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Gegevens bevoegd gezag Gemeente Emmen

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2011.01 Aanvraaggegevens

Aanvraagnummer 242087

Aanvraagnaam Striper, Mts., Europaweg 263/265 Nw-Schoonebeek

Uw referentiecode 11.0207 LP

Ingediend op 14-12-2011

Soort procedure Uitgebreide procedure

Projectomschrijving Het betreft een aanvraag met betrekking tot de activiteiten
milieu en afwijken van de regels voor ruimtelijke ordening.
Zodra de gemeente akkoord kan geven op deze
onderdelen, dan zal de activiteit bouw ook worden
aangevraagd.
Graag z.s.m. de VVGB aanvragen bij de provincie Drenthe.

Opmerking Graag de VVGB zo spoedig mogelijk aanvragen bij de
provincie Drenthe.

Gefaseerd Ja, fase 1

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Persoonsgegevens openbaar
maken

Nee

Bijlagen die later komen De activiteit bouw zal later worden ingediend.

Bijlagen n.v.t. of al bekend -

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Emmen

Bezoekadres: Raadhuisplein 1
7811 AP EMMEN

Postadres: Postbus 30001
7800 RA EMMEN

Telefoonnummer: 14 0591

E-mailadres algemeen: vergunningen@emmen.nl

Website: www.emmen.nl
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

• Revisie
• Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Bijlagen
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Gemeente Emmen

Formulierversie
2010.02 Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-vestigingsnummer 535278280000

Statutaire naam H.T. Striper, A.M. Striper-van der Veen, J.H. Striper en
M.L.M. Striper

Handelsnaam -

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters H.T.

Voorvoegsels -

Achternaam Striper

Functie Agrarisch ondernemer

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 7766AC

Huisnummer 93

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Europaweg

Woonplaats NIEUW-SCHOONEBEEK

4 Correspondentieadres

Adres Europaweg 93

7766AC NIEUW-SCHOONEBEEK

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 0524-541438

Faxnummer -

E-mailadres henrystriper@hetnet.nl
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Gemeente Emmen

Formulierversie
2010.02 Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-vestigingsnummer 171220160000

Statutaire naam Exlan Consultants BV

Handelsnaam Exlan Consultants BV

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters L.

Voorvoegsels -

Achternaam Polinder

Functie Adviseur bedrijfsontwikkeling

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 5466 SB

Huisnummer 4949

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Poort van Veghel

Woonplaats VEGHEL

4 Correspondentieadres

Postbus 1033

Postcode 7940 KA

Plaats MEPPEL

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 0522-268600

Faxnummer -

E-mailadres mail@exlan.nl
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Gemeente Emmen

Formulierversie
2010.02 Locatie

1 Adres

Postcode 7766 AJ

Huisnummer 263

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Europaweg

Plaatsnaam NIEUW-SCHOONEBEEK

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag voor meerdere adressen
of percelen?

Ja
Nee

Specificatie locatie Het betreft een aanvraag voor de locaties Europaweg 263
en 265.

Toelichting op locatie Beide locatie worden als 1 inrichting in de zin van de Wet
milieubeheer gezien.

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel U bent eigenaar van het perceel
U bent erfpachter van het perceel
U bent huurder van het perceel
Anders
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Gemeente Emmen

Formulierversie
2010.01

Handelingen met gevolgen voor
beschermde natuurgebieden
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen
(Milieu)

1 Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

Kan het project waarvoor u een omgevingsvergunning aanvraagt gevolgen hebben voor een
Natura 2000-gebied of beschermd natuurmonument? Dan moet uw aanvraag op basis van de
Natuurbeschermingswet 1998 worden beoordeeld. Neem voor deze beoordeling contact op met uw
gemeente.

Vindt het project in of nabij één of
meerdere Natura 2000-gebieden
plaats?

Ja
Nee

Beschrijf om welk(e) Natura 2000-
gebied(en) het gaat en de afstand
van elk gebied tot het project in
meter.

