
Gemeente
Bunschoten

OMGEVINGSVERGUNNING
Voor de activiteiten 'bouwen', 'milieu' en 'planologisch gebruik'

Afdeling: bouwen/K. Ruizendaal

Nummer: UV 2016076

Burgemeester en wethouders van Bunschoten;

beschikkende op het verzoek van: Hubun Holding B.V.
adres: Groeneweg 6, 3751 LE Bunschoten-Spakenburg

om omgevingsvergunning voor het: vergroten en in gebruik hebben van een opslagruimte aan de
Groeneweg 1-3 en het omzetten van een vrijkomend
agrarisch bedrijfscomplex in een woonbestemming, waarbij
de bedrijfswoning, Groeneweg 5, als woning in gebruik
genomen wordt.

op de percelen plaatselijk bekend: Groeneweg 1-3 en Groeneweg 5 te Bunschoten-Spakenburg
kadastraal bekend gemeente: Bunschoten, sectie N, nummers 593, 1267, 1268, 1269, 1270, 1274,
1301 en 1302;

Beoordeling van de aanvraag bouwen, milieu en planologisch gebruik
de aanvraag heeft betrekking op de activiteiten 'bouwen van een bouwwerk' en 'gebruiken van de
gronden of bouwwerken' als bedoeld in artikel 2. 1 eerste lid onder a en c van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo);
de aanvraag heeft betrekking op de activiteit 'het veranderen of veranderen van de werking van een
inrichting of mijnbouwwerk' als bedoeld in artikel 2. 1 eerste lid onder e van de Wabo;
ons college, op grond van artikel 2.4 lid 1 Wabo, bevoegd gezag is om te beslissen op de aanvraag
om een omgevingsvergunning;
De activiteiten van onderhavige inrichting zijn genoemd in Bijlage l onderdeel C categorie 7 van het
Besluit Omgevingsrecht (verder: Bor);
de aanvrager is eigenaar van de betreffende percelen en belanghebbende in de zin van artikel 1:2
van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);
de aanvraag voldoet aan de eisen gesteld door het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële
regeling omgevingsrecht (Mor);
de aanvraag is in strijd met de gebruiksbepalingen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan
'Buitengebied 2006';
doordat er strijdigheid is met het bestemmingsplan, wordt de aanvraag mede aangemerkt als een
aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2. 1 eerste lid onder c Wabo;
voor de gevallen, waarbij buitenplans afwijken van het bestemmingsplan op grond van artikel 2. 12 lid
1 sub a. onder 1°of2° Wabo niet mogelijk is, biedt artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3° Wabo de
mogelijkheid om van het bestemmingsplan af te wijken bij omgevingsvergunning;
van deze mogelijkheid kan gebruik worden gemaakt indien de activiteit niet in strijd is met een goede
ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat;

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

StadsspL H l

Postbus ZOO

3750 GE Bunschoten-Spakenburg
Tel. 14033

www.bunschoten.n;

IBAN :NL35RABO 0311488250
BIC :RABONL2U

BTW-nr:NL002508631B

KvK :32166160
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Wabo |26 oktober 2015 Z-SBG WABO U-2015-

3715
Verandering milieu

De hierboven genoemde vergunningen waar een
omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een

