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Omgevingsvergunning 
 
Burgemeester en Wethouders hebben op 02-02-2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen 
voor het vervangen van de silo voor aardappelstoomschillen aan het Ehringveld 5 in Westendorp . De aanvraag 
is geregistreerd onder nummer W-2016-0084.  
 
Besluit 
Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1 lid 1 onder a, lid 1 onder c en lid 1 onder e  van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning te verlenen.  
De gewaarmerkte aanvraagformulieren, tekeningen en bijlagen maken deel uit van de omgevingsvergunning.  
 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten: 

 
 

1. Bouwen 
- Het vervangen van de silo voor aardappelstoomschillen 

 
2. Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 

- Het gebruiken van de silo voor opslag van aardappelstoomschillen 
 

3. Milieu 
- Het gebruiken van de silo voor opslag van aardappelstoomschillen 

 
 

  
Procedure 
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is beoordeeld voor bouwen aan artikel 2.10, voor het Handelen in 
strijd met regels ruimtelijke ordening aan artikel 2.12 en voor Milieu aan artikel 2.14 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele 
regeling omgevingsrecht. Voor het bouwen en milieu verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning. 

 
 
 
 
 
 

Bezoekadres: 

Staringstraat 25, Gendringen 

Postbus 42 

7080 AA Gendringen 

Telefoon: (0315) 292 292 

Fax: (0315) 292 293 

E-mail:  info@oude-ijsselstreek.nl 

Internet:  www.oude-ijsselstreek.nl 

 



 

 

 
 
 

Overwegingen 
 
Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag: 
 

1. Bouwen 
- Het bouwwerk voldoet aan redelijke eisen van welstand, zoals gesteld in artikel 12 van de  

        Woningwet; 
  -     Het bouwwerk is in overeenstemming met de regelen en voorschriften van de  
        Bouwverordening en het Bouwbesluit; 
- Op grond van artikel 2.10 lid 2 van de Wabo is de aanvraag mede aangemerkt als een aanvraag 

voor het ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening”. 
 
2.   Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 

- Het bouwwerk is in strijd met artikel 5, lid 5.1 sub j van het bestemmingsplan “Partiële herziening 
buitengebied diverse percelen 2012”. 

- Op grond van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo af te wijken van het  
Bestemmingsplan (ruimtelijke onderbouwing is akkoord bevonden) . 

 
3.   Milieu 
 
Gegevens aanvrager 

Op 2 februari 2016 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning (activiteit milieu) van 
Ehringveld 5 ingediend. De aanvraag betreft het veranderen van de inrichting aan de Ehringveld 5 
in Westendorp. De aanvraag heeft betrekking op het perceel kadastraal bekend gemeente 
Varsseveld, sectie F, nummer(s) 3944 (gedeeltelijk). 
 

Vergunde situatie 

Voor de locatie waar de aangevraagde activiteiten plaatsvinden is door het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek op 24 september 2013 een 
omgevingsvergunning oprichting op grond van artikel 2.1, lid 1, onder e 1, verleend. Kenmerk van 
deze omgevingsvergunning is W-2013-0256. 
 

Projectbeschrijving 

Het project waarvoor een omgevingsvergunning wordt aangevraagd is als volgt te omschrijven: 
Het vervangen van de bovenbouw van de voormalige mestsilo die in gebruik is voor de opslag van 

aardappelstoomschillen (nevenactiviteit). 
 
De aardappelstoomschillen worden gezien als een afvalstof en zijn vergunningplichtig omdat ze niet 
zijn uitgezonderd. Het opslaan van deze afvalstof valt niet onder bijlage I, onderdeel C, categorie 
28.10 - 30 omdat de opslag groter is dan 1000m3 en niet binnen de inrichting wordt gebruikt. 
 
Concreet wordt verzocht om een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, lid 1, onder e, sub 
2 van de Wabo voor het veranderen van de inrichting. 
 

