Ontwerp omgevingsvergunning UV 20180228
Aanvraag
Op 28 december 2018 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het
veranderen van een pluimveehouderij op het adres Relder 3 te Ospel. De aanvraag is geregistreerd
onder nummer UV 20180228. We hebben aanvullende gegevens ontvangen op 10 april 2019 en 12
april 2019. De volgende stukken maken onderdeel uit van de aanvraag:
- Aanvraagformulier, ingekomen op 28 december 2018;
- Tekening, werknummer 4521-15 versie 7, ingekomen op 10 april 2019;
- Bijlage BBT, ingekomen op 10 april 2019;
- Aanvullende gegevens aanvraag Relder 3 te Ospel, ingekomen op 10 april 2019;
- Bijlage ingekomen op 12 april 2019.
Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:
- Er wordt een OF vergunning aangevraagd. Voor de stallen J, C en E wordt aangevraagd dat
de droogtunnel niet in werking hoeft te staan.
Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo
omschreven omgevingsaspecten:
- Het oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een
inrichting of mijnbouwwerk.
Bevoegd gezag
Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit
omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale
omgevingsvergunning te verlenen. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk
dat in ons besluit alle relevante aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke
leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en
brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning
verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.
Ontvankelijkheid
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor (Ministeriële regeling
omgevingsrecht) getoetst op ontvankelijkheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak.
De aanvrager is hierop in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren. We hebben
deze ontvangen. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag alsmede de latere aanvulling daarop 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.
Procedure
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (uitgebreide procedure).
Overwegingen
De aanvraag is beoordeeld aan de artikelen van de Wabo, het Besluit omgevingsrecht en de
Ministeriële regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat de aanvraag voldoet en daarom verlenen wij de
gevraagde omgevingsvergunning. In de bijlage zijn de nadere inhoudelijke overwegingen opgenomen.
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Ontwerp besluit
Burgemeester en wethouders zijn voornemens, gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht en bovenstaande overwegingen de omgevingsvergunning te verlenen
De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de aanvraag deel uitmaakt van de
vergunning en onder de in bijlage opgenomen voorschriften. De gevraagde omgevingsvergunning
wordt verleend voor de volgende activiteit:
- Het oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het in werking
hebben van een inrichting of mijnbouwwerk.
Zienswijzen en adviezen
De aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken worden op grond van de Algemene
wet bestuursrecht met ingang van 26 april tot en met 6 juni 2019 ter inzage gelegd. Iedereen kan
binnen zes weken na start van de ter inzage termijn eventueel zienswijzen tegen of adviezen over de
ontwerpbeschikking indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Nederweert,
postbus 2728, 6030 AA Nederweert.

Nederweert, 23 april 2019
Burgemeester en wethouders van Nederweert,
Namens dezen,
Afdeling Dienstverlening,

T. Kierkels

Bijlagen:
- Overwegingen en voorschriften
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Overwegingen

Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag:
1.1
1.1.1

Het oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van
een inrichting.
Procedureel

