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O M G E V I N G S V E R G U N N I N G  
 
 
10795740 
 
 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEEUWARDEN; 
 
hebben op 31 juli 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning 
ontvangen voor het oprichten van een nieuwe rundveestal, het slopen 
van twee bestaande bedrijfsgebouwen en actualiseren van de situatie. 
De aanvraag gaat over de locatie Lapedyk 6 te Wytgaard en is 
geregistreerd onder nummer 10795740. 
 
Mts. J.N. en A. van der Weij-Huisman 
Lapedyk 6 
9089 BS  WYTGAARD 
 
OVERWEGINGEN BOUWEN; 
 
Het bouwplan voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit, Besluit 
brandveilig gebruik bouwwerken en de Bouwverordening.    
   
Gezien het Nije Pleats advies van 30 juli 2012 voldoet het bouwplan 
naar ons oordeel aan redelijke eisen van welstand. 
 
Het bouwplan is niet in overeenstemming met het bestemmingsplan 
Buitengebied. De grond waarop de nieuwe stal moet worden opgericht 
ligt deels buiten het op de plankaart aangegeven bouwperceel. Buiten 
het bouwperceel is geen bebouwing toegestaan. 
De aanvraag is op grond van artikel 2.10 lid 2 van de Wabo mede 
aangemerkt als een aanvraag tot het gebruiken van gronden of 
bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan.   
  
OVERWEGINGEN STRIJDIG GEBRUIK; 
 
Aan het bouwplan kan medewerking worden verleend met toepassing van 
het bepaalde in artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) mits de activiteit niet in strijd is 
met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit 
een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. 
   
Hiertoe is de “Ruimtelijke Onderbouwing voor het afwijken van het 
bestemmingsplan ten behoeve van de uitbreiding agrarisch bedrijf 
Lapedyk 6 te Wytgaard” vastgesteld.  
Deze ruimtelijke onderbouwing is gewaarmerkt en maakt deel uit van de 
omgevingsvergunning. 
 
De ruimtelijke onderbouwing is ook voorgelegd aan de gemeenteraad ten 
behoeve van de verkrijging van de noodzakelijke verklaring van geen 
bedenkingen als bedoeld in artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht 
(Bor). 



 
De ontwerp – verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad en de 
ontwerp – omgevingsvergunning hebben vanaf 22 november 2012 voor een 
periode van zes weken ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn er 
………… zienswijzen ingediend. 
 
Op ……………… heeft de gemeenteraad besloten tot afgifte van de 
definitieve verklaring van geen bedenkingen.  
 
   
OVERWEGINGEN VERANDEREN INRICHTING; 
 
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 
(Activiteitenbesluit) 
 
De activiteiten die binnen de inrichting worden aangevraagd, worden 
genoemd in bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) onder: 

 Onderdeel B, lid b, landbouw inrichting waarop het Besluit 
landbouw milieubeheer op grond van artikel 3 of 4 van dat 
besluit niet van toepassing is. Dit vanwege de aanwezigheid van 
meer dan 200 melkkoeien, ouder dan 2 jaar. 

 
De inrichting is daarmee een inrichting type C (als bedoeld in artikel 
1.2 van het Activiteitenbesluit). 
Op grond van artikel 1.4 lid 3 van het Activiteitenbesluit is het 
besluit deels rechtstreeks van toepassing. De vergunninghouder moet – 
naast aan de voorschriften van deze vergunning – ook voldoen aan 
bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit. Ook bepaalde artikelen 
uit de bij het Activiteitenbesluit behorende ministeriële regeling 
(Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer), zijn 
rechtstreeks van toepassing. 
 
Voor de onderhavige inrichting houdt dit in dat moet worden voldaan 
aan de volgende artikelen uit het Activiteiten-besluit en de Regeling 
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer: 
 
1. paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig  
  is van een bodembeschermende voorziening. 
 
De aanvraag voor de vergunning geldt als de op grond van het 
Activiteitenbesluit vereiste melding voor deze activiteiten. In de 
vergunning worden geen voorschriften opgenomen voor deze activiteiten.  
 
Ten aanzien van de aspecten genoemd in de artikelen 2.14 en 2.20 van 
de Wabo die bij de vergunningverlening dienen te worden betrokken, 
overwegen wij het volgende.  
  
Artikel 2.14 lid 1 onder a: 
bij beslissing op de aanvraag dienen wij in ieder geval het volgende 
te betrekken: 
1. de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting 

daarvoor gevolgen kan veroorzaken;  
2. de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang 

bezien, die de inrichting kan veroorzaken, mede gezien de technische 
kenmerken en de geografische ligging daarvan;  

3. de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting 
zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen 
die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;  



4. de voor het einde van de in artikel 3.16 van de Algemene wet 
bestuursrecht bedoelde termijn of de krachtens artikel 3.12, zesde 
lid, aangegeven termijn ingebrachte adviezen en zienswijzen;  

5. de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige 
gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te 
voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet 
kunnen worden voorkomen;  

6. het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve 
en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting 
voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor 
zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die 
de inrichting drijft, met betrekking tot de inrichting of het 
mijnbouwwerk toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met 
betrekking tot de inrichting voert.  

 
ad 1.  
De inrichting is gelegen in het buitengebied. De afstand van het 
emissiepunt van de stal tot de dichtstbijzijnde burgerwoning is 
ongeveer 190 meter. In de omgeving van de inrichting zijn voornamelijk 
veehouderijen gelegen. 
 
ad 2.  
De gevolgen voor het milieu, die de inrichting zou kunnen veroorzaken 
hebben hoofdzakelijk betrekking op de onderstaande aspecten: 
 geluid- en trillinghinder, als gevolg van de in de inrichting 

aanwezige installaties en het wegverkeer van en naar de inrichting; 
 
 externe veiligheid, door de opslag van reinigings- en 

ontsmettingsmiddelen; 
 
 bodem- en grondwaterverontreiniging, als gevolg van de opslag van 

mest en dieselolie; 
 
 lozen van afvalwater, het schrobwater van de stallen en het spoelen 

van de melktank en leidingen; 
 
 energieverbruik, als gevolg van de werkzaamheden in de inrichting; 
 
 luchtverontreiniging, door het houden van vee en de opslag van mest 

en de aanwezigheid van een koelinstallatie; 
 
 afvalstoffen, als gevolg van de werkzaamheden binnen de inrichting. 

 
ad 3.  
Er zijn met betrekking tot de inrichting en het gebied geen 
ontwikkelingen te verwachten die van belang zijn met het oog op de 
bescherming van het milieu. 
 
ad 4.  
Tegen de ontwerpbeschikking zijn in dit stadium van de procedure geen 
adviezen en/of zienswijzen ingebracht.  
 
ad 5.  
Ten aanzien van de mogelijkheden tot het beschermen van het milieu, 
overwegen wij het volgende: 
 geluid- en trillinghinder  
 De geluidsruimte wordt in deze vergunning niet verruimt ten opzichte 

van de eerder vergunde situatie; 
 externe veiligheid 



 De PGS 7 ‘Opslag van vaste anorganische meststoffen’ geeft 
richtlijnen op het gebied van brandveiligheid, arbo en milieu. In de 
richtlijn zijn de regels opgenomen voor de opslag van vaste minerale 
anorganische meststoffen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau 
voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Voor de bepaling van het 
vereiste beschermingsniveau is uitgegaan van de huidige stand der 
techniek die geldt voor de bouwkundige uitvoering van 
opslagvoorzieningen, brandbestrijdingssystemen en 

 arbeidsmiddelen. De voorschriften voor de opslag van kunstmest zijn 
gebaseerd op deze PGS.  

 
 De verplichtingen voor bedrijven ten aanzien van gas- en stof 

ontploffingsgevaar zijn verankerd in de Arbowet en het Arbobesluit 
(ATEX). Concreet gaat het voor inrichtingen (bedrijven) dan met name 
om het explosieveiligheidsdocument, de RI&E voor de onderdelen gas- 
en stofontploffing, en de gevarenzone-indeling. 

