
Overzicht documenten behorend bij aanvraag om vergunning 
Mts. Trip Noordveenkanaal NZ 72-73, zaaknr 10063.  
 
1. aanvraagformulier 
2. toelichting aanvraag vergunning 
3. situatieschets 
4. bedrijfsplan 
5. brief aanvullende gegevens 
6. aanvullende gegevens houtkachel 
7. Tekening graansilo’s  
8. Plattegrondtekening milieu versie 26 mrt 
9. ISL3A fijn stofberekening 
10. Gebiedsgerichte geurbeoordeling V-stacks Gebied 
11. Gecorrigeerde geurberekening V-stacks Vergunning 
12. Ventilatieplan Agrotechniek 
13. informatieblad Fancom Fan 
14. informatieblad  Vortex ventilatoren 
15. Akoestisch onderzoek d.d. 1 juli 2013 
16. bouwtekening 1 
17. bouwtekening 2 
18. bouwtekening 3 
19. statische berekening 
20. Rapport sonderingen geotechniek feb 2013 
21. Beoordelingen constructeur rapport geotechniek feb 2013 
22. onderzoeksrapport brand 
23. quick scan flora-fauna 
24. groenplan 
25. uren contract 
 
 
 

 



Omgevingsvergunning Datum aanvraag: 12 oktober 2011 Aanvraagnummer: 212731 Gemeente Emmen Formulierversie 2011.01 Pagina 1 van 2

Gegevens bevoegd gezag Gemeente Emmen

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2011.01 Aanvraaggegevens

Aanvraagnummer 212731

Aanvraagnaam Trip Realisatie nieuwe pluimveestal

Uw referentiecode 0416

Ingediend op 12-10-2011

Soort procedure Uitgebreide procedure

Projectomschrijving Het realiseren van een nieuwe stal voor het houden van
vleeskuikens. Onderdelen:
- wijziging agrarisch bouwperceel
- omgevingsvergunning milieu
- omgevingsvergunning bouw

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Ja

Persoonsgegevens openbaar
maken

Nee

Bouwkosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen constructieberekeningen

Bijlagen n.v.t. of al bekend overig

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

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Bouwwerk met agrarische functie bouwen

• Bouwen

Bijlagen



Omgevingsvergunning Datum aanvraag: 12 oktober 2011 Aanvraagnummer: 212731 Gemeente Emmen Formulierversie 2010.02 Pagina 1 van 1

Gemeente Emmen

Formulierversie
2010.02 Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-vestigingsnummer 011747820000

Statutaire naam W. Trip & M.H. Trip-Gelms Noordveen

Handelsnaam W. Trip & M.H. Trip-Gelms Noordveen

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters W.

Voorvoegsels -

Achternaam Trip

Functie Eigenaar // directeur

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 7831 TT

Huisnummer 73

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Noordveenkanaal NZ

Woonplaats NIEUW-WEERDINGE

4 Correspondentieadres

Adres Noordveenkanaal NZ 73

7831 TT NIEUW-WEERDINGE

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 06-50523618

Faxnummer -

E-mailadres wopereis@vanwestreenen.nl
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Gemeente Emmen

Formulierversie
2010.02 Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-vestigingsnummer 090803580000

Statutaire naam Van Westreenen B.V.

Handelsnaam VanWestreenen adviseurs

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters B.

Voorvoegsels -

Achternaam Wopereis

Functie Adviseur

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 7131 JA

Huisnummer 65

Huisnummertoevoeging d

Straatnaam Varsseveldseweg

Woonplaats LICHTENVOORDE

4 Correspondentieadres

Adres Varsseveldseweg 65-d

7131 JA LICHTENVOORDE

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 0544-379737

Faxnummer 0544-378364

E-mailadres wabo@vanwestreenen.nl
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Gemeente Emmen

Formulierversie
2010.02 Locatie

1 Adres

Postcode 7831 TT

Huisnummer 72

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Noordveenkanaal NZ

Plaatsnaam NIEUW-WEERDINGE

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

Ja
Nee

Specificatie locatie De veehouderij / inrichting is gevestigd op de locatie
Noordveenkanaal 72 & 73 te Nieuw Weerdinge

Toelichting op locatie -

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

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.

Realisatie van de stal buiten agrarisch bouwperceel

Beschrijf het huidige gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Weiland / cultuurgrond

Beschrijf het beoogde gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Bouw van een nieuwe stal voor vleeskuikens

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

Zie bijlagen

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
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Gemeente Emmen

Formulierversie
2010.01 Bouwen

Bouwwerk met agrarische functie bouwen
1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Toelichting bouwplan vleeskuikenstal

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al
eerder een bouwvergunning
aangevraagd?

Ja
Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

Let op: Als u werkzaamheden gaat uitvoeren in een grondwaterbeschermingsgebied of op een
gesloten stortplaats, dan dient u een extra bijlage toe te voegen aan uw aanvraag. Download de
[url=http://www.infomil.nl/stortplaatsgrondwaterbeschermingsgebied]bijlage[/url].

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

3861

Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

6587

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee
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Het bouwwerk is aanwezig van Januari

Het bouwwerk is aanwezig tot Januari

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

agrarisch met wonen

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

agrarisch

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen en in de bovenste rij de bijbehorende bezettingsgraadklassen (B1 t/m B5)
voor de gebruiksoppervlakte (GO) en vloeroppervlakte van het verblijfsgebied (VO). Vul voor alle
gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn onder de juiste bezettingsgraadklassen de totale
gebruiksoppervlakte en vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 in hele getallen in.

Gebruiksfunctie B1 GO
(m2)

B1 VO
(m2)

B2 GO
(m2)

B2 VO
(m2)

B3 GO
(m2)

B3 VO
(m2)

B4 GO
(m2)

B4 VO
(m2)

B5 GO
(m2)

B5 VO
(m2)

Bijeenkomst

Cel

Gezondheidszorg

Industrie 2726

Kantoor

Logies

Onderwijs

Sport

Winkel

Overige
gebruiksfuncties

9 Uiterlijk bouwwerk

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt
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Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels betonelementen vulcaanrood/grijs

- Plint gebouw

- Gevelbekleding damwand donkergroen

- Borstweringen

- Voegwerk

Kozijnen kunststof wit

- Ramen kunststof wit

- Deuren kunststof donkergroen

- Luiken

Balkonhekken

Dakgoten en boeidelen staalplaat wit

Dakbedekking golfplaten N.T. antraciet-grijs

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

voersilo's kunststof grijs

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee

11 Kosten

Wat zijn de geschatte kosten voor
de bouwwerkzaamheden in euro's
(exclusief BTW)?

460000,00
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Gemeente Emmen

Formulierversie
2010.02 Milieuverantwoord ondernemen

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting? W. Trip & M.H. Trip-Gelms

Wat is de aard van de inrichting? Agrarisch bedrijf (vleeskuikensbedrijf met paarden)
Zie bijlage

Voor welke periode wordt de
vergunning aanvraagd?

Onbepaalde tijd
Bepaalde tijd

Welke apparatuur en eventueel
benodigde hulpsystemen gebruikt
u?

zie bijlage

Welke voornaamste grond- en
hulpstoffen gebruikt u?

zie bijlage

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

zie bijlage

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?

Bouw van nieuwe emissiearme vleeskuikensstal
Zie bijlage

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?

- aantal te houden vleeskuikens en paarden
- huisvestingssysteem voor de kuikens
- zie bijlage

Formulierversie: 2010.01Gegevens verandering

3 Bedrijfstijden

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

zie bijlage

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?

Noordveenkanaal NZ 68

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

60

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.

zie bijage

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.

zie bijlage

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?

14

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.

59.500 vleeskuikens

Formulierversie: 2010.01MER-(beoordelings)plicht

9 Milieuzorg

Beschikt u over een
milieumanagementsysteem ?

Ja
Nee
Deels

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?

niet noodzakelijk bij een veehouderij

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?

zie bijlagen
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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

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?

0

Wat is de grootte van het oppervlak
van het verhard terrein in m2?

0

Wat is de grootte van het oppervlak
van het onverhard terrein in m2?

0

Hoeveel personen werken voor het
bedrijf?

2

Is in het bedrijf een kantine of
bedrijfsrestaurant aanwezig?

Ja
Nee

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



Omgevingsvergunning Datum aanvraag: 12 oktober 2011 Aanvraagnummer: 212731 Gemeente Emmen Formulierversie 2010.02 Pagina 5 van 10

Worden afvalwaterstromen en/of
stoffen hergebruikt?

Ja
Nee

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

Ja
Nee

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?

zie bijlage

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?

zie bijlage

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
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Is er een rapport met betrekking
tot de luchtemissieonderzoek
opgesteld?

Ja
Nee

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

Ja
Nee

Is de warmte-emissie bekend? Ja
Nee

Hebt u een meet- en
registratiesysteem?

Ja
Nee

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

Welke bijzondere regeling van de
NeR is van toepassing?

Houtkachels

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

Op welke installatie(s) is het BVA
van toepassing?

houtkachel

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

16 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezoneerd
industrieterrein?

Ja
Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek
uitgevoerd?

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
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Wat is het jaarlijks
elektriciteitsverbruik in kWh van uw
inrichting?

116000

Wat is het jaarlijks aardgasgebruik
in m3 van uw inrichting?

4000

Is uw inrichting verplicht om aan
de CO2- emissiehandel deel te
nemen?

Ja
Nee

Neemt uw inrichting deel aan
een van de energieconvenanten,
Meerjarenafspraak of
Benchmarking?

Meerjarenafspraak
Benchmarking
Geen van beide

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

Hoeveel werknemers hebt u in
dienst?

2

Hoeveel bezoekers komen per dag
naar uw inrichting?

5

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?

0

Hoeveel kilometers worden per jaar
door eigen vervoerders gemaakt?

0

Hebt u maatregelen getroffen om
het aantal vervoersbewegingen te
beperken?

Ja
Nee



Omgevingsvergunning Datum aanvraag: 12 oktober 2011 Aanvraagnummer: 212731 Gemeente Emmen Formulierversie 2010.02 Pagina 8 van 10

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.

beplanting

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

Welke bijzondere regeling van de
NeR is van toepassing?

Houtkachel

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?

intensieve veehouderij pluimvee

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.

zie bijlage

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
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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?

160

Wat is het adres van het
geurgevoelig object?

Noordveenkanaal 68

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?

3500

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

Hoe wordt de vaste mest
opgeslagen?

Mestplaat
In de stal
Anders

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

1200

Is er een melkinstallatie aanwezig? Ja
Nee

Is er een hygiënesluis aanwezig? Ja
Nee
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Hoe wordt het afvalwater
afkomstig van de kadaverplaats of
kadaverton geloosd?

Opvangkelder

Formulierversie: 2010.01Het houden van dieren (intensieve veehouderij)
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Gemeente Emmen

Formulierversie
2010.02 Bijlagen

Naam bijlage Type Datum ingediend Status document

Trip - 0 urencontract Overig 12-10-2011 In behandeling

Trip - rapport houtkachel Overig 12-10-2011 In behandeling

Quickscan FF hamabest Overig 12-10-2011 In behandeling

bedrijfsplan GIBO Overig 12-10-2011 In behandeling

beplantingsplan Overig 12-10-2011 In behandeling

Situatieschets gewenste
bouwperceel

Situatietekening
Plattegrond

12-10-2011 In behandeling

foto's Kleurenfoto's 12-10-2011 In behandeling

bo-trip1a-1(594x1189
mm)

Situatietekening
Geveltekening

12-10-2011 In behandeling

bo-trip1a-2(594x1189
mm)

Detailtekening
Plattegrond
Plattegrond of
doorsnedetekening

12-10-2011 In behandeling

bo-trip1a-3(a0) Constructietekening 12-10-2011 In behandeling

Vleeskuikenstal
brandbeheersing

Informatie over
brandveiligheid

12-10-2011 In behandeling

toelichting trip nieuw
weerdinge

Overzicht Afvalstoffen die
in de inrichting ontstaan
Overig
Gegevens van de
aanwezige stoffen
Energie
Processchema
Overzicht
afvalwaterstromen
Analyse bemonstering
afvalwater
Niet-technische
samenvatting afvalwater
Processchema
Niet-technische
samenvatting activiteiten
en processen
Niet-technische
samenvatting
milieubelasting

12-10-2011 In behandeling

uitdraai ISL3a Trip Nieuw
Weerdinge

Fijnstofberekening
veehouderij
Rapport luchtkwaliteit
Rapport luchtemissies

12-10-2011 In behandeling

wm-trip nw weerdinge
(a0)

Situatietekening
Detailtekening
Overzichtstekening

12-10-2011 In behandeling
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Naam bijlage Type Datum ingediend Status document
Rioleringstekening
Dwarsdoorsnede
gebouwen
Plattegrond
Plattegrond of
doorsnedetekening
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 AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING 
 

Gemeente:  EMMEN 

Datum:  11 oktober 2011   

 

 GEGEVENS AANVRAGER 
 

Naam van de aanvrager W. Trip & M.H. Trip-Gelms  

Adres Noordveenkanaal N.Z. 73   

Postcode 7831 TT  Plaats NIEUW-WEERDINGE 

Telefoon 06-50523618  Telefax - 

 

 

Verzoekt om een omgevingsvergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo): 

           voor het veranderen van de inrichting of de werking daarvan te veranderen                              

(art. 2.1 lid 1 onder e 2º en 3º) 

 
 

 GEGEVENS INRICHTING 

 

  

Naam inrichting W. Trip & M.H. Trip-Gelms 

Adres Noordveenkanaal N.Z. 72 & 73 

Postcode 7831 TT Plaats NIEUW-WEERDINGE 

Kadastrale ligging: Gemeente      Emmen  Sectie AC 

 Nummers 108, 109 (ged.), 167 (ged.) en 168 (ged.)  

Contactpersoon De heer B.H. Wopereis (VanWestreenen adviseurs) 

Telefoon 0544-379737 Telefax 0544-378364 

Aard van de inrichting Agrarisch bedrijf (vleeskuikensbedrijf met paarden) 
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1. ALGEMEEN 
 

1a. Korte beschrijving activiteiten 

Het in werking hebben van een agrarisch bedrijf met de volgende activiteiten: 

• Het exploiteren van een vleeskuikensbedrijf met paarden 

• Het houden van vleeskuikens en paarden 

• Het opslaan van:  

-  veevoeder  

 -  dieselolie in een tank in een lekbak 

-  strooisel  

-  houtmot 

-  vaste mest in de stallen en op een afgedekte mestplaat 

 -  medicijnen ten behoeve van de diergezondheid  

-  reinigingsmiddelen ter preventie van dierziekten 

 -  bestrijdingsmiddelen (onkruid- en ongediertebestrijding) 

• Het in gebruik hebben van: 

-  drie vleeskuikenstallen met voorruimtes / twee paardenstallen 

-  een werkplaats / berging  

-  een opslag voor akkerbouwproducten 

-  een werktuigenberging / kachelruimte / opslag houtmot 

-  een mestplaat 

-  een houtmotkachel 

-  twee bedrijfswoningen  

 

1b. Korte beschrijving wijzigingen (in hoofdlijnen) 

• Het wijzigen en uitbreiden van de bedrijfsopzet  

• Het realiseren van een nieuwe emissiearme vleeskuikenstal  

• Het toepassen van een emissiearm huisvestingssysteem in bestaande stallen 

• Het optimaliseren van de bedrijfsvoering 

• Het actualiseren van de vergunning 

 

 

2. BESTAANDE VERGUNNINGEN/MELDINGEN 
 

Soort vergunning Datum Nummer 

Revisievergunning art. 8.4 Wm 22 augustus 2002 WM2002.01 

Melding verandering inrichting artikel 8.19 Wm 8 mei 2003 03.10947 
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3. VERGUNDE VEEBEZETTING 
 

Voor het agrarisch bedrijf gelegen aan het Noordveenkanaal 72 & 73 in Nieuw-Weerdinge is op 22 

augustus 2002 een revisievergunning ingevolge artikel 8.4 van de Wet milieubeheer verleend. 

Vervolgens is op 8 mei 2003 een melding verandering inrichting (artikel 8.19 Wm) geaccepteerd. Op 

grond van deze vigerende vergunning (inclusief melding) mag binnen de inrichting de volgende 

veebezetting worden gehouden: 

 

Stal Omschrijving diercategorie Diercat. 

RAV 

Aantal 

dieren 

Dieren 

/ OUE 

Totaal 

OUE 

NH3 / 

dier
 

Totaal 

kg NH3 

- Vleeskuikens  

- traditioneel / overige huisvesting   

E. 5.100 60.000 0,24 14.400,0 0,08 4.800,0 

Totaal                                                                                        60.000 stuks 14.400,0  4.800,0 

 

• Omrekenfactoren Odour op basis van de geldende Regeling geurhinder en veehouderij   

• Ammoniakfactoren op basis van de geldende Regeling ammoniak en veehouderij  

 

 

4. AANGEVRAAGDE VEEBEZETTING 
 

In de onderstaande tabel is de aangevraagde veebezetting weergegeven. 

