij het bepalen van beste beschikbare technieken (BBT) rekening worden
gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over
BBT.
Voor de melkrundveehouderij waarop deze beschikking betrekking heeft, zijn geen BBT-conclusies of
bij de Regeling omgevingsrecht aangewezen BBT-informatiedocumenten van toepassing. Voor die
onderdelen moeten wij de beste beschikbare technieken zelf vaststellen. Volgens artikel 5.4, lid 3 van
het Bor moeten wij daarbij in ieder geval rekening houden met:
^ de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
^ de toepassing van stoffen die minder gevaarlijk zijn dan stoffen of mengsels als omschreven in
artikel 3 van de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels;
^ de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en het opnieuw gebruiken
van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
^ vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn
beproefd;
^ de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
^ de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
^ de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
^ de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
^ het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;
^ de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te
voorkomen of tot een minimum te beperken;
^ de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.
Voor een verdere beschouwing van de beste beschikbare technieken, verwijzen wij naar de
afzonderlijke toetsing aan de relevante milieucompartimenten.

1.2

BBT-documenten

Met de volgende in de bijlage bij de Mor aangewezen informatiedocumenten over beste beschikbare
technieken hebben wij rekening gehouden:
^ Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB), maart 2012;
^ Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, september 2016.
Naast deze aangewezen documenten hebben we tevens gebruik gemaakt van de volgende
documenten:
^ Circulaire energie in de milieuvergunning;
^ Circulaire geluidshinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling
in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer;
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^
^
^
^
^
^
^
^

Handreiking industrielawaai en vergunningverlening;
Circulaire Industrielawaai;
Rapport Stallucht en Planten;
Handreiking fijn stof en veehouderijen;
Besluit niet in betekende mate bijdragen;
Regeling niet in betekende mate bijdragen;
Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007;
Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007.

Hier is voor gekozen omdat voor de betreffende onderwerpen geen geschiktere documenten zijn
opgenomen in de bijlage Nederlandse informatiedocumenten over BBT van de Regeling
omgevingsrecht. Wij achten het niet noodzakelijk andere documenten voor de betreffende
onderwerpen te raadplegen.
Een verdere beschouwing van de beste beschikbare technieken is terug te vinden bij de afzonderlijke
toetsing van de relevante milieucomponenten.

2

VERGUNDE EN AANGEVRAAGDE DIEREN

2.1

Diertabel

In de bijlage Diertabel is een overzicht gegeven van het aantal vergunde en aangevraagde dieren. Dit
zijn de uitgangsgegevens voor het beoordelen van de aanvraag omgevingsvergunning.

3

IPPC-INSTALLATIE

3.1

Algemeen

Vanaf 1 januari 2013 is de Europese Richtlijn Industriële Emissies: IPPC-installaties (RIE) in de
Nederlandse milieuwetgeving geïmplementeerd (richtlijn 2010/75/EU, PbEU L334).
De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd, leidt niet tot een overschrijding van de
ondergrenswaarden van de RIE. De inrichting betreft geen IPPC-installatie, een beoordeling op grond
van de RIE, zoals deze is geïmplementeerd in de Wm en de Wabo, is voor deze inrichting niet van
toepassing.