Inhoudelijke overwegingen
voor de aanvraag om omgevingsvergunning is in juni 2016 een ruimtelijke onderbouwing opgesteld;
op basis van deze ruimtelijke onderbouwing kan geconcludeerd worden dat de aanvraag voldoet aan
een goede ruimtelijke ordening en dat er op basis van artikel 2. 12 lid 1 sub a onder 3° Wabo van het
bestemmingsplan afgeweken kan worden;
aan de overlegverplichting als bedoeld in artikel 6:18 Borjuncto artikel 3. 1. 1. Besluit ruimtelijke
ordening (Bro) is voldaan, waarbij de adviseurs positief adviseren;
voor onderhavige aanvraag is, op basis van het besluit van de gemeenteraad d. d. 8 december 2010,
onder 1 lid d en e, er geen verklaring van geen bedenkingen vereist;
voor onderhavige aanvraag is d.d. 24 augustus 2016 een planschadeovereenkomst ondertekend,
zodat de economische uitvoerbaarheid gewaarborgd is;
in het kader van de aanvraag om omgevingsvergunning zijn er nadere afspraken gemaakt, die in een
overeenkomst d.d. 5 oktober 2016 zijn vastgelegd;
voor onderhavige aanvraag is sprake van een geval als bedoeld in artikel 6. 2. 1 . a sub c Bro;
een aanvraag om omgevingsvergunning met toepassing van artikel 2. 12 lid 1 sub a onder 3° Wabo
doorloopt de uitgebreide procedure, zoals bedoeld in artikel 3. 10 Wabo;
voor de uitgebreide procedure is afdeling 3.4 van de Awb van toepassing;
de inhoudelijke overwegingen aspect milieu, (met begrippenlijst en acties) zijn als aanhangsel
bijgevoegd;
de aanvraag omgevingsvergunning is, met alle stukken die op de aanvraag betrekking hebben, voor
een periode van 6 weken ter inzage gelegd;
tijdens de ter inzage legging zijn er geen zienswijzen ingediend;

Gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Besluit omgevingrecht en de Ministeriële
regeling omgevingsrecht, de bouwverordening van deze gemeente, het bouwbesluit, het ter plaatse
geldende bestemmingsplan en de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten
1. Een omgevingsvergunning verlenen voor de volgende activiteiten 'bouwen', 'milieu' en

'planologisch gebruik', inzake:
het vergroten van een opslagruimte aan de Groeneweg 1-3 en het omzetten van een
vrijkomend agrarisch bedrijfscomplex in een woonbestemming, waarbij de bedrijfswoning als
woning in gebruik genomen wordt aan de Groeneweg 5 op grond van artikel 2. 1 lid 1 onder a
Wabo;
af te wijken van het bestemmingsplan op grond van artikel 2. 1 lid 1 onder c Wabo juncto
artikel 2. 12, lid 1 sub a onder 3° Wabo omdat de aanvraag voorziet in een goede ruimtelijke
onderbouwing;
het veranderen of veranderen van de werking van de inrichting of mijnbouwwerk op grond van
artikel 2. 1 lid 1 onder e van de Wabo.

2. Voor deze omgevingsvergunning wordt op basis van artikel 6. 12 lid 2 Wro geen exploitatieplan
vastgesteld.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hierna genoemde gewaarmerkte
stukken deel uitmaken van de vergunning:
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Aanvraagformulier omgevingsvergunning 30 maart 2016;
Ruimtelijke onderbouwing juni 2016;
Planschade overeenkomst d.d. 24 augustus 2016;
Overeenkomst d.d. 5 oktober 201 6;
Tekeningen 1 d.d. 9 augustus 2016;
Tekening 2 d. d. 9 augustus 2016;
Tekening 5 d. d. 9 augustus 2016;
Advies brandveiligheid d.d. 27 mei 2016;
2 uurs-verklaring d. d. @@@ 2016;
A3 tekeningen details d.d. 22 augustus 2016;
Notitie hydrologische maatregelen d.d. 30 maart 2016;
Toekomstvisie Hubun d.d. 8 juli 2016;
Onderbouwing WABO d.d. 8 juli 2016;
Aanvulling in e-mail 26 augustus 2016 "Aanvullende gegevens aanvraag WABO " Hubun
Holding B.V Definitief Datum: augustus 2016 en Rapportnr. : 2014288m250816;

Voorschriften inzake bouwen
De volgende voorschriften dienen tijdens de bouwwerkzaamheden in acht te worden genomen:

Met het aanbrengen van de beton-, staal-, en/of houtconstructies mag geen begin worden
gemaakt voordat de berekeningen van deze constructies minimaal 3 weken voor aanvang
van desbetreffende bouwwerkzaamheden zijn ingediend en deze door de afdeling RO&V zijn
goedgekeurd.
de start van de bouw dient te worden gemeld bij de heer S. van den Heuvel, tel: 2991577 van
de afdeling RO&V;
voor de aanvang van de bouw dient contact te worden opgenomen met de heer S. van den
Heuvel over de aan te houden peilhoogte;
voor de aanvang van de bouw contact wordt opgenomen met de heer W. Hopman van
onderhoud en beheer, tel: 2991578 voor het plaatsen en opslaan van hekken, keten en
materiaal en de aan- en afvoer van (bouw)verkeer;
De voltooiing van het bouwwerk waarop de omgevingsvergunning betrekking heeft, moet
uiterlijk op de dag van beëindiging van de werkzaamheden bij de afdeling RO&V worden
gemeld.
de installatietekeningen dienen uiterlijk 14 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden
ter goedkeuring aan de afdeling RO&V te worden overgelegd;
uiterlijk 2 weken voor aanvang van het werkzaamheden dienen monsters van de toe te
passen materialen en kleuren ter goedkeuring aan de afdeling RO&V te worden overgelegd;
de onderzijde van de hoofddraagconstructie dient met een gipsplaat (of een gelijkwaardig
materiaal) met een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) van minimaal
30 minuten te worden afgewerkt;
de hemelwaterafvoeren en het water van de verharding (HWA) moeten lozen conform
tekening 2 e.e.a. te bepalen in overleg met de heer A. Voorwinden, tel: 2991551 van de
afdeling Openbare Ruimte;
de vuilwaterafvoeren (DWA) moeten lozen op het vuilwaterriool/drukrioleringsunit e.e.a. te
bepalen in overleg met de heer A. Voorwinden;
voor dat de HWA en DWA worden aangesloten op het gemeente riool dient hierover contact
te worden op genomen met de heer A. Voorwinden;
aan alle bepalingen van het Bouwbesluit wordt voldaan.

Voorschriften inzake archeologie:
Ingevolge de Archeologische Beleidskaart Bunschoten ligt het plangebied in een gebied met
een "middelhoge verwachting op archeologische waarden". Op grond van de Monumentenwet
1988 en artikel 18 uit het Bestemmingsplan Buitengebied 2006 bent u dan gehouden
archeologisch onderzoek te verrichten. Uit een kort bureauonderzoek door het Centrum voor
Archeologie is echter geconstateerd dat het plangebied deels verstoord is. Omdat dit niet
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betekent dat eventueel aanwezige archeologische resten geheel vernietigd zullen zijn, zal er
bij graafwerkzaam heden in het plangebied een archeoloog van het Centrum voor Archeologie
van de Gemeente Amersfoort aanwezig dienen te zijn. Deze moet tijdens de werkzaamheden
de gelegenheid krijgen om eventueel aangetroffen archeologische resten te documenteren en
veilig te stellen. De vergunninghouder wordt daarom verzocht, minstens 72 uur voor aanvang
van de (graaf)werkzaamheden in het plangebied contact op te nemen met het Centrum voor
Archeologie (033-4637797 / 062190997).

Voorschriften inzake milieu:
1 Algemene voorschriften
1. 1 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid
1. 1. 1 Tenzij uit navolgende voorschriften anders blijkt, zijn de voorschriften

behorende bij de revisievergunning van 23 juni 2009, nr. 2009INT243617 van
overeenkomstige toepassing.

1. 1.2 De opslag moet in overeenstemming zijn met de onder 'Besluit' van de
omgevingsvergunning genoemde delen van de aanvraag die deel uitmaken van deze
omgevingsvergunning, tenzij de aan deze omgevingsvergunning verbonden
voorschriften anders bepalen.

2 Bodem
2. 1 Bodemonderzoek
2. 1 1 Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie moet uiterlijk 3

maanden nadat de vergunning in werking is getreden een nulsituatieonderzoek zijn
uitgevoerd. De resultaten moeten uiterlijk 6 maanden nadat de vergunning in werking
is getreden aan het bevoegd gezag zijn overgelegd.
Het onderzoek moet betrekking hebben op alle plaatsen binnen de inrichting waar
bodem bedreigende activiteiten plaatsvinden. Het onderzoek moet gebaseerd zijn op
de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige
bodem belasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen.
Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden
nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het
bevoegd gezag. Dit houdt in dat meerdere monsternemingen of analyses moeten
worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en
onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

Ter inzagelegging
Het omgevingsbesluit en bijbehorende bescheiden liggen ter inzage gedurende zes weken vanaf
donderdag 8 december 2016 tot en met 18 januari 2017 bij de balie van de afdeling RO&V in het
gemeentehuis. De digitale versie is in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl onder
nummer: NL. IMR0. 0313. PBUV2016076-0301

