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1. OMGEVINGSVERGUNNING: HET BESLUIT 

 
1.1. Aanvraag 

Op 27 mei 2019 is een aanvraag om een omgevingsvergunning, inclusief een milieueffectrapport,  
ontvangen van P.R. Schram en H.A. v.d. Pol. De aanvraag is ingediend voor het veranderen van een 
pluimveehouderij in een geitenhouderij, gelegen aan de Grotesteeg 8a te Weert, kadastraal bekend: 
gemeente Weert, sectie K, nummer 4406. De aanvraag heeft betrekking op de activiteit milieu voor 
een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning (revisievergunning) als bedoeld in artikel 
2.1, lid 1, onder e en artikel 2.6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).  
 
1.2. Ontwerpbesluit 

Gelet op artikel 2.14 Wabo zijn wij voornemens om de gevraagde omgevingsvergunning voor de 
activiteit milieu (artikel 2.1, lid 1, onder e en artikel 2.6 van de Wabo) te weigeren.  
Onze procedurele en inhoudelijke overwegingen hebben wij verderop toegelicht.  
 
1.3. Zienswijzen 

Iedereen kan tegen de ontwerpvergunning met ingang van de datum van de terinzagelegging 
gedurende 6 weken een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, 
postbus 950, 6000 AZ Weert. Een zienswijze kan ook mondeling worden ingebracht. Daarvoor dient 
een afspraak te worden gemaakt. Alle ingediende zienswijzen wegen mee bij de definitieve 
besluitvorming op de aanvraag. 
 
 
 
Namens burgemeester en wethouders van Weert, 
Hoofd afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, 
 
 
 
 
 
M. van den Broeke 
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2. OMGEVINGSVERGUNNING: DE PROCEDURE 

 
2.1. Bevoegd gezag 

Gelet op hetgeen aangevraagd is, het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) 
en bijlage I van het Bor zijn wij in dit geval bevoegd een beslissing te nemen op de aanvraag.  
 
2.2. Ontvankelijkheid en procedure 

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en 
de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) getoetst op ontvankelijkheid. Daarbij is gebleken dat 
een aantal gegevens ontbrak c.q. aangepast zouden moeten worden. De aanvraag bevat echter wel 
voldoende gegevens om het ontwerpbesluit te nemen. Nu we voornemens zijn de gevraagde 
vergunning te weigeren, is niet meer verzocht om de aanvraag aan te passen. 
 
Conform artikel 3.10 lid 1 onder c Wabo vindt de behandeling van de aanvraag plaats volgens 
paragraaf 3.3 Wabo in combinatie met afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit betreft de 
uitgebreide voorbereidingsprocedure. 
 
2.3. Activiteitenbesluit 

In het Activiteitenbesluit zijn voor verschillende activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen 
vinden algemene voorschriften opgenomen. Met het Activiteitenbesluit wordt de vergunningplicht 
vanwege het onderdeel milieu voor de meeste inrichtingen opgeheven.  
 
De initiatiefnemers wensen op de locatie aan de Grotesteeg 8a 930 opfokgeiten en 50 schapen te 
houden. In verband met de voorgenomen verandering van een (voorheen aanwezige) 
pluimveehouderij naar een geitenhouderij is op 16 maart 2018 een aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-
beoordeling ingediend. Op 11 juni 2018 hebben wij besloten dat het opstellen van een 
milieueffectrapport (MER) noodzakelijk is bij de voorbereiding van de gewenste aanvraag om een 
omgevingsvergunning. De initiatiefnemers hebben een MER ingediend. Als uit de vormvrije m.e.r.-
beoordeling volgt dat een MER moet worden opgesteld, vervalt de aanwijzing voor een OBM-m.e.r.: 
De inrichting is dan vergunningplichtig en dient derhalve een aanvraag om een omgevingsvergunning 
voor de activiteit milieu in te dienen.  
 
De inrichting is vergunningplichtig met dien verstande dat een aantal voorschriften uit het 
Activiteitenbesluit rechtstreeks, dus zonder dat deze in deze vergunning expliciet zijn opgenomen, 
mogelijk van toepassing zijn. Voor zover dit het geval is, is dit elders in deze beschikking (onder § 3.3 
bij overwegingen milieu) aangegeven.  
 
Op grond van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit dient de wijziging van de inrichting te worden 
gemeld. De informatie uit de aanvraag hebben wij aangemerkt als de melding.  
 
2.4. Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) 

Hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer (Wm) behandelt het milieueffectrapport (MER). De Wm maakt 
onderscheid tussen activiteiten waarbij het opstellen van een MER verplicht is (m.e.r.-plicht) en 
activiteiten waarbij het bevoegd gezag moet beoordelen of een MER nodig is (m.e.r.-
beoordelingsplicht). Het gaat bij veehouderijen volgens het Besluit milieueffectrapportage (Besluit 
m.e.r.) dan om activiteiten in de vorm van het oprichten, wijzigen of uitbreiden van een installatie 
voor het fokken, mesten of houden van dieren. In de bijlage bij het Besluit m.e.r. ligt in de vorm van 
een drempelwaarde per diercategorie vast wanneer voor een initiatief de m.e.r.-plicht (onderdeel C 
van de bijlage) of de m.e.r.-beoordelingsplicht (onderdeel D van de bijlage) geldt. Bij de voorliggende 
aanvraag blijkt dan de volgende situatie: 
 