 

Stal Omschrijving diercategorie Diercat. 

RAV 

Aantal 

dieren 

Dieren 

/ OUE 

Totaal 

OUE 

NH3 / 

dier
 

Totaal 

kg NH3 

A/B/C  Vleeskuikens 

-  stal met verwarmingssysteem / 

heaters en ventilatoren / BWL 2009.14 

E. 5.10 119.500 0,24 28.680,0 0,035 4.182,5 

F / I Volwassen paarden (> 3 jaar) K.1 10 0 0 5,0 50,0 

Totaal                                                                                        119.500 stuks 28.680,0  4.232,5 

 

• Omrekenfactoren Odour op basis van de geldende Regeling geurhinder en veehouderij   

• Ammoniakfactoren op basis van de geldende Regeling ammoniak en veehouderij  
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5. IPPC-RICHTLIJN 
 

Op 24 september 1996 is de Europese Richtlijn 96/61 EG, aangeduid als de IPPC-richtlijn inzake 

geïntegreerde preventie en bestrijding, van kracht geworden Op grond van deze richtlijn dient bij 

vergunningverlening een zo hoog mogelijk niveau van bescherming voor het gehele milieu te worden 

bereikt. In bijlage 1 van de IPPC-richtlijn zijn, ingevolge artikel 1, categorieën van industriële 

activiteiten met bijbehorende drempelwaarden weergegeven waarop de richtlijn betrekking heeft. 

Categorie 6.6 van deze bijlage omschrijft installaties voor intensieve pluimvee- en varkensbedrijven 

met meer dan: 

• 40.000 plaatsen voor pluimvee 

• 2.000 plaatsen voor vleesvarkens 

• 750 plaatsen voor zeugen 

De gevraagde vergunning omvat een wijziging / uitbreiding van een pluimveehouderij (totaal 119.500 

vleeskuikens). Gelet op het aantal vleeskuikens wordt de drempelwaarde, zoals opgenomen in de 

IPPC-richtlijn (> 40.000 stuks pluimvee), overschreden en valt de inrichting onder de werkingssfeer 

van deze Europese richtlijn. Voornoemde betekent dat de veehouderij formeel voor 30 oktober 2007 

moet voldoen aan het gestelde in deze richtlijn en dat de “Best Avialable Techniques (BAT)” c.q. de 

“best beschikbare technieken” (BBT) moeten worden toegepast.  

Voor intensieve pluimvee- of varkenshouderijen, die onder de werking van de IPPC-richtlijn vallen, is 

er een BREF opgesteld (Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of 

Pigs and Poultry, juli 2003). Deze is op 7 juli 2003 vastgesteld door de Europese Commissie en op 19 

juli 2003 bekend gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (PbEU 2003, C 170).  

De BREF voor de intensieve veehouderij is inmiddels ook aangewezen in de regeling aanwijzing 

BBT-documenten. Ook de oplegnotitie wordt opgenomen in de Regeling aanwijzing BBT-

documenten, zodat bij het bepalen van de voor een veehouderij in aanmerking komende beste 

beschikbare technieken eveneens met deze notitie rekening moet worden gehouden. De BREF / 

oplegnotitie behandelt de beste beschikbare technieken voor de intensieve pluimvee- en 

varkenshouderij onderverdeeld naar een aantal aspecten.  

1.  Goede landbouwpraktijk in de intensieve varkens- en pluimveehouderij 

2.  Voerstrategieën voor pluimvee en varkens 

3.  Huisvestingssystemen 

4.  Water in de varkens- en pluimveehouderij 

5.  Energie in de varkens- en pluimveehouderij 

6.  Opslag van varkens- en pluimveemest 

7.  Behandeling van varkens- en pluimveemest op bedrijfsniveau 

8.  Het uitrijden van varkens- en pluimveemest 

De aspecten “Goede landbouwpraktijk in de intensieve varkens- en pluimveehouderij”, 

“Voerstrategieën voor pluimvee en varkens”, “Behandeling van varkens- en pluimveemest op 

Bedrijfsniveau” en “Het uitrijden van varkens- en pluimveemest” zijn niet relevant in het kader van 

een vergunningprocedure op grond van de Wet milieubeheer.  De overige aspecten worden in deze 

paragraaf behandeld.  
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Ammoniakuitstoot uit het huisvestingsysteem  

In juli 2003 is door de Europese Commissie het BREF-document (Best Available Technique reference 

document) bekend gemaakt. In dit BREF-document is onder meer bepaald welke stalsystemen voor 

legkippen voldoen aan de eisen van de beste beschikbare technieken in de zin van de IPPC-Richtlijn. 

De verplichting om BAT (Best Avialable Techniques)-maatregelen toe te passen ten aanzien van 

ammoniakemissie uit dierverblijven is geregeld in nationale regelgeving, namelijk het Besluit 

ammoniakemissie huisvesting veehouderij (AmvB Huisvesting). Voor de pluimveehouderij zijn in het 

Besluit emissiearme huisvesting veehouderijen / in de Rav drempelwaarden opgenomen. Voor 

vleeskuikens is in het Besluit emissiearme huisvesting veehouderijen / in de Rav een drempelwaarde 

van 0,045 kg NH3 per kuiken opgenomen. Gelet op de beoogde bedrijfsopzet bedraagt de maximale 

ammoniakemissie van onderhavige inrichting als volgt: 

 

Omschrijving diercategorie Aantal Maximale 

emissiewaarde 

Ammoniakplafond 

Vleeskuikens 119.500  0,045 5.377,5 

Totaal   5.377,5 kg 

 

De ammoniakuitstoot van de gewenste veebezetting mag derhalve in totaal maximaal 5.377,5 kg 

bedragen. In de gevraagde situatie bedraagt de ammoniakemissie maximaal 4.232,5 kg. Gelet op 

voornoemde wordt voldaan aan het gestelde in artikel 3 van de Wav.  

De twee bestaande stallen en de nog nieuw te bouwen stal voor het houden vleeskuikens zijn / worden 

uitgevoerd met een verwarmingssysteem met heaters en ventilatoren. Het systeem is door het 

Ministerie van VROM erkend als “emissiearm stalsysteem”, dat voldoet aan de eisen van het Besluit 

emissiearme huisvesting veehouderijen. Aan het systeem (“stal met verwarmingssysteem met heaters 

en ventilatoren”) is door het Ministerie van VROM de code BWL 2009.14 gekoppeld met een 

ammoniakemissiefactor van 0,035 kg. Het in onderhavige situatie beoogde emissiearme stalsysteem 

komt voor wat betreft de werking en de te behalen milieuvoordelen overeen met de in het BREF-

document opgenomen erkende stalsystemen voor het houden van vleeskuikens. De in onderhavige 

situatie toe te passen stalsystemen kunnen hierdoor worden beschouwd als de “beste beschikbare 

techniek”, waardoor wordt voldaan aan het gestelde in het BREF-document. Nu wordt voldaan aan het 

gestelde in de Wav, het Besluit emissiearme huisvesting veehouderijen, de Oplegnotitie en de 

Beleidslijn IPPC en er tevens sprake is van een ruime afname van de ammoniakemissie kan worden 

gesteld dat ook wordt voldaan aan de IPPC-richtlijn. 

 

Geuruitstoot   

In de gewenste situatie / bedrijfsopzet is er sprake van een geringe toename van de geuremissie 

afkomstig van de beoogde veebezetting. Aan het gestelde in de Wet geurhinder en veehouderij kan 

worden voldaan (zie paragraaf 8).  
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Energieverbruik 

De IPPC-richtlijn bepaald dat ook andere milieu-aspecten moeten worden beoordeeld. In het BREF-

document zijn daartoe meer BAT-maatregelen opgenomen. BAT is in dat kader het verminderen van 

het energieverbruik door een goede landbouwpraktijk toe te passen, te beginnen met de stalinrichting 

en door stallen en materieel op de juiste manier te gebruiken en te onderhouden. De inrichting dient 

daartoe een boekhouding van het energie- en waterverbruik bij te houden, het voerverbruik en de 

afvoer van mest te registreren. Voor mechanisch geventileerde stallen dient een optimaal ontworpen 

ventilatiesysteem te worden toegepast, waarbij een goede temperatuurbeheersing en een minimale 

ventilatiegraad in de winter mogelijk is. Door onderhoud en inspectie van de installaties wordt 

weerstand / vervuiling voorkomen. Binnen de inrichting is een volautomatisch ventilatiesysteem 

aanwezig dat met behulp van een centrale klimaatcomputer wordt aangestuurd. Het systeem wordt 

continue afgestemd (frequentieregeling) op de feitelijke ventilatiebehoefte zodat sprake is van een 

minimale ventilatie. Voor de verwarming van de kuikenstallen wordt gebruik gemaakt van een 

houtgestookte kachel in combinatie met de genoemde heaters. Daarnaast is voor de verwarming een 

back up aanwezig in de vorm van HR-Cv ketels. De stallen zijn geïsoleerd uitgevoerd en er wordt 

energiezuinig met verlichting omgegaan, zoals het toepassen van energiezuinige lampen. Hierdoor 

wordt voldaan aan de BAT-maatregelen als beschreven in het BREF-document. Daarnaast wordt het 

energieverbruik geregistreerd. Gezien het bovenstaande wordt voldaan aan BAT, zodat 

milieuvergunningverlening wat betreft dit aspect mogelijk is. 

 

Waterverbruik 

De BAT-maatregelen voor waterverbruik zijn het toepassen van een hogedrukreiniger, het periodiek 

ijken van de drinkwaterinstallaties, het opsporen en repareren van lekken en het registreren van het 

watergebruik. De stallen worden na het afleveren van de kuikens volledig gereinigd en ontsmet, 

waarbij onder meer gebruik wordt gemaakt van een hogedrukreiniger. Hierbij worden de stallen eerst 

ingeweekt. Het controleren van de installatie en het repareren van lekken wordt uiteraard uitgevoerd, 

mede gezien het effect dat dit heeft op de kosten voor het bedrijf zelf. Daarnaast wordt het 

waterverbruik geregistreerd. Gezien het bovenstaande wordt voldaan aan BAT, zodat 

milieuvergunningverlening wat betreft dit aspect mogelijk is. 

 

Opslag van mest 

De pluimveemest wordt gedurende de mestronde opgeslagen binnen de aanwezige stallen. Deze 

pluimveemest wordt na de mestronde direct uit de stallen verwijderd. Deze mest wordt direct uit de 

inrichting afgevoerd of tijdelijk (maximaal 8 maanden) opgeslagen op een mestplaat. Deze mestplaat 

is vloeistofkerend uitgevoerd en voorzien van een afdekking. Ten aanzien van de opslag van 

pluimveemest wordt derhalve voldaan aan het gestelde in de BREF en de IPPC-richtlijn. 
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Grond- en afvalstoffen 

Vrijwel alle landbouwbedrijven vallen onder de werkingssfeer van “het mestbeleid 2006”. De 

doelstelling van dit beleid is dat bedrijven de aan- en afvoer van mineralen (fosfaat en nitraat) in kaart 

brengen. Uiteindelijk moet dit er toe leiden dat de aan- en afvoer van mineralen op een bedrijf in 

balans zijn. Agrariërs hebben tal van mogelijkheden om deze mineralenbalans te beïnvloeden. Gevolg 

van het bewuster gebruiken van mineralen is ook het zuiniger en gerichter gebruik ervan. Het beleid 

bewerkstelligt derhalve een zuinig gebruik van grondstoffen. Het pluimveebedrijf aan 

Noordveenkanaal 72 & 73 in Nieuw-Weerdinge valt onder de werkingssfeer van “het mestbeleid 

2006” en houdt een mineralenbalans bij. 

De vrijkomende afvalstoffen (oud papier, metaalafval, kga, kadavers, mest, restafval etc.) worden 

gescheiden en afzonderlijk binnen de inrichting opgeslagen en worden vervolgens afgevoerd uit de 

inrichting. De afvalstoffen worden door erkende afvalverwerkers ingezameld en verwerkt.  

 

Gelet op bovenstaande voldoet het pluimveebedrijf aan het gestelde in het BREF-document en is er, 

mede gelet op de ruime afname van de ammoniakemissie, geen sprake van een “significante toename 

van de verontreiniging”. De IPPC-richtlijn vormt dan ook geen belemmering om de gevraagde 

vergunning te kunnen verlenen.   

 

 

7. MER-BESLUIT 
 

Het MER-besluit (Europese Richtlijn 97/11/EG tot wijziging Richtlijn 85/337/EEG) is ook van 

toepassing op grotere intensieve veehouderijen. In de bijlage van het Besluit milieu-effectrapportage 

1994 (gewijzigd in 1999, 2006 & 2010) is aangegeven in welke gevallen een milieu-effectrapport 

moet worden gemaakt. Dit besluit geldt voor bedrijven met mesthoenders, hennen, vleesvarkens en 

zeugen die zekere drempelwaarden overschrijden. De gevraagde vergunning omvat een wijziging van 

een bestaand pluimveebedrijf. Door deze uitbreiding/wijziging wordt de drempelwaarde, zoals 

opgenomen in het MER-besluit, overschreden. Als gevolg van de beoogde wijzigingen / realisatie 

nieuwe stal (meer dan 40.000 vleeskuikens / minder dan 85.000 vleeskuikens) wordt de 

drempelwaarde voor de MER-(bevoordeling)plicht overschreden. Ten behoeve van onderhavige 

aanvraag is dan ook een aanmeldingsnotitie voor een MER-beoordeling ingediend bij de gemeente 

Emmen. Het college van B&W van Emmen heeft op 25 juli 2011 besloten dat voor onderhavige 

inrichting / de gewenste situatie geen MER behoeft te worden opgesteld.  

 

 

8. BEOORDELING GEUR 
 

Onderhavige veehouderij ligt in het buitengebied van de gemeente Emmen en is hierdoor gelegen in 

een zogenaamd “niet-concentratiegebied”. De Wet geurhinder en veehouderij en de bijbehorende 

regeling zijn maatgevend bij de beoordeling van de geurhinder afkomstig van onderhavige 

veehouderij. 
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8a.  Diercategoriën met omrekeningsfactoren 

Voor dieren met omrekeningsfactoren wordt door middel van het verspreidingsmodel “V-Stacks” de 

geuremissie uit de veehouderij omgerekend naar geurbelasting op de geurgevoelige objecten in de 

omgeving van de veehouderij. Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij bedraagt de 

normstelling ter plaatse van een woning van derden in de bebouwde kom / het buitengebied (in een 

niet-concentratiegebied) 2 / 8 OUE/
m3

.  

In de gewenste situatie bedraagt de geuremissie afkomstig van de gewenste veebezetting 28.680,0 

OUE. Uit een beoordeling op grond van het verspreidingsmodel “V-Stacks” blijkt dat in de gewenste 

situatie wordt voldaan aan de normstelling van 2 en 8 Ou ter plaatse van de maatgevende woningen 

gelegen in de bebouwde kom van Nieuw-Weerdinge (nrs. 36 en 46) en omliggende burgerwoningen 

van derden in het buitengebied (woning gelegen aan het Noordveenkanaal 55, 68 en 88). 

Een uitdraai van het verspreidingsmodel “V-Stacks” is als bijlage 3 aan deze aanvraag toegevoegd. 

 

Uitgangspunten berekening V-stack: 

- Stal A:  

o 13 ventilatoren  

� achtergevel => 12 x 140 cm / 1 x 90 cm doorsnede  

� Totale berekende diameter = 4,95 m 

o 59.500 vleeskuikens (14.280 Ou) 

o Hoogte uitstootpunt: 3,0 (verticaal / uitstroomopening stofkap) 

o Gemiddelde gebouwhoogte: 5,0 meter 

o Uittreedsnelheid: 7,5 m/s  

 

- Stal B:  

o 9 ventilatoren  

� achtergevel => 4 x 140 cm / 5 x 50 cm doorsnede  

� Totale berekende diameter = 3,29 m 

o 31.000 vleeskuikens (7.440 Ou) 

o Hoogte uitstootpunt: 2,5 (verticaal / uitstroomopening stofkap) 

o Gemiddelde gebouwhoogte: 4,4 meter 

o Uittreedsnelheid: 2,43 m/s  

 

- Stal C:  

o 8 ventilatoren  

� achtergevel => 4 x 140 cm / 4 x 63 cm doorsnede  

� Totale berekende diameter = 3,07 m 

o 29.000 vleeskuikens (6.960 Ou) 

o Hoogte uitstootpunt: 2,5 (verticaal / uitstroomopening stofkap) 

o Gemiddelde gebouwhoogte: 4,4 meter 

o Uittreedsnelheid: 2,61 m/s  
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Ten aanzien van bovenstaande kan nog worden opgemerkt dat ten aanzien van de omliggende 

bedrijfswoningen behorende bij een veehouderij van derden (niet in directe omgeving gelegen) 

ruimschoots wordt voldaan aan de geldende minimale vaste afstandseis van 50 meter.  