Beroepsclausule
Tegen het besluit kan een belanghebbende binnen zes weken, met ingang van de dag na die waarop
dit besluit ter inzage is gelegd, beroep indienen de Rechtbank Midden Nederland sector
Bestuursrechtspraak, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden
ingediend en worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het
beroep.
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Inwerkingtreding
De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is
verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of
derde belanghebbenden een spoedeisend belang dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan er naast
het indienen van een beroepschrift een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden Nederland, sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500
DA Utrecht. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking niet in
werking voordat op dat verzoek is beslist.

Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden
verweten dat zij geen zienswijzen bij het college van burgemeester en wethouders naar voren hebben
gebracht.

namens burgemeester en wethouders van Bunschoten,

/-/"

F. H. E. Roelofse
Afdelingsmanager RO&V

Dit besluit is naar de aanvrager verzonden op: 5 december 2016
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Aanhangsel

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEUASPECTEN

1 TOETSINGSKADER MILIEU

1. 1 Inleiding
De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of
mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2. 1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo.

1.2 Activiteitenbesluit
In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten
die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor
vergunningplicht (type C inrichting) geldt.

Door de verandering opslaghal vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de
werkingssfeer van het Activiteitenbesluit en moet worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het
Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling (voor zover deze activiteiten
betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten):

Paragraaf 3. 1. 3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodem beschermende
voorziening;

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van
toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2. 1 tot en met 2.4, 2. 10 en 2. 11 van
hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing
kunnen zijn. Van belang voor deze vergunning is, of de inrichting ook voor de activiteiten die onder
het Activiteitenbesluit vallen voldoet aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt
verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Melding Activiteitenbesluit
Gelet op artikel 1. 10 van het Activiteiten besluit moet de verandering van de inrichting worden
gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen
aangemerkt als melding.

De voorschriften voor het onderdeel milieu, die in deze vergunning zijn opgenomen betreffen
aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende
Activiteitenregeling.

1.3 Toetsing veranderen revisie
Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

de aspecten genoemd in artikel 2. 14 eerste lid onder a van de Wabo betrokken;
met de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder b van de Wabo rekening gehouden;
de aspecten genoemd in artikel 2. 14 eerste lid onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen
van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

2 BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT)

2. 1 Algemeen
In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de
vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting
voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij
voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de
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inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken
(BBT) worden toegepast.

Artikel 5. 4 derde lid van het Bar.
Hierbij houdt het bevoegd gezag in ieder geval rekening met:

de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
de toepassing van stoffen die minder gevaarlijke zijn dan stoffen of mengsels als omschreven
in artikel 3 van de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en
mengsels;
de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en opnieuw gebruiken
van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
vergelijkbare processen, apparaten afwijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk
zijn beproefd;
de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-
efficiëntie;
de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te
voorkomen of tot een minimum te beperken;
de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

2.2 Concrete bepaling beste beschikbare technieken
Met betrekking tot de bepaling van BBT, zijn de aspecten betrokken als genoemd in artikel 5.4 derde
lid van het Bar bekeken. Deze aspecten zijn geen aanleiding om te veronderstellen dat geen BBT
wordt toegepast.

2.3 Conclusies BBT
De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de BBT
ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluidemissies, afvalpreventie,
externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar
de desbetreffende paragraaf.

3 AFVALSTOFFEN

3. 1 Overwegingen voor primaire ontdoeners van afvalstoffen

Algemeen / Conclusie
De toename in hoeveelheid afvalstoffen neemt niet relevant toe.
De revisievergunning van 23 juni 2009 bevat afdoende voorschriften voor afvalstoffen.

4 AFVALWATER

4. 1 Algemeen / Conclusie
Met betrekking tot lozing van afvalwater treedt geen relevante verandering op.
De lozing van hemelwater valt onder het Activiteitenbesluit: paragraaf 3. 1 .3 Lozen van hemelwater,
dat niet afkomstig is van een bodem beschermende voorziening.
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BODEM

5. 1 Activiteitenbesluit
De opslag van het gereed product valt niet onder het Activiteitenbesluit.