 De Arbeidsinspectie is de toezichthoudende instantie.  
 Om deze reden worden ten aanzien van stofontploffingsgevaar geen 

voorschriften aan deze vergunning verbonden. 
 
 bodem- en grondwaterverontreiniging  
 Het nationale preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de 

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten 
(NRB). Wij hanteren de NRB als het primaire toetsingskader voor de 
beoordeling van bodembedreigende activiteiten. Het uitgangspunt van 
het nationale bodembeleid is dat door een doelmatige combinatie van 
maatregelen en vloeistofdichte of -kerende voorzieningen een 
verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd. Combinaties van 
voorzieningen en maatregelen die volgens de Bodemrisico Checklist 
(BRCL) leiden tot een emissiescore van 1, dat wil zeggen dat die een 
verwaarloosbaar bodemrisico geven. Deze combinaties van 
voorzieningen en maatregelen representeren de best beschikbare 
technieken (BBT). 

 
 De voorschriften met betrekking tot het beschermen van de bodem zijn 

gebaseerd op de NRB. 
 
 Voor de bovengrondse tanks met vloeibare aardolieproducten is de 

richtlijn PGS 30 uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, 
getiteld ‘Vloeibare aardolieproducten, buitenopslag in kleine 
installaties, opslag tot 150 m³ van brandbare vloeistoffen met een 
vlampunt van 55 tot 100 ºC in bovengrondse tanks’, van toepassing. 
De voorschriften voor de opslag van diesel zijn gebaseerd op deze 
PGS. 

 
 lozen van bedrijfsafvalwater 
 Het afvalwater dat ontstaat, na het reinigen van de melktank en 

leidingen en op de spoelplaats wordt op de gierkelder geloosd. Het 
huishoudelijke afvalwater wordt tevens op de gierkelder geloosd.                  

 
 Energieverbruik 
 Met betrekking tot energiebesparing zijn voorschriften opgenomen die 

gebaseerd zijn op de Circulaire energie in de milieuvergunning. 
 
 Luchtverontreiniging 
 Geurhinder, De Wet geurhinder en veehouderij geeft normen voor de 

geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een 
geurgevoelig object (bijvoorbeeld een woning). Op grond van artikel 
3 van deze wet bedraagt de afstand tussen een veehouderij waar 
dieren worden gehouden van een diercategorie waarvoor niet bij 



ministeriële regeling een geuremissiefactor is vastgesteld, en een 
geurgevoelig object: 

a. binnen de bebouwde kom ten minste 100 meter; 
b. buiten de bebouwde kom ten minste 50 meter. 
  
 Voor melkrundvee is geen geuremissiefactor  vastgesteld. Het 

dichtstbijzijnde geurgevoelige    object is gelegen op ongeveer 190 
meter, er wordt dus ruim voldaan aan de bovenstaande norm;  

 
 Op grond van het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij mag 

een nieuw te bouwen stal en uitbreiding van een stal, niet plaats 
vinden binnen een kwetsbaar gebied of binnen een afstand van 250 tot 
een kwetsbaar gebied. Uit de ammoniakkaart van Friesland (GS-Besluit 
29-01-2008) blijkt dat binnen deze afstand geen kwetsbaar gebied 
gelegen is. 

 Het bovengenoemde besluit stelt ook eisen aan de ammoniakuitstoot 
uit stallen. De maximale emissiewaarde in kg ammoniak per 
dierplaats, van melkkoeien en kalven ouder dan 2 jaar, mag per jaar 
niet meer zijn dan 9,5. Dit geldt voor nieuw te bouwen stallen en 
een uitbreiding van een stal met meer dan 20 koeien (ouder dan 2 
jaar). De emissie vanuit een stal is afhankelijk van het gebruikte 
huisvestingssysteem. In de Regeling Ammoniak en Veehouderij staan de 
emissiefactoren vermeld voor de verschillende huisvestingssystemen. 
De nieuwe ligboxstal (stal A) valt onder de categorie ligboxenstal 
met geprofileerde vlakke vloer met hellende gleuven, regelmatige 
mestafstorten en frequent schuiven met weidegang (A1.12.1). Voor 
deze categorie geldt een emissiefactor van 8,3. Stal B valt onder de 
categorie overige huisvestingssystemen met weidegang (A1.100.1) met 
een emissiefactor van 9,5. De jongveestallen vallen onder categorie 
A3 met een emissiefactor van 3,9. Hiermee wordt voldaan aan het 
Besluit Ammoniak en Veehouderij. De Aangevraagde uitbreiding van het 
jongvee en melkvee kan daardoor vergund worden in de aangevraagde 
stalsystemen. 

 
 De koelinstallatie van de melktank moet zodanig worden beheerd, dat 

voldaan wordt aan het gestelde in het Uitvoeringsbesluit EG 
verordening ozonlaagafbrekende stoffen en het Besluit gefluoreerde 
broeikasgassen milieubeheer. Deze besluiten zijn rechtstreeks 
werkend.  

 
 Afvalstoffen 
 Met betrekking tot bovenstaand aspect veroorzaakt de inrichting geen 

bijzondere belasting voor het milieu. Bij het opstellen van de 
voorschriften is de ‘Leidraad afvalstoffen- en emissiepreventie’ van 
Infomil betrokken en heeft het LAP als basis gediend. 

 
ad 6: 
Ten aanzien van specifieke milieuzorg zijn voorschriften aan deze 
vergunning verbonden. 
 
Artikel 2.14, lid 1 onder b: 
bij de beslissing op de aanvraag dienen wij tevens rekening te houden 
met: 

1. het geldende milieubeleidsplan; 
2. het bepaalde in artikel 10.14 en 10.29a van de Wet milieubeheer; 
3. geldende richtwaarden voor de onderdelen van het     milieu 

waarvoor de inrichting gevolgen kan hebben, voor zover de 
verplichting tot het rekening houden daarmee is vastgelegd 
krachtens of overeenkomstig artikel 5.2 of 5.17 van de Wet 
milieubeheer.  



 
Ad 1. 
Op 29 november 2010 is de beleidsvisie ‘Duurzaam Leeuwarden, de sterke 
stad’ vastgesteld. Hiermee geeft de gemeente Leeuwarden haar ambities 
aan op het gebied van duurzaamheid voor de periode tot 2020.  
Voor de uitvoering van de ambities is de ‘Aanpak Slim met Energie en 
Water’ opgesteld. Beide documenten hebben de status van een plan zoals 
is bedoeld in paragraaf 4.6 ‘Het gemeentelijke milieubeleidsplan’ van 
de Wet milieubeheer. Als werkingsduur is vastgesteld de periode die 
loopt van 
1 januari 2011 tot en met 31 december 2014. 
 
In het kader van de Wet milieubeheer wordt bij individuele bedrijven, 
middels regulerend instrumentarium (vergunningverlening en handhaving) 
de milieudruk beperkt, om schade aan het milieu en milieuhinder te 
voorkomen. 
 
Gesteld kan worden dat er – mede door het stellen van specifieke 
voorschriften – geen strijdigheid wordt verwacht met de geldende 
beleidsvisie ‘Duurzaam Leeuwarden, de sterke stad’.  
     
ad 2. 
Er is geen strijdigheid met het Landelijk Afvalbeheersplan (LAP) 2002-
2012. Er is geen strijdigheid met de voorkeursvolgorde categorieën 
afvalwater.  
 
ad 3. 
Er zijn geen richtwaarden van toepassing voor de onderdelen van het 
milieu waarvoor de inrichting gevolgen kan hebben. 
  