1.1.1.1 Activiteitenbesluit
In het Activiteitenbesluit zijn voor verschillende activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen
vinden algemene voorschriften opgenomen. Met het Activiteitenbesluit wordt de vergunningplicht
vanwege het onderdeel milieu voor de meeste inrichtingen opgeheven. Alleen IPPC-installatie
(Integrated Pollution Prevention and Control) en inrichtingen die zijn aangewezen als
vergunningplichtig in bijlage I van het Besluit omgevingsrecht (Bor) blijven vergunningplichtig op grond
van de Wabo. Deze inrichtingen worden aangemerkt als type C-inrichtingen.
De vergunningaanvraag heeft betrekking op een IPPC- installatie. De inrichting wordt dan ook
aangemerkt als een type C inrichting. De inrichting is daarmee vergunningplichtig met dien verstande
dat een aantal voorschriften uit het Activiteitenbesluit rechtstreeks, dus zonder dat deze in deze
vergunning expliciet zijn opgenomen, mogelijk van toepassing zijn. Voor zover dit het geval is, is dit
elders in deze beschikking (paragraaf Activiteitenbesluit) aangegeven.
Op grond van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit dient de wijziging van de inrichting te worden
gemeld. De informatie uit de aanvraag hebben wij aangemerkt als de melding.
1.1.1.2 Besluit milieueffectrapportage (Besluit MER)
Hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer (Wm) behandelt het milieueffectrapport (MER). De Wm maakt
onderscheid tussen activiteiten waarbij het opstellen van een MER verplicht is (MER-plicht) en
activiteiten waarbij het bevoegd gezag moet beoordelen of een MER nodig is (MERbeoordelingsplicht). Het gaat bij veehouderijen volgens het Besluit milieueffectrapportage (Besluit
MER) dan om activiteiten in de vorm van het oprichten, wijzigen of uitbreiden van een installatie voor
het fokken, mesten of houden van dieren. In de bijlage bij het Besluit MER ligt in de vorm van een
drempelwaarde per diercategorie vast wanneer voor een initiatief de MER-plicht (onderdeel C van de
bijlage) of de MER-beoordelingsplicht (onderdeel D van de bijlage) geldt. Bij de voorliggende
aanvraag blijkt dat er geen wijzigingen zijn met betrekking tot het aantal te houden dieren. Wij zien
geen reden om een MER te laten opstellen.
1.1.1.3 Richtlijn industriële emissies
Vanaf 1 januari 2013 is de Europese richtlijn industriële emissies (RIE) in de Nederlandse
milieuwetgeving geïmplementeerd (richtlijn 2010/75/EU, PbEU L334). De RIE geeft milieueisen voor
de installaties die genoemd staan in de bij de richtlijn horende bijlage I. Wanneer een installatie daar
genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie. Binnen de inrichting waar deze beschikking
betrekking op heeft, bevinden zich één of meer IPPC-installaties. Het gaat hier om:
 Intensieve pluimvee- of varkenshouderij met meer dan 40.000 pluimvee (categorie 6.6 a).
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.
Bij het bepalen van wat BBT is voor een IPPC-installatie, moeten wij rekening houden met Europese
referentiedocumenten (BREF-documenten). Deze documenten geven een overzicht van de
beschikbare milieutechnieken en wijzen de technieken aan die de beste milieuprestaties leveren en
daarnaast economisch en technisch haalbaar zijn. Deze aanwijzingen worden BBT-conclusies
genoemd. De procedure tot vaststelling en bekendmaking van BBT-conclusies vindt op Europees
niveau plaats. Deze BBT-conclusies worden via internet bekend gemaakt, totdat deze zijn vervangen
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door actuele conclusies. Voor de nieuwe BBT-conclusies zorgt de Europese Commissie zelf voor
publicatie op internet.
Er moet worden voldaan aan de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit en aan andere relevante BBTconclusies. Op grond van bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht moet voor het bepalen van BBT
voor de installaties en processen binnen de inrichting aanvullend een toetsing plaatsvinden aan
relevante aangewezen informatiedocumenten over BBT.
Uit jurisprudentie met betrekking tot het bepalen van BBT bij het toetsten aan BBT-conclusies bij
vergunningverlening, is gebleken dat het bevoegd gezag bij het toetsten aan BBT-conclusies de
actualiteit hiervan moet nagaan ten aanzien van de ontwikkelingen van BBT, die sinds het vaststellen
van de BBT-conclusies hebben plaatsgevonden. Op 15 februari 2017 zijn door de Commissie de
meest actuele BBT-conclusies voor de intensieve pluimvee- en varkenshouderij vastgesteld.
Bij het nemen van deze beschikking hebben wij rekening gehouden met de volgende BBT-conclusies:
Categorie in bijlage 1 RIE
BBT-conclusies
Andere relevante BBThoofdactiviteit
conclusies / BREF’s
6.6a: Intensieve pluimvee- of
BBT conclusies voor de
BREF op- en overslag
varkenshouderij met meer dan
Intensieve pluimvee- en
bulkgoederen (BREF ESB)
40.000 plaatsen pluimvee
varkenshouderij
BREF Energie-efficiëntie
Naast de BBT-conclusies hebben wij rekening gehouden met de volgende in de bijlage bij de Mor
aangewezen informatiedocumenten over beste beschikbare technieken:
- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB), maart 2012;
- Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij;
- Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, september
2016.
Voor een verdere beschouwing van de beste beschikbare technieken, verwijzen wij naar de
afzonderlijke toetsing aan de relevante milieucompartimenten.
Als het toepassen van de BBT-conclusies leidt tot buitensporig hoge kosten als gevolg van de
geografische ligging, de lokale milieuomstandigheden of de technische kenmerken van de IPPCinstallatie mogen in specifieke gevallen minder strenge emissiegrenswaarden worden vastgesteld.
Een dergelijke afwijking moet in de vergunning uitdrukkelijk worden gemotiveerd.
BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij
De BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij bevatten de volgende aspecten:
Milieubeheerssystemen
Een milieubeheerssysteem heeft tot doel om de algehele milieuprestaties van de veehouderij te
verbeteren. Het gaat dan onder meer om het opstellen van een milieubeleid, de planning, vaststelling
en uitvoering van procedures en het controleren van de prestaties en het nemen van corrigerende
maatregelen. Dit aspect vertaalt zich in de zin van een verplichte boekhouding, waarin onder meer
water- en energieverbruik, hoeveelheid veevoer en de hoeveelheid afval en meststoffen worden
bijgehouden. Hiervoor gelden de registratievoorschriften zoals deze zijn opgenomen in het
Activiteitenbesluit (voor zover dit van toepassing is) en deze vergunning. Met betrekking tot de
meststoffen gaat het hier om de voorwaarden die zijn opgenomen in het mestbeleid.
Goede bedrijfspraktijken