Bargerveen op 1.550 meter

Vindt het project in of nabij
één of meerdere beschermde
natuurmonumenten plaats?

Ja
Nee

Beschrijf uw belang bij
het verkrijgen van de
omgevingsvergunning.

Om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen is het
noodzakelijk om de voorgenomen omvang te realiseren.
Middels bijgevoegde ammoniakdepositieberekeningen
wordt aangetoond dat er in de voorgenomen omvang geen
toename van ammoniakdepositie is. De provincie kan
daarmee de benodigde Verklaring Van Geen Bedenkingen
(VVGB) afgeven.

Geef de periode(s) waarbinnen de
ecologisch relevante handelingen
binnen het project plaatsvinden.

Continu

Welk effect heeft het project op
de instandhoudingsdoelstellingen
in de aangegeven Natura 2000-
gebieden?

Een mogelijk negatief effect is niet uit te sluiten, maar dit
effect is zeker niet significant
Een significant negatief effect is niet uit te sluiten
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Gemeente Emmen

Formulierversie
2010.01

Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke
ordening zijn de voorgenomen
werkzaamheden in strijd?

Bestemmingsplan
Beheersverordening
Exploitatieplan
Regels op grond van de provinciale verordening
Regels op grond van een AMvB
Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de
voorgenomen werkzaamheden
in strijd zijn met de regels voor
ruimtelijke ordening.

De nieuw te bouwen stal past niet binnen het aan de locatie
toegekende bouwblok.

Beschrijf het huidige gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Agrarisch

Beschrijf het beoogde gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Agrarisch

Beschrijf de gevolgen van
het beoogde gebruik voor de
ruimtelijke ordening.

Om de nieuwe stal te kunnen realiseren, om daarmee
de continuïteit van het bedrijf te waarborgen, is het
noodzakelijk om het bouwblok te vergroten.

Hebt u een rapport nodig waarin
de archeologische waarde van het
terrein dat zal worden verstoord in
voldoende mate is vastgelegd?

Ja
Nee

Wordt er afgeweken van het
exploitatieplan?

Ja
Nee



Omgevingsvergunning Datum aanvraag: 14 december 2011 Aanvraagnummer: 242087 Gemeente Emmen Formulierversie 2010.02 Pagina 1 van 10

Gemeente Emmen

Formulierversie
2010.02 Milieuverantwoord ondernemen

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting? Mts. Striper

Wat is de aard van de inrichting? Het betreft een agrarisch bedrijf waar vleesvarkens worden
gehouden.

Voor welke periode wordt de
vergunning aanvraagd?

Onbepaalde tijd
Bepaalde tijd

Welke apparatuur en eventueel
benodigde hulpsystemen gebruikt
u?

Binnen de inrichting zijn een aantal stallen en schuren
aanwezig waarin de dieren worden gehouden en
hulpmiddelen en -stoffen in worden opgeslagen.

Welke voornaamste grond- en
hulpstoffen gebruikt u?

Veevoer, water, elektriciteit, gas.

Welke voornaamste tussen-,
neven- en eindproducten
produceert u?

Vleesvarkens

Formulierversie: 2010.01Gegevens inrichting

2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking
van de inrichting.

Wat is de aard van de
verandering?

De maatschap Stiper exploiteert op de locatie een
vleesvarkenshouderij. De maatschap Striper is voornemens
om een nieuwe vleesvarkensstal te realiseren.

Is de verandering van invloed op
gegevens en documenten van
eerder verleende vergunningen?

Ja
Nee

Op welke gegevens en
documenten is de verandering van
invloed?

Gehele beschikking inclusief tekening.

Formulierversie: 2010.01Gegevens verandering

3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel
perioden waarop de inrichting of
onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

Op het bedrijf worden dieren gehouden. Daarom is er
sprake van een continubedrijf. De reguliere werkzaamheden
vinden voornamelijk plaats tussen 07:00 en 19:00 uur.

Formulierversie: 2010.01Bedrijfstijden

4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de)
activiteiten in overeenstemming
met het bestemmingsplan?