Artikel 2.14, lid 1 onder c: 
bij de beslissing op de aanvraag dienen wij het volgende in acht te 
nemen: 
1. dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking 

komende beste beschikbare technieken moeten worden toegepast;  
2. de voor de onderdelen van het milieu, waarvoor de inrichting 

gevolgen kan hebben, geldende grenswaarden, voor zover de 
verplichting tot het in acht nemen daarvan is vastgelegd krachtens 
of overeenkomstig artikel 5.2 van de Wet milieubeheer, is vastgelegd 
in of krachtens artikel 5.16 van die wet, dan wel voor zover het 
inrichtingen betreft voortvloeit uit de artikelen 40, 44 tot en met 
47, 50, 51, 53 tot en met 56, 59 tot en met 61, 63, tweede lid, 64, 
65 of 66 van de Wet geluidhinder;  

3. in afwijking van onderdeel 2°, neemt het bevoegd gezag, voor zover 
het de geldende grenswaarden betreft, die voortvloeien uit de in dat 
onderdeel genoemde artikelen van de Wet geluidhinder, bij de 
beslissing op de aanvraag om een vergunning voor een inrichting, 
gelegen op een industrieterrein waarvoor een geluidreductieplan als 
bedoeld in artikel 67 van de Wet geluidhinder is vastgesteld, het 
geldende geluidreductieplan in acht;  

4. de aanwijzingen die met betrekking tot de beslissing op de aanvraag 
krachtens artikel 2.34 door Onze Minister zijn gegeven;  

5. de onderdelen van het advies, bedoeld in artikel 2.26, tweede lid, 
ten aanzien waarvan in het advies is aangegeven dat daaraan moet 
worden voldaan, voor zover daardoor geen strijd ontstaat met het 
bepaalde in de andere onderdelen van dit lid of het tweede lid, of 
het bepaalde bij of krachtens artikel 2.22.  

 
ad 1. 
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 de bepaling van BBT dienen wij in zijn algemeenheid de in de 
artikel 5.4 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) vermelde aspecten te 
betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van 
maatregelen en met het voorzorg- en het preventiebeginsel. 
Bij de bepaling van de BBT dient rekening gehouden te worden met, de 
in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) in bijlage 1 tabel 2 
aangewezen informatiedocumenten over de BBT. 
 
In deze beschikking zijn de volgende informatiedocumenten betrokken 
voor het toepassen van de BBT: PGS 7, PGS 15, NRB en de Circulaire 
energie in de milieuvergunning. 
 
ad 2. 
Er zijn geen grenswaarden op grond van artikel 5.2 van de Wet 
milieubeheer, dan wel op grond van Wet geluidhinder van toepassing. 
 
Ad 3. 
Er is geen geluidsreductieplan vastgesteld. 
 
ad 4. 
Met betrekking tot de vergunningverlening heeft de minister van 
Infrastructuur en Milieu geen bindende aanwijzingen gegeven. 
 
Ad 5. 
Er is voor deze beschikking geen verplichting tot het inwinnen van 
advies. 
 
Gesteld kan worden dat er geen strijdigheid bestaat met de in dit 
artikel genoemde grenswaarden c.q. regels. 
 
 
Weigeringsgronden artikelen 2.14 en 2.20: 
Een vergunning kan worden geweigerd in het belang van de bescherming 
van het milieu.  
 
Tevens kan een vergunning worden geweigerd in het geval en onder 
voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering 
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Voor de 
toepassing van artikel 3 van die wet wordt, voor zover het deze wet 
betreft, onder betrokkene mede verstaan degene die op grond van feiten 
en omstandigheden redelijkerwijs met de aanvrager van de 
omgevingsvergunning gelijk kan worden gesteld.   
 
Om nadelige gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk te voorkomen c.q. 
te beperken zijn aan de vergunning voorschriften verbonden (voor zover 
dat redelijkerwijs kan worden gevergd), die de grootst mogelijke 
bescherming bieden, zoals bedoeld in artikel 2.14 van de Wabo. 
 
Op grond van bovengenoemde afweging bestaat er geen bezwaar tegen het 
verlenen van de gevraagde vergunning. 
 
BESLUITEN: 



 
I. De gevraagde omgevingsvergunning te verlenen overeenkomstig de 

aanvraag voor de volgende activiteiten: 
- Bouwen (Art.2.1 lid 1a Wabo) 
-  Strijd Gebruik gronden/bouwwerken met het 
 bestemmingsplan (Art. 2.1 lid 1c Wabo). 

- Veranderen inrichting   (Art. 2.1. lid 1e Wabo). 
 

II. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de voorschriften zoals 
vermeld in de Bijlage met Voorschriften en de bepaling dat de 
gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de vergunning. Zie hiervoor 
de opgave bijgevoegde stukken. 

 
Procedure  
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde 
artikel 3.10 lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo). De aanvraag is beoordeeld aan de hand van artikelen 2.1, 2.10, 
2.12 en 2.14 van de Wabo. Voorts is de aanvraag getoetst aan het 
Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht. 
Gebleken is dat uw aanvraag hieraan voldoet en daarom verlenen wij u 
de gevraagde omgevingsvergunning. 
   
      
Zienswijzen en adviezen  
De aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken worden 
op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 22 november 
2012 ter inzage gelegd. U kunt binnen zes weken na start van de ter 
inzage termijn eventuele zienswijzen tegen of adviezen over de 
ontwerpbeschikking indienen bij het college van burgemeester en 
wethouders.  
 
 
 
 
 
Bouwsom: € 850.000,00 
 
Leeuwarden, ..2012, verzonden: 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Leeuwarden, 
namens dezen, 
 
 
 
M.M. Stam, 
teamleider Vergunningen en Leefomgeving. 
 
 
 
 



 
 
  
Opgave bijgevoegde stukken  
 
De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de 
omgevingsvergunning, verleend op [datum verleend] aan Mts Jn En A Van 
Der Weij-Huisman voor het project oprichten van een nieuwe 
rundveestal, het slopen van twee bestaande bedrijfsgebouwen en 
actualiseren van de situatie op de locatie Lapedyk 6 te Wytgaard . 
 
 
Niet gewaarmerkt: 
  
- Beroepschriftbijsluiter nummer 1 
 
 
Gewaarmerkt: 
 
- Bijlage met voorschriften. 
- later 
-  



BIJLAGE  MET VOORSCHRIFTEN BIJ VERGUNNING 10795740 
  
 
VOORSCHRIFTEN BOUWEN 
 
1. ter goedkeuring moeten drie weken voor  aanvang van het realiseren van het 

betreffende onderdeel in tweevoud aan het team Bouwen, Milieu en Monumenten 
(Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden), worden toegezonden: 

- een voorstel voor de hoogte van het bouwkundige peil  

- sondeerrapporten  

- tekeningen en berekeningen van de gewapend beton, hout en staal constructies       

er mag niet eerder met het betreffende onderdeel worden begonnen voordat 
bovenstaande gegevens  door de gemeente Leeuwarden goedgekeurd zijn. 
 
 
 
VOORSCHRIFTEN STRIJDIG GEBRUIK 
 
Het erf dient te worden ingericht conform het Nije Pleats advies.
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VOORSCHRIFTEN MILIEU 
 

 
ALGEMEEN 
 
Gedragsvoorschriften 
 
 
Alle binnen de inrichting aanwezige machines, installaties en voorzieningen moeten 
overzichtelijk zijn opgesteld en altijd goed bereikbaar zijn. 
 
 
De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting moet zodanig zijn 
afgeschermd dat geen directe lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is. 
 
 
Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor 
verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden 
gesteld. 
 
 
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 Leeuwarden. In aanvulling 
op het bepaalde in artikel 17.2 Wet milieubeheer dient de vergunninghouder deze 
mededeling onverwijld schriftelijk te bevestigen.  
 
Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden  
 
 
Motorvoertuigen of landbouwtractoren of onderdelen van motorvoertuigen of 
landbouwtractoren worden indien bodembedreigende vloeistoffen vrij kunnen komen, 
onderhouden of gerepareerd boven een vloeistofdichte vloer, een vloeistofdichte 
lekbak of een vloeistofkerende vloer. Apparaten of machines waar met 
bodembedreigende vloeistoffen wordt gewerkt, zijn geplaatst in een vloeistofdichte 
lekbak. 
De vloeistofdichte vloer, vloeistofdichte lekbak of vloeistofkerende vloer is zodanig in 
omvang gedimensioneerd dat de bovengenoemde werkzaamheden boven de vloer 
kunnen plaatsvinden. 
 
Onderhoud en schoonmaak  
 
 
De inrichting is ordelijk, wordt regelmatig schoongemaakt en verkeert in goede staat 
van onderhoud. Insecten, knaagdieren en ander ongedierte worden regelmatig en ten 
minste zo vaak als nodig is, bestreden en verwijderd.  
 
 
Gemorste gevaarlijke stoffen, (diesel)olie of afgewerkte olie worden direct opgeruimd 
en zo snel mogelijk geneutraliseerd of geabsorbeerd. 
De aard en de hoeveelheid van de absorptie- of neutralisatiemiddelen zijn afgestemd 
op de aard en de hoeveelheid van de gevaarlijke stoffen of gevaarlijke afvalstoffen en 
op de omvang van de werkzaamheden. 
 



 
Indien aan emballage lekkage ontstaat, wordt die lekkage onmiddellijk verholpen. Bij 
lekkage wordt voorkomen dat:  
a. vloeistoffen of vaste stoffen in de bodem of het oppervlaktewater terechtkomen, 

b. giftige of explosieve gassen of dampen zich verspreiden, en 

c. geurhinder buiten de inrichting ontstaat. 

 
 
Binnen de inrichting vrijkomende afvalstoffen worden regelmatig afgevoerd. 
 
Registratie en onderzoeken 
 
 
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 (zoals afvalpreventie-onderzoek, 
keuringen van brandblusmiddelen, visuele inspectie van bodembeschermende 
voorzieningen, bodemonderzoek, keuringen van tanks, keuringen van 
stookinstallaties, etc); 

- Meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met 
vermelding van datum, tijdstip en de genomen maatregelen; 

- Registratie van het energie- en waterverbruik; 

- Registratie van klachten van derden omtrent milieu-aspecten en daarop 
ondernomen acties; 

- Een afschrift van de vigerende omgevingsvergunning(en) met bijbehorende 
voorschriften en meldingen. 

 
 
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 5 jaar in de inrichting worden bewaard en ter 
inzage gehouden voor de daartoe bevoegde ambtenaren. 
 
Opslaan van bedrijfsstoffen; overige voorschriften  
 
 
De opslag van vaste mest, veevoeder in de open lucht, gebruikt substraatmateriaal, 
afgedragen gewas en bloembollenafval op onverhard oppervlak vindt plaats op ten 
minste 5 meter vanaf de insteek van het oppervlaktewater. 
 
 
GELUID EN TRILLINGEN 
 



Algemeen 
 
 
Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de 
meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen 
Industrielawaai, uitgave 1999. 
 

 
 
Aanvullende voorschriften geluidnormen 
 
 
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT veroorzaakt door de in de inrichting 
aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden 
of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, 
mag op de gevel van gevoelige gebouwen niet meer bedragen dan: 
 
45 dB(A) in de dagperiode (7.00-19.00 uur); 
40 dB(A) in de avondperiode (19.00-23.00 uur); 
35 dB(A) in de nachtperiode (23.00-07.00 uur). 
 
 
Het maximale geluidsniveau (LAmax) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige 
toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of 
activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, 
mag op de gevel van gevoelige gebouwen niet meer bedragen dan: 
 
70 dB(A) in de dagperiode (7.00-19.00 uur); 
65 dB(A) in de avondperiode (19.00-23.00 uur); 
60 dB(A) in de nachtperiode (23.00-07.00 uur). 
 
Aanvullende voorschriften transport, laden en lossen 
 
 
Het in deze vergunning met betrekking tot het maximale geluidniveau gestelde is niet 
van toepassing op het laden of het lossen ten behoeve van de inrichting voor zover dit 
plaatsvindt tussen 07.00 uur en 19.00 uur. 
 
Toelichting: 
Onder laad- en losactiviteiten worden ook aanverwante activiteiten verstaan zoals het 
op en van het terrein van de inrichting rijden, het slaan van autoportieren, het starten 
en wegrijden van de voertuigen. Het rijden van interne transportmiddelen, zoals 
vorkheftrucks, met als doel op- en overslag van goederen wordt niet gerekend onder 
laad- en losactiviteiten. 
 
 
HET HOUDEN VAN DIEREN 
 
Algemeen 
 
 
In de inrichting mogen ten hoogste de volgende aantallen dieren aanwezig zijn: 
 
 
Stal (RAV code) Diercategorie Aantal dieren 



A (A1.12.1) Melkkoeien 334 
A (A 3) Jongvee tot 2 jaar 16 
B (A1.100.1) Melkkoeien 50 
B (A 3) Jongvee tot 2 jaar 20 
C (A 3) Jongvee tot 2 jaar 215 
 
 
 
Dierlijk afval mag niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Het afval moet 
zo spoedig mogelijk, volgens de bij of krachtens het Besluit dierlijke bijproducten en de 
Regeling dierlijke bijproducten gestelde regels, uit de inrichting worden verwijderd. Het 
bewaren van dierlijk afval, in afwachting van afvoer naar een destructiebedrijf, moet 
zodanig geschieden dat geen geurhinder optreedt, het aantrekken van ongedierte 
wordt voorkomen en geen vermenging met ander afval of materiaal optreedt. Verder 
mag het dierlijk afval geen visuele hinder veroorzaken. 
 
Kalveriglo's 
 
 
De kalveriglo's moeten zijn geplaatst op een mestdichte vloer. 
 
 
Uitzakkend vocht en verontreinigd regenwater mag niet op of in de bodem 
terechtkomen. Dit vocht moet door middel van een gesloten, mestdichte riolering 
worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte. 
 
Opslag van veevoeder in een silo 
 
 
Iedere silo alsmede zijn ondersteunende constructie, moet zodanig zijn geconstrueerd 
dat alle bij normaal gebruik optredende krachten veilig en zonder blijvende of 
ontoelaatbare vervorming kunnen worden opgenomen. De silo moet stabiel staan 
opgesteld op een voldoende draagkrachtige fundering. 
 
 
Hinderlijke stofverspreiding bij het vullen van silo's moet worden voorkomen door het 
opvangen van het via de ontluchting ontwijkende stof. 
 
Kuilvoer/natte bijproducten 
 
 
Eventuele restanten van het kuilvoer en/of natte bijproducten moeten direct op een 
zodanige wijze worden opgeslagen dat er geen geuroverlast kan plaatsvinden. 
 
 
 
Een voederopslag waaruit perssappen en eventueel percolatiewater kunnen vrijkomen, 
moet zijn voorzien van een vloeistofkerende vloer. De perssappen moeten via de 
bedrijfsriolering worden afgevoerd naar een mestput of opvangput. 
 
 
Eventuele beschadigingen aan de afdekfolie moeten zo spoedig mogelijk worden 
gerepareerd. 
 



Kadaverplaats/kadaveraanbiedvoorziening 
 
 
Kadavers moeten worden aangeboden aan de destructor op de kadaverplaats of in 
een vloeistofkerende mobiele kadaverbak of een kadaverton. 
 
 
 
 
Het reinigen en ontsmetten van de kadaverkap of kadaverton moet plaatsvinden boven 
een kadaverplaats. Indien de kadavers aan de destructor worden aangeboden op de 
mobiele kadaverbak of in een kadaverton, moeten deze worden gereinigd en ontsmet 
op een reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens elders binnen de inrichting. 
 