Dit aspect vertaalt zich in noodplannen, voorlichting en opleiding van personeel en het onderhouden
van installaties. Hiervoor gelden de voorschriften zoals deze zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit
(voor zover dit van toepassing is) en deze vergunning. Daarnaast zijn hiervoor regels opgenomen in
de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Dit geldt voor de voorlichting en opleiding van personeel en
het onderhoud van gereedschap, machines en installaties (arbeidsmiddelen). Om veilig en gezond te
kunnen werken dienen arbeidsmiddelen in goede staat te verkeren en op de juiste wijze te worden
gebruikt. Voor specifieke installaties zijn controlevoorschriften opgenomen in het Activiteitenbesluit
(voor zover dit van toepassing is) en deze vergunning.
Een ander onderdeel van een goede bedrijfspraktijk is het zodanig situeren van activiteiten om
overlast naar de omgeving te beperken. Dit vindt zijn uitwerking in de verschillende toetsingskaders
die in deze beoordeling zijn behandeld.
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Verder gaat het om het zodanig opslaan van dode dieren dat emissies worden voorkomen of
verminderd. De regels voor het opslaan en afvoeren van dode dieren (kadavers) staan in de Regeling
dierlijke producten. In de omgevingsvergunning is geen verdere toets nodig.
Voedingsbeheer
De uitstoot van mineralen uit mest, waar dit aspect betrekking op heeft, is geïmplementeerd in het
mestbeleid en behoeft in de omgevingsvergunning geen verdere toets.
Efficiënt gebruik van water / emissies uit afvalwater
In de BBT-conclusies worden een aantal waterbesparende maatregelen beschreven. Het gaat hierbij
om gebruik van hogedrukreinigers welke zuiniger zijn bij het schoonspuiten van stallen, het ijken,
controleren en onderhouden van drinkwaterinstallatie en het bijhouden van het waterverbruik.
Hiervoor gelden de voorschriften zoals deze zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit. Verder wordt
voor het waterverbruik en de besparende maatregelen verwezen naar de toetsing zoals elders in de
beoordeling van de aanvraag is opgenomen.
Voor het uitrijden van afvalwater gelden eveneens de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en voor
het lozen van afvalwater met meststoffen geldt het Besluit gebruik meststoffen.
Efficiënt gebruik van energie
In de BBT-conclusies worden enkele aspecten als isolatiewaarden in stallen, ventilatiewijzen en
verlichting beschreven. Voor het energieverbruik en de besparende maatregelen wordt verder
verwezen naar de toetsing zoals elders in de beoordeling van deze aanvraag is opgenomen.
Huisvestingssystemen
In de BBT-conclusies zijn, voor wat betreft de diercategorieën waarvoor voldoende bewezen
technieken zijn ontwikkeld, huisvestingssystemen beschreven welke voldoen aan het criterium van
BBT. De passende maatregelen tegen verontreiniging zijn voor de vergunninghouder hierbij niet
alleen op het gebruik van de stallen van toepassing, maar ook op de kosten, bouwwijze, ontwerp,
onderhoud en ontmanteling ervan. Hierbij spelen de emissies van ammoniak, geur, stof en geluid een
rol, maar ook het energieverbruik en het afvalwater zijn afwegingscriteria.
Uit de beoordeling hierna onder de kopjes “Ammoniak” en “Luchtkwaliteit” blijkt dat de toegepaste
emissiearme (huisvestings)systemen voldoen aan het criterium dat het toepassen van de BBT vereist.
Het uitrijden van varkens- en pluimveemest
Zoals bij de voerstrategieën is aangegeven, heeft dit aspect betrekking op het mestbeleid en behoeft
in de omgevingsvergunning geen verdere toets. Het uitrijden van mest is een aspect dat buiten de
inrichting plaatsvindt.
Voor wat betreft de emissies (ammoniak, geur, zwevende deeltjes (stof) en geluid) wordt hier volstaan
met een verwijzing naar de volgende hoofdstukken waarin dit is beschouwd.
BREF op- en overslag bulkgoederen (BREF ESB)
De BREF ESB is van toepassing op de opslag, het transport en de verlading van vloeistoffen,
vloeibare gassen en vaste stoffen bij IPPC-installaties onafhankelijk van de sector of industrie. Deze
horizontale BREF gaat in op de emissies naar de lucht, bodem, water, waarbij de meeste aandacht
uitgaat naar de emissies naar de lucht. De informatie met betrekking tot emissies van de opslag,
handling en transport van vaste stoffen is gericht op stof.
In de categorie specifieke BREF’s (primaire BREF’s) zijn ook technieken opgenomen voor op- en
overslag. Die technieken zijn dan specifiek voor die branche. De specifieke maatregelen (de primaire
BREF’s) verdienen de voorkeur verdienen boven de generieke maatregelen uit de horizontale
BREF’s). Zo zijn in de (BREF IV) specifieke maatregelen opgenomen voor de opslag van dierlijke
mest. Voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en de opslag van vloeistoffen en gassen in
opslagtanks zijn voorwaarden gesteld in de PGS-richtlijnen. Deze zijn van toepassing op basis van de
algemeen werkende regels in het Activiteitenbesluit of op basis van de voorschriften die in deze
vergunning zijn gesteld. De technische en organisatorische maatregelen uit de BREF ESB zijn
verwerkt in deze Nederlandse BBT-documenten.
De eisen aan emissies naar de lucht uit deze BREF zijn opgenomen in afdeling 2.3 van het
Activiteitenbesluit. Deze regels hebben een rechtstreekse werking.
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Voor de aangevraagde activiteiten en daarbij behorende voorzieningen zijn, rekening houden met de
in dit besluit opgenomen voorschriften, in overeenstemming met de in de BREF ESB genoemde best
beschikbare technieken. De maatregelen staan in een redelijke verhouding tot de schaal van de
installatie.
BREF Energie-efficiëntie
De BREF Energie-efficiency is van toepassing is op alle RIE-inrichtingen, behalve degenen die vallen
onder het systeem van Emissiehandel. Deze BREF bevat derhalve richtsnoeren en conclusies inzake
technieken voor energie-efficiëntie die voor alle onder de RIE vallende installaties in het algemeen als
BAT-compatibel worden beschouwd. Deze BREF:
•
bevat geen specifieke informatie over processen en activiteiten in sectoren die onder andere
BREF-documenten vallen;
•
stelt geen sectorspecifieke BBT vast.
Proces-specifieke BAT voor energie-efficiëntie en daarmee samenhangende energieverbruiksniveaus
worden in de desbetreffende verticale sectorspecifieke BREF-documenten gegeven. Voor het
energieverbruik en de besparende maatregelen wordt verder verwezen naar de toetsing zoals elders
in de beoordeling van de aanvraag is opgenomen. Hieruit volgt dat de aangevraagde en vergunde
activiteiten met de in dit besluit opgenomen voorschriften in overeenstemming zijn met de BREF
Energie-efficiëntie.
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1.1.2
1.1.2.1