4

GEUR

4.1

Algemeen

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) is het toetsingskader voor de omgevingsvergunning als het
gaat om geurhinder vanuit dierenverblijven van veehouderijen.
Binnen de inrichting worden dieren van diercategorieën gehouden waarvoor geuremissiefactoren
zijn vastgesteld. Ook worden dieren van diercategorieën gehouden waarvoor geen geuremissiefac
toren gelden. Voor deze twee delen van de inrichting wordt, voor elk deel afzonderlijk, een
beoordeling van de geurhinder opgesteld.
De Wgv geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een
geurgevoelig object. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de ligging van geurgevoelige objecten
binnen of buiten de bebouwde kom en binnen of buiten concentratiegebieden.
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De geurbelasting van een inrichting is onder andere afhankelijk van het aantal en soort dieren dat
binnen de inrichting aanwezig is. In de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) is per diercategorie
een geuremissiefactor vastgesteld. De geurbelasting dient te worden berekend met het hiervoor
ontworpen programma V-Stacks vergunning.
De geurgevoelige objecten zijn gelegen binnen een concentratiegebied en binnen en buiten de
bebouwde kom van Odiliapeel. In de Wgv is bepaald dat de geurbelasting in een concentratiegebied
binnen en buiten de bebouwde kom maximaal respectievelijk 3,0 ouE/m3 en 14,0 oue /m3 mag
bedragen.
In artikel 3, lid 2 van de Wgv is aangegeven dat woningen bij een veehouderij of bij woningen die op
19 maart 2000 onderdeel uitmaakten van een veehouderij, geen geurbelasting hoeft te worden
bepaald. Voor deze woningen geldt een wettelijke vaste afstand van 100 meter binnen de bebouwde
kom en 50 meter buiten de bebouwde kom.
In de Wgv is tevens bepaald dat voor een dierenverblijf, waarin dieren worden gehouden waarvoor
geen geuremissiefactor is vastgesteld, een vaste afstand tot een geurgevoelig object minimaal 100
meter binnen de bebouwde kom en 50 meter buiten de bebouwde kom moeten bedragen.
In artikel 5 van de Wgv is aangegeven dat naast de toegestane geurbelasting en/of minimaal
gewenste afstand tot een emissiepunt de afstand van de buitenzijde van een dierenverblijf tot de
buitenzijde van een geurgevoelig object binnen de bebouwde kom 50 meter en buiten de bebouwde
kom 25 meter moeten bedragen.

4.2

Geurverordening

Bij gemeentelijke verordening kunnen gemeenten afwijken van de wettelijke normen (artikel 6 Wgv).
Door onze gemeente is op 31 maart 2016 een gemeentelijke verordening vastgesteld. In de
gemeentelijke geurverordening is aan de hand van een gebiedsvisie bepaald wat de maximale
geurbelasting op geurgevoelige objecten in bepaalde gebieden mag bedragen. Dit is vastgelegd in
artikel 3 van de gemeentelijke geurverordening. In het gebied rondom de inrichting is een maximale
geurnorm vastgesteld. De maximale geurbelasting op gevoelige objecten mag 10, 8 of 3 ouE/m3
bedragen.
In artikel 4, lid 1 van de gemeentelijke verordening is bepaald dat voor een dierenverblijf, waarin
dieren worden gehouden waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld, een vaste afstand van
minimaal 280 meter geldt tot een geurgevoelig object binnen de bebouwde kom en minimaal 130
meter buiten de bebouwde kom. Deze afstanden gelden tot maximaal 400 stuks rundvee .
In afwijking van artikel 4, lid 1 van de gemeentelijke geurverordening bedraagt de afstand tussen een
rundveehouderij met dieren waarvoor geen emissiefactor is vastgesteld, en een geurgevoelig object
dat onderdeel uitmaakt van een andere veehouderij, of dat op of na 19 maart 2000 heeft
opgehouden deel uit te maken van een andere veehouderij:
a. ten minste 100 meter indien het geurgevoelige object binnen de bebouwde kom is gelegen, en
b. ten minste 50 meter indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom is gelegen.
Voorgaande is opgenomen in artikel 4, lid 2 van de gemeentelijke geurverordening.

4.3

Beoordeling diercategorieën met geuremissiefactor

In onderstaande tabel is de berekende geurbelasting op enkele gevoelige objecten in de omgeving
van de inrichting aangegeven. Voor de volledige (invoer)gegevens wordt verwezen naar de, aan de
vergunningaanvraag toegevoegde, V-Stacks vergunning berekening.
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Geurgevoelig object
Hemelrijkstraat 17
Rietven 9
Bebouwde kom Odiliapeel
Tabel 1

Geurbelasting (ouE/m3)
Norm
Aanvraag
8
0,1
10
0,0
3
0,0

Voldoet ja/nee
Ja
Ja
Ja

Geconcludeerd kan worden dat de geurbelasting lager is dan de maximaal toegestane geurbelasting.
Hiermee wordt voldaan aan de Wgv.

4.4

Afstand woningen behorende bij (voormalige) veehouderij

In de omgeving van de inrichting liggen woningen behorende bij een (voormalige) veehouderij. De
woning aan Scheidingsweg 13 moet worden aangemerkt als een woning bij een veehouderij en is
gelegen op een afstand van circa 153 meter vanaf het dichtstbijzijnde emissiepunt van de inrichting
gemeten. Aan de vereiste afstanden wordt voldaan.