Bevoegd gezag 

Op grond van de ingediende gegevens (geen IPPC inrichting) blijkt dat het college van 
burgemeester en wethouders van Oude IJsselstreek bevoegd is om een beslissing te nemen over 
uw aanvraag (artikel 2.4 van de Wabo).  
 
In artikel 3.3, lid 1, van het Bor is gesteld dat de provincie het bevoegd gezag is met betrekking tot 
een inrichting die behoort tot een categorie ten aanzien waarvan dat in bijlage 1 onderdeel C is 
bepaald. Echter in de tweede volzin van dit artikel is bepaald dat dit slechts geldt voor activiteiten 
met betrekking tot een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort of waarop het BRZO 2015 
van toepassing is. Binnen de inrichting is geen installatie aanwezig waardoor sprake is van een 
IPPC-installatie. 
 
 



 

 

 
Ontvankelijkheid 

De aanvraag bestaat uit de volgende documenten: 
• Aanvraagformulier OLO met archiveringsoverzicht (25 februari 2016), ingediend op 2 

februari 2016 onder nummer 2170877; 
• Milieu: plattegrondtekening d.d. 27-01-2016 gewijzigd op d.d. 01-02-2016; 
• Akoestisch onderzoek d.d. 28 januari 2016 GO Consult; 
• Volmacht 23-01-2016; 
• Ruimtelijke onderbouwing d.d. 1 februari 2016 nr. 11015 / 000039; 
• Bouwtekening 16-10-2015 gewijzigd op 01-02-2016. 

 
In artikel 2.8 van de Wabo, in paragraaf 4.2 van het Besluit omgevingsrecht en in de Regeling 
omgevingsrecht is aangegeven welke informatie noodzakelijk is voor een ontvankelijke aanvraag 
voor een omgevingsvergunning.  
 
Op basis van de Regeling omgevingsrecht hebben wij de aanvraag getoetst op ontvankelijkheid. Wij 
zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat. 
Op basis hiervan kunnen wij de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving goed 
beoordelen. De aanvraag is dan ook ontvankelijk. Wij hebben de aanvraag in behandeling 
genomen. 
  
De aanvrager moet ervoor zorgen dat de aanvraag voor de omgevingsvergunning betrekking heeft 
op alle deelactiviteiten die onlosmakelijk met elkaar samenhangen. Dit moet op basis van artikel 
2.7 lid 1 van de Wabo. Als de aanvraag hieraan niet voldoet, dan moeten wij de aanvraag als 
onvolledig of onjuist beoordelen. Dit is op basis van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb). Deze aanvraag is volledig en juist. De aanvraag is in dit opzicht ontvankelijk.  
 
Aanvraag, procedure en zienswijze (uitgebreid) 

Wij hebben deze beschikking voorbereid volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Deze 
procedure is beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.  
 

Beoordeling en voorschriften milieu 

De beoordeling van de activiteit milieu is zo uitgebreid dat deze in bijlage 3 van dit besluit is 
opgenomen. In bijlage 2 van dit besluit staan de voorschriften.  
 

 
 

Beroepclausule: 
Tegen het besluit kan binnen zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden aangetekend. 
Bekendmaking van het besluit vindt plaats middels publicatie op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en in 
de volgende kranten: 
Staatscourant 
Gelderse Post editie Oude IJsselstreek 
 
Het beroepsschrift moet worden ingediend bij Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht Postbus 9030, 
6800 EM Arnhem. De Beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een 
beroepsschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. 
Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet werking treedt, dan kan een 
voorlopige voorziening worden gevraagd bij de president van de arrondissementsrechtbank. Wanneer een 
voorlopige voorziening wordt aangevraagd treed de beschikking pas in werking nadat hierover een 
beslissing is genomen. 
 