Inhoudelijk
Algemeen

Algemeen
De aanvraag heeft betrekking op het oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het in
werking hebben van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder e van de Wabo. De Wabo legt
in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag vast. Een toetsing aan deze
aspecten heeft plaatsgevonden.
Wij beperken ons in het navolgende tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk
op onze beslissing van invloed zijn.
Huidige vergunningsituatie
Ten behoeve van onderhavige inrichting is op 16 november 2015 een (revisie)omgevingsvergunning
verleend. Hierna zijn er op 7 september 2015 en 23 april 2018 omgevingsvergunningen verleend.
In de tabel “Huidige vergunde situatie” is het aantal dieren, de ammoniak-, geur- en fijn stofemissie
weergegeven waarvoor vergunning is verleend en wat rechtsgeldig is. Het maximale aantal te houden
dieren is gelijk aan het aantal dierplaatsen.
Tabel: Huidige vergunde situatie
Stal Diercategorie /
Aantal
huisvestingssysteem dieren

1

J
C
E
F

Legkippen (E2.101)
1
Legkippen (E2.101)
1
Legkippen (E2.101)
Legkippen
2
(E2.11.2.2)
Nageschakelde
3
techniek (E6.4.2)
Totaal

H

1.
2.

3.

Ammoniak emissie
emissie- Totale
factor
emissie
(kg/jr)
(kg/jr)

Geur emissie
emissie- Totale
factor
emissie
(OUE/s) (OUE/s)

Fijn stofemissie
emissie Totale
factor
emissie
(gr/jr)
(kg/jr)

22.000
18.604
18.604
20.856

0,100
0,100
0,100
0,042

2.200,0
1.860,4
1.860,4
876,0

0,35
0,35
0,35
0,34

7.700
6.511
6.511
7.091

5
5
5
65

110
93
93
1.356

80.064

0,002

160,1

-

-

-55%

-908

6.956,9

27.814

743

Diercategorie legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen overige huisvestingssystemen batterijhuisvesting;
Diercategorie legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen volièrehuisvesting 45–55% van de leefruimte roosters
met daaronder een mestband met beluchting. Mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. Roosters
minimaal in twee etages. (BWL 2004.10.V3) beluchtingcapaciteit minimaal 0,5 m³ per dier per uur;
Additionele technieken voor mestbewerking en mestopslag droogtunnel met geperforeerde metalen platen (BWL
2007.09.V2).
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Aangevraagde situatie
Het aantal dieren waarvoor vergunning wordt gevraagd, de ammoniak-, geur- en fijn stofemissie zijn in
de tabel “Aangevraagde situatie” weergegeven. Het maximale aantal te houden dieren is gelijk aan
het aantal dierplaatsen.
Tabel: Aangevraagde situatie 1
Stal Diercategorie /
Aantal
huisvestingssysteem dieren

J

Legkippen
1
(E2.101) +
Nageschakelde
2
techniek (E6.4.2)
Legkippen
1
(E2.101) +
Nageschakelde
2
techniek (E6.4.2)
Legkippen
1
(E2.101) +
Nageschakelde
2
techniek (E6.4.2)
Legkippen
3
(E2.11.2.2) +
Nageschakelde
2
techniek (E6.4.2)
Totaal

C

E

F

1.
2.
3.

0,102

2.244,0

0,35

7.700

2,25

50

18.604

0,102

1.897,6

0,35

6.511

2,25

42

18.604

0,102

1.897,6

0,35

6.511

2,25

42

20.856

0,044

917,7

0,34

7.091

29,25

610

6.956,9

1

3.

Fijn stofemissie
emissie Totale
factor
emissie
(gr/jr)
(kg/jr)

27.814

743

Diercategorie legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen overige huisvestingssystemen batterijhuisvesting;
Additionele technieken voor mestbewerking en mestopslag droogtunnel met geperforeerde metalen platen (BWL
2007.09.V2);
Diercategorie legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen volièrehuisvesting 45–55% van de leefruimte roosters
met daaronder een mestband met beluchting. Mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. Roosters
minimaal in twee etages. (BWL 2004.10.V3) beluchtingcapaciteit minimaal 0,5 m³ per dier per uur.

Legkippen (E2.101)
1
Legkippen (E2.101)
1
Legkippen (E2.101)
Legkippen
2
(E2.11.2.2) +
Nageschakelde
3
techniek (E6.4.2)
Totaal
1.
2.

Geur emissie
emissie- Totale
factor
emissie
(OUE/s) (OUE/s)

22.000

Tabel: Aangevraagde situatie 2
Stal Diercategorie /
Aantal
huisvestingssysteem dieren

J
C
E
F

Ammoniak emissie
emissie- Totale
factor
emissie
(kg/jr)
(kg/jr)

22.000
18.604
18.604
20.856

Ammoniak emissie
emissie- Totale
factor
emissie
(kg/jr)
(kg/jr)
0,100
0,100
0,100
0,042

2.200,0
1.860,4
1.860,4
876,0

6.796,8

Geur emissie
emissie- Totale
factor
emissie
(OUE/s) (OUE/s)
0,35
0,35
0,35
0,34

7.700
6.511
6.511
7.091

27.814

Fijn stofemissie
emissie Totale
factor
emissie
(gr/jr)
(kg/jr)
5
5
5
29,25

110
93
93
610

906

Diercategorie legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen overige huisvestingssystemen batterijhuisvesting;
Diercategorie legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen volièrehuisvesting 45–55% van de leefruimte roosters
met daaronder een mestband met beluchting. Mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. Roosters
minimaal in twee etages. (BWL 2004.10.V3) beluchtingcapaciteit minimaal 0,5 m³ per dier per uur;
Additionele technieken voor mestbewerking en mestopslag droogtunnel met geperforeerde metalen platen (BWL
2007.09.V2).
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1.1.2.2 Activiteitenbesluit
Binnen de inrichting vindt een aantal activiteiten plaats waarvoor het Activiteitenbesluit en de
bijbehorende ministeriële regeling direct werkende regels stelt. Het gaat hier om de onderstaande
activiteiten, welke in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn opgenomen.
-

Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie (§ 3.2.1
met de bijbehorende ministeriële regeling);
In werking hebben van een koelinstallatie (§ 3.2.6 met de bijbehorende ministeriële regeling);
Opslaan en overslaan van goederen (§ 3.4.3 met de bijbehorende ministeriële regeling);
Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen (§ 3.4.5 met de bijbehorende ministeriële regeling);
Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank (§ 3.4.9
met de bijbehorende ministeriële regeling);
Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven (§ 3.5.8 met de bijbehorende ministeriële
regeling.