4.5

Beoordeling geurhinder van diercategorien zonder een geuremissiefactor

De woning aan Scheidingsweg 13 is het dichtstbijzijnde geurgevoelig object. Deze woning ligt op een
afstand van circa 113 meter vanaf het dichtsbijzijnde emissiepunt van de inrichting gemeten. Aan de
vereiste afstanden wordt voldaan.

4.6

Beoordeling vaste afstand tot gevel voor dieren

De dichtstbijzijnde woning aan Scheidingsweg 13 is gelegen op circa 110 meter afstand van de
buitenzijde van het dichtstbijzijnde dierenverblijf van de inrichting. Aan de vereiste afstand wordt
voldaan.

4.7

Conclusie

De aanvraag voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Wgv. Nu aan de Wgv wordt voldaan wordt dit
als BBT beschouwd.

5

AMMONIAK

5.1

Algemeen

Voor de beoordeling van de gevolgen die de inrichting op het milieu veroorzaakt door de emissie van
ammoniak, moet worden getoetst aan de Wet ammoniak en veehouderij (Wav).
Ingevolge artikel 2 van de Wav wijzen Provinciale Staten de gebieden aan die als zeer kwetsbaar
gebied worden aangemerkt. Alleen voor verzuring gevoelige gebieden die zijn gelegen binnen de
begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) kunnen als zeer kwetsbaar worden aangewezen.
Daarnaast zijn Provinciale Staten verplicht alle voor verzuring gevoelige, binnen de EHS gelegen,
gebieden bij beschermde Natuurmonumenten en Vogel- en Habitatrichtlijngebieden als zeer
kwetsbaar gebied aan te wijzen.
Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben op 3 oktober 2016 deze zeer kwetsbare gebieden
aangewezen.
Onderhavige inrichting is niet gelegen in of in een zone van 250 meter om een gebied als hiervoor
bedoeld en derhalve kan in de zin van artikel 4 of artikel 6 van de Wav geen grond gevonden worden
de vergunning voor de aanvraag te weigeren. Hierbij is uitgegaan van het dichtstbijzijnde zeer
kwetsbare gebied (Noord Brabant, nr. 574) op circa 4.630 meter.
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Artikel 3 van de Wav geeft aan dat het bevoegd gezag bij het oprichten of veranderen van een
veehouderij de gevolgen van de ammoniakemissie uit de tot de veehouderij behorende
dierverblijven uitsluitend betrekt op de wijze die is aangegeven bij of krachtens de artikelen 4 tot en
met 7 van deze wet.

5.2

Beste Beschikbare Technieken (BBT)