Voor meer informatie over beroep en voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de bijlage 
‘rechtsbeschermingsmiddelen’. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Tot slot 
Als u nog vragen heeft kunt u een bezoek brengen aan de publieksbalie in het gemeentehuis, 
Staringstraat 25 in Gendringen. Als dit niet mogelijk is, neemt u dan gerust contact met mij op. 
U kunt mij bellen via het algemene telefoonnummer (0315) 292 292. 
 
 
Datum besluit: 

 
 

Namens burgemeester en wethouders, 
met vriendelijke groet, 

 
 

Eugène Heukshorst 
Team Vergunningen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De houder moet ervoor zorg dragen dat de omgevingsvergunning te allen tijde op het werk aanwezig is en op                    

                           eerste aanvrage aan de toezichthouder ter inzage wordt gegeven. 

heuk001
Getypte tekst
24-10-2016



 

 

 
Bijlage 2: Voorschriften onderdeel milieuactiviteit 

 

VOORSCHRIFTEN 
 
1. Het besluit van 24 september 2013 met kenmerk W-2013-0256 blijft, met uitzondering van de 

in deze beschikking opgenomen wijzigingen en de onderstaande voorschriften onverminderd 
van toepassing. 

 
2. Aan de vergunning wordt voorschrift 8 toegevoegd: 

 
8. Registratie afvalstoffen 
 
8.1 Binnen de inrichting mogen per kalenderjaar niet meer dan de hieronder aangegeven 

hoeveelheden afvalstoffen worden opgeslagen. 
  

Te bewaren afvalstoffen (gebruikelijke 

benaming) 

Maximale hoeveelheid (m3/jaar) 

Aardappelstoomschillen 3600 

  

   
 
8.2 Binnen één maand na ieder kalenderkwartaal moet ter afsluiting van dit kalenderkwartaal 

een inventarisatie plaatsvinden van de in de inrichting op de laatste dag van het kwartaal 
aanwezige voorraad afvalstoffen. Deze gegevens moeten in een rapportage worden 
vastgelegd. Op verzoek moet deze rapportage aansluitend worden verzonden aan het 
bevoegd gezag. In de rapportage moet het volgende worden geregistreerd: 
• een omschrijving van de aard, de samenstelling van de opgeslagen (afval)stoffen; 
• de opgeslagen hoeveelheid (omgerekend naar kg) per soort (afval)stof; 
• de datum, waarop de inventarisatie is uitgevoerd. 
Verschillen tussen deze fysieke voorraad en de administratieve voorraad (op basis van 
geregistreerde gegevens) dienen in deze rapportage te worden verklaard. 

 
8.3 Vergunninghouder registreert de volgende gegevens van de ontvangen afvalstoffen van een 

ander: 
• de datum van afgifte; 
• de naam en het adres van degene van wie de afvalstoffen afkomstig zijn 
• de gebruikelijke benaming en de hoeveelheid van de afvalstoffen; 
• als de afgifte gebeurt door een vervoerder: de naam en het adres van de vervoerder 

en de naam en het adres van degene die opdracht heeft gegeven voor vervoer. 
 

8.4 De documenten genoemd in voorschrift 8.1,8.2 en 8.3 moeten ten minste vijf jaar worden 
bewaard en op verzoek van met toezicht belaste personen worden getoond. 

 

Aan de vergunning wordt voorschrift 9 en 10 toegevoegd: 
9.   Geur 
 
9.1 Ten behoeve van het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een 

aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder vindt de opslag van aardappelstoomschillen 
plaats ineen gesloten systeem. 

 
9.2 Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften opnemen indien blijkt dat de geurhinder het 

aanvaardbaar niveau overschrijdt. Men kan eisen stellen aan de opslag (gekoeld) en situering 
van de opslag van aardappelstoomschillen. 

 
 
 
 
 



 

 

 
10. Opslaan van aardappelstoomschillen 
 
10.1 De silo is voorzien van een afdekking die is aangebracht op en tegen de rand van de silo en 

boven de aardappelstoomschillen opslag. 
 