 
Behalve tijdens het ledigen moet de kadaveraanbiedvoorziening door middel van een 
verzwaard en goed sluitend deksel of daaraan gelijkwaardige voorziening gesloten 
worden gehouden. 
 
 
Een mobiele kadaveraanbiedingsvoorziening (kadaverton) moet zodanig zijn 
geconstrueerd dat deze op een doelmatige wijze kan worden vervoerd zodat iedere 
mogelijkheid tot verspreiding van smetstof en afvalwater naar de omgeving in alle 
redelijkheid is uitgesloten. 
 
 
Een kadaverplaats danwel een mobiele kadaverbak of kadaverton, moet 
vloeistofkerend zijn en moet bestand zijn tegen de inwerking van het toe te passen 
reinigings- of ontsmettingsmiddel. 
 
 
Een kadaverplaats moet afwaterend zijn gelegd naar één punt, zodat het spoel- en 
ontsmettingswater via leidingen kan afwateren naar een, niet van een overstort 
voorziene opslagruimte, dan wel rechtstreeks naar de dichtstbijzijnde en binnen de 
inrichting gelegen mestkelder. 
 
 
Een mobiele kadaverbak moet zijn voorzien van een opvangbak zodat uittredend vocht 
de omgeving niet kan verontreinigen. Het ledigen van de opvangbak mag alleen boven 
de reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens. 
 
Reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens 
 
 
Veewagens, die op het terrein worden gereinigd, moeten worden gereinigd op een 
speciaal daarvoor ingerichte reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens. 
 
 
Een reinigings- ontsmettingsplaats moet vloeistofkerend zijn en afwaterend zijn gelegd 
naar een of meer opslagputten. Het reinigen en ontsmetten van voertuigen moet op 
zodanige wijze plaatsvinden dat het verontreinigde water wordt opgevangen 
(opstaande randen aan een drietal zijden danwel een gelijkwaardige voorziening) zodat 
het reinigingswater en ontsmettingsvloeistoffen niet in de bodem terecht kunnen 
komen. 
 



 
Een reinigings- en ontsmettingsplaats moet bestand zijn tegen de inwerking van het 
toe te passen reinigings- en/of ontsmettingsmiddel. 
 
 
De reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens moet zodanig zijn gelegen dat 
ten gevolge van aan- en afvoerbeweging, verwaaiing van waswater etc. geen hinder 
voor derden optreedt. 
 
Koelinstallatie van de melktank 
 
 
De koelinstallatie moet altijd bereikbaar zijn voor bediening, inspectie en onderhoud. 
 
 
Er moet een inspectie- en preventief onderhoudsschema van de koelinstallatie van de 
melktank aanwezig zijn. Het bedoelde schema moet aan een controlerend ambtenaar 
op verzoek worden getoond. 
 
 
Bij vervanging van het in de koelinstallatie aanwezige koudemiddel, moet dit worden 
afgetapt, zonder dat dit zich in de atmosfeer kan verspreiden. 
 
 
AGRARISCH AFVALWATER 
 
Afvalwater algemeen 
 
 
Het waterverbruik moet worden beperkt. Hiertoe moet, tenzij dit om technische of 
organisatorische redenen niet mogelijk is, gebruik worden gemaakt van een 
hogedrukreiniger. 
 
 
Afvalwater afkomstig van het schoonmaken van stallen, melkput, melkstal, 
kadaverplaats, uitloop, afleverruimte , wasplaats mag niet in de riolering worden 
gebracht. Ook het rechtstreeks lozen van het opgevangen (verontreinigd) afvalwater op 
of in de bodem (puntlozing) of op het oppervlaktewater is niet toegestaan. 
 
 
Afvalwater afkomstig van het schoonspuiten van stallen, melkput, melkstal, uitloop, 
afleverruimte moet worden afgevoerd naar de mestput. 
 
 
Afvalwater afkomstig van het schoonspuiten van kadaverplaats, wasplaats moet 
worden afgevoerd naar de mestput/opvangput. Het verontreinigd spoel- en 
schrobwater moet via een gesloten leiding kunnen afwateren naar een niet van 
overstort voorziene opslagruimte. De leiding en de vloer en wanden van de 
opslagvoorziening moeten vloeistofkerend zijn en bestand zijn tegen de inwerking van 
het toe te passen reinigingsmiddel. 
 
 
De verontreinigde waterstroom die ontstaat bij het ontsmetten met 
gewasbeschermingsmiddelen of biociden van gebouwen, huisvestingssystemen of 
installaties, wordt direct of door een gesloten leiding of een gesloten bedrijfsriolering 



naar een vloeistofdichte opvangvoorziening afgevoerd. 
 
Afvalwater melkstal 
 
 
Afvalwater afkomstig van het voorspoelen van de melkinstallatie en de melktank, moet 
worden hergebruikt. 
 
 
Afvalwater afkomstig van de hoofd- en naspoeling van de melktank (tank en leidingen), 
moet worden hergebruikt, bijvoorbeeld als schoonmaakwater in de melkstal. 
 
Wasplaats voorwerpen, landbouwwerktuigen en veewagens 
 
 
Het wassen en reinigen van voorwerpen en/of landbouwwerktuigen en/of veewagens 
moet geschieden op een daarvoor bestemde wasplaats, die is voorzien van een 
vloeistofkerende verharding voor het opvangen van het vrijkomende afvalwater. 
 
 
Het wassen en reinigen van voorwerpen en/of landbouwwerktuigen en/of veewagens 
moet op zodanige wijze plaatsvinden dat alle (verontreinigd) water wordt opgevangen. 
 
 
Nadat veevervoermiddelen gereinigd en ontsmet zijn, moet de vloeistofkerende 
wasplaats en slibvangput worden gereinigd alvorens de afsluiter omgezet mag worden 
om lozing van niet verontreinigd hemelwater op het oppervlaktewater mogelijk te 
maken. 
 
 
De opvanggoot (slibvangput) in de wasplaats moet na elke reiniging worden ontdaan 
van (vaste) mestdelen, zaagsel etc. 
 
 
AFVALSTOFFEN  
 
Afvalscheiding 
 
 
Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te 
houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren naar een erkende 
inzamelaar: 
• de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere 

afvalstoffen 

• papier en karton; 

• elektrische en elektronische apparatuur; 

• kunststoffolie. 

 
 
Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen die 
vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden en bij het verwijderen van gemorste 



dieselolie, smeerolie en hydraulische olie, moeten worden bewaard in vloeistofdichte 
en afgesloten emballage die bestand is tegen inwerking van de betreffende 
afvalstoffen. 
 
 
BODEM 
 
Doelvoorschriften 
 
 
Het bodemrisico van de bodembedreigende activiteiten moet door het treffen van 
doelmatige maatregelen en voorzieningen voldoen aan bodemrisicocategorie A zoals 
gedefinieerd in de NRB. 
 
1.1 Vloeistofkerende vloeren 

 
 
Indien in enig voorschrift in dit besluit is bepaald dat een vloer vloeistofkerend is 
uitgevoerd of dat een vloeistofdichte lekbak wordt toegepast, wordt de vloer of de 
lekbak periodiek visueel geïnspecteerd. Voorkomen wordt dat vloeistoffen of vaste 
stoffen in de bodem terechtkomen. Daartoe zijn voldoende hulpmiddelen in de 
inrichting aanwezig. 
 
 
Degene die voornemens is de inrichting of een gedeelte daarvan buiten werking te 
stellen, meldt dit voornemen voor het beëindigen aan het bevoegd gezag. In geval van 
het buiten werking stellen van de inrichting of een gedeelte daarvan, wordt een 
onderzoek naar de eindsituatie van de bodem uitgevoerd. Het onderzoek richt zich op 
de plaatsen waar bodembedreigende handelingen hebben plaatsgevonden en op de 
stoffen die door werkzaamheden ter plaatse een bedreiging voor de bodemkwaliteit 
vormden. Binnen vier weken na het tijdstip van het buiten werking stellen van de 
inrichting of een gedeelte daarvan wordt het bevoegd gezag schriftelijk in kennis 
gesteld van de resultaten van het onderzoek. 
 