Getoetst is aan de eis om de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare
Technieken (BBT) toe te passen. Voor diercategorieën waarvoor het redelijk is om emissie-eisen te
stellen zijn maximale emissiewaarden opgenomen in het Besluit emissiearme huisvesting. Het besluit
geeft een goed beeld van de 'stand der techniek'. De eisen in het Besluit emissiearme huisvesting zijn
tot stand gekomen door rekening te houden met gegevens die het bevoegd gezag op grond van
artikel 5.4 van het Besluit omgevingsrecht ook bij het vaststellen van BBT moet betrekken.
De maximale emissiewaarden zijn opgenomen in bijlage 1 bij het Besluit emissiearme huisvesting.
Hierbij bepaalt de oprichtingsdatum van een dierenverblijf welke maximale emissiewaarde van
toepassing is. Er gelden een aantal bijzondere bepalingen voor dierenverblijven die zijn opgericht op
uiterlijk 30 juni 2015.
Hierna wordt beoordeeld of de aangevraagde huisvestingssystemen of stalsystemen BBT zijn. Tevens
is aangegeven voor welke stallen dit geldt.
Dierenverblijven die uiterlijk 1 oktober 2016 zijn opgericht en/of dierenverblijven waarvoor op
uiterlijk 30 juni 2015 een omgevingsvergunning voor de activiteit Bouwen van een bouwwerk (artikel
2.1, lid 1 onder a van de Wabo) was aangevraagd die aan de indieningsvereisten uit hoofdstuk 2 van
de Regeling omgevingsrecht voldeed en dit dierenverblijf binnen 15 maanden na het onherroepelijk
worden van de omgevingsvergunning, is opgericht, zijn BBT indien de emissiewaarde kleiner of gelijk
is aan de maximale emissiewaarde uit kolom A van bijlage 1 bij het Besluit emissiearme huisvesting.
^ In stal 1 worden melk- en kalfkoeien gehuisvest op het emissiearme huisvestingssysteem (BWL
2015.05.V1). Dit huisvestingssysteem heeft een emissiefactor van 6,0 kg NH3 per dierplaats per
jaar.
Dit huisvestingssysteem voldoet op grond van bovenstaande aan BBT.
Huisvestingssystemen voor diercategorieën waarvoor in bijlage 1 bij het Besluit emissiearme
huisvesting geen maximale emissiewaarde is vastgesteld, zijn BBT.
^ In de stallen 1 en 2 wordt vrouwelijk jongvee tot 2 jaar gehuisvest met een emissiefactor van 4,4
kg NH3 per dierplaats per jaar.
^ In stal 3 wordt vrouwelijk jongvee tot 2 jaar gehuisvest op het huisvestingssysteem ligboxenstal
met roostervloer voorzien van rubber matten en composiet nokken met hellend profiel,
kunststofcassettes met kleppen in de roosterspleten en met mestschuif (BWL 2015.05.V1). Dit
huisvestingssysteem is voor vrouwelijk jongvee tot 2 jaar niet opgenomen in de Regeling
ammoniak en veehouderij (Rav). Het huisvestingssysteem heeft dezelfde emissiefactor als
overige huisvestingssystemen van 4,4 kg NH3 per dierplaats per jaar.
^ In stal 1 worden fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar gehuisvest met een emissiefactor
van 6,2 kg NH3 per dierplaats per jaar.
^ In stal 2 worden vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden gehuisvest met een
emissiefactor van 5,3 kg NH3 per dierplaats per jaar.
Deze huisvestingssystemen voldoen op grond van bovenstaande aan BBT.
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5.3

Directe schade door uitstoot van ammoniak

Bij het verlenen van omgevingsvergunningen voor de activiteit inrichting kan mogelijke directe
schade aan bossen en andere vegetaties door de uitstoot van ammoniak van belang zijn. Volgens
vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt het rapport
Stallucht en Planten uit juli 1981 (rapport), van het Instituut Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO)
hiervoor gehanteerd.
Blijkens dit rapport is onderzoek gedaan naar de mogelijke schade op planten en bomen als gevolg
van de uitstoot van ammoniak uit stallen waarin dieren worden gehouden. Schade door de uitstoot
van ammoniak kan zich in de praktijk voordoen bij intensieve kippen- en varkenshouderijen. Ter
voorkoming van dergelijke schade blijkt dat een afstand van minimaal 50 meter tussen stallen en
meer gevoelige planten en bomen, zoals coniferen, en een afstand van minimaal 25 meter tot
minder gevoelige planten en bomen kan worden aangehouden. Toetsing aan dit rapport is, blijkens
de uitspraak in de casus E03.98.0118, nog steeds conform de meest recente, algemeen aanvaarde
milieutechnische inzichten.
Binnen 50 meter van de inrichting liggen geen percelen waar gevoelige gewassen, zoals vermeld in
het rapport, worden geteeld. Tevens worden er binnen 25 meter van de inrichting geen minder
gevoelige planten en bomen geteeld. De inrichting voldoet aan de eisen die volgen uit het rapport.

5.4

Conclusie

Het geplande huisvestingssysteem voldoet aan de eisen voor maximale emissie zoals deze zijn
vermeld in bijlage 1 bij het Besluit emissiearme huisvesting. De inrichting voldoet na de geplande
uitbreiding en wijzigingen aan het criterium van de Wav, de BBT voor de emissie van ammoniak en
het rapport Stallucht en Planten.

6

LUCHT

6.1

Luchtkwaliteit

Het wettelijke kader voor de luchtkwaliteit is gegeven in de volgende documenten:
^ Titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen van de Wm;
^ Besluit niet in betekenende mate bijdragen luchtkwaliteitseisen;
^ Regeling niet in betekenende mate bijdragen luchtkwaliteitseisen;
^ Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007;
^ Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007;
^ Besluit gevoelige bestemmingen luchtkwaliteitseisen;
^ Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).
Voor de kwaliteit van de buitenlucht zijn in bijlage 2 bij de Wm bepaalde milieukwaliteitseisen voor
de buitenlucht opgenomen. Deze milieukwaliteitseisen zijn grenswaarden voor zwaveldioxide,
stikstofdioxide, stikstofoxiden, fijn stof (PM10 en PM2,s), lood, koolmonoxide en benzeen.