Ja
Nee
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Is er al een vrijstelling of wijziging
van het bestemmingsplan
aangevraagd of in procedure?

Ja
Nee

Formulierversie: 2010.01Bestemming

5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting? Centrum
Rustige woonwijk
Gemengd gebied
Industrieterrein
Buitengebied
Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige
object?

Europaweg 261A

Wat is de afstand in meters van
de grens van de inrichting tot het
dichtstbijzijnde gevoelige object?

50

Formulierversie: 2010.01Omgeving van de inrichting

6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang
van de belasting van het milieu
die de inrichting tijdens normaal
bedrijf kan veroorzaken, daaronder
begrepen een overzicht van de
belangrijkste nadelige gevolgen
voor het milieu die daardoor
kunnen worden veroorzaakt.

Het betreft een agrarisch bedrijf waar dieren worden
gehouden. In een dergelijke inrichting komen de volgende
zaken vrij: mest, ammoniak, geur en fijnstof. In kleine
hoeveelheden komt ook bedrijfsafval, oud papier, tl-buizen
end. vrij. Ter bescherming van het milieu worden de dieren
gehouden in stallen met vloeistofdichte vloeren en putten.

Beschrijf de wijze waarop
gedurende het in werking zijn
van de inrichting de belasting
van het milieu, die de inrichting
veroorzaakt, wordt vastgesteld en
geregistreerd.

Om te bepalen wat de milieubelasting van de inrichting mag
zijn is gebruik gemaakt van de programma's V-stacks (geur)
en Aagro-stacks (ammoniakdepositie). De berekeningen
zijn als bijlage toegevoegd. Tevens is op het bedrijf een
dierregistratielijst aanwezig.

Formulierversie: 2010.01Wijze vaststellen milieubelasting

7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting
ongewone voorvallen ontstaan die
nadelige gevolgen kunnen hebben
op het milieu?

Ja
Nee

Formulierversie: 2010.01Ongewone voorvallen

8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om
een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van
(water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-,
papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt
gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit
milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht
om een milieueffectrapport op te
stellen (m.e.r.-plicht)?

Ja
Nee

Staat de activiteit vermeld
in kolom 1 van onderdeel D
van de bijlage bij het Besluit
milieueffectrapportage?

Ja
Nee
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Worden de drempelwaarden
in kolom 2 van onderdeel
D van de bijlage bij het
Besluit milieueffectrapportage
overschreden?

Ja
Nee

Onder welke categorie van
onderdeel D van de bijlage bij het
Besluit milieueffectrapportage valt
de aangevraagde activiteit?

Vleesvarkens

Geef de omvang van de door u
aangevraagde activiteit in dezelfde
eenheid als de waarde/capaciteit
zoals genoemd in kolom 2 van
onderdeel D van de bijlage bij het
Besluit milieueffectrapportage.

2976

Formulierversie: 2010.01MER-(beoordelings)plicht

9 Milieuzorg

Beschikt u over een
milieumanagementsysteem ?

Ja
Nee
Deels

Beschrijf welke elementen van het
milieumanagementsysteem in uw
bedrijf zijn ingevoerd.

Mestboekhouding en dierregistratie.

Formulierversie: 2010.01Milieuzorg

10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen
uw inrichting die voor de beslissing
op de aanvraag van belang kunnen
zijn?

Ja
Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de
omgeving van uw inrichting die
van belang kunnen zijn voor de
bescherming van het milieu?

Ja
Nee

Formulierversie: 2010.01Toekomstige Ontwikkelingen

11 Bodem

Verricht u bodembedreigende
activiteiten of slaat u
bodembedreigende stoffen op?

Ja
Nee

Hebt u een nulsituatie
bodemonderzoek uitgevoerd?

Ja
Nee

Waarom hebt u geen nulsituatie
bodemonderzoek uitgevoerd?

Tot heden zijn altijd al dieren gehouden op de locatie,
daarom is het niet relevant om een nulsituatie uit te voeren.