5.2 Het kader voor de bescherming van de bodem
Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van
voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in
bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een
aanvaardbaar bodemrisico.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke cvm
noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de
normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten
wordt in het kader van de NRB niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang die onlosmakelijk
deel uitmaakt van de installatie, bijvoorbeeld in de vorm van een tank of opvangbassin, is wel een
activiteit waar de NRB in voorziet. Tankputten en calamiteiten vijvers voor de opslag van
verontreinigd bluswater worden in de NRB niet behandeld.

5.3 De bodembedreigende activiteiten
In de aangevraagde opslaghal vindt de volgende bodem bedreigende activiteit plaats:
Opslag gereed product.

5.4 Beoordeling en conclusie
Bij de aanvraag is aangegeven dat Hubun Combinatie(s) van voorzieningen en maatregelen (CVM)
zal toepassen door een vloeistofkerende vloer te realiseren, gebruik te maken van geschikte
emballage, visueel toezicht te houden, personeel te instrueren en opruimmogelijkheden te faciliteren.

Wij stemmen in met deze opzet (tabel 3. 3. 1 Op- en overslag vaste stoffen in emballage van de NRB,
CVM l).

Om het verwaarloosbaar bodemrisico te borgen zijn in de vergunning van 23 juni 2009 voor de opslag
van gereed product afdoende voorschriften opgenomen.

5. 5 Nulsituatieonderzoek

Het preventieve bodembeschermingbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar
bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een verontreiniging of aantasting van de bodem optreedt. Om
die reden is altijd een nulsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem noodzakelijk. Het
nulsituatieonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de daar gebruikte stoffen.
Nulsituatieonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan
de start van de betreffende activiteit(en). Na het beëindigen van de betreffende activiteit(en) dient een
vergelijkbaar eindonderzoek te worden uitgevoerd.
Het nulsituatieonderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:

de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte
stoffen en de lokale grondwaterstroming;
de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en
geanalyseerd;
de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.

De in het nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de beoordeling
of ten gevolge van de betreffende activiteiten verontreiniging of aantasting van de bodem heeft
plaatsgevonden en of bodem herstel nodig is.

Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit
moeten zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.
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Voor de aangevraagde verandering zijn, zoals in de aanvraag staat vermeld, bodemonderzoeken nog
niet uitgevoerd.
Wij hebben een voorschrift opgenomen dat ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als
referentiesituatie uiterlijk 3 maanden nadat de vergunning in werking is getreden een
nulsituatieonderzoek zijn uitgevoerd.

Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen
voorzieningen een bodemverontreiniging ontstaat is (in combinatie met de gestelde voorschriften)
verwaarloosbaar conform het gestelde in de NRB. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de
bodemkwaliteit tussentijds wordt gecontroleerd.

Na beëindiging van de activiteiten of een deel daarvan moet een eindsituatieonderzoek naar de
kwaliteit van de bodem worden verricht. Indien blijkt dat sprake is van een bodembelasting als gevolg
van de activiteiten, zal de bodemkwaliteit hersteld moeten worden. Hiertoe zijn al voorschriften in de
vergunning van 23 juni 2009 opgenomen.

6 ENERGIE

6. 1 Algemeen / Conclusie
Het energiegebruik zal licht toenemen. Ten opzichte van het totale energieverbruik van de gehele
inrichting zal dit verwaarloosbaar zijn.

7 EXTERNE VEILIGHEID

7. 1 Algemeen / Conclusie
De aangevraagde verandering bevat geen gevaarlijke (afval)stoffen of brandbare stoffen met hoge
vuurbelasting en/of toxische verbrandingsproducten. Ook is geen sprake van een gasdrukmeet- en
regelstation met een gastoevoer > 20 inch. Daarom is voor de verandering niet te verwachten dat
gevaarlijke stoffen vrijkomen. Het aspect externe veiligheid is voor de aangevraagde verandering niet
relevant en daarom zijn in deze vergunning geen specifieke voorschriften opgenomen.

8 GELUID EN TRILLINGEN

8. 1 Geluid

Algemeen / Conclusie
De productiecapaciteit blijft gelijk.
Het gereed product dat bestemd is voor opslag in de nieuwe hal wordt met elektrische heftrucks
vervoerd. De vrachtwagenbewegingen van de productielocatie naar de klant nemen evenmin toe.