6.2

Beste beschikbare technieken

Om een hoog niveau van bescherming van het milieu mogelijk te maken, dient de inrichting de meest
doeltreffende technieken toe te passen om de emissies naar de lucht en andere nadelige gevolgen
voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel
mogelijk te beperken. Voor diercategorieën waarvoor het redelijk is om emissie-eisen te stellen zijn
maximale emissiewaarden opgenomen in het Besluit emissiearme huisvesting. Het Besluit
emissiearme huisvesting geeft een goed beeld van de 'stand der techniek'. Bij het vaststellen van dit
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besluit is uitgegaan van de nieuwste en de beschikbare technieken. De maximale emissiewaarden
zijn opgenomen in bijlage 2 bij het Besluit emissiearme huisvesting.
Indien door verlening van de vergunning niet kan worden bereikt dat in de inrichting ten minste de
voor de inrichting in aanmerking komende BBT worden toegepast, moeten wij de vergunning
weigeren.
Binnen de inrichting worden geen dieren gehouden waarvoor in bijlage 2 bij het Besluit emissiearme
huisvesting maximale emissiewaarden zijn vastgesteld.

6.3

Berekeningen luchtkwaliteit

Voor de inrichting is een ISL3a-berekening uitgevoerd. Hieruit volgt dat er geen overschrijdingen van
de grenswaarden optreden op locaties waar beoordeling dient plaats te vinden.
Voor de invoergegevens en de volledige berekening wordt verwezen naar de bijlage ISL3aberekening.
Wij zijn dan ook van oordeel dat vergunningverlening niet in betekende mate bijdraagt aan de
concentratie in de buitenlucht van die stof. Titel 5.2 van de Wm verzet zich dan ook niet tegen het
verlenen van de aangevraagde vergunning.

6.4

Conclusie

De immissie van fijn stof (PM10 en PM2,s) na de uitbreiding van de inrichting valt binnen de normen
voor luchtkwaliteit uit de Wm. Hiermee wordt voldaan aan de BBT. Luchtkwaliteit vormt geen
belemmering voor de verlening van de vergunning.

7

VOLKSGEZONDHEID

7.1

Algemeen

Volksgezondheid is een wezenlijk onderdeel van het begrip milieu. Dit betekent dat, indien door het
in werking zijn van een inrichting risico's voor de volksgezondheid kunnen ontstaan, deze risico's
gelet op artikel 1.1, lid 2, aanhef en onder a, van de Wet milieubeheer in samenhang met artikel 1.1,
lid 2, en artikel 2.14, lid 1 onder a2, van de Wabo als gevolg voor het milieu bij de beoordeling van de
aanvraag moeten worden betrokken.

7.2

Toetsingskaders

Op 7 juli 2016 zijn de onderzoeksrapporten 'Veehouderij en gezondheid omwonenden (VGO-1)' en
'Emissies van endotoxinen uit de Veehouderij' gepubliceerd, waarin wordt aangetoond dat
omwonenden rond veehouderijen gezondheidsrisico's kunnen lopen door de blootstelling aan
emissies uit deze veehouderijen. Met name endotoxine is voor luchtwegklachten een relevante
component in de (fijn)stof emissie uit veehouderijen. De rapporten betreffen de nieuwste
wetenschappelijke inzichten en worden daarom bij de afweging voor gezondheid betrokken.
Op 16 juni 2017 is een aanvullend VGO-rapport gepubliceerd. In het aanvullend VGO-onderzoek
(VGO-2) zijn de onderzoeksgegevens statistisch uitvoeriger geanalyseerd. De aanvullende statistische
analyses voor de pluimveehouderij bevestigen de eerdere conclusies uit het VGO-1 rapport dat
mensen rond pluimveehouderijen een grotere kans hebben op longontsteking. Verder volgt uit het
onderzoek dat het risico op longontsteking rond een geitenhouderij verhoogd is. De oorzaak van
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deze verhoogde kans op longontstekingen rondom geitenhouderijen kan door de onderzoekers (nog)
niet worden aangegeven.
Op dit moment zijn er voor de beoordeling van de risico's voor de volksgezondheid veroorzaakt door
emissies vanuit veehouderijen, twee, in Noord-Brabant ontwikkelde toetsingskaders beschikbaar. Dit
zijn de 'Handreiking Veehouderij en Volksgezondheid' (Handreiking). De Handreiking bevat een
praktisch stappenplan waarin de afweging wordt gemaakt of de gemeente zelf de beoordeling
uitvoert, dan wel dat een GGD-advies noodzakelijk wordt geacht. De Notitie bevat een specifiek
toetsingskader voor endotoxine.