Hebt u een bodemrisicorapport
opgesteld?

Ja
Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van
deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

Formulierversie: 2010.01Bodem

12 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u
getroffen om brand te voorkomen?

Plaatsing van diverse brandblussers.
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Welke brandblusmiddelen gebruikt
u?

Branddekens
Draagbare blusmiddelen
Brandslanghaspels
Stationaire blusinstallaties
Mobiele blusmiddelen
Anders

Beschikt u over een
bedrijfsbrandweer?

Ja
Nee

Verricht u op het buitenterrein
brandgevaarlijke activiteiten?

Ja
Nee

Formulierversie: 2010.01Brandveiligheid

13 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw
inrichting?

Ja
Nee

Waarop loost u afvalwater? Lozing op of in de bodem (infiltratie)
Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater
Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op
een werk waterschap (riolering of RWZI)
Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een
rioolwaterzuiveringsinstallatie
Lozing via hemelwaterriool
Anders

Op welke andere wijze loost u
afvalwater?

Lozing via HWA op oppervlaktewater

Welk afvalwater loost u? Procesafvalwater
Koelwater
Ketelspuiwater
Regeneratiewater van ionenwisselaar
Laboratoriumafvalwater
Spoelwater ontijzering
Niet-verontreinigd hemelwater
Verontreinigd hemelwater
Huishoudelijk afvalwater
Overig afvalwater

Van welk type oppervlak is het
hemelwater afkomstig?

Dakoppervlak
Verhard terrein
Onverhard terrein

Wat is de grootte van het
dakoppervlak in m2?

5629

Zijn er andere bedrijven op de
bedrijfsriolering aangesloten?

Ja
Nee

Zijn er andere woningen op de
bedrijfsriolering aangesloten?

Ja
Nee

Worden preventieve maatregelen
getroffen en/of onderzoeken
verricht om de lozing van
afvalwater te voorkomen?

Ja
Nee

Worden afvalwaterstromen en/of
stoffen hergebruikt?

Ja
Nee

Is de afkoppeling van het niet-
verontreinigd hemelwater van het
vuilwaterriool al gerealiseerd?

Ja
Nee
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Zijn er binnen uw inrichting
mogelijkheden onderzocht om niet-
verontreinigd hemelwater af te
koppelen van het vuilwaterriool?

Nee, geen onderzoek uitgevoerd
Wel onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat afkoppelen
niet mogelijk is
Wel onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat afkoppelen
mogelijk is

Is/zijn er zuiveringtechnische
voorzieningen aanwezig binnen uw
inrichting?

Ja
Nee

Zijn er voorschriften en/of
procedures aanwezig die
aangeven welke maatregelen
genomen moeten worden bij
ongewone voorvallen en/of
onvoorziene lozingen?

Ja
Nee

Is van lozingen direct in
oppervlaktewater een
immissietoets uitgevoerd?

Ja
Nee

Zijn er toekomstige ontwikkelingen
die redelijkerwijs van belang
kunnen zijn voor de aanvraag?

Ja
Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van
deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

Formulierversie: 2010.02

14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u
gescheiden af?

Papier en karton, algemeen bedrijfsafval, TL buizen en
kadavers.

Hergebruikt u afvalstoffen die
vrijkomen binnen uw inrichting?

Ja
Nee

Geef aan of en welk
afvalpreventieonderzoek is
uitgevoerd.

Beperkt Afvalpreventieonderzoek
Standaard Afvalpreventieonderzoek
Geen onderzoek

Welke afvalpreventiemaatregelen
voert u uit?

Continu zuinig gebruik van grond- en hulpstoffen.

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van
deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

Formulierversie: 2010.01Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

15 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht
uitgestoten?

Ja
Nee

Wordt er stikstofoxiden,
koolmonoxide, fijn stof, arseen,
cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen,
benzeen, zwaveldioxide en/of lood
naar de lucht uitgestoten?

Ja
Nee

Is er een rapport met betrekking tot
de luchtkwaliteit opgesteld?