 

Woningen Noordveenkanaal N.Z. 72 en 73  

De woning Noordveenkanaal N.Z. 73 is de eerste bedrijfswoning behorende bij het pluimveebedrijf. 

Deze bedrijfswoning is in eigendom van de heer W. Trip (aanvrager) en wordt door hem gebruikt als 

bedrijfswoning ten dienste van het pluimveebedrijf. Deze woning is hierdoor aan te merken als een 

bedrijfswoning en wordt op grond van de Wet geurhinder niet beschermd tegen eventuele geurhinder 

afkomstig van het pluimveebedrijf. 

De naastgelegen woning Noordveenkanaal N.Z. 72 is eigendom en wordt bewoond door de heer en 

mevrouw Van Es. Op grond van het geldende bestemmingsplan buitengebied is deze woning gelegen 

het agrarisch bouwperceel en bestemd als bedrijfswoning behorende bij het ter plaatse aanwezige 

pluimveebedrijf. De heer T. van Es is sinds 2008 werkzaam op het agrarisch bedrijf van de heer Trip. 

Hij heeft voor deze dienstbetrekking binnen het pluimveebedrijf een 0-uren contract. Een afschrift van 

dit contract is als bijlage 4 aan deze aanvraag toegevoegd. De heer Van Es voert diverse 

ondersteunende en controlerende werkzaamheden uit binnen het agrarisch bedrijf. Hierbij kan worden 

gedacht aan de volgende werkzaamheden: 

- het verzorgen van de paarden; 

- het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden van gebouwen, erf en aanwezige installaties 

(“monteur”); 

- indien noodzakelijk ondersteuning bij de aan- en afvoer van de kuikens; 

- het uitvoeren van administratieve werkzaamheden; 

- het uitvoeren van controlewerkzaamheden (o.a. gezondheid van de dieren, de voer- en 

drinkwatervoorziening, de werking van het ventilatiesysteem, houtkachel etc.);  

- uitvoeren van het noodzakelijke toezicht op de bedrijfsvoering / gebouwen. 

Gelet op bovenstaande kan worden gesproken over een dusdanige binding tussen de bewoners van de 

woning Noordveenkanaal N.Z. 72 en het ter plaatse aanwezige agrarische bedrijf, dat deze woning op 

grond van de Wet geurhinder en veehouderij kan worden aangemerkt als tweede bedrijfswoning en 

hierdoor niet wordt beschermd tegen eventuele geurhinder afkomstig van het agrarische bedrijf. 

Hierbij kan nog worden opgemerkt dat deze woning in het verleden en ook in de laatste 

vergunningprocedure (vergunning d.d. 22 augustus 2002) niet is beschermd tegen geurhinder 

afkomstig van het naastgelegen agrarisch bedrijf.  

 

8b.  Diercategoriën met vaste afstanden 

Voor het houden van paarden zijn in de Wet geurhinder en veehouderij en de bijbehorende regeling 

geen geuremissiefactoren en/of vaste afstanden opgenomen / vastgesteld. Op basis van de Wet 

geurhinder en veehouderij dienen voor diercategorieën, waarvoor geen geuremissiefactoren of vaste 

afstanden zijn vastgesteld, de volgende minimaal in acht te nemen afstanden in acht te worden 

genomen. 
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Categorieën 

 
Afstanden in acht 

te nemen 

 
Werkelijke afstanden  

Woning in de 

bebouwde kom 

 
100 meter >> 100 meter => niet binnen directe 

invloedssfeer gelegen  

Woning buiten de 

bebouwde kom 

 
50 meter >> 50 meter => woning van derden aan het 

Noordveenkanaal n.z. 68 

Woning behorende       

bij veehouderij 

 
50 meter >> 50 meter => niet binnen directe 

invloedssfeer gelegen 

 

8c. Gevelafstanden  

Volgens de Wet geurhinder en veehouderij geldt een minimaal in acht te nemen afstand tussen de 

dichtstbijzijnde gevel van een stal waarin dieren worden gehouden en de gevel van het dichtstbijzijnde 

voor stank gevoelige object. Deze afstanden zien er als volgt uit: 

 

Categorieën Afstand in acht te nemen Werkelijke afstanden 

Woning in de bebouwde kom 50 meter >> 50 meter 

Woning buiten de bebouwde kom 25 meter >> 25 meter 

Woning behorende bij veehouderij 25 meter >> 25 meter 

 

8d.  Cumulatieve stankhinder 

Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij en de bijbehorende regeling behoeft geen beoordeling 

van de cumulatieve stankhinder meer te worden uitgevoerd. Het aspect cumulatieve stankhinder vormt 

dan ook geen weigeringsgrond voor de gevraagde vergunning.  

 

Conclusie:  

Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij kan de gevraagde vergunning worden verleend.  
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9. BEOORDELING AMMONIAK 
 

9a.  Wet ammoniak en veehouderij (Wav) 

Binnen 250 meter van onderhavige inrichting bevindt zich geen “zeer kwetsbaar natuurgebied”. De 

Wet ammoniak en veehouderij is hierdoor op onderhavige inrichting niet direct van toepassing. De 

ammoniakemissie afkomstig van onderhavige veehouderij vormt, gelet op het gestelde in de Wet 

ammoniak en veehouderij, dan ook geen aanleiding om de gevraagde vergunning te weigeren. Hierbij 

kan nog worden opgemerkt dat in de gewenste situatie, ten opzichte van de reeds vergunde situatie, er 

sprake is van een ruime afname van de ammoniakemissie. 

 

9b.  Directe ammoniakschade  

Er zijn in de omgeving van de inrichting, voor zover bekend, geen voor NH3-gevoelige land- en 

tuinbouwgewassen gelegen. Er is derhalve geen reden om aan te nemen, dat op dergelijke gewassen, 

directe schade als gevolg van de uitgestoten NH3 zal plaats vinden. Aan het gestelde in de Brochure 

Stallucht en Planten (1981) wordt dan ook voldaan. Hierbij kan nog worden opgemerkt dat in de 

gewenste situatie, ten opzichte van de reeds vergunde situatie, er sprake is van een ruime afname van 

de ammoniakemissie. 

 

9c. Vogel- en Habitatrichtlijn 

In het kader van  Europese regelgeving zijn binnen Nederland Vogelrichtlijngebieden en 

Habitatgebieden aangemeld (VHR-gebieden). Deze gebieden worden ook wel Natura 2000 gebieden 

genoemd en vallen onder de werkingsfeer van de Natuurbeschermingswet. In de directe omgeving van 

de veehouderij is geen natuurgebied gelegen, dat valt onder de werkingssfeer van de Vogel- / 

Habitatrichtlijn. In de gewenste situatie is er, ten opzichte van de vigerende milieuvergunning, sprake 

van een ruime afname van de ammoniakemissie / -depositie. In de gevraagde situatie is er hierdoor 

geen sprake van een “significante toename van de verontreiniging” ter plaatse van een 

vogelrichtlijngebied / habitatgebied. De Habitat- en Vogelrichtlijn en/of de Natuurbeschermingswet 

vormen derhalve geen aanleiding om de gevraagde vergunning te weigeren. 

 

9d. Besluit emissiearme huisvesting veehouderijen 

Op 28 december 2005 is het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (AMvB-huisvesting) 

gepubliceerd in het Staatsblad (2005, nr. 675). Dit besluit is op 1 april 2008 in werking getreden. 

Voor paarden zijn in het Besluit emissiearme huisvesting veehouderijen geen drempelwaarden 

opgenomen. Voor deze diersoort geldt derhalve de drempelwaarde voor een “traditionele huisvesting”, 

waardoor de paarden mogen worden gehouden in “traditionele” stallen. 
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Voor vleeskuikens is in het Besluit emissiearme huisvesting veehouderijen / in de Rav een 

drempelwaarde van 0,045 kg NH3 per kuiken opgenomen. Gelet op de beoogde bedrijfsopzet bedraagt 

de maximale ammoniakemissie van onderhavige inrichting als volgt: 

 

Omschrijving diercategorie Aantal Maximale 

emissiewaarde 

Ammoniakplafond 

Vleeskuikens 119.500  0,045 5.377,5 

Totaal   5.377,5 kg 

 

De ammoniakuitstoot van de gewenste veebezetting mag derhalve in totaal maximaal 5.377,5 kg 

bedragen. In de gevraagde situatie bedraagt de ammoniakemissie maximaal 4.232,5 kg. Gelet op 

voornoemde wordt voldaan aan het gestelde in artikel 3 van de Wav.  

De twee bestaande stallen en de nog nieuw te bouwen stal voor het houden vleeskuikens zijn reeds 

uitgevoerd met een verwarmingssysteem met heaters en ventilatoren. Het systeem is door het 

Ministerie van VROM erkend als “emissiearm stalsysteem”, dat voldoet aan de eisen van het Besluit 

emissiearme huisvesting veehouderijen. Aan het systeem (“stal met verwarmingssysteem met heaters 

en ventilatoren”) is door het Ministerie van VROM de code BWL 2009.14 gekoppeld met een 

ammoniakemissiefactor van 0,035 kg. Een stalbeschrijving van het Imago-systeem is als bijlage 2 aan 

deze aanvraag toegevoegd. Gelet op het bovenstaande voldoet de gevraagde situatie dan ook aan het 

gestelde in het Besluit emissiearme huisvesting veehouderijen / AMvB-huisvesting. 

 

 

10. GELUID 
 

10a.  Werktijden  

• Voor een overzicht van de werktijden wordt verwezen naar het bij deze aanvraag behorende 

rapport van het akoestisch onderzoek (bijlage 7). 

 

10b.  Omschrijving geluidsbronnen binnen de inrichting:  

• Voor een overzicht van de geluidsbronnen wordt verwezen naar het bij deze aanvraag 

behorende rapport van het akoestisch onderzoek (bijlage 7). 

 

10c. Welke aan- en afvoerbewegingen vinden er plaats?  

• Voor een overzicht van de aan- en afvoerbewegingen wordt verwezen naar het bij deze aanvraag 

behorende rapport van het akoestisch onderzoek (bijlage 7). 
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10d. Zijn er ventilatoren op het bedrijf aanwezig? 

  ja, in de vleeskuikenstallen:  

- 20 x gevelventilator (1,1 kW // doorsnede 140 cm)) => symbool 1 op tekening  

- 1 x gevelventilator (0,7 kW // doorsnede 90 cm)) => symbool 2 op tekening  

- 5 x gevelventilator (0,5 kW // doorsnede 50 cm)) => symbool 3 op tekening  

- 4 x gevelventilator (0,65 kW // doorsnede 63 cm)) => symbool 4 op tekening  

 

10e. Voorzieningen tegen geluidsoverlast 

Toepassen van (nieuwe) geluidarme ventilatoren met frequentieregeling + afscherming door 

toepassen van stofkappen. Zie ook het rapport van het akoestisch onderzoek (bijlage 7). 

 

 

11. ENERGIE 
 

11a.  Algemeen 

Hebben de aangevraagde wijzigingen invloed op het energieverbruik 

 Ja, de uitbreiding van het aantal vleeskuikens en het toepassen van de emissiearme 

stalsystemen zal leiden tot een hoger energieverbruik. Door het toepassen van een houtkachel 

is er geen sprake meer van gasverbruik. 

 

11b. Overzicht geschat energieverbruik per jaar 

Het gemiddelde energie- en waterverbruik in de gewenste situatie (bedrijfsopzet voor 119.500 

vleeskuikens met gemiddeld 7 ronden per jaar) is als volgt: 

 

Energiedrager Verbruik per jaar 
 
gas (in m

3
) 4.000 

 
elektriciteit (in kWh) 116.000 
 
houtmot (in m3) 3.000  

 

11c. Wordt er gebruik gemaakt van krachtstroom (380 Volt) 

 Ja 

 

11d. Vragenlijst melkveehouderij 

 Niet van toepassing  
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11e. Vragenlijst kalverhouderij 

 Niet van toepassing  

 

11f. Vragenlijst varkenshouderij 

 Niet van toepassing  

 

11g. Vragenlijst pluimveehouderij 

Verlichting  

Welke van den onderstaande energiezuinige verlichtingstechnieken worden toegepast? 

 natuurlijke daglichtintreding 

 aanwezigheidsdetectie 

 centrale lichtschakelaar 

 schakelklok en schemerschakelaar buiten- en terreinverlichting 

 spaarlampen / Tl-verlichting 

 HD-NA / HF-TL verlichting (nieuwe stal) 

 

Isolatie 

Welk van de onderstaande voorzieningen worden toegepast? 

 dak- / plafondisolatie 

 (spouw)muurislolatie 

 isolatie van leidingen 

 

Ventilatie 

Welke maatregelen met betrekking tot mechanische ventilatie worden toegepast? 

 warmteterugwinning 

 klimaatcomputer 

 frequentieregeling 

 hybride ventilatie 

 lengteventilatie 

 anders: 

- strooiseldroging via heaters 

 

Verwarming 

Welk type verwarming wordt toegepast? 

 Houtgestookte verwarming  (houtkachel 500 kW) / zie bijlage 6 

 directe luchtverwarming (div. heaters) 

 

Wat is de uitvoering van de stooktoestellen 

 conventioneel 

 VR 

 HR 
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Zijn er aanvullende maatregelen getroffen? 

 optimalisering en weersafhankelijke regeling verwarming 

 eigen CV-groep of -ketel voor afwijkende ruimtes 

 vloerverwarming gekoppeld aan warmtepompen 

 

Analyse energieverbruik 

Is eerder een energiebesparingonderzoek uitgevoerd? 

  Nee  

 

Meten en registreren van energiegegevens. 

Gas Jaarrekening 1x / jaar Energiebedrijf / eigen meting 

Elektriciteit Jaarrekening 1x / jaar Energiebedrijf / eigen meting 

 

Er wordt gebruik gemaakt van zonne-energie? 

  ja    nee 

 

Er wordt gebruik gemaakt van windenergie? 

  ja    nee 

 

Conclusie: 

Gelet op bovenstaande worden momenteel / tijdens de nieuwbouw alle mogelijke energiebesparende 

maatregelen getroffen.  

 

 

12. WATER 
 

12a. Waterver(ge)bruik (schatting) 

 

Soort water m
3
 per jaar  Globaal gebruiksdoel 

Leidingwater 450       m3  Drinkwater privé / calamiteiten 

Grondwater * 4.500    m3 Drinkwater vee en schoonmaakwerkzaamheden  

Totaal 4.950 m3  

• bronpomp (capaciteit = max. 8 m3). Gelet op de capaciteit (< 10 m3 per uur) is geen 

ontheffing van de provincie Drenthe vereist.  
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12b. Bedrijfsafvalwater 

Verontreinigde stoffen die in het afvalwater kunnen komen: 

 

Handeling waarbij 

afvalwater vrijkomt 

Afvalstof Opvang afvalwater in 

Reinigen stallen Stof-, voer,- en mestresten Opvangkelders 

Bedrijfswoningen / 

sanitaire voorzieningen 

Afvalwater van 

huishoudelijke aard  

Gemeentelijke riolering  

Restwater bronpomp Ontijzeringsproduct Opvangkelders 

Hemelwater  - Bodem / sloot 

 

**  De stallen zijn niet aangesloten op een opvangkelder. Tijdens het schoonmaken wordt het spoelwater direct 

opgezogen met behulp van een tractor en een gierkar. Dit spoelwater wordt vervolgens direct afgevoerd en 

verspreid over beschikbare landbouwgronden.  