10.2 De silo en de afdekking ervan worden aangelegd overeenkomstig paragraaf 5.5 en de 

hoofdstukken 6 en 7 van BRL 2342. 
 
10.3 De silo en de afdekking ervan zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring, waaruit blijkt dat de 

silo en de afdekking zijn uitgevoerd overeenkomstig BRL 2342 en wat de referentieperiode is. 
De kwaliteitsverklaring is binnen de inrichting aanwezig. 
De referentieperiode waarbinnen de silo en afdekking moet blijven voldoen,  
bedraagt 10 jaar. 

 
10.4 De silo die visueel lek is of in een slechte staat van onderhoud verkeert, wordt terstond 

gerepareerd. 
 
10.5 De silo wordt overeenkomstig het daartoe in de Regeling bodemkwaliteit aangewezen 

normdocument beoordeeld en goedgekeurd door een persoon of instelling, die daartoe 
beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit. De beoordeling vindt 
plaats tenminste 4 weken voor het aflopen van de referentietermijn van de silo. 

 
10.6 Bij goedkeuring van de silo en afdekking wordt door de persoon of instelling uit artikel 10.5 

een nieuwe referentieperiode vastgesteld. Indien bij de goedkeuring voorwaarden worden 
gesteld, wordt binnen een termijn, gesteld door de persoon of instelling uit artikel 10.5 aan 
die voorwaarden voldaan. 

 
10.7 Indien de beoordeling, uit artikel 10.5 leidt tot afkeuring van de silo of de afdekking reparatie 

behoeft, draagt degene die de inrichting drijft zorg voor reparatie en wordt de silo of de 
afdekking binnen een termijn, gesteld oor een persoon of instelling als bedoeld in art. 10.5 
opnieuw ter beoordeling aangeboden. 

 
10.8 Indien reparatie als bedoelt in artikel 10.7 niet plaatsvindt of de silo of afdekking wordt 

afgekeurd en reparatie niet mogelijk is, wordt: 
- van de afkeuring terstond melding gemaakt bij het bevoegd gezag; 
- de aardappelstoomschillen dat zich in de silo bevindt onmiddellijk verwijderd, en  
- het opslaan van aardappelstoomschillen in de silo beëindigd. 

 
10.9 Het rapport van goedkeuring waarin de nieuwe referentieperiode van de silo als bedoeld in 

het artikel 10.6 is binnen de inrichting aanwezig. 
 
10.10  Het vul- en zuigpunt van de silo bevindt zich boven een lekbak. 

De geluidsvoorschriften 1.5 uit de vergunning van 24 september 2013 

worden vervangen door de volgende voorschriften: 
1.5 Geluidhinder 

 
1. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten 

moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, 

uitgave 1999. 

 

2. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT veroorzaakt door de in de inrichting 
aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte 
werkzaamheden of activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de 
onmiddellijke nabijheid van de inrichting, mag op de gevel van gevoelige gebouwen niet 
meer bedragen dan: 

 

 



 

 

 

Toetspunt dag 7:00-19:00 avond 19:00-23:00 nacht 23:00-7:00 

  LAr,LT LAr,LT LAr,LT 

Krommestraat 3 40 35 30 

Krommestraat 7 40 35 30 

Krommestraat 8 40 35 30 

Kipsdijk 5 40 35 30 

Kipsdijk 7 40 35 30 

Rietveldweg 5 40 35 30 

 
 
3. Het maximale geluidsniveau (LAmax) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen 

en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten en 

laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, 

mag op de gevel van gevoelige gebouwen niet meer bedragen dan: 
 

Toetspunt dag 7:00-19:00 

avond 19:00-

23:00 nacht 23:00-7:00 

  LAmax LAmax LAmax 

Krommestraat 3 50 45 43 

Krommestraat 7 50 45 43 

Krommestraat 8 50 49 49 

Kipsdijk 5 50 45 41 

Kipsdijk 7 50 45 43 

Rietveldweg 5 50 45 40 

 
 

 

BIJLAGE 3 BEOORDELING EN OVERWEGINGEN ACTVITEIT MILIEU 

Behorende bij omgevingsvergunning met zaaknummer ODA 2016W0016 aan de Ehringveld 5 in 
Westendorp. 
 