Ja
Nee

Worden er nog andere stoffen
uitgestoten?

Ja
Nee

Zijn er binnen het bedrijf installaties
aanwezig die warme lucht
uitstoten?

Ja
Nee

Hebt u een meet- en
registratiesysteem?

Ja
Nee
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Is het Oplosmiddelenbesluit van
toepassing?

Ja
Nee

Is er sprake van diffuse emissies
van Vluchtige Organische Stoffen
(VOS)?

Ja
Nee

Zijn er andere diffuse emissies
anders dan de diffuse emissies
van Vluchtige Organische Stoffen
aanwezig?

Ja
Nee

Is een bijzondere regeling van
de Nederlandse emissierichtlijn
(NeR) op de luchtemissie van
toepassing?

Ja
Nee

Neemt u deel aan de NOx-
emissiehandel?

Ja
Nee

Is op één of meerdere installaties
het Bees A van toepassing?

Ja
Nee

Is op één of meerdere installaties
het Bees B van toepassing?

Ja
Nee

Is op één of meerdere installaties
het BVA van toepassing?

Ja
Nee

Formulierversie: 2010.02

16 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezoneerd
industrieterrein?

Ja
Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek
uitgevoerd?

Ja
Nee

Waarom hebt u geen akoestisch
onderzoek uitgevoerd?

Omdat de voorgenomen omvang vergelijkbaar is met de
thans vergunde situatie voor wat betreft geluid en trillingen
is besloten om geen akoestisch onderzoek uit te voeren.

Welke activiteiten vinden inpandig
plaats binnen de inrichting?

Schoonspuiten van de inrichting met een hogedrukreiniger,
voeren en verzorgen van de dieren.

Welke activiteiten vinden op een
open terrein plaats binnen de
inrichting?

Laden en lossen van dieren, lossen van voer, afvoer van
mest, afvoer van kadavers, aanvoer van overige goederen.

Wanneer vinden de activiteiten
plaats?

Jaarrond

Zijn er incidentele activiteiten
binnen de inrichting?

Ja
Nee

Welke incidentele activiteiten
vinden plaats binnen de inrichting?

Afvoer van varkens in de nachtperiode en afvoer van mest
in het voorjaar.

Wanneer vinden de incidentele
activiteiten plaats?

Zie vorenvermelde.

Hoeveel keer per jaar vinden de
incidentele activiteiten plaats?

12



Omgevingsvergunning Datum aanvraag: 14 december 2011 Aanvraagnummer: 242087 Gemeente Emmen Formulierversie 2010.02 Pagina 7 van 10

In welk gebiedstype ligt de
inrichting?

Stille landelijke gebieden
Gebieden voor extensieve recreatie
Landelijk gebied met veel agrarische activiteiten
Stille woonwijk, weinig verkeer
Rustige woonwijk in stad
Gemengde woonwijk, combinaties van wonen en lichte
bedrijfsactiviteiten
Woonwijk nabij een drukke auto- en/of spoorweg
Woonwijk nabij gezoneerd industriegebied
Woonwijk in stadscentrum
In zone rond industrieterrein
Op industrieterrein
Anders

Wat is de afstand van de inrichting
tot de dichtstbijzijnde woningen in
meters?

50

Zijn de dichtstbijzijnde woningen
bedrijfswoningen?

Ja
Nee

Veroorzaken de activiteiten
trillingen?

Ja
Nee

Formulierversie: 2010.01Geluid en trillingen

17 Energie

Bedraagt het energieverbruik in uw
inrichting meer dan 50.000 kWh
elektriciteit of meer dan 25.000 m3
aardgas per jaar?

Ja
Nee

Formulierversie: 2010.01Energie

18 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd
in artikel 2 (en niet in artikel 3)
van het Besluit externe veiligheid
inrichtingen (Bevi)?

Ja
Nee

Wordt uw inrichting genoemd in
artikel 4, onderdeel b, e of f van
het Registratiebesluit externe
veiligheid?

Ja
Nee

Is er een kwantitatieve
risicoanalyse uitgevoerd?