 

 

13. KOELINSTALLATIE 
 

Type Aantal Koelmedium Hoeveelheid 

koudemiddel 

Capaciteit 

Kadaverkoeling 1 R134a 1,5 kg 0,5 kW (nr. 2) 

 

 

14. OPSLAG STOFFEN  
 

14a. Opslag vloeibare stoffen 

Soort Type opslag Inhoud / 

Hoeveelheid 

Nummer op 

tekening 

Dieselolie Tank (staal / in lekbak / 

elektrische pomp) 

2.000 liter 7 

Medicijnen Divers in koelkast 25 kg / l 27 

Reinigingsmiddelen Cans 160 l/kg 28 

Bestrijdingsmiddelen 

(ongedierte / onkruid) 

Divers in afgesloten kast 25 kg / l 29 
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14b. Opslag gas 

 Niet van toepassing  

 

14c. Opslag overige stoffen 

Soort Type opslag Inhoud / Hoeveelheid Nummer op tekening 

Krachtvoer Silo’s (9 stuks)  6x16 / 3x20 ton Silo 1 en 2 

Strooisel Los gestort / balen 200 ton 21 / 26 

Houtmot Los gestort 100 m3 30 

Snippers Los gestort 100 m3 20 

Zakgoed Zakken 2 x 200 kg 24 

Hooi / stro Balen 2 x 250 stuks 25 

 

 

15. AFVALSTOFFEN 
 

15a.  Bedrijfsafvalstoffen 

Soort afval Wijze van opslag Afvoerfrequentie Inzamelaar / verwerker 

Kadavers  Tonnen in kadaverkoeling  Op afroep Rendac 

Papier Dozen (gebouw F) Maandelijks Vereniging => erkende 

verwerker 

Restafval Container (nr. 17) 2 x per maand Gemeente 

Oud ijzer Bak (gebouw F) 1 x per jaar Oud ijzerboer 

 

15b. Gevaarlijke afvalstoffen 

Soort afval Hoeveelheid 

per jaar 

Wijze van opslag Afvoerfrequentie Inzamelaar / verwerker 

Kapotte lampen 20 stuks Doos gebouw F 1 x per jaar  Chemo-depot 

KGA 15 liter / kg Chemobox in 

gebouw F 

1 x per jaar Chemo-depot 
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16. MEST 
 

16a. Opslag mest 

Soort Hoeveelheid Afgedekt? 

Vloeibare mest - - 

Vaste pluimveemest  600 m3  Ja 

 

16b. Afstanden tussen mestopslag en woningen van derden 

 Afstand in meters 

Afstand tussen opslag van dunne mest - 

Afstand tussen opslag van vaste mest > 100 meter 

 

 

17. RUWVOER 
 

 Niet van toepassing  

 

 

18. BODEM 
 

18a.  Is er een bodem kwaliteitsonderzoek verricht? 

 Nee 

 

18b. Zijn er bodembeschermende maatregelen getroffen? 

Activiteit     Maatregel     

- opslag ontsmettings- / reinigingsmiddelen werkvoorraad in dichte kast 

- opslag bestrijdingsmiddelen   werkvoorraad in dichte kast 

- opslag medicijnen     werkvoorraad in dichte kast 

- opslag dieselolie (eigen voertuigen)  stalen tank in lekbak 

- afleveren diesel    vloeistofkerende vloer 

- werktuigenberging / werkplaats  vloeistofkerende vloer 

- mestplaat      mestdichte vloer 

- opslag spoelwater    opslag in mestdichte opvangkelder 

- houden van dieren    mestdichte vloeren in de stallen 

Gelet op bovenstaande zijn voor alle bodembedreigende activiteiten voldoende maatregelen getroffen. 

Op grond van de Nederlandse Richtlijn Bodemrisico is er hierdoor sprake van een aanvaardbaar 

verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging.   
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19. METINGEN EN REGISTRATIE 
 

 leidingwaterverbruik 

 grondstoffenverbruik 

 afvalstoffen 

 energieverbruik 

 keuringen / inspecties, o.a. brandblusmiddelen, houtkachel / heaters etc. 

 bedrijfsafvalwater 

 

 

20. BRANDVEILIGHEID 
 

 Brandblusmiddelen zijn aanwezig => de brandblussers zijn op de milieutekening aangegeven. 

 

 

21. OVERIGE VERGUNNINGEN EN/OF MELDINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN 
 

21a. Bouwvergunning noodzakelijk? 

 Ja (nog niet aangevraagd)  

  

21b. Sloopvergunning noodzakelijk? 

 Nee  

 

21c. Waterwet 

Vinden er lozingen plaats waarvoor een Waterwet-vergunning nodig is? 

 Nee 

 

 

22. TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN 
 

Zijn er nog relevante toekomstige ontwikkelingen die van belang zijn voor deze aanvraag? 

 Nee (afhankelijke van wet- en regelgeving) 
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23. NADERE GEGEVENS 
 

• Ten aanzien van de aanwezige installaties, het elektrische vermogen en het vermogen van de 

verbrandingsmotoren wordt verwezen naar de plattegrondtekening.  

• Voor een beoordeling ten aanzien van het gestelde in de Wet Luchtkwaliteit / uitstoot fijn stof, 

is een berekening / beoordeling gemaakt met behulp van het programma ISL 3a uitgevoerd. 

De resultaten van deze berekening zijn als bijlage 6 aan deze aanvraag toegevoegd. Uit de 

berekening blijkt dat ter plaatse van de omliggende woningen van derden (Noordveenkanaal 

NZ 55, 68 en 88) ruimschoots aan de geldende grenswaarde van 40 microgram per m3 wordt 

voldaan.  Na de realisatie van het plan bedraagt de concentratie fijn stof (PM10) ter plaatse 

van deze woningen respectievelijk 20,99, 20,94 en 20,90 microgram per m3. Het aantal 

overschrijdingsdagen bedraagt maximaal 9,0.  

 

 

24. BIJLAGEN 
 

Bijlage 1: Plattegrondtekening inrichting (inclusief situatieschets) => los bijgevoegd 

Bijlage 2:  Stalbeschrijvingen  

Bijlage 3: Uitdraai V-stacks vergunningen 

Bijlage 4: Afschrift 0-uren contract de heer Van Es  

Bijlage 5: Gegevens houtkachel  

Bijlage 6: Resultaten berekeningen ISL3a (2010) 

Bijlage 7: Rapport akoestisch onderzoek => los bijgevoegd 

 

 

25. ONDERTEKENING 
 

Plaats:  NIEUW-WEERDINGE   Datum: 11 oktober 2011     

 

 

Naam:   

 

De heer W. Trip & M.H. Trip-Gelms: 

 

Handtekening: 
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HEAITOG ŒW1IŒ ML 

De Nncsten 46 • 9431TG Wesicrbork 

Biomassa gestookte cv-ketcls voor bedrijf en particulier 

(MsKtaara ®^& 
KmfeïM pms? 
K A M I fpâ ar 
iÜMra^ ËtoC 58^ 

F A d Bioler 

vi; 

S&SEämm feîteg anekG temperafcire 
EaK jpoosisieai 
[^^f^sa^emlssSafig 
(SonlliriM GQ2 

Ê3tnfec?ï@aE© 

R£©d 

uwÈéaséêtâ 
W§ite?®& 
Wfâar sterne© 
teoföoe ïssi ®sB diameter 
W » 
H<ü£^8 
Eqsäfo 
S m i f e m t o ra@m w »Sums 

i 

! 80% 
557 Kw 

: 484 Kw 
200-250 Kg/h 
300'C 

i 10-20 mbar 

12% 

i 0,20% 

0,01% 

21,7 mgmö 

4 P DN70 
4-DN70 
400 min 
1380 mm 
1380 mm 
2800 mm 
220x130x130° 

« 

•t 

* 

* 

• 

-3.718 me 

r®ËD9Q<S!S®atP8Sto&i 
^ÖieiÄm«l6ed8a¥rtuat«n^wlmthefoltowtnocharactert»tlcs; 

tëfefeœ scrassä power : 6 kwhfltg 

B%gf weight (max) 
1% of weight (max) 
8-8 mm 
35 mm (max) 

Telefoon05S3 - 33 259S » ?ax 0593 -3325 70 'Mobiel06-11 Î9 34 28 • K.V.K. \U a je) 04083200 • SNS-bank 91.36.89.149 
*a*r*iB.+ . i MÈÊÊÊÈmmma^ 























 Cumulatieve geurbelasting op receptorpunten, zoals berekend  

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

     1  259241.0  540521.0         8.000         0.224 

     2  259468.0  540588.0         8.000         0.208 

     3  259670.0  540736.0         8.000         0.200 

     4  259919.0  540916.0         2.000         0.195 

     5  259933.0  540993.0         2.000         0.198 

     0       0.0       0.0         0.000         0.000     

 

 

Cumulatieve achtergrondbelasting bestaand op receptorpunten, zoals berekend zonder 

bijdrage bedrijf Trip 

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

     1   259241.0   540521.0        8.000          0.224  Noordveenkanaal NZ 88 

     2    259468.0   540588.0       8.000          0.208  Noordveenkanaal NZ 68 

     3    259670.0  540736.0        8.000          0.200  Noordveenkanaal NZ 55 

     4    259919.0   540916.0        2.000            0.195  Weerdingerkanaal ZZ 36 

     5    259933.0   540993.0        2.000            0.198  Weerdingerkanaal ZZ 46 

 

 

 

Cumulatieve geurbelasting bestaand op receptorpunten, zoals berekend inclusief bijdrage 

bedrijf Trip 

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

     1   259241.0   540521.0        8.000          3.092  Noordveenkanaal NZ 88 

     2    259468.0   540588.0       8.000          6.518  Noordveenkanaal NZ 68 

     3    259670.0  540736.0        8.000          4.097  Noordveenkanaal NZ 55 

     4    259919.0   540916.0        2.000            1.382  Weerdingerkanaal ZZ 36 

     5    259933.0   540993.0        2.000            1.209  Weerdingerkanaal ZZ 46 

 

 

 

Cumulatieve geurbelasting gevraagde situatie op receptorpunten, zoals berekend  

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

     1    259241.0   540521.0         8.000          3.420  Noordveenkanaal NZ 88 

     2    259468.0   540588.0        8.000          6.623  Noordveenkanaal NZ 68 

     3                  259670.0   540736.0         8.000         4.220  Noordveenkanaal NZ 55 

     4   259919.0   540916.0         2.000          1.477  Weerdingerkanaal ZZ 36 

     5   259933.0  540993.0        2.000          1.297  Weerdingerkanaal ZZ 46 

 

 

 

Bronnenbestand bestaande situatie 

 

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

1 259397 540732 1.5 1.5 0.5 0.4   7440    Stal B NVK NZ 73   

        2      259360       540735           1.5            1.5                    0.5                     0.4                      6960   Stal C NVK NZ 73 

 3       258263 541789           1.5            1.5                0.5               0.4           6000  Valtherblokken Z 25 

 4       261618 541300           1.5            1.5                     0.5               0.4          10320  Wrdingerkan. ZZ 68 

 5       257143 540543            6            4                     0.5                4          22075  Weerdingerweg 1 

 

 

 

 

 



Bronnenbestand gevraagde situatie 

 

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

1 259397 540732 1.5 1.5 0.5 0.4    7440      Stal B  NVK NZ 73   

        2     259360 540735           4.5            5.0                   4.85               10.0          14280      Stal A  NVK NZ 73 

  3      259442       540774             1.5            1.5                    0.5                     0.4            6960      Stal C  NVK NZ 73 

 4     258263 541789           1.5            1.5                0.5               0.4            6000    Valtherblokken Z 25 

 5     261618 541300           1.5            1.5                     0.5               0.4           10320     Wrdingerkan. ZZ 68 

 6     257143 540543            6            4                     0.5                4          22075    Weerdingerweg 1 

 

 

 

 



Gegenereerd op:  5-03-2013 met V-STACKS Vergunning   versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V.  

 

Naam van de berekening: Trip gevraagde situatie 

Gemaakt op: 5-03-2013   15:18:56 

Rekentijd:  0:00:06 

Naam van het bedrijf: Noordveenkanaal NZ 73 

 

Berekende ruwheid: 0,15 m 

Meteo station: Eindhoven 

 

Brongegevens:  

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

1 stal A (59.500 vk) 259 360 540 735   4,5   5,0  4,00   8,00  14 280 

2 stal B(31.000vk) 259 397 540 732   1,5   4,4  5,90   0,40   7 440 

3 stal C(29.000 vk) 259 442 540 774   1,5   4,4  4,00   0,40   6 960 

 

 

Geur gevoelige locaties:  

Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

4 Noordveen kan 68 259 468 540 588    8,0     7,5 

5 NVK NZ 88 259 241 540 521    8,0     4,1 

6 NVK NZ 55 259 670 540 736    8,0     4,7 

7 Kom NW ZZ 36 259 919 540 916    2,0     1,6 

8 kom NW ZZ 46 259 933 540 993    2,0     1,4 
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Onderwerp   Referentie  Datum  

Ontwerp ventilatie vleeskuikensstal  P Halman 19 februari 2013   

Aanvulling => diameter ventilatoren / druk in de stal 

 

 

Geachte heer Trip, 

 

 

Naar aanleiding van het gesprek met onze medewerker dhr. P. Halman, ontvangt u hierbij de gevraagde 

aanvulling met betrekking tot het ventilatieplan voor de ventilatie van uw nieuwe vleeskuikensstal. 

 

Adres: Noordveenkanaal NZ 72 & 73 te Nieuw Weerdinge 

 

Uitgangspunten: 

Vleeskuikensstal 

- 110,4 x 25,4 meter (buitenwerks) 

- 59.500 vleeskuikens 

Eindgewicht 1,8 kg/dier 

Ventilatie hoeveelheid: 3,6 m³/h per kg levend gewicht 

 

Berekening van de ventilatie hoeveelheid: 

59.500 dieren x 1,8 kg =  107.100 kg levend gewicht 

107.100 x 3,6 m³/h =   385.560 m³/h. 

Dit is de normale hoeveelheid ventilatie. Echter om bij extreem warm weer hittestress te voorkomen, is het 

verstandig om 1-1,5 m³/h per kg levend gewicht extra te plaatsen. (zie onderstaande berekening) 

 

Ontwerp van het ventilatie traject. 

Om aan een minimale uittredesnelheid te voldoen, worden de ventilatoren niet geregeld maar op 100 % 

ingeschakeld. Wij noemen dit een modulerende sturing. Modulerende sturing kan gebruikt worden om de 

ventilatiehoeveelheid van een cyclustijd procentueel te regelen. De computer schakelt ventilatoren in of uit 

volgens een vast patroon. Hierdoor wordt telkens voor korte tijd verse lucht aangevoerd en ontstaat er in de 

stal een gelijkmatig ventilatiepatroon. 
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Om het minimale deel redelijk in de hand te houden, worden voor het minimale deel 4 Fancom Ifan 

ventilatoren geplaatst. Deze ventilatoren, die de meeste draaiuren maken, zijn voorzien van motoren die 

voldoen aan de A energie klasse. 

De overige ventilatoren worden uitgevoerd in Vortex ventilatoren. Door de speciale constructie van de 

uitstroomconus kunnen deze ventilatoren veel lucht verplaatsen met een betrekkelijk kleine motor. 
 

Uitvoering 
4 Kleine stappen Fancom Ifan 80 ventilatoren  à 20.000 m³/h =     80.000  m³/h  

7 Vortex VX 552F3-cr  à 59.950 m³/h =     419.650  m³/h  

Hittestress: 1 Vortex VX 552F3-cr  à 59.950 m³/h =      59.950 m³/h  

Totale ventilatie    559.600  m³/h  
(bovenstaande waardes zijn berekend een bedrijfssituatie van 25 Pa) 

 

Alle ventilatoren worden vertikaal in het dak van de winddrukkap geplaatst. Hierdoor kan worden voldaan 

aan de gewenste uittrede snelheid 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diameter 
De diameter van de te gebruiken ventilatoren ter plaatse van de uitstroomopening zijn als volgt: 

Fancom Ifan 80 ventilatoren   80 cm  (4x) 

Vortex VX 552F3-cr  162 cm (8x) 

 

De totale diameter van alle 12 ventilatoren kan als volgt worden berekend (zie navolgende tabel). Deze totale 

diameter bedraagt 4,85 m. Deze waarde dient te worden gehanteerd bij het berekenen van de geuremissie 

met behulp van V-stacks vergunningen. 

  

4x 

8x 
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ventilator 
diameter 
(m) straal oppervlak   

berekende totale diameter 
(m) 

1 0,80 0,40000 0,50265 4,85 

2 0,80 0,40000 0,50265   

3 0,80 0,40000 0,50265   

4 0,80 0,40000 0,50265   

5 1,62 0,81000 2,06120   

6 1,62 0,81000 2,06120   

7 1,62 0,81000 2,06120   

8 1,62 0,81000 2,06120   

9 1,62 0,81000 2,06120   

10 1,62 0,81000 2,06120   

11 1,62 0,81000 2,06120   

12 1,62 0,81000 2,06120   
 

Druk in de stal 
In het ventilatieplan is als uitgangspunt gehanteerd dat de tegendruk in de stal maximaal 25 Pa bedraagt. 