7.3

Handreiking Veehouderij en Volksgezondheid

In de Handreiking zijn acht stappen opgenomen op grond waarvan eventueel advisering vanuit de
GGD noodzakelijk wordt geacht. De ontwikkeling is hieraan getoetst.
Op grond van toetsing aan de Handreiking is geen sprake van een verhoogd risico voor de
volksgezondheid. Er is daarom geen reden om de GGD om advies te vragen.
Maatregelen en voorzieningen
Binnen de inrichting zijn de bepalingen ingevolge de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren van
toepassing. Deze bepalingen waarborgen dat dierziektes binnen de inrichting zoveel mogelijk worden
voorkomen, dan wel worden bestreden.
Voorts bedraagt de afstand tot woningen die niet behoren bij een veehouderij meer dan 250 meter.
Deze ruimtelijke scheiding zorgt voor een verdere beperking van risico's ten gevolge van zoönosen.
Voor zover gezondheidsrisico's kunnen ontstaan door geur-, fijn stof-, stofemissie en geluid wordt
erop gewezen dat aan de geldende wet- en regelgeving wordt voldaan en dat een aanvullende toets
op volksgezondheid is uitgevoerd (zie ook de andere overwegingen in deze). Aan de geldende
normstellingen, dan wel bepalingen uit de Wet geurhinder en veehouderij c.q. de gemeentelijke
geurverordening, Titel 5.2 van de Wet milieubeheer, artikel 2.5 van het Activiteitenbesluit en de
Handreiking industrielawaai en vergunningverlening c.q. de gemeentelijke Nota industrielawaai
wordt voldaan. Gezondheidsrisico's door deze aspecten worden daarom niet aannemelijk geacht.

7.4

Beoordeling en conclusie

Op grond van de toetsing aan de Handreiking wordt geconcludeerd dat de ontwikkeling geen
verhoogde risico's oplevert voor de volksgezondheid dat de vergunning om die reden moet worden
geweigerd.

8

GELUID

8.1

Algemeen

De uitgangssituatie zijn de geldende geluidsvoorschriften in de geldende vergunning, omdat het hier
een veranderingsvergunning betreft.

8.2

Beschrijving van de activiteiten

De bedrijfsactiviteiten van de inrichting hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze
geluidsemissie wordt vooral bepaald door:
^ verladen van vee;
^ leegzuigen van mestkelders;
^ verwijderen van vaste mest;

Melkveehouderij van den Broek V.O.F., Torenvalkweg 9 te Odiliapeel

^
^
^
^
^

vullen van voedersilo's;
ophalen van melk;
vullen van de kuilplaat;
gebruik van machines en installaties;
ophalen van kadavers.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand
waarbij de inrichting volledig gebruik maakt van de volledige capaciteit in de betreffende
beoordelingsperiode. Beoordeeld worden de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus, de maximale
geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

8.3

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

In de huidige vergunning zijn de volgende geluidsnorm voor het langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau opgenomen:
^ 40 dB(A) in de dagperiode (tussen 07.00 uur en 19.00 uur).
^ 35 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 uur en 23.00 uur).
^ 30 dB(A) in de nachtperiode (tussen 23.00 uur en 07.00 uur).
Gezien de afstand tot de omliggende woningen en de activiteiten die binnen de inrichting worden
uitgevoerd, is het aannemelijk dat aan de voornoemde geluidsnorm kan worden voldaan.

