
Nota van beantwoording zienswijzen zaak 10927  
 

Behandeling van de zienswijzen zoals ingediend door Agrifirm  Exlan namens Mts. 

Striper  n.a.v . de vergunningaanvraag van maatschap H.T . Striper, A.M. Striper-van der 

Veen, J.H. Striper en M.L.M. Striper, Europaweg 93, 7 766AC te Nieuw-Schoonebeek.  

Zaaknummer 10927 . 

 

Bij de rubricering en de nummering van de zienswijzen is de opbouw van het schrijv en van Agrifirm 

Ex lan  gevolgd. De zienswijzen zijn binnen de daarvoor bestemde termijn ingekomen, zijn 

ontvankelijk en kennen de volgende zakelijke inhoud: 

 

 

1) In voorschrift 2.7  is bepaald dat na realisatie van de voorgenomen omvang een 

aanvullend akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd. Een dergelijk onderzoek 

wordt niet nodig geacht omdat m iddels aangeleverd onderzoek voldoende is 

aangetoond dat aan de richtwaarden kan worden voldaan.  Nader onderzoek dient geen 

enkel doel en het is niet redelijk om  van de aanvrager te verlangen opnieuw kosten te 

maken.   

 

In de v ergunning staat het volgende controlevoorschrift (voorschrift 2.7 ) opgenomen met 

betrekking tot het aspect geluid: 

Binnen drie maanden na oprichting en ingebruikname van de nieuwe varkensstal (gebouw 5) dient 

een controlemeting uitgevoerd te worden, teneinde aan te tonen dat voldaan wordt aan de 

geluidsvoorschriften. 

 

Ingevolge artikel 8.12, eerste lid, v an de Wet milieubeheer, geven de aan een vergunning te 

v erbinden voorschriften de doeleinden aan, die de v ergunninghouder in het belang van de 

bescherming van het milieu op een door hem te bepalen wijze dient te v erwezenlijken. 

 

In het v ierde lid van artikel 8.12, (voor zover hier van belang en zoals dat luidde ten tijde van het 

nemen van het bestreden besluit) is bepaald dat, voor zover aan een vergunning voorschriften 

worden verbonden als bedoeld in het eerste lid, daaraan in ieder geval ook voorschriften worden 

verbonden, inhoudende dat: 

 

a. moet worden bepaald of aan de eerstbedoelde voorschriften wordt voldaan, waarbij de wijze 

van bepaling wordt aangegeven, die ten minste betrekking heeft op de methode en de 

frequentie van de bepaling en de procedure voor de beoordeling van de bij die bepaling 

verkregen gegevens en die tevens betrekking kan hebben op de organisatie van die 

bepalingen en beoordelingen en op de registratie van die gegevens en de resultaten van die 

beoordelingen; 

b. de bij die bepaling verkregen gegevens aan het bevoegd gezag moeten worden gemeld of ter 

inzage gegeven of anderszins ter beschikking moeten worden gesteld v an het bevoegd gezag.  

 

Zoals de Afdeling bestuursrechtspraak inmiddels in meerdere uitspraken heeft uitgesproken, is het 

stellen van controlevoorschriften noodzakelijk ten aanzien van doelvoorschriften bij Gpbv -

installaties. Dit betreft geldt ondermeer ten aanzien van gestelde geluidgrenswaarden (zie o.a. ABRvS 

26 augustus 2009, nr. 200805857 /1  en 14 maart 2012, nr. 201011045/1/A4). 

 

Bovengenoemd controlevoorschrift 2.7  blijft derhalve gehandhaafd. 

 

 

2) In voorschrift 6.6 wordt bepaald dat een rapport aan het bevoegd gezag moet 

worden overlegd met daarin een beoordeling van het geplaatste ventilatiesy steem . In 

het rapport dienen de meetresultaten te worden weergegeven van de vastgestelde 

uittreesnelheid en overige relevante parameters met betrekking tot de uitvoering van 
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het luchtventilatiesy steem . Een dergelijk rapport wordt niet nodig geacht omdat bij 

de aanvraag een dimensioneringsplan van de luchtwasser is gevoegd, waarin de 

specificaties van de te plaatsen luchtwasser staan aangegeven.  