Voornoemde kan als volgt worden onderbouwd: 

De ventilatieplan in de vleeskuikensstal is gebaseerd op een zogenaamd “onderdruk systeem”. Voornoemde 

betekent dat op basis van de heersende onderdruk de binnenkomende (verse) lucht exact naar de goede plek 

in de stal kan worden gestuurd. Afhankelijk van het gewicht van de buitenlucht (temperatuur) wordt deze 

onderdruk aangepast. Inkomende koude verse lucht zal bijvoorbeeld sneller “vallen” dan warme buitenlucht. 

Op basis van de breedte van de stal (25 meter) wordt de hoogte van het inlaatventiel bepaald, zodat de 

“kracht van de inkomende luchtbundel” kan worden wordt bepaald. Op basis hiervan is een onderdruk in de 

stal van 20 Pa in de stal afdoende. Tijdens een zomerdag bij extreem warm weer, zal deze onderdruk terug 

lopen naar ongeveer 15 Pa. Op basis hiervan kan de verse lucht ten behoeve van de kuikens beter worden 

gestuurd en wordt zo de afvoer van warmte geoptimaliseerd.  

Om de lucht uit de stal naar de “ventilatiekamer” te krijgen is energie nodig. Om de lucht te geleiden is een 

druk van 7 Pa benodigd. Daarnaast is energie nodig om de lucht van een horizontale - naar een verticale 

beweging om te buigen. Om deze energie zo laag mogelijk te houden, wordt in de “ventilatiekamer” en 

gebogen (geleidende) plaat aangebracht. De benodigde druk om deze weerstand om te buigen bedraagt 1,2 

Pa. Voornoemde drukverschillen zijn gebaseerd op een “worst-case scenario”en zullen een groot deel van het 

jaar veel lager zijn. Op basis van een maximale ventilatie bedraagt de maximale tegendruk met betrekking tot 

het ventilatiesysteem als volgt: 

 

50%  ventilatie 

Onderdruk stal   20,0 Pa 

Onderdruk luchtinlaat ventilatiekamer    1,8  Pa 

Lucht afbuigen     0,60 Pa 

Totaal  22,4 Pa 
 

Ventilatie 100 %  

Onderdruk stal   15,0 Pa 

Onderdruk luchtinlaat ventilatiekamer    7,0   Pa 

Lucht afbuigen  1,2   Pa 

Totaal  23,2 Pa 
 

Op basis van bovenstaande is de tegendruk maximaal 23,4 Pa en is het gehanteerde uitgangspunt van 25 Pa 

tegendruk ruimschoots voldoende.  
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Uittredesnelheid. 

Doordat alle ventilatoren alleen op 100 % worden geregeld, creëren wij een constante uittredesnelheid. 

Deze uittredesnelheid is als volgt: 

Fancom Ifan 80    10,87 m/sec  

Vortex 552F3-CR    10,32 m/sec  

De uitreedsnelheden zijn met behulp van metingen door de leverancier (Fancom en Vortex) vastgesteld. 

Bovenstaande berekening is gemaakt op ventilatorniveau met een tegendruk van maximaal 25Pa 

De ventilatoren worden niet frequentiegeregeld en zijn dus wel (100%) of niet (0%) in werking. Indien de 

ventilatoren niet in werking zijn, worden deze aan de onderzijde met behulp van lamellen afgesloten.  

De snelheid van de uittredende lucht is, als het ventilatiesysteem in werking is, dus altijd ten alle tijde  

gegarandeerd minimaal 10,32 m/sec. 

Deze waarde kan derhalve worden gehanteerd als parameter (max. 10,0 m/sec) in V-Stacks Vergunningen. 

 

Opstellingsruimte. 
Achter de stal wordt een zogenaamde verticale winddrukkap (ventilatiekamer) geplaatst. Deze 

ventilatiekamer wordt voorzien van een plat dak. Hierin worden alle ventilatoren (verticaal) geplaatst. 

 

Ter informatie: het beoogde ventilatiesysteem is gebaseerd en overeenkomstig het ventilatieplan voor de 

nieuwe kuikenstallen van uw collega pluimveehouder de heer K. Haan. Het betreffende ventilatieplan is 

destijds tijdens de vergunningprocedure akkoord bevonden door de gemeente Emmen en later getoetst en 

geaccordeerd door de Raad van State in Den Haag. 

 

 

Erop vertrouwende u hiermee van dienst te zijn geweest, 

verblijven wij, 

 

 

Hoogachtend, 

Agrotechniek Nederland b.v. 

 

 

 

 

 

Peter Halman 



TOP CONDITIONS THROUGH COMPLETE CONTROL

CLIMATE CONTROL
FACT SHEET

UW DISTRIBUTEUR:

IP66 VOOR EEN JARENLANGE 
PROBLEEMLOZE WERKING

Een varkens- of pluimveestal is een ”venijnige” 
omgeving voor de meeste materialen. Agressieve 
bestanddelen in de stallucht plegen een zware 
aanslag op ventilatoren. Met alle verwoestende 
gevolgen van dien. Met een Fancom ventilator 
in de stal kunt u echter gerust zijn. Fancom 

ventilatoren hebben een aluminium motorhuis, 
kunststof of gecoate stalen randen en kunststof 
waaiers. Corrosie maakt geen enkele kans. Een 
uitgekiende asafdichting staat borg voor een lange 
en onderhoudsarme levensduur van de lagers.

I-FAN
ENERGIEZUINIGE VENTILATOREN

• Energiezuinig

• Intelligent 

• Betrouwbaar

P.O. BOX 7131

NL-5980 AC PANNINGEN

THE NETHERLANDS

T. +31 (77) 306 96 00

F. +31 (77) 306 96 01

fancom@fancom.com

WWW.FANCOM.COM

To
er

en
ta

l

S
pa

nn
in

g

S
tr

oo
m

O
pg

en
om

en
 

ve
rm

og
en

 
bi

j 5
0P

a

A
s 

ve
rm

og
en

 
bi

j 5
0 

P
a

G
el

ui
d

pr
od

uc
tie

R
eg

el
ba

ar Luchtopbrengst in m3/h

Druk in Pa (Pascal)

TYPE Omw/min V A W W dB(A) 0 30 50 100
max.lucht-opbr/

max.druk

IF35 1400 200-240 1.2 231 109 57 (46) 0-10V+I/O 3540 3180 2820 2630 / 60

IF40 1400 200-240 1.4 286 185 60 (49) 0-10V+I/O 5240 4810 4410 3900 / 72

IF45 1400 200-240 1.7 359 275 63 (52) 0-10V+I/O 6820 6390 6110 5420 4860 / 95

IF50 1400 200-240 2.3 470 375 63 (52) 0-10V+I/O 8820 8120 7790 6670 6510 / 105

IF50P 1400 200-240 3.2 683 589 72 (61) 0-10V+I/O 10190 9740 9490 8470 7550 / 122

IF56 1400 200-240 3.0 653 612 72 (61) 0-10V+I/O 12300 11530 11070 9730 8380 / 134

IF63 1400 200-240 3.1 672 644 69 (58) 0-10V+I/O 14370 13030 12120 9520 9140 / 106

IF80 900 200-240 4.0 911 737 66 (55) 0-10V+I/O 20800 19100 17940 14300 13550 / 108

IF92* 900 200-240 4.0 908 765 66 (55) 0-10V+I/O 23510 21280 19570 14040 13910 / 101

* alleen leverbaar als complete en inbouwventilator

ENERGYLABEL



TOP CONDITIONS THROUGH COMPLETE CONTROL

I-FAN STALVENTILATOR

Fancom levert een serie ventilatoren die heel goed 
bestand zijn tegen de agressieve bestanddelen in 
de stallucht. Al onze ventilatoren zijn uitstekend 
regelaar, geluidsarm en energiezuinig. Uitblinker in 
energiezuinigheid is de nieuwe I-fan, een borstello-
ze gelijkstroom ventilator. De I-fan is beschikbaar 
in diameters van 35 tot 92 cm, als wandventilator, 
modulaire ventilator en als inbouwventilator. 

ENERGIEZUINIG
De I-fan ventilatoren maken gebruik van EC-techniek. 
De EC-techniek combineert de voordelen van AC en DC 
motoren. Eenvoudig aan te sluiten op het net, de motor 
en alle elektronica inclusief de netfilters zitten in één 
metalen behuizing. Daardoor zijn geen afgeschermde 
kabels nodig en zijn zeer lange kabellengtes mogelijk. 
Bovendien wordt de motor geleverd met aansluitbox en 
inclusief 2,5 mtr kabel voor een snelle installatie zonder 
de motor te openen.  De ventilator is eenvoudig te regelen 
met een 0-10V-signaal en via I/O-Netcommunicatie vanuit 
de Fancom regelaar. 
 
Laag energieverbruik door hoog rendement

Belangrijkste voordeel van de EC-techniek is de 
energiezuinigheid. De efficiënte motoren produceren 
minder warmte en laten dus minder energie verloren 
gaan. Met toepassing van de I-fan in de Fancom 
ventilatiesystemen zijn energiebesparingen van 75% te 
behalen. Ook vergeleken met de tot nu toe energiezuinige 
systemen waarbij frequentieregelaars worden gebruikt 
is een energiebesparing tot 20% haalbaar. De extra 
investering kan daarom snel, wel binnen één tot twee jaar, 
worden terugverdiend.

INTELLIGENT
Interne electronica regelt het toerental van de ventilator 
en maakt een externe triac of frequentieregelaar 
overbodig. De motor controleert continue het toerental 
en corrigeert automatisch. Het resultaat is een heel 
constante luchtstroom zonder nadelige gevolgen van 
windinvloeden. 

Stroomverbruik I-fan
In vergelijking met triac ventilatoren en frequentiegestuurde ventilatoren

Gemeten bij 30 Pa.

Gemeten bij maximale druk

Met toepassing in de Fancom ventilatiesystemen zijn energiebesparin-

gen van 75% te behalen. Ook vergeleken met frequentieregelaars is een 

energiebesparing tot 20% haalbaar

BETROUWBAAR 
De I-fans  zijn heel goed bestand tegen agressieve 
bestanddelen in de stallucht. Ze hebben een IP66 
classificatie wat betekent volgens de officiële normen 
dat ze “volledig beschermd zijn tegen stof” (hoogste 
classificatie) en “beschermd tegen sterke waterstralen, 
vergelijkbaar met stortzee”. De IP66 classificatie staat 
borg voor een lange en probleemloze levensduur. 

Extra veiligheidsmaatregelen zorgen voor een betrouwbare 
luchtverversing in de stal. Met de automatische failsafe 
blijft de ventilator doordraaien op de laatste waarde indien 
het signaal van de klimaatcomputer wegvalt. Bij herstart 
kan gekozen worden voor een capaciteit van 50% of 
100%. Bij dreigende overbelasting of oververhitting 
corrigeert de ventilator zijn toerental, maar blijft altijd 
draaien. Zo is er onder alle omstandigheden verse lucht 
voor uw dieren. Bovendien kan de ventilator  handbediend  
geregeld worden.

ENERGY

LABEL
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© 2013 Het GeluidBuro bv 
 
Niets uit dit rapport mag in enigerlei vorm of op enigerlei wijze worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, noch elektronisch of mechanisch, noch middels 
fotokopieën of op enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande toestemming van Het GeluidBuro bv. 
 
Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de De Nieuwe Regeling 2005 (DNR 2005), 
inclusief alle bijlagen en aanvullingen tot op heden. 
 
Bij de onderzoeken die Het GeluidBuro verricht wordt gebruik gemaakt van informatie die door verschillende 
partijen wordt aangeleverd. Het is niet mogelijk al deze informatie op juistheid te controleren. Zo kunnen 
bestemmingen van ruimten en/of gebouwen anders blijken dan werd aangenomen of kunnen normen 
worden verscherpt of versoepeld. Het GeluidBuro is niet aansprakelijk voor gegevens die niet op redelijke 
wijze op juistheid gecontroleerd hadden kunnen worden. 
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1. Inleiding en conclusies 
In opdracht van Van Westreenen - Adviseurs voor het buitengebied is door Buro Appel een 
akoestisch onderzoek uitgevoerd bij Vleeskuikenbedrijf Trip aan het Noordveenkanaal NZ 73 te 
Nieuw Weerdinge. 
 
Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd om te bepalen welke geluidniveaus als gevolg van de 
activiteiten van het bedrijf in de omgeving optreden. De geluidniveaus zijn berekend zowel ter 
plaatse van woningen van derden in de omgeving alsook ter plaatse van controlepunten nabij de 
inrichting. 
 
Het onderzoek vindt plaats vanwege de aanvraag om een omgevingsvergunning. Voor dit 
onderzoek zijn de berekende geluidniveaus getoetst aan de voorgestelde grenswaarden. Het 
bevoegd gezag stelt, eventueel na een bestuurlijke afweging en bij het verlenen van de 
vergunning, de definitieve geluidvoorschriften op. 
 
Op 27 april 2011 is een bezoek gebracht aan het bedrijf. Tijdens dit bezoek is de representatieve 
bedrijfssituatie besproken. De opdrachtgever heeft aangegeven de inrichting te exploiteren als 
vleeskuikenbedrijf. 
 
Op figuur 1.1 is de ligging van de inrichting weergegeven. 
 

Afbeelding 1.1 | Ligging van de inrichting 

 
 
De berekeningen zijn verricht volgens de ‘Handleiding meten en rekenen industrielawaai’, zoals 
in het Activiteitenbesluit staat voorgeschreven. In het onderzoek zijn de richtwaarden uit de 
Handreiking industrielawaai en vergunningverlening gehanteerd, te weten een langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau (LAr,LT) van 40, 35 en 30 dB(A) op de gevels van geluidgevoelige gebouwen 
in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode en 70, 65, en 60 dB(A) voor wat betreft de 
grenswaarde van de maximale geluidniveaus (LAmax). 
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Uit het onderzoek blijkt het volgende: 
 
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) 
De geluidbelasting ten gevolge van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau is weergegeven in 
tabel 4.1. Hieruit blijkt dat niet wordt voldaan aan het toetsingskader zoals omschreven. Op basis 
van de uitgevoerde berekeningen van de uitgangssituatie en de verschillende varianten lijkt het 
niet mogelijk om zonder ingrijpende maatregelen te kunnen voldoen aan de richtwaarde van het 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau te voldoen. Wel is het mogelijk deze te benaderen door 
toepassing van maatregelen, bijvoorbeeld variant 4a. De grenswaarden van het gebiedstype 
‘landelijke omgeving’ worden niet overschreden. 
 
Op basis van het voorgaande wordt verzocht om voor de woning aan de Noordzijde 68 op basis 
van een bestuurlijke afweging een hogere waarde op te nemen. Voor de overige woningen kan 
worden aangesloten bij de gehanteerde richtwaarden. 
 
Maximale geluidniveaus (LAmax) 
De geluidbelasting ten gevolge van de maximale geluidniveaus is weergegeven in tabel 4.2. 
Hieruit blijkt dat op 1 punt niet wordt voldaan aan de richtwaarde. De overschrijding van de 
richtwaarde voor wat betreft het maximaal geluidniveau in de dagperiode op punt W03 wordt 
veroorzaakt door transport gerelateerde activiteiten. Het is gebruikelijk om voor de dagperiode de 
maximale geluidniveaus vanwege laden en lossen uit te zonderen van normering. In dat geval 
wordt het hoogste niet-transport gerelateerde piekniveau in de dagperiode veroorzaakt door een 
aggregaat (47 dB(A)) in RBS II of vijzel van de tarwesilo (33 dB(A)) in RBS I. Deze waarden 
liggen lager dan de richtwaarde. Verzocht wordt om aan de sluiten bij de berekende waarden en 
voor zover de richtwaarde niet wordt overschreden, deze te hanteren. 
 
Indirecte hinder 
De geluidbelasting ten gevolge van het geluid afkomstig van verkeer van en naar de inrichting is 
weergegeven in tabel 4.3. Hieruit blijkt dat wordt voldaan aan het toetsingskader van 50 dB(A) 
etmaalwaarde. 
 
 
 
Het GeluidBuro 
 
 
 
Ing. K. Bakker 
adviseur 
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2. Uitgangspunten 

2.1 Geluidvoorschriften 

 Bedrijf 
De gemeente Emmen heeft geen beleid vastgesteld in de vorm van een Nota Industrielawaai. Dit 
betekent dat voor dit onderzoek wordt aangesloten bij de systematiek uit de ‘Handreiking 
Industrielawaai en Vergunnningverlening’ (hierna: de Handreiking). De inrichting is gelegen in 
een gebied dat volgens de Handreiking wordt gekarakteriseerd als ‘landelijk omgeving’.  
 
Voor woonbestemmingen worden de in tabel 2.1 opgenomen richtwaarden aanbevolen. 
Aangegeven zijn de richtwaarden op de beoordelingspunten in de woonomgeving. In de praktijk 
kunnen de richtwaarden niet altijd worden gerealiseerd. Een rigide toepassing van de 
richtwaarden moet dan ook worden voorkomen. Op grond van een bestuurlijk afwegingsproces 
kan een hogere geluidsbelasting worden toegelaten. Als grenswaarde op de geluidsgevoelige 
bestemming geldt in het algemeen de 55 dB(A) "etmaalwaarde". 
 