8.4

Maximaal geluidsniveau

In de huidige vergunning zijn de volgende geluidsnorm voor het maximaal geluidsniveau opgenomen:
^ 70 dB(A) in de dagperiode (tussen 07.00 uur en 19.00 uur).
^ 65 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur).
^ 60 dB(A) in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur).
Gezien de afstand tot de omliggende woningen en de activiteiten die binnen de inrichting worden
uitgevoerd, is het aannemelijk dat aan voornoemde geluidsnorm kan worden voldaan.

8.5

Indirecte hinder

Onder indirecte hinder wordt verstaan hinder die niet rechtstreeks voortvloeit uit de activiteiten van
de inrichting maar wel kan worden toegeschreven aan de aanwezigheid van de inrichting. Als gevolg
van transportbewegingen van en naar de inrichting kunnen omwonenden geluidsoverlast
ondervinden.
Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens de
circulaire 'Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting. beoordeling in
het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer' d.d. 29 februari 1996.
Indirecte hinder is aan de orde. Het (vracht)verkeer van de inrichting is voor woningen in de
omgeving herkenbaar als afkomstig van de inrichting, maar voldoet op basis van de beperkte
aantallen en/of de afstand ten opzichte van de woningen aan de gestelde geluidsnorm.

8.6

Beste Beschikbare Technieken

In de in bijlage 1 bij de Regeling omgevingsrecht opgenomen lijst met aangewezen BBT-documenten
zijn geen documenten met betrekking tot de milieu-essentie geluid aangewezen. Om een hoog
niveau van bescherming van het milieu mogelijk te maken, dient de inrichting de meest
doeltreffende technieken toe te passen om de emissie van geluid en andere nadelige gevolgen voor
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het milieu die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel
mogelijk te beperken.
Indien door verlening van de vergunning niet kan worden bereikt dat in de inrichting ten minste de
voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast, moeten
wij de vergunning weigeren.

8.7

Conclusie

Ten aanzien van de langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, maximale geluidsniveaus en indirecte
hinder is de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar en passen binnen de geldende
geluidsvoorschriften.

9

BODEM

9.1

Algemeen

Binnen de inrichting zijn de volgende bodembedreigende activiteiten reeds vergund of gemeld:
^ opslag van olieproducten;
^ opslag van ontsmettings-, reinigings- en diergeneesmiddelen;
^ opslag van gewasbeschermingsmiddelen en biociden;
^ opslag van voerproducten;
^ opslag van drijfmest;
^ opslag van vaste mest;
^ gebruiken van een werkplaats.
Met de onderliggende aanvraag veranderen bovenstaande bodembedreigende activiteiten niet.
Het betreft hier het veranderen van een inrichting. Met betrekking tot de bodembedreigende
activiteiten is hier artikel 2.11, lid 2 van het Activiteitenbesluit van toepassing. Dit artikel geeft aan
dat bij een verandering van de inrichting maatwerkvoorschriften opgesteld kunnen worden, indien
het gelet op de aard of de mate waarin de inrichting verandert nodig is de bodemkwaliteit vast te
leggen.
Beoordeeld wordt of een mogelijke aantasting of verontreiniging van de bodem kan ontstaan door
een bodembedreigende activiteit. Uitgangspunt hiervoor is de Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming (NRB).

9.2

Conclusie

Uit de beoordeling van de aanvraag blijkt dat er ten aanzien van de bescherming van de bodem door
het bedrijf voldoende maatregelen en voorzieningen zijn getroffen.

10

OVERIGE MILIEUASPECTEN

10.1 Algemeen
De wijzigingen die worden aangevraagd met onderhavige veranderingsvergunning hebben een zeer
geringe tot geen invloed op de milieuaspecten Afval, Veiligheid, Energie en Externe veiligheid.

10.2 Conclusie
De aspecten Afval, Veiligheid, Energie en Externe veiligheid zijn voldoende ondervangen door de
voorschriften uit vigerende vergunningen of uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. In deze
veranderingsvergunning worden daarom geen voorschriften gesteld voor deze aspecten.
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BIJLAGE V.