Inleiding 

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een (bestaande) inrichting als bedoeld in 
artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e 2, van de Wabo. Voor deze inrichting gelden algemene regels uit 
het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) en de bijbehorende ministeriële regeling 
(Activiteitenregeling). Voor een aantal onderwerpen waarop de aanvraag betrekking heeft, blijft het 
nodig om ze in een vergunningprocedure te toetsen en daaraan mogelijk specifieke voorschriften te 
verbinden. 
 
De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het toetsingskader voor het onderdeel milieu. Een toetsing aan 
deze aspecten heeft plaatsgevonden. 
 
Aangevraagde bedrijfssituatie 

Ten opzichte van de bestaande bedrijfssituatie wordt de volgende verandering aangevraagd: 
• Het vervangen van de bovenbouw van de silo die in gebruik is voor de opslag van 

aardappelstoomschillen (nieuwe silo op bestaand fundament). De voormalige mestsilo is in 
gebruik voor de opslag van aardappelstoomschillen. 
 

De vergunning heeft betrekking op een inrichting die valt onder categorie 1, 5, 7, 8, 9 en 28 van 
onderdeel C van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht. De inrichting valt onder de 
vergunningplicht volgens bijlage I BOR categorie 8.3 h: meer dan 340 stuks jongvee, volgens 
artikel 2.1 lid 2 BOR. 
 

 

 



 

 

 

 

Inrichting 

Op de tekening behorende bij de aanvraag is de grens van de inrichting om de gebouwen en de silo 
getrokken. Voor de beoordeling kan het jongveecentrum en de silo als 1 inrichting worden 
beschouwd. Er is sprake van een technische, functionele en organisatorische samenhang. Dit wordt 
uitgelegd inde aanvraag.  
 
Activiteitenbesluit 

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een 
IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen 
bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde 
voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse 
werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.  
 
De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting. 
 
Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet een verandering van de inrichting worden 
gemeld.  
 
Conclusie 

De aanvraag (wijziging silo voor de opslag van aardappelstoomschillen) heeft deels betrekking op 
activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen (lozen hemelwater en algemene regels voor type 
C inrichtingen). De aangevraagde activiteiten zien we tevens als een melding op grond van het 
Activiteitenbesluit. 
 
Toetsing verandering 

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij: 
• de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1 onder a van de Wabo betrokken; 
• met de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden; 
• de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen. 
 
Hieronder gaan wij eerst in op de betrokken aspecten. Voor wat betreft de aspecten waarmee wij 
rekening hebben gehouden en die wij in acht hebben genomen, verwijzen wij naar de bespreking 
van de afzonderlijke milieucompartimenten in het toetsingsdocument milieu. Daarbij beperken wij 
ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing ten aanzien 
van de aangevraagde veranderingen van invloed (kunnen) zijn. 
 
Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a van de Wabo hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de 
beslissing op de aanvraag: 
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 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 toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met 
betrekking tot de inrichting voert.  