Bij de vergunningverlening kan voor het geluidsaspect daarom als volgt worden gehandeld: bij 
herziening van vergunningen zoals hier het geval is worden de richtwaarden volgens van tabel 
2.1 steeds opnieuw getoetst; overschrijding van de richtwaarden is mogelijk tot het 
referentieniveau van het omgevingsgeluid. 
 

Tabel 2.1 | Richt- en grenswaarden voor de inrichting 

Ter plaatse van 
Etmaalperiode 

dag 
07:00 - 19:00 

avond 
19:00 - 23:00 

nacht 
23:00 - 07:00 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr, LT voor de representatieve bedrijfssituatie 
Richtwaarde woningen derden 40 35 30 
Maximaal geluidniveau LAmax voor de representatieve bedrijfssituatie 
Grenswaarde woningen derden   
(na bestuurlijke afweging) 70 65 60 

 

 Indirecte hinder 
Het geluid van wegverkeer van en naar de inrichting moet afzonderlijk van de inrichting worden 
beoordeeld. De beoordeling vindt plaats overeenkomstig de ‘Circulaire inzake geluidhinder 
veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting - Beoordeling in het kader van de Wet 
milieubeheer’ van 29 februari 1996.  
 
In deze circulaire is opgenomen dat de geluidniveaus vanwege wegverkeer van en naar de 
inrichting, alleen voor zover dit akoestisch als zodanig herkenbaar is, moet worden berekend en 
beoordeeld.  
 
De toetsing vindt dan plaats volgens de beoordelingsmethodiek die gebruikelijk is bij 
wegverkeerslawaai in het kader van de Wet geluidhinder. Dit houdt in dat in eerste instantie wordt 
getoetst aan een voorkeursgrenswaarde van LAeq= 50 dB(A).  
 
Als niet in redelijkheid aan deze voorkeursgrenswaarde kan worden voldaan, zijn er ontheffingen 
mogelijk tot de maximale grenswaarde van LAeq= 65 dB(A).  
 
In tabel 2.2 zijn de gehanteerde grenswaarden samengevat. 
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Tabel 2.2 | Grenswaarden voor het wegverkeer van en naar de inrichting 

Ter plaatse van 
Etmaalperiode 

dag 
07:00 - 19:00 

avond 
19:00 - 23:00 

nacht 
23:00 - 07:00 

Voorkeursgrenswaarde woningen derden 50 45 40 
Maximale grenswaarde woningen derden 65 60 55 

 
 

2.2 Uitgangspunten bedrijfsvoering 

 Onderliggende gegevens 
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens: 
 Tekening WM-Trip1, 11 april 2013 van Van Westreenen, Adviseurs voor het buitengebied; 
 Overleg met de inrichtinghouder; 
 Gegevens en ervaringscijfers vanuit geluidmetingen elders. 

 Berekeningen 
De berekeningen zijn uitgevoerd conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 
(1999). De geluidvermogenniveaus van de geluidbronnen zijn bepaald op eerder bij gelijksoortige 
bedrijven uitgevoerde onderzoeken en literatuurgegevens. De overdrachtsberekeningen zijn 
uitgevoerd conform methode II-8 uit de handleiding. De beoordeling op de immissiepunten vindt 
plaats op een hoogte van 1,5 meter in de dagperiode en 5,0 meter in de avond- en nachtperiode 
ter plaatse van de geluidgevoelige bestemming(en). 

 Situatie 
De inrichting is gesitueerd aan de Noordveenkanaal NZ 73 te Nieuw Weerdinge. Op afbeelding 
1.1 en figuur 1 is een overzicht van de ligging van het bedrijf en de directe omgeving opgenomen. 
 
Het bedrijf is gelegen in het buitengebied. De dichtstbij gelegen woningen van derden zijn 
gesitueerd aan de Noordveenkanaal NZ 68 en 88 op een afstand van respectievelijk circa 70 en 
150 meter van de grens van de inrichting. Verder zijn er rondom het bedrijf op grotere afstand 
woningen en bedrijfsgebouwen van derden gelegen. 
 

2.3 Bedrijfsvoering 
Het bedrijf betreft een pluimveehouderij (vleeskuikens) met een maximale capaciteit van 119.500 
vleeskuikens. Daarnaast worden er nog maximaal 10 paarden gehouden. Vanwege het houden 
van dieren in de gebouwen zijn er diverse installaties in werking en vinden er 
transportbewegingen plaats. In figuur 2 en volgende wordt een overzicht gegeven van het 
bedrijfsterrein en de gebouwen, waarnaar in de volgende paragrafen wordt verwezen. 
 
De akoestisch relevante geluidbronnen en activiteiten vinden plaats in een representatieve, 
afwijkende of incidentele bedrijfssituatie zoals die zijn gedefinieerd in de Handreiking 
Industrielawaai en vergunningverlening. Onderstaand zijn deze geluidbronnen en activiteiten 
benoemd. Niet genoemde geluidbronnen en activiteiten zijn niet bepalend voor de geluidbelasting 
vanwege de inrichting en daarmee niet relevant voor dit onderzoek.  
 
Een representatieve bedrijfssituatie betreft de maatgevende bedrijfssituatie die op meer dan 12 
dagen per jaar kan voorkomen. In het voorliggende onderzoek zijn 2 representatieve 
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bedrijfssituaties omschreven. Deze splitsing is opgenomen omdat het verschillende 
bedrijfsprocessen betreft die altijd achtereenvolgens plaats vinden en nooit tegelijkertijd. 
 RBS I: De fase vanaf het moment dat de vleeskuikens worden aangevoerd tot het moment 

dat ze worden afgevoerd, inclusief het houden van paarden. Deze bedrijfssituatie vindt 
gedurende het grootste deel van het jaar plaats: 7 maal 7 weken = 49 weken 

 RBS II: De fase waarin de vleeskuikens worden afgevoerd, de stallen worden gereinigd en tot 
het moment dat de nieuwe vleeskuikens worden aangevoerd. Dit betreft 7 maal 3 dagen 
tussen de afvoer van kippen en de aanvoer van kuikens. 

De activiteiten van de representatieve bedrijfssituatie(s) zijn navolgend omschreven. De 
tijdsduren, aantallen en akoestische gegevens zijn opgesomd in de tabellen in hoofdstuk 3. 

 De representatieve bedrijfssituatie I (RBS I) 
 De vleeskuikens zijn gehuisvest in de gebouwen A, B en C. Gelet op het binnenniveau (Lp < 

70 dB(A)) en de opbouw van de gevel- en dakconstructie van de gebouwen wordt de 
geluidemissie ten opzichte van de overige geluidbronnen voor de representatieve 
bedrijfssituatie als niet relevant beschouwd;  

 Stal A (nieuw), B (bestaand) en C (bestaand) worden voorzien van een verwarmingssysteem 
met heaters en ventilatoren. Ook worden stal B en C voorzien van een uitloop/wintergarten 
aan de oostzijde van de stallen. 

 Stal A wordt voorzien van gevelventilatoren welke in een zogenaamde cascaderegeling zijn 
geschakeld. Dit betekent dat bij minimumventilatie tenminste 1 ventilator draait op maximaal 
vermogen. Naarmate de ventilatiebehoefte toeneemt, zullen er meerdere ventilatoren 
inschakelen en als de ventilatiebehoefte afneemt, zoals in de avond- en nachtperiode, zullen 
er één of meer ventilatoren uitschakelen. In onderhavig onderzoek is ervan uitgegaan dat alle 
ventilatoren op vol vermogen in bedrijf zullen zijn in de dagperiode. In de avondperiode zijn 2 
Vortex en 4 Fancom ventilatoren in bedrijf en in de nachtperiode 1 Vortex en 2 Fancom 
ventilatoren; allen op vol vermogen. Stal B en C zijn voorzien van een regulier 
ventilatiesysteem: deze ventilatoren zijn in de dag-, avond- en nachtperiode met 
respectievelijk 100%, 80% en 60% van het hoogste toerental in bedrijf. Onderstaand is een 
specificatie weergegeven, daarnaast zijn in bijlage 5 productspecificaties opgenomen; 

 

Stal Type Aantal SPL op (x)m. in 
dB(A) 

A Vortex VX55 8 74 / 3m 

 Fancom I-Fan IF80 4 66 / 7m 

B Fancom 34125W 4 65 / 7m 

 Fancom I-Fan IF50 4 63 / 7m 

C Fancom 34125W 4 65 / 7m 

 Fancom I-Fan IF63 4 69 / 7m 

 
 De aanvoer van vleeskuikens vindt 7 maal per jaar plaats in de dagperiode met 1 

vrachtwagen voor stal B en 1 vrachtwagen voor stal C. In geval van stal A betreft het 2 
vrachtwagens met een trailer. De vrachtwagen rijdt hiertoe naar de toegang van iedere stal 
waar de dieren handmatig worden gelost. Dit neemt voor stal A circa 3 uur en voor stal B en 
C elk circa 1 uur in beslag.  

 De aanvoer van bulkvoer vindt plaats in dagperiode. Hierbij rijdt 1 vrachtwagen naar de 
loslocaties van de bulksilo’s bij de stallen. Het lossen duurt 30 minuten voor stal C en 1,5 uur 
voor stal A en B (gezamenlijk). Dit vindt plaats met een compressor op de vrachtwagen; 
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 Het (bij)vullen van de kleine voersilo’s vanuit de grote graan/tarwesilo’s gaat met behulp van 
een vijzel getransporteerd via (deels ondergrondse) leidingen. De bedrijfsduur van de vijzel 
bedraagt circa 20 minuten in de dagperiode. 

 De kadaveropslag aan gebouw D wordt gekoeld met een koelgenerator. Uitgangspunt is 
vooralsnog dat deze gedurende 1/6 deel van het etmaal in werking zijn; 

 Voor de aanvoer van diversen (houtsnippers, dierbenodigdheden etc) rijdt in de dagperiode 1 
vrachtwagen het terrein op en af; 

 De afvoer van kadavers vindt 1 keer per 3 weken plaats in de dagperiode door de 
kadavertransporteur, waarbij de kraan op de vrachtwagen de kadavertonnen leegt gedurende 
5 minuten; 

 De afvoer van mest naar buiten de inrichting vindt maximaal 8 maal per jaar plaats met 30-
tons vrachtwagens (2 stuks). Deze worden door de shovel gedurende 1 uur in de dagperiode 
beladen. Ook wordt mest in de dagperiode afgevoerd met kipper/trekker combinaties. Het 
laden met de shovel duurt circa 15 minuten per keer (8 stuks).  

 De aan- en/of afvoer van paarden vindt circa 1 maal per week plaats ter plaatse van gebouw 
I of F. De paarden worden met behulp van een personenauto en een trailer aan- of 
afgevoerd.  

 Gedurende de oogstperiode tijdens wordt in een periode van 5 dagen de silo’s op het terrein 
gevuld met tarwe. Hiertoe rijden per dag 5 trekkers met een silagewagen met 20 ton tarwe 
het terrein op. De tarwe wordt via een kleine bak door een elektrisch aangedreven 
transportband in de silo gebracht. Dit proces neemt per silagewagen maximaal 60 minuten in 
beslag. 

 De representatieve bedrijfssituatie II (RBS II) 
 Tijdens deze bedrijfssituatie zijn de ventilatoren van de stallen allen buiten gebruik. 
 Eenmaal per 5 weken worden vleeskuikens tussentijds afgevoerd. Dit betreffen circa 5.500 

stuks voor stal B en C en circa 15.000 stuks voor stal A. Deze vleeskuikens worden 
afgevoerd door 1 vrachtwagen voor stal B, 1 vrachtwagen voor stal C en 2 vrachtwagens 
voor stal A. De dieren worden handmatig gevangen en geladen met behulp van een shovel; 

 Nadat in de IBS de dieren zijn afgevoerd wordt de mest afgevoerd uit de stallen. De mest 
wordt door een shovel vanuit de stallen direct in een kipper geladen. De kipper wordt door 
een trekker naar de mestplaats gereden en geleegd. De trekker/kipper combinatie brengt in 
totaal 12 vrachten van de stallen naar de mestplaats; hierbij wordt het uitmesten van stal A 
verdeeld over 2 dagen. 

 Na afvoer van de mest worden de stallen schoongespoten met een elektrische pomp die is 
gehuisvest in de controleruimte van stal B. Dit vindt plaats gedurende 2 etmalen in de 
dagperiode en neemt circa 8 uur per etmaal in beslag; Deze activiteit is door de 
binnenactiviteiten akoestisch niet relevant. 

 Nadat de stallen zijn schoongespoten worden deze door een extern bedrijf ontsmet. Dit 
gebeurt in de dagperiode door een vrachtwagen met een hogedrukreiniger en duurt circa 3 
kwartier en 5 kwartier voor respectievelijk stal B/C en A. 
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 De incidentele bedrijfssituatie (IBS) 
De incidentele bedrijfssituatie betreft de maatgevende bedrijfssituatie, die op maximaal 12 dagen 
per jaar kan voorkomen. De activiteiten van de incidentele bedrijfssituatie zijn navolgend 
omschreven. De tijdsduren, aantallen en akoestische gegevens zijn opgesomd in de tabellen in 
hoofdstuk 3. 
 De afvoer van vleeskuiken vindt 7 maal per jaar plaats tijdens RBS II. Hiertoe komen 10 

vrachtwagens in 1 etmaal op het terrein op verschillende locaties om te laden. Per etmaal 
komen maximaal 8 vrachtwagens in de dagperiode en 4 vrachtwagens in de nachtperiode. 
De vrachtwagens parkeren bij de toegang van iedere stal waarna de dieren handmatig 
worden gevangen en geladen met behulp van een shovel; De vrachtwagens voor de 
vleeskuikens uit stal A en B blijven op de openbare weg staan. Onderstaand is de afvoer 
schematisch weergegeven: 
 nachtperiode – 2 VRW stal A & 2 VRW stal B 
 dagperiode – 2 VRW stal C & 4 VRW stal A 
Het verladen van kippen gebeurt deels in de nachtperiode wordt gedaan vanwege het welzijn 
van de dieren. Het is vanwege het gebrek aan daglicht tijdens de nachtelijke uren dat de 
kippen rustiger zijn en makkelijker gevangen en vervoerd kunnen worden.  
 

 Beste beschikbare technieken (BBT) 
De Wet milieubeheer stelt dat bij een aanvraag om vergunning de Beste Beschikbare Technieken 
(afgekort met BBT) moeten worden overwogen. Dit betekent dat het bedrijf de beste beschikbare 
techniek toepast als die technisch en economisch haalbaar zijn en in redelijkheid verlangd 
kunnen worden in relatie tot de bedrijfstak.  
 
Ventilatoren 
Voor de ventilatoren is uitgegaan van een geluidvermogenniveau conform de huidige stand der 
techniek. Alle ventilatoren zijn aan de achterzijde van de stallen geplaatst. De afschermende 
werking naar de omliggende woningen wordt hierdoor optimaal benut. Tevens zijn alle 
ventilatoren voorzien van stofkappen.  
 
Transport, intern transport, laden en lossen 
De inrichtinghouder heeft slechts beperkte invloed op de geluidemissie van de vrachtwagens 
aangezien het doorgaans vrachtwagens van derden betreft. Het laden/lossen van mest bij stal B 
en C vindt plaats aan de achterzijde van gebouwen waardoor de afschermende werking hiervan 
optimaal is. 
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3. Akoestische gegevens 
In bijlage 1 zijn de invoergegevens van het rekenmodel opgenomen.  
 
Op figuur 1 is een overzicht van het rekenmodel met de ligging van de beoordelingspunten 
weergegeven. Een overzicht van de geluidbronnen is weergegeven op figuur 2. 

 
In de navolgende paragrafen is een overzicht van de geluidbronnen gegeven. Er is onderscheid 
gemaakt tussen de representatieve en incidentele bedrijfssituatie. 