Aanvullende voorschriften voorzieningen 
 
 
Een vloeistofdichte lekbak moet, indien het (licht) ontvlambare vloeistoffen betreft, de 
gehele inhoud van de totale hoeveelheid opgeslagen vloeistoffen kunnen bevatten. In 
de overige gevallen moet de bak een inhoud hebben van ten minste de grootste 
verpakkingseenheid vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige emballage.  
 
 
Een gemorste of gelekte vloeibare bodembedreigende vloeistof moet zodanig effectief 
worden opgevangen of opgeruimd dat deze kan worden afgevoerd via een daartoe 
bedoeld afvoersysteem of naar een daartoe erkend verwerker. 
 
 
Hemelwater dat op of in een bodembeschermende voorziening terecht kan komen, 
moet regelmatig van of uit de voorziening wordt verwijderd of worden afgevoerd via 
een daartoe bedoeld afvoersysteem. 
 
 
Een lekbak waarin vloeibare bodembedreigende stoffen in verpakking of in een 



opslagtank wordt opgeslagen, heeft een opvangcapaciteit van ten minste 110% van de 
inhoud van de grootste verpakkingseenheid of opslagtank, met dien verstande dat de 
opvangcapaciteit ten minste 10% is van de inhoud van alle opgeslagen stoffen. 
 
 
Een lekbak die toegepast wordt voor het opvangen van lek- of morsvloeistoffen moet 
op de volgende punten gecontroleerd worden: 
• de lekbak correct is gepositioneerd zodat lekkende of wegspattende stoffen 

opgevangen kunnen worden; 

• de materiaalkeuze van de lekbak afgestemd is op de aard van de stof die kan 
vrijkomen. 

 
 
 
OPSLAAN VAN NITRAATHOUDENDE KUNSTMESTSTOFFEN 
 
Algemeen 
 
 
Bij diefstal van nitraathoudende kunstmeststoffen moet de drijver van de inrichting zo 
spoedig mogelijk aangifte doen bij de politie. 
 
 
De opslag van nitraathoudende kunstmeststoffen vindt plaats op een afstand van ten 
minste 5 meter van een opslag met brandbare vloeistoffen. Deze afstanden gelden niet 
indien de opslagvoorzieningen van elkaar worden gescheiden door een doelmatige 
brandwerende constructie met een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag 
van ten minste 60 minuten. 
 
 
OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN IN VERPAKKING GEEN VASTE 

KUNSTMEST  
 
 
Voorzieningen, opslag verpakte gevaarlijke stoffen 
 
 
Gevaarlijke stoffen en gevaarlijke afvalstoffen in verpakking worden opgeslagen in een 
opslagvoorziening die is uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften uit de paragrafen 
3.1 en 3.2 met uitzondering van voorschrift 3.2.1.6, en de voorschriften uit de 
paragrafen 3.4, 3.5, 3.7 tot en met 3.20, voorschrift 3.21.1 en de voorschriften uit 
paragraaf 3.23 van PGS 15:2005. De vorige volzin is niet van toepassing op dieselolie, 
gasolie of lichte stookolie met een vlampunt tussen 61°C en 100°C en op niet giftige en 
niet bijtende viskeuze oplossingen en homogene mengsels met een vlampunt van 
23°C en hoger en op accu’s. De eerste volzin is tevens niet van toepassing op de 
werkvoorraad verpakte gevaarlijke stoffen en op de opslag van gevaarlijke stoffen in 
verpakking in hoeveelheden kleiner dan de in tabel III weergegeven 
ondergrenzen. 
 
Stof Ondergrens
Brandbare vloeistoffen met een vlampunt < 
23°C 

25 kg of liter

Brandbare vloeistoffen met een vlampunt 50 kg of liter



tussen 23 en 61°C
Totaal overige gevaarlijke stoffen met 
uitzondering van 
gewasbeschermingsmiddelen biociden

250 kg of liter

Gewasbeschermingsmiddelen en biociden 400 kg of liter
Tabel III 
 
 
De verpakking van gevaarlijke stoffen en andere vloeibare bodembedreigende stoffen 
is zodanig, dat de verpakking tegen de normale behandeling bestand is en dat niets 
van de inhoud uit de verpakking onvoorzien kan ontsnappen. 
 
 
Lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen moeten worden opgeslagen 
overeenkomstig de voorschriften voor volle verpakkingen van gevaarlijke stoffen van 
deze vergunning. 
AFLEVERINSTALLATIE EN OPSLAG DIESELOLIE 
 
1.1.1  

De opslag van dieselolie dient te voldoen aan de volgende voorschriften van de richtlijn 
PGS 30:2005: 
 
Opslag in stalen enkelwandige tank (met leidingen en appendages) 
4.1.1 en 4.1.2, 4.1.2.1 , 4.1.2.2,4.1.3 tot en met 4.1.6, 4.2.1 tot en met 4.2.11, 4.2.14, 
4.3.1, 4.3.2, 4.3.4 tot en met 4.3.9, 4.3.11 en 4.3.12, 4.4.1 tot en met 4.4.5, 4.4.7 en 
4.4.8, 4.5.1 tot en met 4.5.9 en 4.5.11; 
 
Opslag in stalen dubbelwandige tank (met leidingen en appendages) 
4.1.1, 4.1.2.1, 4.1.3 tot en met 4.1.6, 4.2.1 tot en met 4.2.11, 4.2.14, 4.3.1, 4.3.6 tot en 
met 4.3.9, 4.3.11 en 4.3.12, 4.4.1 tot en met 4.4.5, 4.4.7 en 4.4.8, 4.5.1 tot en met 
4.5.9, 4.5.11 en 4.6.1, 4.6.2 en 4.6.4 tot en met 4.6.7. 
 
1.1.2  

Op een tank die inpandig is gesitueerd zijn de voorschriften 4.8.1 tot en met 4.8.5 uit 
de richtlijn PGS 30:2005 eveneens van toepassing. 
 
 
Een dubbelwandige tank dient opgesteld te zijn boven een verhard oppervlak. Indien er 
aanrijdingsgevaar bestaat moeten er maatregelen zijn genomen om beschadiging van 
de tankte voorkomen (b.v. door het aanbrengen van een vangrail). 
 
 
Indien een bovengrondse opslagtank die is geïnstalleerd voor 1 januari 2000 niet 
overeenkomstig voorschrift 4.5.2 van de PGS30-2005 geïnspecteerd kan worden, 
wordt deze opslagtank uiterlijk 1 januari 2015 buiten werking gesteld overeenkomstig 
de bepalingen in de PGS30-2005. 
  
1.2 Veiligheidsmaatregelen 

 
1.2.1  

Voor een stalen tank moet rondom altijd een afstand van minimaal 25 cm als 



veiligheidsafstand tot andere objecten worden aangehouden. Daarnaast gelden de 
volgende afstanden: 
• voor een inpandige tank: veiligheidsafstand rondom minimaal 50 cm tot andere 
objecten en minimaal 3 m van brandgevaarlijk werk of hete voorwerpen van > 150 °C 
• voor een uitpandige tank: minimaal 75 cm tot de erfgrens Indien de tank op dusdanig 
kleine afstand is geplaatst van andere objecten zodat toegang voor onderhoud of 
(her)keuring beperkt is, moet deze kunnen worden verplaatst. 
 
Afleveren van motorbrandstoffen 
 
 
Een pomp voor het afleveren van motorbrandstoffen is:  
a. zo geplaatst dat aflevering aan een voertuig niet kan plaatsvinden binnen 1 meter 

afstand van een ondergrondse tank; 

b. zodanig ingericht dat onbedoeld uitstromen van brandstof wordt voorkomen; 

c. in de buitenlucht opgesteld. 