Wij merken op dat deze activiteit(en) moet(en) plaatsvinden overeenkomstig de voorschriften uit het
Activiteitenbesluit en de daarop gebaseerde ministeriële regeling. Vanwege de rechtstreekse werking
van dit besluit en de bijbehorende ministeriële regeling kunnen in deze vergunning geen voorschriften
worden opgenomen die betrekking hebben op de daarin geregelde activiteiten en aspecten, tenzij dit
besluit of bijbehorende regeling de mogelijkheid biedt tot het stellen van maatwerkvoorschriften. Wij
zien geen aanleiding om maatwerkvoorschriften te stellen.
Dit betekent dat de betreffende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriele
regeling geraadpleegd moeten worden om te zien welke regels hierop van toepassing zijn.
Op de activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het
Activiteitenbesluit van toepassing is, zijn ook afdeling 2.1 “Zorgplicht”, afdeling 2.2 “Lozingen” en
afdeling 2.3 “Lucht” van het Activiteitenbesluit rechtstreeks van toepassing. Op alle activiteiten die
verricht worden binnen de inrichting is ook afdeling 2.4 “Bodem” van het Activiteitenbesluit
rechtstreeks van toepassing, met uitzondering van artikel 2.11, eerste lid.
In deze vergunning zijn met betrekking tot de zorgplicht, lozingen, lucht en bodem voor deze
activiteiten geen (aanvullende) voorschriften gesteld. Dit betekent dat de betreffende afdelingen uit het
Activiteitenbesluit geraadpleegd moeten worden om te zien welke regels hierop van toepassing zijn.
Ook is hoofdstuk 6 “Overgangs- en slotbepalingen” van het Activiteitenbesluit rechtstreeks van
toepassing.
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1.1.2.3

Toetsing aan milieucriteria aangaande agrarische bedrijven

Geur
Er vind geen wijziging plaats in de geuruitstoot ten opzichte van de vergunde situatie.
Ammoniak
Algemeen
De ammoniakemissie vanuit de veehouderij wordt beoordeeld op de volgende onderdelen:
- Wet ammoniak en veehouderij (Wav), ligging ten opzichte van zeer kwetsbare gebieden;
- Besluit emissiearme huisvesting voor landbouwhuisdieren (Besluit emissiearme huisvesting),
beste beschikbare technieken (BBT) en maximale ammoniakemissiewaarden;
- technische kenmerken en de geografische ligging van de installatie alsmede de plaatselijke
milieuomstandigheden (IPPC-omgevingstoets);
- gevolgen van directe ammoniakschade aan gewassen.
Wet ammoniak en veehouderij (Wav)
De Wav stelt regels voor de ammoniakemissie uit de tot de veehouderij behorende dierenverblijven.
Onder de Wav worden uitsluitend de zeer kwetsbare gebieden beschermd. Gebieden zijn zeer
kwetsbaar als zij voor verzuring gevoelig zijn en binnen de (door de provincie begrensde) ecologische
hoofdstructuur (EHS) gelegen zijn. De Provinciale staten van Limburg hebben op 18 april 2008 de
zeer kwetsbare gebieden aangewezen.
De Wav bepaalt dat binnen een zone van 250 meter rond zeer kwetsbare gebieden geen oprichtingen
van veehouderijen zijn toegestaan en dat uitbreidingen van het aantal dieren van één of meer
diercategorieën uitsluitend toegestaan zijn, indien het (gecorrigeerd) maximaal emissieplafond voor
ammoniak wordt gerespecteerd.
Het meest dichtbij gelegen zeer kwetsbaar gebied “De Groote Peel“ ligt, uitgaande van de
aangevraagde situatie, op ongeveer 2.100 meter van de dierenverblijven. Het bedrijf ligt niet in een
250 meter zone om een zeer kwetsbaar gebied. Voor dit bedrijf geldt dan ook geen beperking in de
vorm van een gecorrigeerd maximaal ammoniakemissieplafond. De Wav staat verlening van de
aangevraagde vergunning niet in de weg.
Beste beschikbare technieken (BBT) en maximale ammoniakemissiewaarde
Zoals in bovenstaande paragraaf Richtlijn industriële emissies aangegeven, hebben wij bij het nemen
van deze beschikking onder andere rekening gehouden met de volgende documenten over BBT:
- BBT conclusie voor Intensieve pluimvee- en varkenshouderij;
- de Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij;
- de Oplegnotitie BREF Intensieve pluimvee- en varkenshouderij.
Nederland heeft ervoor gekozen om vanwege de ernst van de ammoniakproblematiek voor
huisvestingssystemen de voorschriften ten aanzien van de emissie van ammoniak vast te stellen in
een ‘algemene maatregel van bestuur’ en niet in de vergunningvoorwaarden. Het Besluit emissiearme
huisvesting stelt voor de huisvesting van verschillende diercategorieën maximale emissiewaarden
voor fijn stof en -ammoniakemissie per dierplaats en geeft aan wanneer hieraan uiterlijk moet zijn
voldaan.
Rekening houdend met afschrijvingstermijnen en de beschikbare informatie zijn in de oplegnotitie een
aantal data opgenomen die belangrijk zijn voor de beoordeling van BBT. Aan de hand van deze
beoordeling is in de oplegnotitie per diercategorie aangegeven welke huisvestingssystemen als BBT
voor het aspect ammoniak kunnen worden aangemerkt. Daarbij wordt het voorbehoud gemaakt dat
die systemen BBT zijn, tenzij dat vanwege andere milieuaspecten niet het geval is.
Toetsing van de aanvraag aan het Besluit emissiearme huisvesting levert de volgende tabel op:
Tabel: Aangevraagde huisvestingssysteem en maximale emissiewaarde (situatie 1)
Stal
diercategorie
emissiewaarde Stal
maximale
nummer
Rav (kg)
- nieuw
emissiewaarde
- bouw
(kg)
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J
C
E
F