3.1 Stationaire bronnen 
In tabel 3.1 zijn de stationaire geluidbronnen van installaties en activiteiten samengevat. 

Tabel 3.1 | Stationaire geluidbronnen  

Bron 
LWR 

[dB(A)] 
 

Bedrijfsduur per etmaalperiode 

Dag 
07:00-19:00 

Avond 
19:00-23:00 

Nacht 
23:00-07:00 

Representatieve bedrijfssituatie I    

Stal A: Ventilatoren 1,1 kW  89 3)  12 uur 2,4 uur 2 uur 

Stal A: Ventilatoren 0,75 kW 87 3)  12 uur 2,4 uur 2 uur 

Stal B/C: Ventilatoren 1,1 kW  89 2, 3)  12 uur 4 uur 8 uur 

Stal B/C: Ventilatoren 0,75 kW 87 2, 3)  12 uur 4 uur 8 uur 

Vijzel tarwesilo 85 1)  20 minuten -- -- 

Lossen bulkvoer 103 1)  2 uur -- -- 

Lossen divers (diesel/hout/etc) 92 1)  0,5 uur -- -- 

Kadaverkoeling 68 1)  2 uur 40 minuten 80 minuten 

Shovel laden mest (mestplaats) 102 1)  4 uur -- -- 

Kraan kadaverton 105 1)  5 minuten -- -- 

Transportband storten tarwe 85 1)  5x 60minuten -- -- 

Stortbak tarwe 92 1)  5x 60minuten -- -- 

Representatieve bedrijfssituatie II     

Shovel laden VRW kippen 
tussenronde 102 1)  2 uur -- -- 

Hogedrukreiniger (ontsmetten) 98 1)  2,75 uur -- -- 

Shovel laden kippers mest 102 1)  2 ¼ uur -- -- 

Lossen kippers mest 105 1)  15 minuten -- -- 

Incidentele bedrijfssituatie (met RBS II)  

Shovel laden VRW kippen 102 1)  2 uur -- 3 uur 
1. Bureau-ervaringscijfer op basis van metingen elders. 
2. Het vermelde geluidvermogenniveau is van een ventilator met het hoogste toerental. In het model zijn de 

geluidvermogenniveaus van de ventilatoren opgenomen. De ventilatoren zijn in de avondperiode met 80% van het hoogste 
toerental en in de nachtperiode met 60% van het hoogste toerental in bedrijf. In het model is het geluidvermogenniveau van de 
ventilatoren gecorrigeerd met de bedrijfsduurcorrectie (Cb) namelijk: 4,9 dB(A) in de avondperiode en 11,1 dB(A) in de 
nachtperiode.  

3. Het vermelde geluidvermogenniveau is van een ventilator met het hoogste toerental, exclusief reductie door de 
ventilatieschacht dan wel stofkap. Alle ventilatoren zijn voorzien van een stofkap wat een reductie van 3 dB per ventilator ten 
gevolge heeft. In het model is hiermee rekening gehouden door per ventilator een bronmaatregel van 3 dB toe te passen. 
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In tabel 3.2 zijn de mobiele bronnen samengevat. 

Tabel 3.2 | Mobiele geluidbronnen  

Bron 
LWR  

[dB(A)] - Route 

Aantallen per etmaalperiode 

Dag 
07:00-19:00 

Avond 
19:00-23:00 

Nacht 
23:00-07:00 

heen terug heen terug heen terug 

Representatieve bedrijfssituatie I 

VRW aanv. pluimvee, stal A, B 102 1,2  1 1 -- -- -- -- 

VRW aanv. bulkvoer. Stal A, B 102 1,2  1 1 -- -- -- -- 

VRW aanv. pluimvee, stal C 102 1,2  2 2 -- -- -- -- 

VRW aanv. bulkvoer. Stal C 102 1,2  1 1 -- -- -- -- 

VRW aanvoer diesel/hout/etc 102 1,2  1 1 -- -- -- -- 

VRW afvoer kadavers 102 1,2  1 1 -- -- -- -- 

VRW afvoer mest 102 1,2  2 2 -- -- -- -- 

Auto/trailer aan/afvoer paarden 90 2  1 1 -- -- -- -- 

Trekker/kipper afvoer mest 103 2  8 8 -- -- -- -- 

Trekker aanvoer tarwe 102 1,2  5 5 -- -- -- -- 

Representatieve bedrijfssituatie II 

VRW afv. pluimvee, stal A, B 102 1,2  1 1 -- -- -- -- 

VRW ontsmettingsbedrijf 102 1,2  1 1 -- -- -- -- 

Incidentele bedrijfssituatie (met RBS II) 

VRW afvoer pluimvee 102 1,2  8 8 -- -- 4 4 
1. Op basis van het onderzoek naar geluidvermogenniveaus van vrachtwagens bij lage snelheden, uitgevoerd in opdracht van 

Transport en logistiek Nederland, rapport RA 730-1 d.d. 14 juni 1999, geverifieerd in de praktijk. 
2. Bureau-ervaringscijfer op basis van metingen elders. 

 
De gemiddelde rijsnelheid op het bedrijfsterrein bedraagt 15 km per uur. Het manoeuvreren van 
de bronnen is verdisconteerd in de gehanteerde rijsnelheid. De genoemde routes zijn 
weergegeven op figuur 2 en volgend. 
 

3.2 Indirecte hinder 
In tabel 3.3 is het wegverkeer van en naar de inrichting op de maatgevende woning samengevat. 
In de berekeningen is uitgegaan van een worst case scenario waarbij 100% van de in tabel 3.3 
vermelde voertuigen naar en van de inrichting rijden in de aangegeven richting. 

Tabel 3.3 | Verkeer van en naar de inrichting 

Bron  
LWR 

[dB(A)] 

dag 

07:00-19:00 

avond 

19:00–23:00 

nacht 

23:00–07:00 

Representatieve bedrijfssituatie  II + Incidentele bedrijfssituatie 

VW – vrachtwages, ri. NO 102 20 - 10 

PA – personenauto’s, ri. NO 90 2 - - 

 
De gemiddelde rijsnelheid op de openbare weg bedraagt in de nabijheid van de woningen circa 
30 km/uur. 
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Op afbeelding 3.1 is een 3D-weergave van het rekenmodel weergegeven. 

Afbeelding 3.1 3D-weergave rekenmodel 
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4. Resultaten en beoordeling 
In de navolgende paragrafen is een overzicht van de berekende geluidniveaus gegeven. De 
rekenresultaten van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus 
vanwege de inrichting zijn opgenomen in respectievelijk de bijlagen 2 en 3. De rekenresultaten 
voor verkeer van en naar de inrichting zijn opgenomen in bijlage 4. 
 

4.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT 
In tabel 4.1 zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de 
beoordelingspunten samengevat. 

Tabel 4.1 | Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in dB(A)  

Beoordelingspunt Dag 
07:00-19:00 

Avond 
19:00-23:00 

Nacht 
23:00-07:00 

 berekend richt-
waarde 

berekend richt- 
waarde 

berekend richt- 
waarde 

Representatieve bedrijfssituatie I 

W02 Noordveenkanaal NZ 55 40 40 29 35 24 30 

W03 Noordveenkanaal NZ 68 44 40 29 35 25 30 

W04 Noordveenkanaal NZ 88 37 40 31 35 28 30 

IP01 N – 50 m. 44 - 37 - 35 - 

IP02 O – 50 m.  60 - 54 - 52 - 

IP03 Z – 50 m.  45 - 38 - 33 - 

IP04 W – 50 m.  47 - 31 - 27 - 

Representatieve bedrijfssituatie II 

W02 Noordveenkanaal NZ 55 40 40 - 35 - 30 

W03 Noordveenkanaal NZ 68 48 40 - 35 - 30 

W04 Noordveenkanaal NZ 88 38 40 - 35 - 30 

IP01 N – 50 m. 39 - - - - - 

IP02 O – 50 m.  53 - - - - - 

IP03 Z – 50 m.  42 - - - - - 

IP04 W – 50 m.  50 - - - - - 

Incidentele + Representatieve bedrijfssituatie II 

W02 Noordveenkanaal NZ 55 42 - - - 38 - 

W03 Noordveenkanaal NZ 68 50 - - - 53 - 

W04 Noordveenkanaal NZ 88 40 - - - 39 - 

IP01 N – 50 m. 39 - - - 38 - 

IP02 O – 50 m.  53 - - - 37 - 

IP03 Z – 50 m.  44 - - - 32 - 

IP04 W – 50 m.  52 - - - 53 - 

 
Uit de rekenresultaten blijkt dat in de dagperiode niet op alle toetspunten wordt voldaan aan de 
richtwaarde. In de avond- en nachtperiode is dit wel het geval.   
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4.2 Maximale geluidniveaus LAmax 
In tabel 4.2 zijn de berekende maximale geluidniveaus op de beoordelingspunten samengevat. 

Tabel 4.2 | Berekende maximale geluidniveaus in dB(A)  

Beoordelingspunt Dag 
07:00-19:00 

Avond 
19:00-23:00 

Nacht 
23:00-07:00 

 berekend richt- en 
grens-
waarde 

berekend richt- en 
grens-
waarde 

berekend richt- en 
grens-
waarde 

Representatieve bedrijfssituatie I 

W02 Noordveenkanaal NZ 55 47 50/70 38 45/65 38 40/60 

W03 Noordveenkanaal NZ 68 55 50/70 34 45/65 34 40/60 

W04 Noordveenkanaal NZ 88 44 50/70 35 45/65 35 40/60 

IP01 N – 50 m. 45 - 38 - 38 - 

IP02 O – 50 m.  59 - 58 - 58 - 

IP03 Z – 50 m.  50 - 43 - 43 - 

IP04 W – 50 m.  58 - 34 - 34 - 

Representatieve bedrijfssituatie II 

W02 Noordveenkanaal NZ 55 47 50/70 - 45/65 - 40/60 

W03 Noordveenkanaal NZ 68 56 50/70 - 45/65 - 40/60 

W04 Noordveenkanaal NZ 88 45 50/70 - 45/65 - 40/60 

IP01 N – 50 m. 48 - - - - - 

IP02 O – 50 m.  61 - - - - - 

IP03 Z – 50 m.  52 - - - - - 

IP04 W – 50 m.  59 - - - - - 

Incidentele + Representatieve bedrijfssituatie II 

W02 Noordveenkanaal NZ 55 47 - - - 47 - 

W03 Noordveenkanaal NZ 68 56 - - - 55 - 

W04 Noordveenkanaal NZ 88 46 - - - 44 - 

IP01 N – 50 m. 48 - - - 44 - 

IP02 O – 50 m.  61 - - - 51 - 

IP03 Z – 50 m.  52 - - - 51 - 

IP04 W – 50 m.  59 - - - 58 - 

 
Uit de toetsing van de rekenresultaten blijkt dat op 1 punt in de dagperiode: W03, RBS I en II, niet 
wordt voldaan aan de richtwaarde conform de ‘Handreiking’. Aan de grenswaarde wordt wel op 
alle punten voldaan. 
 
De overschrijding van de voorkeurswaarde in de dagperiode wordt veroorzaakt door transport 
gerelateerde activiteiten. Opgemerkt wordt dat het gebruikelijk is voor de dagperiode de 
maximale geluidniveaus vanwege laden en lossen uit te zonderen van normering. In dat geval 
wordt het hoogste niet-transport gerelateerde piekniveau in de dagperiode veroorzaakt door een 
aggregaat (47 dB(A)) in RBS II of de vijzel van de tarwesilo’s (33 dB(A)) in RBS I. 
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4.3 Indirecte hinder 
In tabel 4.3 zijn de berekende equivalente geluidniveaus op de maatgevende woningen 
vanwege wegverkeer van en naar de inrichting samengevat. 

 
Tabel 4.3 | Berekende equivalente geluidniveaus vanwege wegverkeer in dB(A)  

Beoordelingspunt Dag 
07:00-19:00 

Avond 
19:00-23:00 

Nacht 
23:00-07:00 

 berekend richt-
waarde 

berekend richt-
waarde 

berekend richt-
waarde 

Incidentele + Representatieve bedrijfssituatie II  

W01 Noordveenkanaal NZ 55 36 50 - 45 36 40 

W03 Noordveenkanaal NZ 68 31 50 - 45 30 40 

W04 Noordveenkanaal NZ 88 21 50 - 45 19 40 

 
Uit de toetsing van de rekenresultaten blijkt dat de richtwaarde voor de maatgevende woningen 
niet wordt overschreden.  
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5. Voorzieningen 

Uit hoofdstuk 3 blijkt dat de maatregelen in het kader van BBT niet toereikend zijn om aan de 
gehanteerde richtwaarden te voldoen ten aanzien van de equivalente geluidniveaus.  
 

 Analyse 
Voor de woning aan het Noordveenkanaal NZ 68 is in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) I 
de geluidbelasting in alle etmaalperioden hoger dan de richtwaarde. In RBS II is alleen sprake 
van activiteiten in de dagperiode en is eveneens een sprake van een hogere waarde dan de 
richtwaarde.  In RBS I zijn de geluiden afkomstig van het lossen van bulkvoer hierin dominant. In 
geval van RBS II is het de shovel die de mest verlaadt. De grenswaarde wordt niet overschreden. 
 

 Organisatorische overwegingen 
Aangezien er sprake is van 1 nieuwe stal zijn er een aantal organisatorische mogelijkheden voor 
stal A om het geluid afkomstig van de inrichting te verminderen: 
Variant 1. Het verplaatsen van de staldeuren van stal A richting de achterzijde. Hiermee 

verplaatsen dan ook de laad- en loslocatie van de kuikens/kippen en de mest verder 
van de woningen. Deze maatregel is financieel neutraal. 

Variant 2. Het verplaatsen van de bulksilo’s van stal A (en B) richting de achterzijde. Hierdoor 
komt dan de loslocatie van het bulkvoer verder van de woningen af te liggen. Een 
financiële consequentie hiervan is dat de voer- en waterlijnen in de stallen A en B 
dient te worden aangepast. De meerkosten voor het wijzigen van het voersysteem 
ten opzichte van de uitgangssituatie bedragen € 4.750 per voerlijn en € 2.150 per 
waterlijn. Stal A bevat 6 voer- en waterlijnen en stal B bevat 4 voer- en waterlijnen. 
De totale meerkosten van deze maatregelen bedragen derhalve € 69.000. 

Variant 3. Dit betreft de combinatie van variant 1 en 2. 
Variant 3a.   Dit is variant 3 waarbij aanvullend de aanvoer van tarwe en het vullen van de silo’s is  

verplaatst naar de IBS. 
Variant 4. Dit is een variant waarbij voor de laad- en loslocaties van stal A en B een scherm 

wordt geplaatst met een lengte van 25 meter en een hoogte van 2,5 meter. Op figuur 
5.1 is de locatie hiervan weergegeven. De kosten van deze voorziening bedragen 
circa € 15.000. 

Variant 4a.   Dit is een combinatie van variant 1 en 4.  

Afbeelding 5.1 | Locatie scherm 
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In tabel 5.1 tot en met 5.6 zijn de effecten van de verschillende besproken varianten op de 
berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ter plaatse van de woningen samengevat. 