DIERTABEL

Diersoort
(Rav mei 2020, Rgv juli 2018 en fijn stof 2020)
Stal
nummer

1

Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige
huisvestingssystemen, beweiden ten minste 720
uur in een kalender jaar (PAS 2015.08-02) (A
1.100)

1

Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar,
emitterend mest oppervlak van grup max. 1,2
m2 per koe, GL BB 93-06-009 (A 1.1)
Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar,
ligboxenstal met roostervloer, voorzien van
rubber matten en composiet nokken met een
hellend profiel, kunststofcassettes met kleppen
in de roosterspleten en met mestschuif, BWL
2015.05.V1 (A 1.28)

1

1
1
2
2
2

3

Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige
huisvestingssystemen (A 3.100)
Fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar,
overige huisvestingssystemen (A 7.100)
Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige
huisvestingssystemen (A 3.100)
Vleeskalveren tot circa 8 maanden, overige
huisvestingssystemen (A 4.100)
Vleesstieren en overig vleesvee van 8 tot 24
maanden (roodvleesproductie), overige
huisvestingssystemen (A 6.100)
Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige
huisvestingssystemen (A 3.100)
Totaal

Omrekenfactor
kg NH3 Z g Z dier
oue Z
dier Z
dier Z
Z jaar
jaar
sec
118
12,35

aantal

Vergunningssituatie
oue Z sec
kg NH3
g Z jaar
Z jaar

aantal

232

2.865,2

27.376

Aanvraag situatie
oue Z sec
kg NH3
Z jaar

0

g Z jaar

0,0

0

0,0

0

1.740,0

42.920

5,7

81

9

51,3

729

6

148

0

0,0

0

290

-

4,4

38

21

-

92,4

798

41

-

180,4

1.558

-

6,2

170

0

-

0,0

0

50

-

310,0

8.500

-

4,4

38

20

-

88,0

760

70

-

308,0

2.660

35,6

3,5

33

8

284,8

28,0

264

0

0,0

0,0

0

35,6

5,3

170

12

427,2

63,6

2.040

20

712,0

106,0

3.400

-

4,4

38

59

-

259,6

2.242

59

-

259,6

2.242

712,0

3.448,1

34.209

712,0

2.904,0

61.280
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BIJLAGE VI. GEURBEREKENING
Berekende ruwheid: 0,18 m
Meteo station: Eindhoven

Brongegevens:
Volgnr. BronID

X-coord.

Y-coord.

1

177 039

404 319

Torenvalkw9-stal2

EP Hoogte Gem.geb.
hoogte
1,5
3,5

EP Diam.

Ycoordinaat
404 609
403 717
405 706

Geurbelasting
0,1
0,0
0,0

0,50

EP Uittr.
snelh.
0,40

Geur gevoelige locaties:
Volgnummer
2
3
4

GGLID
Hemelrijkstraat 17
Rietven 9
Odiliapeel kom

Xcoordinaat
177 506
177 048
177 210
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Geurnorm
8,0
10,0
3,0

E-Aanvraag
712

BIJLAGE VII. BEGRIPPEN
Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-,
NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de
vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of
correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en
installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of
installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het
voorschrift anders is bepaald.
Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte
benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en
afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen
en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.
BESTELADRESSEN:
publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:
^ AI-bladen bij:
SDU Service, afdeling Verkoop
Postbus 20025
2500 EA DEN HAAG
telefoon (070) 378 98 80
telefax (070) 378 97 83
www.sdu.nl
^

PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

^

DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:
Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop
Postbus 5059
2600 GB DELFT
telefoon (015) 269 03 91
telefax (015) 269 01 90
www.nen.nl

•

BRL-richtlijnen bij:
KIWA Certificatie en Keuringen
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
telefoon (070) 414 44 00
telefax (070) 414 44 20

^

InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.
www.infomil.nl

AFVALSTOFFEN:
Het begrip afvalstoffen is gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wm: Alle stoffen, preparaten of
voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):
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Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende
technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan
veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten
en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de
inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft,
redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede
begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden,
alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.
BREF:
Referentiedocument waarin over een onderwerp o.a. de beste beschikbare technieken zijn
beschreven.
GELUIDBELASTING:
De etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau.
GELUIDSNIVEAU IN DB(A):
Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de
Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de
IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.
LANGTIJDGEMIDDELDE BEOORDELINGSNIVEAU (LAr,cr):
Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een
bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van
impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de
'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.
MAXIMAAL GELUIDSNIVEAU (LAmax):
Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de
meteocorrectieterm Cm. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.
REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE:
Toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een
bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode.
WONING:
Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruik wordt of daartoe is bestemd.
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