Legkippen
Legkippen
Legkippen
Legkippen

0,102
0,102
0,102
0,044

vergunning
verleend
- bestaand
Bestaand
Bestaand
Bestaand
Bestaand

huisvesting

1

0,102
1
0,102
1
0,102
0,070

Ja
Ja
Ja
Ja

1 Er is geen maximale emissiewaarde vastgesteld vandaar dat de aangevraagde emissie hier vermeld is.

Tabel: Aangevraagde huisvestingssysteem en maximale emissiewaarde (situatie 2)
Stal
diercategorie
emissiewaarde Stal
maximale
nummer
Rav (kg)
- nieuw
emissiewaarde
- bouw
(kg)
vergunning
verleend
- bestaand
1
J
Legkippen
0,100
Bestaand
0,100
1
C
Legkippen
0,100
Bestaand
0,100
1
E
Legkippen
0,100
Bestaand
0,100
F
Legkippen
0,042
Bestaand
0,068

voldoet aan
Besluit
emissiearme
huisvesting

Ja
Ja
Ja
Ja

1 Er is geen maximale emissiewaarde vastgesteld vandaar dat de aangevraagde emissie hier vermeld is.

Alle aangevraagde stalsystemen voldoen individueel aan het Besluit emissiearme huisvesting.
Hiermee wordt voldaan aan het Besluit emissiearme huisvesting.
IPPC
De Wav legt in artikel 3, lid 3 een aanvullende toets op bij IPPC-installaties. Deze toets betekent dat
een vergunning moet worden geweigerd als niet kan worden voldaan aan voorschriften, welke nodig
zijn vanwege de technische kenmerken en de geografische ligging van de installatie of de plaatselijke
milieuomstandigheden, maar niet met toepassing van de in aanmerking komende BBT kunnen worden
gerealiseerd.
Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij (Beleidslijn)
De Wav en de RIE schrijven niet voor op welke wijze rekening moet worden gehouden met de
technische kenmerken en geografische ligging van de veehouderij. Ook ontbreekt een omschrijving
van wat onder plaatselijke milieuomstandigheden moet worden begrepen. Om deze leegte te vullen
heeft het ministerie van VROM in 2007 de Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en
veehouderij (Beleidslijn) vastgesteld. Met behulp van de Beleidslijn kunnen wij bepalen of en in
hoeverre strengere emissie-eisen nodig zijn vanwege de technische kenmerken, geografische ligging
of plaatselijke milieuomstandigheden. Deze emissie-eisen worden in de Beleidslijn aangemerkt als
“strenger dan BBT (BBT+)” en “veel strenger dan BBT (BBT++)”. De Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State heeft uitgesproken dat de beleidslijn niet in strijd is met de IPPC-richtlijn (zie
bijvoorbeeld uitspraak van 18 maart 2009, zaak 200800463/1).
Omdat volgens de aanvraag het aantal dieren niet wordt uitgebreid, kan volgens de Beleidslijn worden
volstaan met toepassing van BBT.
Directe ammoniakschade aan gewassen
Directe ammoniakschade is de schade die ammoniak uit stallen kan veroorzaken aan gewassen die
verbouwd worden nabij een stal. In het Activiteitenbesluit worden geen voorschriften gesteld aan
directe ammoniakschade omdat ammoniakschade wordt gezien als bedrijfsschade en niet meer als
milieuschade. Aan de vergunning worden daarom ook geen voorschriften gesteld aan directe
ammoniakschade.
Eindconclusie
Uit voorgaande blijkt dat de aanvraag gelet op ammoniak voldoet aan de wettelijke eisen.
Luchtkwaliteit
Omgevingsvergunning Relder 3 te Ospel - UV 20180228
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Wabo en Wet milieubeheer
Op grond van de Wet milieubeheer gelden de bepalingen van artikel 5.2 en de daarbij behorende
bijlage 2 van de Wet milieubeheer voor de luchtkwaliteitseisen. Op grond van artikel 5.16, lid 1 van de
Wet milieubeheer houdt het bevoegd gezag bij het uitoefenen van de bevoegdheid tot het verlenen
van de omgevingsvergunning rekening met de in bijlage 2 genoemde grenswaarden voor
zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxiden, zwevende deeltjes (PM 10 en PM2,5), lood, koolmonoxide
en benzeen en de richtwaarden voor ozon, nikkel, arseen, cadmium en benzo(a)pyreen.
Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007