 

 

 

 



 

 

 

 

M  er-richtlijn 

Algemeen 

In het Besluit m.e.r. zijn drempelwaarden (onderdeel D) opgenomen voor het verplicht uitvoeren 
van een m.e.r.-beoordeling, wanneer een veehouderij wordt opgericht of wanneer een bestaande 
veehouderij wordt uitgebreid. Een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt bij uitbreiding van een 
veehouderij met meer dan: 
- 40.000 stuks pluimvee; 
- 2000 stuks mestvarkens; 
- 750 stuks zeugen; 
- 2700 stuks gespeende biggen; 
- 5000 stuks pelsdieren;  
- 1000 stuks voedsters of 6000 vlees- en opfokkonijnen tot dekleeftijd; 
- 200 stuks melk-, kalf- of zoogkoeien ouder dan 2 jaar; 
- 340 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar; 
- 340 stuks melk-, kalf- en zoogkoeien ouder dan 2 jaar en vrouwelijk jongvee tot 2 jaar; 
- 1200 stuks vleesrunderen; 
- 2000 stuks schapen of geiten; 
- 100 stuks paarden of pony’s; 
- 1000 stuks struisvogels. 
 
De opslag van deze afvalstof zijnde aardappelstoomschillen wordt niet genoemd in het Besluit 
m.e.r. 
 

Toetsing en conclusie 

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die niet genoemd staat in de m.e.r. en heeft geen 
betrekking op de uitbreiding van dieren die wel genoemd staan in de m.e.r. Voor de aangevraagde 
activiteit hoeft geen m.e.r. of m.e.r. beoordelingsprocedure uitgevoerd te worden. 
 
Richtlijn industriele emissies (RIE) 

Vanaf 1 januari 2013 is de Europese richtlijn industriële emissies (RIE) in de Nederlandse 
milieuwetgeving geïmplementeerd (richtlijn 2010/75/EU, PbEU L334). De RIE geeft milieueisen voor 
de installaties die genoemd staan in de bij de richtlijn behorende bijlage I. Wanneer een installatie 
daar genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie. Voor veehouderijen vallen de volgende 
installaties onder de werking van de RIE: 
- meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee,  
- meer dan 2.000 plaatsen voor vleesvarkens (van meer dan 30 kg) of  
- meer dan 750 plaatsen voor zeugen. 
 
Het opslaan van afvalstoffen, zijnde aardappelstoomschillen, wordt niet in de RIE genoemd. 
 
De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd, heeft geen betrekking op een IPPC-
installaties.  
 
Conclusie 

De RIE is niet van toepassing op de aangevraagde activiteit.  
 

Best beschikbare techniek 

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan 
de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de 
inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel 
mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan 
uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste 
beschikbare technieken (BBT) worden toegepast. 
 
Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van beste beschikbare technieken (BBT) rekening worden 
gehouden met de relevante BBT-conclusies en de in de bijlage van de Regeling omgevingsrecht 
(Mor) aangewezen Nederlandse Informatiedocumenten over BBT. 



 

 

Bij het bepalen van de beste beschikbare technieken hebben we rekening gehouden met de van 
toepassing zijnde BBT-conclusies zoals opgenomen in bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht 
(Mor). 
 
Conclusie 

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften aan de beste 
beschikbare technieken (BBT). 
 
Afvalstoffen 

Op grond van artikel 2.14 van de Wabo kan de omgevingsvergunning in het belang van de 
bescherming van het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip "bescherming van het 
milieu" is de zorg voor het doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 van de Wm is 
aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond 
hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de 
artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 10.14 van de Wm - voorkeursvolgorde). In het bedoelde 
afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021, hierna aangeduid als het LAP) is het 
afvalstoffenbeleid neergelegd. 
 
In het LAP is aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag bij het beoordelen van een 
vergunningaanvraag voor het bewaren van afvalstoffen rekening moeten houden met een aantal 
algemene bepalingen aangaande het LAP. 
 
De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van bewaren aan van de betreffende 
afvalstoffen, waarvoor nog vergunning verleent mag worden.  
 
Voor de onderhavige aanvraag is niet specifiek een sectorplan van het LAP van toepassing. Het is 
vergelijkbaar met:  
 
Afvalstof Sectorplan Titel 

Plantaardig afval  2 - 3 - 7 Restafval bedrijven 
Industrieel afval (Swill) 
Gescheiden ingezameld 
organisch bedrijfsafval 

 
Werkwijze inrichting 

De opslag van aardappelstoomschillen uit de aardappelverwerkende industrie wordt ingezet als 
veevoederproduct.  
 