Tabel 5.1 | Toe- of afname langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in dB(A), variant 1 

Beoordelingspunt Dag 
07:00-19:00 

Avond 
19:00-23:00 

Nacht 
23:00-07:00 

 verschil waarde verschil waarde verschil waarde 

Representatieve bedrijfssituatie I 

W02 Noordveenkanaal NZ 55 0,4 40 0 29 0 24 

W03 Noordveenkanaal NZ 68 0,4 45 0 29 0 25 

W04 Noordveenkanaal NZ 88 0 37 0 31 0 28 

Representatieve bedrijfssituatie II 

W02 Noordveenkanaal NZ 55 -0,6 40 - - - - 

W03 Noordveenkanaal NZ 68 -2,8 45 - - - - 

W04 Noordveenkanaal NZ 88 -3,5 35 - - - - 

Incidentele + Representatieve bedrijfssituatie II 

W02 Noordveenkanaal NZ 55 -0,7 41 - - -0,9 37 

W03 Noordveenkanaal NZ 68 -3,7 46 - - -4,0 49 

W04 Noordveenkanaal NZ 88 -4,3 35 - - -3,6 36 

 

Tabel 5.2 | Toe- of afname langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in dB(A), variant 2 

Beoordelingspunt Dag 
07:00-19:00 

Avond 
19:00-23:00 

Nacht 
23:00-07:00 

 verschil waarde verschil waarde verschil waarde 

Representatieve bedrijfssituatie I 

W02 Noordveenkanaal NZ 55 -0,3 39 0 29 0 24 

W03 Noordveenkanaal NZ 68 -4,0 40 0 29 0 25 

W04 Noordveenkanaal NZ 88 -0,4 37 0 31 0 28 

Representatieve bedrijfssituatie II 

W02 Noordveenkanaal NZ 55 0,2 40 - - - - 

W03 Noordveenkanaal NZ 68 0 48 - - - - 

W04 Noordveenkanaal NZ 88 -0,4 38 - - - - 

Incidentele + Representatieve bedrijfssituatie II 

W02 Noordveenkanaal NZ 55 0,3 42 - - 0,8 39 

W03 Noordveenkanaal NZ 68 0 50 - - 0 53 

W04 Noordveenkanaal NZ 88 -0,5 39 - - -0,5 39 
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Tabel 5.3 | Toe- of afname langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in dB(A), variant 3 

Beoordelingspunt Dag 
07:00-19:00 

Avond 
19:00-23:00 

Nacht 
23:00-07:00 

 verschil waarde verschil waarde verschil waarde 

Representatieve bedrijfssituatie I 

W02 Noordveenkanaal NZ 55 -0,4 39 -0,1 29 0 24 

W03 Noordveenkanaal NZ 68 -4,2 40 0 29 0 25 

W04 Noordveenkanaal NZ 88 -0,4 37 0 31 0 28 

Representatieve bedrijfssituatie II 

W02 Noordveenkanaal NZ 55 -0,6 40 - - - - 

W03 Noordveenkanaal NZ 68 -3,2 45 - - - - 

W04 Noordveenkanaal NZ 88 -3,4 35 - - - - 

Incidentele + Representatieve bedrijfssituatie II 

W02 Noordveenkanaal NZ 55 -0,7 41 - - -0,9 37 

W03 Noordveenkanaal NZ 68 -4,1 46 - - -4,2 49 

W04 Noordveenkanaal NZ 88 -4,3 35 - - -3,6 36 

 

Tabel 5.4 | Toe- of afname langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in dB(A), variant 3a 

Beoordelingspunt Dag 
07:00-19:00 

Avond 
19:00-23:00 

Nacht 
23:00-07:00 

 verschil waarde verschil waarde verschil waarde 

Representatieve bedrijfssituatie I 

W02 Noordveenkanaal NZ 55 -0,9 39 -0,1 29 0 24 

W03 Noordveenkanaal NZ 68 -4,6 40 0 27 0 25 

W04 Noordveenkanaal NZ 88 -0,5 37 0 30 0 28 

Incidentele + Representatieve bedrijfssituatie I 

W02 Noordveenkanaal NZ 55 - 39 -0,1 29 - 24 

W03 Noordveenkanaal NZ 68 - 40 - 27 - 25 

W04 Noordveenkanaal NZ 88 - 37 - 30 - 28 

Representatieve bedrijfssituatie II 

W02 Noordveenkanaal NZ 55 -0,6 40 - - - - 

W03 Noordveenkanaal NZ 68 -3,2 45 - - - - 

W04 Noordveenkanaal NZ 88 -3,4 35 - - - - 

Incidentele + Representatieve bedrijfssituatie II 

W02 Noordveenkanaal NZ 55 -0,7 41 - - -0,9 37 

W03 Noordveenkanaal NZ 68 -4,1 46 - - -4,2 49 

W04 Noordveenkanaal NZ 88 -4,3 35 - - -3,6 36 
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Tabel 5.5 | Toe- of afname langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in dB(A), variant 4 

Beoordelingspunt Dag 
07:00-19:00 

Avond 
19:00-23:00 

Nacht 
23:00-07:00 

 verschil waarde verschil waarde verschil waarde 

Representatieve bedrijfssituatie I 

W02 Noordveenkanaal NZ 55 0 40 0 29 0 24 

W03 Noordveenkanaal NZ 68 -5,1 39 0 29 0 25 

W04 Noordveenkanaal NZ 88 0 37 0 31 0 28 

Representatieve bedrijfssituatie II 

W02 Noordveenkanaal NZ 55 -0,3 40 - - - - 

W03 Noordveenkanaal NZ 68 -3,2 45 - - - - 

W04 Noordveenkanaal NZ 88 -0,2 38 - - - - 

Incidentele + Representatieve bedrijfssituatie II 

W02 Noordveenkanaal NZ 55 -0,2 42 - - -0,1 38 

W03 Noordveenkanaal NZ 68 -2,8 47 - - -1,3 52 

W04 Noordveenkanaal NZ 88 -0,1 39 - - 0 39 

 

Tabel 5.6 | Toe- of afname langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in dB(A), variant 4a 

Beoordelingspunt Dag 
07:00-19:00 

Avond 
19:00-23:00 

Nacht 
23:00-07:00 

 verschil waarde verschil waarde verschil waarde 

Representatieve bedrijfssituatie I 

W02 Noordveenkanaal NZ 55 0,4 40 0 29 0 24 

W03 Noordveenkanaal NZ 68 -3,9 40 0 29 0 25 

W04 Noordveenkanaal NZ 88 0 37 0 33 0 28 

Representatieve bedrijfssituatie II 

W02 Noordveenkanaal NZ 55 -0,6 40 - - - - 

W03 Noordveenkanaal NZ 68 -3,8 45 - - - - 

W04 Noordveenkanaal NZ 88 -3.8 34 - - - - 

Incidentele + Representatieve bedrijfssituatie II 

W02 Noordveenkanaal NZ 55 -0,7 41 - - -0,9 37 

W03 Noordveenkanaal NZ 68 -4,5 45 - - -4,9 48 

W04 Noordveenkanaal NZ 88 -4,6 35 - - -3,6 36 
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5.2 Bespreking resultaten 
Onderstaand zijn de resultaten van de verschillende varianten besproken. 
 
Variant 1: Verplaatsen toegang stal A 
Deze maatregel heeft primair effect tijdens RBS II, de periode van circa 3 dagen tussen 2 ronden. 
Het betreft een financieel neutrale maatregel die een maximale reductie van 3-4 dB realiseert in 
RBS II. 
 
Variant 2: Verplaatsen van de voersilo’s van stal A en B 
Deze maatregel heeft een effect tijdens RBS I van maximaal 4 dB. De kosten van deze maatregel 
bedragen circa € 69.000. Vanuit hygiënisch oogpunt is er een bezwaar tegen deze maatregel 
aangezien de voersilo’s en de aanvoer van het bulkvoer in de lijn komt te liggen van de 
uitblaasopeningen van stal B. Hierdoor kruisen de aanvoer van grondstoffen en de afvoer van 
afvalstoffen elkaar. 
 
Variant 3: 
Combinatie van 1 en 2. Het effect is derhalve de gecombineerde reductie van voornoemde 
varianten. Ook de consequenties ten aanzien van kosten en bedrijfshygiëne blijven dezelfde. 
 
Variant 3a: Aanvoer tarwe in separate IBS bij RBS I 
Door de aanvoer van tarwe in een separate IBS te classificeren neemt de geluidbelasting ter 
plaatse van de woning Noordzijde 68 1 dB af in de dagperiode ten opzichte van variant 3.  
 
Variant 4: Plaatsing van een scherm  
Door plaatsing van een scherm ter plaatse van de laad- en loslocatie van stal A en B wordt een 
reductie van 3 tot 5 dB gerealiseerd in respectievelijk RBS II en I. De kosten van deze maatregel 
bedragen circa € 15.000 en heeft een positief effect in zowel RBS I als II op de hoogst belaste 
woning Noordzijde 68. Vanuit landschappelijk oogpunt kan er bezwaar bestaan tegen de 
oprichting van een dergelijk scherm. 
 
Variant 4a:  
Deze variant betreft de combinatie van variant 1 en 4. Het effect bedraagt circa 4 dB in zowel 
RBS I als RBS II. De consequenties ten aanzien van kosten en landschappelijke aard blijven 
dezelfde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rapport: 7831 TT - 73 - 18.06.2013 V3.2.docx Pagina: 22 

5.3 Conclusie 
Op basis van de uitgevoerde berekeningen van de uitgangssituatie en de verschillende varianten 
lijkt het niet mogelijk om zonder ingrijpende maatregelen te kunnen voldoen aan de richtwaarde 
van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau te voldoen. Wel is het mogelijk deze te benaderen. 
De grenswaarden van het gebiedstype ‘landelijke omgeving’ worden niet overschreden. 
 
De overschrijding van de richtwaarde voor wat betreft het maximaal geluidniveau in de 
dagperiode op punt W03 wordt veroorzaakt door transport gerelateerde activiteiten. Het is 
gebruikelijk om voor de dagperiode de maximale geluidniveaus vanwege laden en lossen uit te 
zonderen van normering. In dat geval wordt het hoogste niet-transport gerelateerde piekniveau in 
de dagperiode veroorzaakt door een aggregaat (47 dB(A)) in RBS II of vijzel van de tarwesilo (33 
dB(A)) in RBS I. Deze waarden liggen lager dan de richtwaarde. 
 
De richtwaarden voor wat betreft de indirecte hinder worden niet overschreden. 
 
Op basis van het voorgaande wordt verzocht om voor de woning aan de Noordzijde 68 op basis 
van bestuurlijke afweging een hogere waarde op te nemen. Voor de overige woningen kan 
worden aangesloten bij de gehanteerde richtwaarden. 
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1 : Inleiding

Door IJB Geotechniek is een geotechnisch bodemonderzoek uitgevoerd te Nieuw-Weerdinge.
Aansluitend worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. 

2 : Onderzoek

Het uitvoeren van de sonderingen geschiedt met behulp van hoogwaardige apparatuur. Voor iedere 
lokatie kan een specifiek voertuig worden ingezet. Indien een lokatie beperkt toegankelijk is wordt de 
Geo Crawler ingezet. Voor normale kavels wordt een standaard sondeerwagen ingezet en voor slecht 
berijdbare percelen een tracktruck (sondeerwagen met rupsonderstel). 

De sonderingen zijn uitgevoerd conform NEN 5140 en ons kwaliteitssysteem iso 9001. De NEN-norm 
maakt een onderverdeling in klassen 1 t/m 4 waarbij klasse 4 de minst nauwkeurige is. Op basis van de 
gehanteerde meetmethode en ijking van onze apparatuur kunnen al onze sonderingen ingedeeld worden 
in klasse 2. Dit is met de gebruikelijke meetapparatuur in Nederland de hoogst haalbare kwaliteitsklasse.

Tijdens het sonderen worden naast de conusweerstand ook de sondeersnelheid en helling gemeten. 
Daar waar aangevraagd wordt ook de mantelwrijving gemeten en gepresenteerd. 
De metingen worden op al onze sondeerwagens uitgevoerd met het nieuwe en voor Nederland unieke 
optocone systeem. Dit wil zeggen dat de data uit de elektrische conus optisch worden doorgezonden 
naar de meetunit (laptop). Eventueel optredende ruis en daardoor meetonnauwkeurigheden welke bij 
een lange kabel tussen conus en meetunit kunnen optreden worden hierdoor vermeden.

3 : Resultaten

De sondeergrafieken worden gepresenteerd ten opzichte van N.A.P., tenzij dit niet gewenst of niet 
mogelijk is. De sondeergrafiek laat de conusweerstand als functie van de diepte zien. Naarmate de grond 
stijver is, neemt de sondeerwaarde toe. De eenheid is mega�pascal, 1 MPa is gelijk aan 1 N/mm2. Indien 
tevens de kleefweerstand is gemeten, is deze met een gestippelde lijn in de grafiek van de 
conusweerstand gepresenteerd. Het wrijvingsgetal is aan de rechterkant van de grafiek gepresenteerd. 

Het wrijvingsgetal geeft samen met de conusweerstand bij metingen onder de grondwaterspiegel een 
beeld van de bodemopbouw. In onderstaande tabel en grafiek zijn enkele kenmerkende waarden van het 
wrijvingsgetal aangegeven. We wijzen erop dat deze waarden indicatief zijn en getoetst dienen te worden 
aan lokale ervaringen en/of boringen.

 Grondsoort Wrijvingsgetal 
Zand 
Silthoudend zand 
Leem 
Klei 
Potklei 
Veen 

Ca. 1 
1 à 2 
2 à 3 
3 à 5 
5 à 7 

 7 à 10 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De meetresultaten kunnen naast een papieren versie ook digitaal aangeleverd worden als PDF bestand 
en in GEF formaat (Geotechnical Exchange Format).

De hoogtebepaling van de onderzoekslokaties in het terrein zijn uitgevoerd met als doel de 
bodemopbouw te refereren aan een Vast Punt. Gerapporteerde hoogtes zijn niet geschikt voor andere 
doeleinden dan dit onderzoek.

4 : IJB Totaalconcept

Het uitvoeren van geotechnisch onderzoek is slechts één onderdeel van het IJB-totaalconcept.
Na opstellen van een funderingsadvies kan binnen het IJB totaalconcept ook de productie, levering en 
installatie van prefabheipalen voor u worden verzorgd. Het berekenen, produceren en leggen van de 
geprefabriceerde funderingsbalken maken uw fundering compleet.

Voor meer informatie over dit rapport of andere producten en diensten van ons bedrijf kunt u contact 
opnemen met :
- ing. D. Boonstra tel. 0514-568820
- dhr. B. Dekker tel. 0514-568835
- ing. A. E. J. Potter tel. 0514-568837 

IJB Geotechniek
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Postbus 210,   8530 AE  Lemmer,  Telefoon 0514 - 56 88 00,  Fax 0514 - 56 88 07 E-mail: info@ijbgroep.nl

sondering volgens
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Klasse 2
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conus type: SUB-15 conus nr.: 090702
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Punt Kleef Watersp Helling
[MPa] [MPa] [MPa] [°]
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Nieuw-WeerdingePlaats:

Diepte is met de helling gecorrigeerd conform NEN 5140
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CONUSWEERSTAND [MPa]

Opdracht nr.: Sondering:

Datum:

Werkomschrijving:961130148 Noordveenkanaal NZ 72/73, Bouw

Tijd: 12:49
Hoogte maaiveld: 11.15 m  t.o.v.
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Punt Kleef Watersp Helling
[MPa] [MPa] [MPa] [°]
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Nieuw-WeerdingePlaats:

Diepte is met de helling gecorrigeerd conform NEN 5140
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Opdracht nr.: Sondering:

Datum:

Werkomschrijving:

7-2-2013

1061130148 Noordveenkanaal NZ 72/73, Bouw

Tijd: 11:43
Hoogte maaiveld: 10.93 m  t.o.v.
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Diepte is met de helling gecorrigeerd conform NEN 5140
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geotechniek

0 50

Sond. nr. X-waarde Y-waarde Z-waarde

1 259421.62 540655.13 11.22

2 259405.83 540644.69 11.39

3 259403.48 540676.29 10.64

4 259390.50 540664.04 10.86

5 259387.77 540698.89 11.39

6 259376.46 540684.51 10.96

7 259376.07 540715.83 11.26

8 259362.41 540704.80 11.10

9 259367.15 540739.61 11.15

10 259347.99 540726.23 10.93

1

2

4

6

8

10

9

AS-WEG = 11.62 + N.A.P.

5

3

7

Sonderingen 3-5 en 7 niet
uitgevoerd ivm bereikbaarheid

Dorpel = 11.34 + N.A.P.



Legenda 
 
Sonderingen 
 

 
 Sondering 
 
 
 Sondering met plaatselijke kleefmeting 
 
 
 Niet uitgevoerde sondering 
 

 
 Waterspanningsmeting 
 

 
 
 Sondering met boring 
 

 
 
Boringen 
 

 
 Boring 
 
 
 Niet uitgevoerde boring 
 
 
 Boring met peilbuis 
 

 
 
Peilmerken 
 

 
 Put  
 
 
 Vast punt (dorpel, kruin weg, vloerpeil, etc.) 
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afmetingen plantvak 
35 x 4 meter 

S i t u a t i e 
Kad. gemeente Emmer 

Sectie: AC 

No.: 108 

Schaa 1 : 1000 

N 

o 

Beplantings legenda 

A houtsingel, hakhout; 
beheer eens in de 5 1 0 jaar a fzet ten 
(met overstaanders) 
- hazelaar ( co r yes a v e a n a ) 15/ 
- kard inaasmuts (euonymus europaues) 15/ 
- Haagbeuk (carpinus betuus) 15/ 
- Krent (ameanchier amarckii) 15/ 
- Rode Kornoe je (Cornus sanguinea) 15/ 
- Sleedoorn (Prunu spinosa) 
- zomer eik (quercus robur) 
plantverband : 

^Bosplantsoen hoogte 6 0 8 0 c m , 
plantafstand 1,5x1,5 meter 
"Boomvormers h.o.h. 10 meter , omtre 

15/ 
0X 

3at 8 1 0 c r 

TEKENNG N 1 BLADEN BLAD 1 

architectuur & vor 

27/09/2011 

Kuimtehike inpa 
chtskaart Noor 
jhtgever 

YANWESTREENEN 
ADVISEURS VOOR HET BUITENGEBIED 

De heer W. Trip 
NoorveenkanaalNZ 73 
7831 TT NEUW WEERDNGE 

Van Westreenen BV 

Anthonie Fokkerstraat 1 / 3772 MP Barnev. 
Te. (0342) 474255 / Fax (0342) 474281 

Varssevedseweg 65d / 7131 JA Lichtenvoor 
Te. (0544) 379737 / Fax (0544) 378364 
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