 
 
De elektrische installatie van een pomp kan zowel aan de pomp als bij een 
hoofdschakelaar worden uitgeschakeld. De schakelstanden zijn duidelijk zichtbaar. 
 
 
De pompkast van een elektrische pomp is voldoende geventileerd. De uitsparing in de 
pompkast waarin de vulafsluiter van de afleverslang in ruststand wordt geborgen, is 
gasdicht van het inwendige van de pompkast afgesloten. 
 
 
Aflevering van motorbrandstof vindt niet plaats indien:  
a. de motor van het voertuig waaraan de motorbrandstof wordt afgeleverd, in werking 

is, en 

b. daarbij gerookt wordt of open vuur of open kunstlicht aanwezig is. 

 
 
Het afleveren van motorbrandstoffen met een pomp vindt plaats boven een daartoe 
bestemde tankplaats. Die tankplaats is voorzien van een vloeistofdichte vloer of 
vloeistofdichte voorziening, die zich vanaf het aflevertoestel uitstrekt over een afstand 
van ten minste de lengte van de afleverslang plus 1 meter, met een minimum van 5 
meter. Tot dat vloeistofdichte gedeelte wordt tevens gerekend dat deel waarop het 
aflevertoestel is geplaatst tot op een afstand van 1 meter vanaf het aflevertoestel aan 
de zijde waar zich geen tankende motorvoertuigen of landbouwwerktuigen kunnen 
opstellen. In afwijking van het voorgaande kan met een vloeistofkerende vloer worden 
volstaan indien aflevering uitsluitend plaatsvindt aan voertuigen die niet bestemd zijn 
voor wegvervoer en die bestemd zijn voor eigen bedrijfsmatig gebruik, waarbij een 
jaaromzet van ten hoogste 25.000 liter wordt bereikt. 

 
OPSLAG EN BEHANDELING VAN MEST (DROGE, VASTE, DRIJF- EN 

KUNSTMEST) 
 
Algemeen dierenverblijven 



 
 
De dierenverblijven moeten zijn voorzien van mestdichte vloeren en/of mestkelders. 
 
Open opslag van vaste mest, compost en organisch afval 
 
 
Vaste mest, compost en organisch afval moeten zijn opgeslagen op een mestdichte 
mestplaat, die is voorzien van een opstaande rand of een gelijkwaardige voorziening. 
 
 
Uitzakkend vocht en verontreinigd regenwater mogen niet op of in de bodem 
terechtkomen. Dit vocht moet door middel van een gesloten, mestdichte riolering 
worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte van voldoende capaciteit. 
 
 
Vaste mest, compost en organisch afval moet zijn opgeslagen op tenminste 100 m 
afstand van een bebouwde kom of 50 m van een woning van derden of een gevoelig 
object. 
 
 
Transport van vaste mest moet geschieden in daarvoor geschikte transportmiddelen 
die op correcte wijze moeten zijn beladen. 
 
 
Behandeling en bewaring van drijfmest, algemeen 
 
 
Het brengen van mest in de opslagruimte moet geschieden met een gesloten 
aanvoerleiding die zo dicht mogelijk bij de bodem van de opslagruimte uitmondt. 
 
 
Drijfmest onder stallen moet worden opgeslagen in een daarvoor bestemde en 
geschikte mestopslagruimte. Indien de mestopslagruimte: 
- geheel of gedeeltelijk onder een stal is gelegen en tot stand is gebracht voor 1 juni 

1987, moet de opslag mestdicht zijn; 

- geheel of gedeeltelijk onder een stal is gelegen en tot stand is gebracht tussen 1 
juni 1987 en 1 februari 1991, zijn de desbetreffende bepalingen van de 
Bouwtechnische Richtlijnen Mestbassins 1987 (BRM 1987) van toepassing; 

- geheel of gedeeltelijk onder een stal is gelegen en tot stand is gebracht tussen 1 
februari 1991 en 1 maart 1994, zijn de desbetreffende bepalingen van de 
Bouwtechnische Richtlijnen Mestbassins 1990 (BRM 1990) van toepassing; 

- geheel of gedeeltelijk onder een stal is gelegen en is of wordt opgericht na 1 maart 
1994, zijn de desbetreffende bepalingen van de Richtlijnen Mestbassins 1992 (RM 
1992) van toepassing. 

 
 
Dunne mest en gier moet worden afgevoerd naar een hiertoe bestemde, mestdichte 
opslagruimte (gierkelder, mengmestput, drijfmestput, mestbassin of opvangput). 
Leidingen voor het transport van dunne mest en gier moeten vloeistofdicht zijn. 



 
 
De afvoerpunten van de opslagruimte moeten door middel van goed sluitende deksels 
gesloten worden gehouden, behoudens tijdens het ledigen ervan. 
 
 
De opslagruimte mag niet zijn voorzien van een overstort (noodoverloop). 
 
 
Het terrein van de inrichting mag niet worden bevloeid of op andere wijze van een laag 
mest of gier worden voorzien, behoudens bij het bemesten van grond volgens de 
normale bemestingspraktijk. 
 
 
Transport van dunne mest (drijfmest) en gier moeten plaatsvinden in volledig gesloten 
tankwagens. 
 
De uitvoering van een mestbassin 
 
 
Een mestbassin voor het bewaren van dunne mest, moet zijn uitgevoerd 
overeenkomstig de door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer en het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij uitgegeven 
publicatie Richtlijnen Mestbassins 1992 (RM 1992). 
 
 
Een mestbassin voor het bewaren van dunne mest, moet zijn afgedekt. Een afdekking 
moet zijn uitgevoerd overeenkomstig de RM 1992. 
 
 
Het mestbassin moet worden gebouwd door een bedrijf (bouwer/aannemer) dat is 
gecertificeerd op grond van de beoordelingsrichtlijn BRL 2342 "Mestbassins/ 
Afdekkingen voor mestbassins". 
 
Toelichting: 
Een overzicht van de gecertificeerde bedrijven is te vinden op www.kiwa.nl.  
 
 
Een gewaarmerkte verklaring van de bouwer/aannemer waar uit blijkt dat het 
mestbassin en de afdekking daarvan aan de RM 1992 voldoet, moet binnen 1 maand 
na de oprichting daarvan aan het bevoegd gezag worden overgelegd en moet 
overigens aan een vertegenwoordiger van het bevoegd gezag kunnen worden 
getoond. 
 
 
Delen van de bouwconstructie en de afdekking van een mestbassin moeten voor het 
verstrijken van de referentieperiode, zoals genoemd in de RM 1992, worden 
vervangen, tenzij een beoordeling door een bedrijf, dat is gecertificeerd op grond van 
de beoordelingsrichtlijn BRL 2344 "Advisering verlenging referentieperiode voor 
mestbassins en afdekkingen voor mestbassins", uitwijst dat er een volgend tijdsbestek 
van gebruik kan zijn.  
Een door gecertificeerde bedrijf afgegeven bewijs van deze beoordeling moet binnen 1 
maand na de beoordeling aan het bevoegd gezag worden overgelegd en moet 
overigens aan een vertegenwoordiger van het bevoegd gezag kunnen worden 
getoond. In dit bewijs moet voor de desbetreffende onderdelen van de bouwconstructie 



of de afdekking een nieuwe referentieperiode zijn aangegeven. 
 
Toelichting: 
In de publicatie RM 1992 zijn de volgende referentieperioden opgenomen: 
- 20 jaar voor houten, betonnen, metalen en gemetselde mestbasssins / 

afdekkingen; 

- 10 jaar voor overige bassins / afdekkingen (foliebassins, mestzakken, spankappen 
etc.); 

- 5 jaar voor een kruinslab. 