Minimumstandaard 

In de genoemde sectorplannen worden verschillende minimumstandaarden genoemd. Indien de 
afvalstof niet onder een specifiek sectorplan gebracht kan worden houden we rekening met de 
voorkeursvolgorde volgens artikel 10.14 Wm. 
Hier kunnen we hergebruik en 'nuttige toepassing’ als minimumstandaard beschouwen. 
 
De werkwijze van de inrichting voldoet aan de minimumstandaard zoals verwoord in de Wm en het 
LAP. 
 
Acceptatie en registratie 

In het LAP is aangegeven dat een inrichting dat afvalstoffen accepteert over een adequaat 
acceptatie- en verwerkingsbeleid en een adequaat registratiesysteem moet beschikken. In het 
acceptatie- en verwerkingsbeleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting de 
acceptatie van afvalstoffen plaatsvinden. 
 
In de aanvraag staat de herkomst van de aardappelstoomschillen (een erkend product). De wijze 
van registreren zal in de voorschriften opgenomen worden. 
 
 
Conclusie 

De inrichting voldoet aan de minimumstandaard zoals verwoord in het LAP. Op grond van artikel 
2.14 van de Wabo in het belang van de bescherming van het milieu worden verleend. 



 

 

 
 
 
Geluid 

De gemeente Oude IJsselstreek heeft geen geluidbeleid vastgesteld. De Handleiding industrielawaai 
en vergunningverlening biedt daarom het beoordelingskader. De inrichting ligt in landelijk gebied 
met richtwaarden voor het langtijdgemiddelde geluidniveau LAr,LT van 40 dB(A) in de dagperiode, 35 
dB(A) in de avondperiode en 30 dB(A) in de nachtperiode. In de vigerende vergunning van 24 
september 2013 zijn voor het LAr,LT grenswaarden opgenomen die 5 dB(A) boven de richtwaarden 
liggen. 
 
De handreiking geeft voor maximale geluidniveaus (piekgeluiden LAmax) voorkeursgrenswaarden die 
10 dB(A) boven de streefwaarden liggen. Voor agrarische inrichtingen is dit vrijwel niet haalbaar 
zodat hier meestal de grenswaarden van de handreiking van toepassing zijn. Deze bedragen 70 
dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode. De vigerende 
vergunning heeft deze grenswaarden opgenomen.  
 
De handreiking biedt de mogelijkheid om voor incidentele bedrijfssituatie hooguit 12 dagen per jaar 
andere grenswaarden te stellen. In de aanvraag en het akoestisch rapport worden geen incidentele 
bedrijfssituaties vermeld. 
 
Uit de aanvraag blijkt dat transportbewegingen in de reguliere bedrijfssituatie voornamelijk overdag 
plaatsvinden en de gevoelige objecten niet op korte afstand zijn gelegen van geluidsbronnen.  
 
Aantal vervoersbewegingen buiten de inrichting 

Voertuig dag  avond  nacht 

Vrachtwagen 60 2 2 

Personenauto 12 - - 

Tractor 10 - - 
 
Het geluidrapport dat bij de aanvraag is gevoegd is gebaseerd op representatieve bedrijfssituaties 
en geluidniveaus van de geluidbronnen.  
In de reguliere bedrijfssituatie zijn de volgende geluidniveaus berekend. 

Toetspunt dag 7:00-19:00 avond 19:00-23:00 nacht 23:00-7:00 

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

Krommestraat 3 32 44 28 43 25 43 

Krommestraat 7 37 50 17 43 14 43 

Krommestraat 8 33 47 31 49 28 49 

Kipsdijk 5 33 42 26 41 23 41 

Kipsdijk 7 35 43 25 43 22 43 

Rietveldweg 5 38 44 11 39 8 39 

50 meter noord 49 58 23 52 20 52 

50 meter oost 45 61 43 61 40 61 

50 meter zuid 48 65 34 48 31 48 

50 meter west 55 66 26 48 23 48 

Richt-/grenswaarde 40 50-70 35 45-65 30 40-60 
Het vet aangegeven geluidniveaus liggen boven de voorkeursgrenswaarde maar onder de 
grenswaarde. 
 