Ja
Nee

Zijn er binnen uw inrichting
specifieke technische maatregelen
gerealiseerd om de gevolgen voor
de omgeving te beperken in geval
van ongewone voorvallen?

Ja
Nee

Zijn er binnen uw inrichting
specifieke procedurele
maatregelen gerealiseerd om de
gevolgen voor de omgeving te
beperken in geval van ongewone
voorvallen?

Ja
Nee

Formulierversie: 2010.02

19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een preventieplan voor
beperking van verkeer- en
vervoerbewegingen opgesteld?

Ja
Nee
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Hoeveel werknemers hebt u in
dienst?

0

Hoeveel bezoekers komen per dag
naar uw inrichting?

2

Welke vormen van verkeer
en vervoer zijn voor uw
bedrijfsactiviteiten relevant?

Verkeer en vervoer over de weg
Verkeer en vervoer over spoor
Verkeer en vervoer over water
Verkeer en vervoer in de lucht

Hoeveel kilometers worden per jaar
door de verladers en uitbesteed
vervoer gemaakt?

2000

Hoeveel kilometers worden per jaar
door eigen vervoerders gemaakt?

1000

Hebt u maatregelen getroffen om
het aantal vervoersbewegingen te
beperken?

Ja
Nee

Heeft u parkeerplaatsen in de open
lucht binnen uw inrichting ?

Ja
Nee

Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in
de open lucht binnen uw inrichting?

5

Hebt u maatregelen getroffen om
visuele hinder als gevolg van de
parkeerplaatsen te voorkomen?

Ja
Nee

Beschrijf de maatregelen die u hebt
getroffen om visuele hinder als
gevolg van de parkeerplaatsen te
voorkomen.

Afscherming door begroeiing en bebouwing

Maakt een parkeergarage deel uit
van uw inrichting?

Ja
Nee

Formulierversie: 2010.01Verkeer, vervoer en mobiliteit

20 Geur

Is er sprake van geuremissie? Ja
Nee

Kan de geuremissie leiden tot
geurhinder?

Ja
Nee

Is een bijzondere regeling van
de Nederlandse emissierichtlijn
lucht (NeR) op de geuremissie van
toepassing?

Ja
Nee

Hebt u een geuronderzoek
uitgevoerd?

Ja
Nee

Formulierversie: 2010.02

21 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of
meerdere gpbv-installaties, zoals
bedoeld in bijlage 1 van de IPPC-
richtlijn?

Ja
Nee

Welke BREF-documenten zijn op
uw installaties van toepassing?

Varkenshouderij
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Zijn er binnen uw inrichting
installaties of opslagen aanwezig
waarop één of meerdere
Nederlandse informatie
documenten over BBT van
toepassing zijn?

Ja
Nee

Geef de titels van de betreffende
informatie documenten.

BWL 2009.12

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van
deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

Formulierversie: 2010.01Beste Beschikbare Technieken

22 Het houden van dieren (intensieve veehouderij)

Per huisvestingssysteem moet u in een bijlage onderstaande gegevens specificeren voor
de aangevraagde situatie en, indien van toepassing, voor de vergunde situatie. - Hoofd-
en diercategorie van de te houden dieren volgens de Regeling ammoniak en veehouderij
(Rav) inclusief de bijbehorende Rav-code- BWL- of BB-nummer van het huisvestingssysteem
- Stalnummer van het betreffende huisvestingssysteem - Eventuele variant van het
huisvestingssysteem (bijvoorbeeld hokoppervlakte groter dan/maximaal 0,8 m2) - Eventuele
combinatie met een ander huisvestingssysteem of aanvullende technieken inclusief de
bijbehorende Rav-code en BWL- of BB-nummer - Aantal dierplaatsen - Aantal dieren - Totale
ammoniakemissie in kg per jaar (NH3/kg/jaar) - Totale geuremissie in odour units per seconde
(ouE/sec) - Totale fijnstofemissie in gram per jaar (g/jaar) Voeg de bijlage(n) toe op de tab Bijlagen.
Deze bijlagen vallen onder het type Overig.