Op grond van een beoordeling in het kader van de BRL 2344 kan een nieuwe 
referentieperiode worden vastgesteld van: 
- 0 - 5 jaar voor mestsilo's van beton, metselwerk of hout en afdekking van beton op 

basis van uitsluitend een uitwendige inspectie; 

- 0 - 10 jaar voor mestsilo's van beton, metselwerk, staal of hout en afdekking van 
beton op basis van een uitwendige en inwendige inspectie; 

- 0 - 5 jaar voor mestsilo's van staal met een binnenhoes van kunststof; 

- 0 - 5 jaar voor foliebassins en mestzakken; 

- 0 - 5 jaar voor afdekkingen van kunststof. 

 
 
Na afloop van een (door een gecertificeerde bedrijf) vastgestelde nieuwe 
referentieperiode moet opnieuw een beoordeling plaatsvinden. Het vorige voorschrift is 
van toepassing op de beoordeling. 
 
 
 
 
 
 
Controle foliebassin 
 
 
Een foliebassin moet op mestdichtheid worden gecontroleerd door of namens een door 
de Raad voor Accreditatie voor die controle erkende onderneming, door of namens het 
bevoegd gezag of door een door het bevoegd gezag geaccepteerde deskundige, zo 
vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij een redelijk 
vermoeden dat de afdichtingsfolie beschadigd is. Controle op mestdichtheid moet in 
ieder geval plaatsvinden binnen vijf jaar nadat de folie is aangebracht. De controle op 
mestdichtheid moet telkens binnen vijf jaar zijn herhaald. Een door of namens een door 
de Raad voor Accreditatie voor die controle erkende onderneming of door een door het 
bevoegd gezag geaccepteerde deskundige afgegeven bewijs van een beoordeling op 
mestdichtheid moet aan het bevoegd gezag worden overgelegd. 
 
Gebruiksvoorschriften 
 
 
Bij het aan- en afvoeren van de dunne mest mag de omgeving niet worden 



verontreinigd. Transport moet plaatsvinden in gesloten tankwagens of in een gesloten 
mestdichte leiding. 
 
 
VERRUIMDE REIKWIJDTE 
 

Waterbesparing 
 
 
Indien het leidingwaterverbruik binnen de inrichting in enig kalenderjaar meer bedraagt 
dan 5.000 m3 per jaar, treft degene die de inrichting drijft maatregelen of voorzieningen 
die ertoe leiden dat binnen de inrichting een zodanig zuinig gebruik van water wordt 
gemaakt als redelijkerwijs mogelijk is. Degene die de inrichting drijft, geeft op verzoek 
van het bevoegd gezag aan welke maatregelen of voorzieningen hij daartoe heeft 
getroffen of zal treffen. 
 
 
Binnen een inrichting worden ten minste die waterbesparingsmaatregelen of 
waterbesparingsvoorzieningen uitgevoerd, die rendabel zijn. 
 
Energie 
 

 
Indien het energieverbruik binnen de inrichting in enig kalenderjaar meer bedraagt dan 
50.000 kWh elektriciteit, 25.000 m3 aardgasequivalenten aan aardgas en andere 
brandstoffen, treft degene die de inrichting drijft maatregelen of voorzieningen die ertoe 
leiden dat binnen de inrichting een zodanig zuinig gebruik van energie wordt gemaakt 
als redelijkerwijs mogelijk is. Degene die de inrichting drijft, geeft op verzoek van het 
bevoegd gezag aan welke maatregelen of voorzieningen hij daartoe heeft getroffen of 
zal treffen. 
 
 
Binnen een inrichting worden ten minste die energiebesparingsmaatregelen of 
energiebesparingsvoorzieningen uitgevoerd, die rendabel zijn. 



BIJLAGE: BEGRIPPEN 
 
** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...: 
Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-
, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld 
die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot 
die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds 
bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, 
PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die 
constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift 
anders is bepaald. 
 
Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de 
voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking 
van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de 
NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) 
gegeven verklaringen en definities. 
 
BESTELADRESSEN: 
publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties: 
- AI-bladen bij: 
SDU Service, afdeling Verkoop 
Postbus 20025 
2500 EA  DEN HAAG 
telefoon (070) 378 98 80 
telefax (070) 378 97 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 
 
ADR: 
Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par 
Route. 
 
AFVALSTOFFEN: 
Het begrip afvalstoffen is gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer: Alle 
stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is 



zich te ontdoen of zich moet ontdoen. 
 
BASSIN: 
Een reservoir voor de opslag van vloeistoffen dat niet gelegen is onder een gebouw, 
doch waarvan een aanwezige bovenafdekking de functie van vloer kan vervullen. 
 
BEDRIJFSRIOLERING: 
Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een 
openbare riolering of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van 
afvalwater. 
 
BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING: 
Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere 
doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem. 
 
BODEMRISICO: 
De kans op en omvang van een bodemverontreiniging door een bedrijfsmatige 
activiteit.t. 
 
BODEMRISICOCATEGORIE A: 
Verwaarloosbaar bodemrisico. 
 
CUR/PBV: 
Stichting Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Projectbureau 
Plan Bodembeschermende Voorzieningen. 
 
CUR/PBV-AANBEVELING 65: 
Ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen. 
 
EMBALLAGE: 
Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, 
metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, 
big-bags en intermediate bulkcontainers (IBC's). 
 
FOLIEBASSIN: 
Dit begrip is gedefinieerd in het Besluit mestbassins milieubeheer. 
 
GASFLES: 
Een verplaatsbare drukhouder met een waterinhoud van niet meer dan 150 liter. 
 
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. 
 
GEUROVERLAST: 
- De geur wordt binnen een bepaald tijdbestek langdurig of herhaaldelijk in vleugen 

waargenomen. 

- De geurbeleving wordt beoordeeld als negatief en de geur wordt daarbij als zwaar, 
eventueel als prikkelend of verstorend omschreven. 

- De geur dient herkend te worden als een geur afkomstig van de inrichting en niet 
van andere bronnen uit de omgeving. 



 
GEVAARLIJKE AFVALSTOF: 
Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde 
gevaarlijke eigenschappen bezit. 
 
GEVOELIG OBJECT: 
Dit begrip is gedefinieerd in het Besluit mestbassins milieubeheer. 
 
GROND: 
Vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 
millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de 
bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem 
voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, niet 
zijnde baggerspecie (definitie uit artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit). 
 
KIWA: 
Dienstverlenend centrum voor kwaliteitsbeheersing en onderzoek in de sectoren 
Drinkwater, Bouw en Milieu, Postbus 70, 2280 AB Rijswijk. 
 
telefoon: (070) 414 44 00 
telefax: (070) 414 44 20 
internet: www.kiwa.nl 
 
LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr,LT): 
Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de 
loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de 
aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en 
beoordeeld 
overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999. 
 
MAXIMALE GELUIDNIVEAU (LAmax): 
Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd 
met de meteocorrectieterm Cm. De meterstand 'fast' komt overeen met een 
tijdconstante van 125 ms. 
 
NRB: 
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, 
Informatiecentrum Milieuvergunningen (Agentschap NL Maart 2012). 
 
PGS 30:2005: 
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30, 'Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in 
kleine installaties'. Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.  
 
PREVENTIE: 
Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is 
geworden, ter vermindering van: 
a. de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de 

verlenging van de levensduur van producten; 

b. de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de 
menselijke gezondheid, of 

c. het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.  

 



REFERENTIEPERIODE: 
Tijdsbestek waarbinnen een bassin moet blijven voldoen aan de gestelde eisen. 
 
VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING: 
Effectgerichte voorziening die waarborgt dat - onder voorwaarde van doelmatig 
onderhoud en adequate inspectie en/of bewaking - geen vloeistof aan de niet met 
vloeistof belaste zijde van die voorziening kan komen. 
 
VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING: 
Fysieke barrière die in staat is stoffen tijdelijk kan keren. 
 
WONING: 
Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruik wordt of daartoe is 
bestemd. 
 
ZEER LICHT ONTVLAMBARE STOFFEN: 
Vloeibare stoffen met een vlampunt van minder dan 0°C. 
 



 

 
 