In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 staat beschreven op welke plaatsen er getoetst moet
worden. Het toepasbaarheidsbeginsel en blootstelling speelt hierbij een grote rol. Volgens het
toepasbaarheidsbeginsel hoeft op een aantal locaties de luchtkwaliteit niet vastgesteld te worden.
Deze locaties betreffen terreinen van andere inrichtingen, wegen en plaatsen waar het publiek in de
praktijk niet zal verblijven (zoals natuurgebieden met een hek erom, terreinen van het Ministerie van
Defensie, akkers en spoorwegen). Voor de blootstellingstijd geldt dat deze significant moet zijn ten
opzichte van een etmaal. Een plaats met significante blootstelling kan bijvoorbeeld een woning,
school, winkel, loods of sportterrein zijn. Op plaatsen waar geen sprake is van significante blootstelling
hoeft de luchtkwaliteit niet beoordeeld te worden.
Uit de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 blijkt dat de emissie van fijn stof bij agrarische
bedrijven met standaard rekenmethode 3 (SRM3) berekend moeten worden. Het luchtkwaliteitsmodel
ISL3a (welke voldoet aan SRM3) is specifiek bedoeld om de gevolgen van (agrarische en industriële)
puntbronnen op de luchtkwaliteit in de omgeving te bepalen.
Fijn stof komt vooral vrij vanwege de emissie van huid-, mest-, voer- en strooiseldeeltjes uit de stallen.
De beoordeling richt zich dan ook met name op de concentratie fijn stof afkomstig van het houden van
dieren.
Beleidsregel cumulatief toetsen fijn stof uit de veehouderij
Het college van burgemeester en wethouders Nederweert heeft op 19 oktober 2018 de “Beleidsregel
cumulatief toetsen fijn stof uit de veehouderij” vastgesteld. Deze beleidsregel ziet erop toe dat bij de
toetsing van de fijn stof concentratie uit een veehouderij ook de omliggende veehouderijen
gedetailleerd in de berekening worden meegenomen.
Naast de gegevens als bedoeld in artikel 66 en 67, eerste lid, van de Regeling beoordeling
Luchtkwaliteit (Rbl), wordt bij de Beleidsregel Cumulatief toetsen fijn stof uit veehouderijen gebruik
gemaakt van de volgende kenmerken van de omgeving als bedoeld in artikel 73, onder c van de Rbl:
De kenmerken van de emissie van alle veehouderijen waarvan de stallen geheel of gedeeltelijk binnen
een straal van 500 m van het dichtstbijzijnde emissiepunt zijn gelegen met een totale emissie van
zwevende deeltjes (PM 10) van meer dan:
a. 800 kg per jaar in ten minste die gevallen waarbij de totale emissie van zwevende deeltjes
(PM 10 ) van de veehouderij waarop de berekening betrekking heeft meer dan 800 kg per jaar
bedraagt, en
b. 500 kg per jaar in ten minste die gevallen waarbij de totale emissie van zwevende deeltjes
(PM 10) van de veehouderij waarop de berekening betrekking heeft meer dan 500 kg per jaar
bedraagt en uit de gegevens, bedoeld in artikel 66, onder a, blijkt dat de
achtergrondconcentratie hoger is dan 27 μg/m 3.
Emissiefactoren fijn stof
Op grond van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 moet voor de berekening van concentraties
van fijn stof gebruik worden gemaakt van de meest actuele emissiegegevens die zijn gepubliceerd
(voor het laatst in maart 2019) op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de luchtkwaliteit
Onderhavige inrichting betreft een veehouderij. Bij veehouderijen is in het kader van de genoemde
luchtkwaliteitseisen met name de emissie van zwevende deeltjes (PM10 en PM2,5), ofwel fijn
stofemissie van belang.
Voor zwevende deeltjes (PM10) gelden de volgende grenswaarden:
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-

40 microgram per m3 (µg/m3 ) als jaargemiddelde concentratie;
50 microgram per m3 (µg/m3 ) als vierentwintig-uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat
deze maximaal vijfendertig maal per kalenderjaar mag worden overschreden.