Vrachtwagens halen nu het gereed product af bij de nieuwe hal. Dat is een kleine wijziging van de
vertreklocatie. Door de grote afstand tot de dichtstbijzijnde geluidsgevoelige bestemmingen geeft dit
nauwelijks een akoestische verandering. Het geluidsvoorschrift uit de revisievergunning, later
aangepast in de vergunning UV2013020 van 15 juli 2013, blijft gelden.

8.2 Trillingen

Algemeen / Conclusie
Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trillingsgevoelige
bestemmingen is trillingshinder niet te verwachten. Een onderzoek naar trillingen achten wij daarom
niet nodig. Ook achten wij het daarom niet nodig hierover voorschriften op te nemen.
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9 GEUR

9. 1 Algemeen
Het Nederlandse geurbeleid is opgenomen in artikel 2. 7a van het Activiteitenbesluit en in de
Handleiding geur: bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau van industrie en bedrijven (niet
veehouderijen). Als algemene doelstelling geldt het zoveel mogelijk beperken van bestaande hinder
en het voorkomen van nieuwe hinder. Daarbij staat het afwegingsproces voor het vaststellen van het
aanvaardbaar hinderniveau centraal. Het aanvaardbaar hinderniveau wordt per situatie vastgesteld
en op grond van het Activiteitenbesluit als maatwerkvoorschrift aan de vergunning verbonden. Alleen
als de emissies van de inrichting in het Activiteitenbesluit uitgezonderd zijn, worden de geuremissies
in de vergunning beoordeeld.

9.2 Beoordeling geurhindersituatie
We hebben te maken met opslag van agrarische bedrijfsstoffen zijnde dierlijke meststoffen die niet
verpompbaar zijn, met een totaal volume van meer dan 600 kubieke meter.

Het Activiteitenbesluit, paragraaf 3.4. 5. Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen, is niet van toepassing.

Artikel 3. 45 luidt namelijk:
1 Deze paragraaf is van toepassing op het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen met een totaal

volume van meer dan 3 kubieke meter.

2 In afwijking van het eerste lid is deze paragraaf niet van toepassing op het opslaan van dierlijke
meststoffen die niet verpompbaar zijn, met een totaal volume van meer dan 600 kubieke meter.

Desalniettemin nemen wij paragraaf 3.4.5. Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen, artikel 3.46, eerste
lid, als leidraad.

Dit eerste lid luidt als volgt:
1 Het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen vindt plaats op ten minste:
a. 100 meter afstand tot een geurgevoelig object dat binnen de bebouwde kom is gelegen, of
b. 50 meter afstand tot een geurgevoelig object dat buiten de bebouwde kom is gelegen.

Hieraan wordt ruimschoots voldaan.

9.3 Conclusie
Gezien bovenstaande overwegingen zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten vergunbaar
zijn.

10 LUCHT

10. 1 Algemeen / Conclusie
Omdat de productiecapaciteit niet toeneemt en het gereed product dat bestemd is voor opslag in de
nieuwe hal met elektrische heftrucks wordt vervoerd, is er geen sprake van toename van de uitstoot
van stikstof en fijn stof.

De vrachtwagenbewegingen van de productielocatie naar de klant nemen evenmin toe, omdat de
productiecapaciteit niet wijzigt.

Gezien bovenstaande overwegingen zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten vergunbaar
zijn wat betreft het aspect lucht.
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11 VERRUIMDE REIKWIJDTE

11. 1 Preventie
Een onderdeel van de Wabo is de 'verruimde reikwijdte'. Dit betekent onder meer dat de aspecten
watergebruik en vervoer in de omgevingsvergunning moeten worden meegenomen. In deze
vergunning zijn voornoemde aspecten beoordeeld.

Gezien het gestelde in de aanvraag zijn wij van mening dat preventiemaatregelen niet noodzakelijk
zijn. Daarom wordt in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan deze aspecten.