 

In voorschrift 6.6 is een controlevoorschrift opgenomen met betrekking tot de uitvoering van het 

v entilatiesy steem en de gekozen uitgangspunten ten aanzien van geuremissies:                                  

Voorafgaand aan de inspectie zoals bedoeld in voorschrift 6.5, dient aan het bevoegd gezag een 

rapport te worden overgelegd van een beoordeling van het geplaatste ventilatiesysteem in 

gebouw 5. Deze beoordeling en de daarbij behorende rapportage dient te worden opgesteld en 

uitgevoerd door een BRL 6000 en VCL gecertificeerd bedrijf.  In het rapport dienen de 

meetresultaten te worden weergegeven van de vastgestelde uittreesnelheid en overige relevante 

parameters met betrekking tot de uitvoering van het ventilatiesysteem, zoals vermeld op de 

plattegrondtekening en overige bijlagen behorend bij de vergunningaanvraag.                                                             

 

Het gestelde controlevoorschrift is alleen van toepassing verklaard op de nieuw te bouwen 

v leesvarkenstal, welke wordt uitgerust met een luchtwasinstallatie.  

 

Er dient bij oplevering een inspectierapport te worden opgesteld van de uitvoering van het 

v entilatiesy steem van de nieuwe stal, aangegeven als gebouw 5.  In dit inspectierapport moet een 

beoordeling worden opgenomen van de relevante uitvoeringsaspecten van het v entilatiesy steem 

met betrekking tot het aspect geur. Er moet worden vastgesteld of het v entilatiesy steem is aangelegd 

en gedimensioneerd zoals dit staat omschreven in de v ergunningaanvraag.  

Het gaat hierbij met name om de volgende aspecten:  

- de uitvoering van het v entilatiesy steem en centraal luchtkanaal in de stal; 

- de positionering van de ventilatoren in de luchtwasser; 

- het type en aantal aangebrachte v entilatoren; 

- de hoogte van de uitstroomopeningen; 

- de diameter van de uitstroomopeningen; 

- de uittreesnelheid van de ventilatielucht ter hoogte van de uitstroomopeningen bij 

een gemiddeld v entilatiedebiet van 2,4 m3/dier. 

 

De gev raagde beoordeling moet worden uitgevoerd door een onafhankelijk en deskundig persoon.  

 

Conform het geschetste juridische kader zoals bovengenoemd, dient voorschrift 6.6 in essentie te 

worden gehandhaafd. Een noodzaak tot het uitvoeren van de voorgeschreven opleveringscontrole 

door een BRL 6000 en VCL gecertificeerd bedrijf wordt na heroverweging onnodig v erzwarend 

geacht.  

Voorschrift 6.6. wordt derhalve tekstueel aangepast conform het bovenstaande: 

Voorafgaand aan de inspectie zoals bedoeld in voorschrift 6.5, dient aan het bevoegd gezag een 

rapport te worden overgelegd van een beoordeling van het geplaatste ventilatiesysteem in 

gebouw 5. Deze beoordeling en de daarbij behorende rapportage dient te worden uitgevoerd en 

opgesteld door een onafhankelijk en deskundig persoon. In het rapport dienen de resultaten te 

worden weergegeven van de vastgestelde uittreesnelheid en overige relevante parameters met 

betrekking tot de uitvoering van het ventilatiesysteem, zoals vermeld op de plattegrondtekening en 

overige bijlagen behorend bij de vergunningaanvraag. 

 

De controlebepalingen met betrekking tot de uitvoering en werking van de luchtinstallatie met 

betrekking tot het v erwijderingrendement, zijn inmiddels rechtstreeks van toepassing v ia hoofdstuk 

3 van het Activ iteitenbesluit.  

 

 

Concluderend: 

De zienswijze heeft aanleiding gegeven om voorschrift 6.6 v erbonden aan deze beschikking aan te 



passen. 

Voorschrift 2.7  blijft gehandhaafd.   

 
 