Hebt u voor deze inrichting
vergunde rechten voor het houden
van dieren?

Ja
Nee

Is er een luchtwasser aanwezig? Ja
Nee

Wat is de kortste afstand in m
vanaf een emissiepunt van de stal
tot het dichtstbijzijnde geurgevoelig
object, zoals een woning of
verblijfplaats voor mensen?

90

Wat is het adres van het
geurgevoelig object?

Europaweg 261a

Is het geurgevoelig object gelegen
in de bebouwde kom?

Ja
Nee

Wat is de afstand in m vanaf de
grens van de inrichting tot het
dichtstbijzijnde kwetsbaar gebied,
zoals een voor verzuring gevoelig
natuurgebied?

1550

Is de afstand in m tussen het
emissiepunt van de stal en de
dichtstbijzijnde tuinbouwgewassen
van derden minder dan 25 meter?

Ja
Nee

Is de afstand in m tussen het
emissiepunt van de stal en de
dichtstbijzijnde coniferenteelt van
derden minder dan 50 meter?

Ja
Nee

Wordt er voer in silo's opgeslagen? Ja
Nee

Is er kuilvoer aanwezig? Ja
Nee

Wordt er gebruik gemaakt van
brijvoer?

Ja
Nee

Welke soorten mest worden
opgeslagen?

Vast
Vloeibaar
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Hoe wordt de vloeibare mest
opgeslagen?

Mestkelder
Mestsilo
Anders

Wat is de maximale
opslaghoeveelheid in m3 van de
vloeibare mest?

5290

Is er een melkinstallatie aanwezig? Ja
Nee

Is er een hygiënesluis aanwezig? Ja
Nee

Hoe wordt het afvalwater
afkomstig van de kadaverplaats of
kadaverton geloosd?

N.v.t.

Formulierversie: 2010.01Het houden van dieren (intensieve veehouderij)

23 Opslag van meststoffen

Welk(e) soort(en) mest word(t)(en)
opgeslagen?

Organische mest
Kunstmest

Welk(e) soort(en) organische mest
word(t)(en) opgeslagen?

Vaste organische mest
Vloeibare organische mest

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van
deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

Formulierversie: 2010.01Opslag van meststoffen

24 Wassen van voertuigen

Welk soort wasplaats heeft u? Wasplaats of wasbox voor eigen personenwagens
Wasplaats of wasbox voor eigen vrachtwagens
Wasplaats of wasbox voor eigen materieel
Autowasstraat voor eigen personenwagens
Autowasstraat voor personenwagens van derden
Truckwash voor eigen voertuigen
Truckwash voor voertuigen van derden
Anders

Beschrijf de wasvoorziening en de
voertuigen die hierop gewassen
worden.

Op het bedrijf is een spoelplaats aanwezig. Op de
spoelplaats worden de op vrachtwagens aanwezige
dierenverblijven ontdaan van dierlijke mestresten. De
voertuigen als zodanig worden niet gereinigd. Het is
hierdoor niet noodzakelijk dat de spoelplaats vloeistofdicht
is. De spoelplaats is wel mestdicht.

Formulierversie: 2010.01Wassen van voertuigen
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Gemeente Emmen

Formulierversie
2010.02 Bijlagen

Naam bijlage Type Datum ingediend Status document

Bijlagen bij aanvraag
activiteit milieu

Toepassing BBT, BBT-
document, BREF
Dimensioneringsplan
luchtwasser
Systeembeschrijving/
stalbeschrijving
Geurberekening
veehouderij
Gegevens van de
aanwezige stoffen
Geuremissieonderzoek