Voor zwevende deeltjes (PM2,5) gelden de volgende grenswaarden:
3
- 25 microgram per m , gedefinieerd als jaargemiddelde concentratie.
Toetsing fijn stof (PM10) afkomstig van dieren
Bij de aanvraag is een berekening gevoegd (Bijlage 5.3) van de emissie van zwevende deeltjes als
gevolg van de activiteiten waarvoor deze vergunning wordt aangevraagd. Aan de hand van de
emissiefactoren is met behulp van het rekenprogramma ISL3a versie 2018-1 een berekening gemaakt
van de luchtkwaliteit ter plaatse. Uit de berekening, zie onderstaande tabel, blijkt dat de immissie van
zwevende deeltjes ter plaatse van relevante beoordelingspunten niet boven de 40 microgram per m3
komt en dat er minder dan 35 maal per jaar een overschrijding is van de vierentwintig-uurgemiddelde
concentratie.
Tabel 4: Cumulatieve Toetsing Luchtkwaliteit (fijn stof PM10) aangevraagde situatie
Jaargemiddelde concentratie
Dagen met overschrijding van de
24-uurgemiddelde concentratie
Beoordelingspunt
Aangevraagd
Norm
Aangevraagd
Norm
Relder 2
25
40
15
35
Relder 4
25
40
35
15
Relder 4a
25
40
35
15
Relder 6
25
40
35
15
Relder 8
25
40
35
15
Kampersweg 2
23
40
35
11
Kampersweg 2a
23
40
35
11
Kampersweg 2b
23
40
35
12
Kampersweg 4a
25
40
35
14
Kampersweg 6
25
40
35
14
Kampersweg 6a
25
40
35
14
Kampersweg 7
23
40
35
12
Kampersweg 11
25
40
35
15
Kampersweg 13
25
40
35
15
Uit bovenstaande tabel blijkt dat er overal voldaan wordt aan de norm. De bepalingen van de Wet
milieubeheer voor de luchtkwaliteitseisen staan verlening van de aangevraagde vergunning niet in de
weg.
Toetsing fijn stof (PM2,5) afkomstig van dieren
Voor zwevende deeltjes (PM2,5) geldt met ingang van 1 januari 2015 een grenswaarde voor de
bescherming van de gezondheid van de mens van 25 microgram per m³, gedefinieerd als
jaargemiddelde concentratie. Er zijn al wel commerciële rekenprogramma's op de markt waarmee de
verspreiding van PM2,5 berekend kan worden. De fractie PM2,5 bevat vooral de deeltjes die ontstaan
door condensatie van verbrandingsproducten of door reactie van gasvormige luchtverontreiniging.
Ook stof dat, bijvoorbeeld in de vorm van roet en rook, rechtstreeks vrijkomt bij
verbrandingsprocessen zoals bij transport, industrie en consumenten, bestaat vooral uit kleinere
deeltjes. Stof dat vrijkomt bij mechanische bewegingen, zoals wegdekslijtage en stalemissies, betreft
vooral deeltjes die groter zijn dan PM2,5. Veehouderijen vormen voor zover bekend geen belangrijke
bron van PM2,5 emissies.
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In paragraaf 5.6 is een berekening gemaakt van de luchtkwaliteit ter plaatse. Uit de berekening, zie
onderstaande tabel, blijkt dat de immissie van zwevende deeltjes (PM2,5) ter plaatse van relevante
immissiepunten niet boven de 25 microgram per m3 komt.
Tabel: Toetsing Luchtkwaliteit (fijn stof PM2,5) aangevraagde situatie
Jaargemiddelde concentratie
Beoordelingspunt
Aangevraagd
Norm
Relder 2
13
Relder 4
13
Relder 4a
13
Relder 6
13
Relder 8
13
Kampersweg 2
12
Kampersweg 2a
12
Kampersweg 2b
12
Kampersweg 4a
13
Kampersweg 6
13
Kampersweg 6a
13
Kampersweg 7
12
Kampersweg 11
13
Kampersweg 13
13

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er overal voldaan wordt aan de norm. De bepalingen van de Wet
milieubeheer voor de luchtkwaliteitseisen staan verlening van de aangevraagde vergunning niet in de
weg.
1.1.2.4 Toetsing aan overige aan WABO verbonden milieucriteria
Afvalstoffen
Er vindt geen wijziging plaats in de aard en omvang van het afval van de onderhavige veehouderij.
(Externe) veiligheid
Er vindt geen wijziging plaats in de aard en omvang in de opslag van gevaarlijke stoffen van de
onderhavige veehouderij.
Geluid
De aangevraagde verandering heeft geen akoestische gevolgen. In de vigerende situatie is gerekend
met 1 vrachtwagen laden van mest en 1 vrachtwagen lossen van voer per dag. Er worden meer
transport bewegingen per week aangevraagd. De maximale transport bewegingen (1 vrachtwagen
mest en 1 vrachtwagen voer per dag) blijven ongewijzigd. Omdat deze al in de vigerende situatie zijn
berekend als “worst-case” vind er geen wijziging plaats. De geluidvoorschriften van de onderliggende
vergunning blijven onverkort van kracht.
Energie
Er vindt geen wijziging plaats in de aard en omvang van het energieverbruik van de onderhavige
veehouderij.
Toetsing aan overige richtlijnen, regels en wetten
Het verlenen van deze vergunning houdt niet in dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in
andere wetten en regels (zoals een besluit op basis van de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren)
zijn gesteld dan wel op grond hiervan worden voorgeschreven. In sommige gevallen is ook voor deze
wetten en regels een toestemming van het daarvoor betreffende bevoegde gezag nodig.
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2

Voorschriften

Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:
2.1
2.1.1

Het oprichten veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van
een inrichting.
ALGEMEEN

2.1.1.1
De voorschriften behorende bij de vigerende vergunning verleend d.d. 7 september 2015 met
kenmerk U1 20140175, 16 november 2015 met kenmerk OV 20150140 en 23 april 2018 met kenmerk
UV 20170025 zijn van toepassing op de veranderingen verleend in onderhavige vergunning, tenzij in
de voorschriften anders is bepaald.
2.1.1.2
De inrichting moet in werking zijn volgens de bij de vergunning en de daarin gehanteerde
uitgangspunten, behalve als daarvan blijkens de hierna volgende voorschriften mag of moet worden
afgeweken.
2.1.1.3
Stal F mag enkel in gebruik zijn indien de droogtunnel in werking is.
2.1.1.4
Er mag geen mest van andere locaties aangevoerd worden.
2.1.1.5
Er mag maximaal 4 keer per jaar tussen situatie 1 en situatie 2 gewisseld worden.
2.1.1.6
Minimaal 2 weken voordat er gewijzigd wordt, van de inwerking zijnde situatie, dient dit gemeld te
worden bij toezicht en handhaving van de gemeente.
2.1.1.7
Indien er een storing is aan de droogtunnel dient dit binnen 24 uur te worden gemeld bij toezicht en
handhaving van de gemeente.
2.1.1.8
Er mogen maximaal drie vrachtauto’s per week mest komen ophalen, in situatie 2 (zonder
droogtunnel), in de dagperiode. Per dag mag er er maximaal één vrachtwagen voor het laden van
mest komen.
2.1.1.9
Er mogen maximaal vijf vrachtauto’s per week voer komen lossen in de dagperiode. Per dag mag er
er maximaal één vrachtwagen voor het lossen van voer komen.
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