Bij de woningen wordt voor LAr,LT  voldaan aan de richtwaarden.  
Bij de woningen wordt voor LAmax  in de dagperiode voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. 
De voorkeursgrenswaarden worden in de avondperiode bij één woning overschreden en in de 
nachtperiode bij vijf woningen overschreden. Deze worden veroorzaakt door 2 transportbewegingen 
in de avondperiode en 2 transportbewegingen in de nachtperiode.  
Er wordt ruim onder de grenswaarden voor LAmax gebleven zodat de berekende waarden, ook omdat 
zij niet vaak voorkomen, kunnen worden toegestaan. 
 



 

 

Omdat de gemeente Oude IJsselstreek geen beleid heeft om op 50 m van de grens van de 
inrichting beoordelingspunten op te nemen, worden deze beoordelingpunten buiten beschouwing 
gelaten. Overschrijdingen van de richtwaarden en voorkeursgrenswaarden op deze rekenpunten zijn 
geen belemmering. 
Het is gebruikelijk om in de vergunningsvoorschriften geen lagere waarden op te nemen dan de 
richtwaarden en de voorkeursgrenswaarden. Daarom worden de volgende grenswaarden in de 
vergunning opgenomen. 
  

Toetspunt dag 7:00-19:00 avond 19:00-23:00 nacht 23:00-7:00 

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

Krommestraat 3 40 50 35 45 30 43 

Krommestraat 7 40 50 35 45 30 43 

Krommestraat 8 40 50 35 49 30 49 

Kipsdijk 5 40 50 35 45 30 41 

Kipsdijk 7 40 50 35 45 30 43 

Rietveldweg 5 40 50 35 45 30 40 
 
De indirecte hinder als gevolg van de verkeersaantrekkende werking bedraagt 53 dB(A) en voldoet 
daarmee niet aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A), echter deze is ruimschoots onder de 
grenswaarde van 65 dB(A).  

Toetspunt dag avond nacht etmaal 

Krommestraat 3 53 40 37 53 

voorkeurswaarde 50 45 40 50 
 
Gelet op het feit dat het hier een worstcase scenario berekening betreft welke in de praktijk niet 
voordoet, wordt de berekende overschrijding niet bezwaarlijk geacht. Bovendien is het aannemelijk 
dat de geluidwering van de woning minimaal 20 dB(A) is conform de minimumeis van het 
Bouwbesluit, zodat het geluidniveau in geluidgevoelige ruimten in de woning niet hoger is dan 33 
dB(A). Daarmee wordt voldaan aan het vereiste binnenniveau van 35 dB(A).  
 
 Conclusie 
 Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie 
milieuhygiënisch aanvaardbaar. 
 

Geur 

Er zal geen geurhinder ontstaan door de opslag van de aardappelstoomschillen in een gesloten silo. 
Het laden en lossen van de silo zal plaatsvinden via een gesloten systeem. 
 
Bodem 

Algemeen 

Voor het bepalen van de risico van bodembedreigende activiteiten en voor het beoordelen van de 
noodzaak en redelijkheid van bodembeschermende voorzieningen en maatregelen sluiten wij zoveel 
mogelijk aan bij de Nederlandse richtlijn bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (hierna te 
noemen: de NRB). De NRB beschrijft de risico’s van bodembedreigende activiteiten en het effect 
van de bodembeschermende voorzieningen. 
 
Voor bodembedreigende activiteiten gelden rechtstreeks de voorschriften uit het Activiteitenbesluit. 
 
 
 