12 CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het veranderen of veranderen van de werking van
een inrichting of mijnbouwwerk zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.
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BIJLAGE: BEGRIPPEN

AANVAARDBAAR HINDERNIVEAU:
Uitkomst van het afwegingsproces van onder andere de volgende aspecten:
toetsingskader;
geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten;
aard en waardering van de geur (hedonische waarde);
klachtenpatroon; huidige en verwachte hinder;
technische en financiële consequenties van maatregelen en gevolgen daarvan voor andere emissies;
de mate waarin getroffen maatregelen ter beperking van luchtemissies overeenstemmen met BBT uit
BREF's en nationale BBT-documenten;
lokale situatie (onder meer planologische ruimte, sociaal-economische aspecten en andere lokale
afwegingen);
historie van het bedrijf in zijn omgeving.

Opmerking: het aanvaardbaar hindemiveau voor veehouderijen verschilt met het bovenstaande en is
geregeld via de wet.

AFVALSTOFFEN:
Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te
ontdoen of zich moet ontdoen.

AFVALWATER:
Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is
zich te ontdoen, of moet ontdoen.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):
Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende
technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan
veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en
baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de
inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs
in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het
ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van
bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:
Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een
bodem bedreigende stof overeenkomstig de definitie van het Activiteitenbesluit.

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:
Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodem beschermende voorziening toegesneden handeling
gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie
of toezicht ter voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd.

EMISSIE:
Uitworp van één of meer verontreinigende stoffen naar de lucht (vracht per tijdeenheid).

GELUIDSGEVOELIGE BESTEMMINGEN:
Gebouwen of objecten, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49
en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).

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
lEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

GEVAARLIJKE AFVALSTOF:



Nummer: UV 2016076

Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke
eigenschappen bezit.

GEVAARLIJKE STOFFEN:
Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, lid 1 onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

HERGEBRUIK:
Elke handeling waarbij producten of componenten die geen afvalstoffen zijn, opnieuw worden
gebruikt voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld.

IMMISSIE:
Geurconcentratie in de omgeving (per tijdseenheid).

NEN 5740:
NEN 5740 : Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek
Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, uitgever NEN, ICS 13.080.05,
januari 2009.

NEN-NORM:
Een door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm (postbus 5059, 2600
GB Delft).

NER:
Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht.

NUTTIGE TOEPASSING:
Elke handeling met als voornaamste resultaat dat afvalstoffen een nuttig doel dienen door hetzij in de
betrokken installatie, hetzij in de ruimere economie, andere materialen te vervangen die anders voor
een specifieke functie zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof voor die functie wordt
klaargemaakt, tot welke handelingen in ieder geval behoren de handelingen die zijn genoemd in
bijlage II bij de kaderrichtlijnafvalstoffen.

ONTDOENER:
Persoon of inrichting waar afval ontstaat en die zich van het afval wil ontdoen door het af te geven
aan een inzamelaar, vervoerder handelaar, bewerker of verwerker.

OPENBAAR RIOOL:
Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10. 30 van de Wet
milieubeheer.

PREVENTIE:
Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is
geworden, ter vermindering van:
de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging
van de levensduur van producten;
de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke
gezondheid, of
het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.

TRILLING:
Mechanische beweging rond een referentiepunt dat in evenwicht is.

VERWIJDERING:
Elke handeling met afvalstoffen die geen nuttige toepassing is zelfs indien de handeling er in
tweede instantie toe leidt dat stoffen of energie worden teruggewonnen, tot welke
handelingen in ieder geval behoren de handelingen die zijn genoemd in bijlage l bij de
kaderrichtlijn afvalstoffen.
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VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:
Lekbak, tankput, vloer, verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening die
vrijgekomen stoffen keert zolang als nodig is om met de daarop afgestemde
bodembeschermende maatregelen te voorkomen dat deze stoffen in de bodem kunnen
geraken.
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BIJLAGE: ACTIES

Deze bijlage bevat een beknopte weergave van directe acties die uitgevoerd moeten worden op
grond van de vergunning. Bij iedere actie is het nummer van het voorschrift in de vergunning en de
frequentie vermeld. Het uitvoeren van deze acties houdt niet in dat hiermee is voldaan aan alle
voorschriften van de vergunning.

2. 1. 1 uiterlijk 3 maanden nadat de vergunning in werking
is getreden.

uitvoeren nulsituatieonderzoek.