14-12-2011 In behandeling

Handelingen met
gevolgen

Overig 14-12-2011 In behandeling

Milieutekening Striper Situatietekening
Dwarsdoorsnede
gebouwen
Plattegrond

14-12-2011 In behandeling

Hinderwet vergunning
263 30-08-1974

Overig 14-12-2011 In behandeling

Hinderwet vergunning
265 03-08-1979

Overig 14-12-2011 In behandeling

Beschikking WMB
24-09-2001

Overig 14-12-2011 In behandeling









































































































































































Cumulatieve geurbelasting bestaande situatie Striper Europaweg 263+265  

 RecepID  X-coor   Y-coor   Geurnorm  Geurbelasting [OU/m3]  

     1  265751.0  518183.0         8.000        19.399  Europaweg 261a 

     2  266036.0  518222.0         8.000        14.233  Europaweg 269 

     3  265734.0  518181.0         8.000        17.949  Europaweg 261 

     4  265699.0  518173.0         8.000        15.546  Europaweg 259a 

     5  265579.0  518237.0         8.000        16.987  Europaweg 259 

     

 

 

      

Cumulatieve geurbelasting aangevraagde situatie Striper Europaweg 263+265 

 RecepID  X-coor   Y-coor   Geurnorm  Geurbelasting [OU/m3]  

     1  265751.0  518183.0         8.000        12.193  Europaweg 261a 

     2  266036.0  518222.0         8.000        10.899  Europaweg 269 

     3  265734.0  518181.0         8.000        12.433  Europaweg 261 

     4  265699.0  518173.0         8.000        11.536  Europaweg 259a 

     5  265579.0  518237.0         8.000        17.384  Europaweg 259 

 

 

Bronnenbestand gevraagde situatie 

 
 
IDNR X_coord Y_coord ST-hoogte GemGebH ST-bindiam ST-uittree 

E-
Vergund 

E-
maxVerg   

1 264292 518720 6 4 0.5 4 5290 5290 Europaweg 195a  

2 264903 518474 1.5 1.5 0.5 0.4 12745 12745 Europaweg 223  

3 264929 518412 6 4.0 0.5 4 7750 7750 Europaweg 225  

4 265404 518353 6 4 0.5 4 12650 12650 Europaweg 247  

5 265531 518277 6 4 0.5 4 2285 2285 Europaweg 247  

6 265698 518266 6 4 0.5 4 6900 6900 Europaweg 259a  

7 265735 518321 6 4 0.5 4 23000 23000 Europaweg 259a  

8 266913 518642 6 4 0.5 4 13200 13200 Europaweg 301  

9 267790 518964 6 4 0.5 4 8814 8814 Europaweg 333  

10 265383 518357 6 4 0.5 4 15142 15142 Europaweg 245/247 

11 265840 518251 5.2 4.9 0.45 4 1150 1150 gebouw 3  

12 265892 518336 6.3 3.8 1.6 5.08 27278 27278 gebouw 1  

13 265831 518371 6.7 6.2 2.6 4.82 10416 10416 gebouw 5  

     

Bronnen bestaande situatie 

IDNR X_coord Y_coord 
ST-

hoogte GemGebH 
ST-

bindiam 
ST-

uittree 
E-

Vergund 
E-

maxVerg  

1 264292 518720 6 4 0.5 4 5290 5290 europaweg 195a 

2 264903 518474 1.5 1.5 0.5 0.4 12745 12745 europaweg 223 

3 264929 518412 6 4.0 0.5 4 7750 7750 Europaweg 225 

4 265404 518353 6 4 0.5 4 12650 12650 Europaweg 247 

5 265531 518277 6 4 0.5 4 2285 2285 Europaweg 247 

6 265698 518266 6 4 0.5 4 6900 6900 Europaweg 259a 

7 265735 518321 6 4 0.5 4 23000 23000 Europaweg 259a 

8 266913 518642 6 4 0.5 4 13200 13200 Europaweg 301 

9 267790 518964 6 4 0.5 4 8814 8814 Europaweg 333 

10 265383 518357 6 4 0.5 4 15142 15142 Europaweg245/247 

11 265840 518251 6 4 0.5 4 19090 19090 Europaweg 263 

12 265892 518336 6 4 0.5 4 27278 27278 Europaweg 265 
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