Diercategorie drempelwaarde 
onderdeel C 

drempelwaarde 
onderdeel D 

gevraagde oprichting/ 
wijziging/uitbreiding 

schapen/geiten (B.1, C.1 tm C.3) geen > 2.000 dieren 930 opfokgeiten  
en 50 schapen 

 
De aanvraag resulteert in een onderschrijding van de drempelwaarde van onderdeel D. Omdat de 
activiteit wel genoemd is in de D-lijst, geldt een vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht. Als startpunt 
heeft de initiatiefnemer daarom op 16 maart 2018 een aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling 
ingediend. Na een inhoudelijke beoordeling hebben wij op 11 juni 2018 besloten dat de aangevraagde 
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activiteiten aanleiding geven een MER te laten opstellen. De initiatiefnemer heeft daarom bij de 
aanvraag een MER overlegd, dat voldoet aan de inhoudelijke eisen van de Wm en de selectiecriteria 
van bijlage III van de Europese MER-richtlijn behandelt. De m.e.r.-beoordelingsplicht staat 
behandeling van de voorliggende aanvraag niet meer in de weg.  
 
Voor meer informatie verwijzen wij naar de overwegingen behorende bij dit besluit. Gelet op § 7.10 
Wm gaan wij in de overwegingen betreffende milieu nader in de op de uitkomsten van het MER in 
relatie tot de aangevraagde activiteiten. 
 
2.5. Wet natuurbescherming (Wnb) 

De plannen van de aanvrager kunnen nadelige gevolgen hebben voor natuurgebieden die vallen onder 
de bescherming van de Wet natuurbescherming (Wnb).  
 
De Wnb-vergunning is voorafgaand aan de omgevingsvergunning aangevraagd. Er vindt daarom geen 
coördinatie plaats tussen beide vergunningstelsels. Dit betekent dat beide aanvragen apart van elkaar 
door de bevoegde gezagen worden behandeld en de Wnb-vergunning in dit geval niet aanhaakt bij de 
Wabo. Het vragen van een verklaring van geen bedenkingen is dan ook niet van toepassing. 
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3. OVERWEGINGEN MILIEU 

 
3.1. Algemeen 

 
Algemeen 
De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting of van de werking daarvan als 
bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e en artikel 2.6, lid 1 van de Wabo. De Wabo legt in 
artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag vast. Een toetsing aan deze 
aspecten heeft plaatsgevonden 
 
Wij beperken ons in het navolgende tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk 
op onze beslissing van invloed zijn.  
 
Huidige vergunningsituatie 
Op 30 oktober 2003 is een revisievergunning op grond van de Wet milieubeheer verleend voor een 
pluimvee- en schapenhouderij op de locaties Grotesteeg 8a te Weert (kadastraal bekend gemeente 
Weert sectie K, nummer 4406) en Grotesteeg 29 te Weert (kadastraal bekend gemeente Weert sectie 
K, nummers 187 en 188). Deze vergunning moet vanaf 1 januari 2013 op grond van het 
overgangsrecht worden aangemerkt als een melding Activiteitenbesluit. 
Op de locaties Grotesteeg 8a en Grotesteeg 29 zijn rechten aanwezig voor de volgende dierbezetting: 
 
Tabel 1a: oude situatie Grotesteeg 8a en 29 

Stal Diercategorie  

Huisves-
tings-

systeem 
Aantal 
dieren 

Ammoniakemissiea) Geuremissieb) Fijn stofemissiec) 

emissie-
factor 

ammoniak 
(kg/jaar) 

Totale 
ammoniak  

emissie 
(kg/jaar) 

emissie-
factor 
geur 

(OUE/s) 

Totale 
geur 

emissie 
(OUE/s) 

emissie 
factor 

fijn stof 
(gr/jr) 

Totale 
fijn stof 
emissie 
(g/jaar) 

4 Legkippen  E2.9.11 6389 0,125 798,6 0,34 2172,3 84 536.676 

3 Schapen B1.1002 50 0,7 35,0 7,8 390,0 0 0 

3 Paarden K1.1003 1 5,0 5,0 0 0 0 0 

2 Schapen B1.1002 100 0,7 70,0 7,8 780,0 0 0 

2 Opfokhennen E1.1004 2200 0,17 374,0 0,18 396.0 30 66.000 

  Totaal   1282,6  3738,3  602.676 

a) Uitgaande van de Regeling ammoniak en veehouderij gepubliceerd d.d. 25 april 2019 
b) Uitgaande van de Regeling geurhinder en veehouderij gepubliceerd d.d. 19 juli 2018  
c) Uitgaande van de emissiefactoren fijn stof voor veehouderij zoals deze zijn gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl 
d.d. 1 oktober 2019 
 
1. diercategorie legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, grondhuisvesting met mestbeluchting via buizen 
onder de beun (BWL 2001.10.V2); 
2. diercategorie schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg, overige huisvestingssystemen; 
3. diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder), overige huisvestingssystemen; 
4. diercategorie opfokhennen en hanen van legrassen; jonger dan 18 weken, overige huisvestingssystemen niet-
batterijhuisvesting. 

 
In 2017 is de locatie Grotesteeg 8a verkocht aan de aanvrager waardoor een splitsing van de 
veehouderij heeft plaatsgevonden. Voor de locatie Grotesteeg 8a te Weert (kadastraal bekend 
gemeente Weert sectie K, nummer 4406) zijn hierdoor rechten aanwezig voor de volgende 
dierbezetting: 

 

Tabel 1b: nieuwe situatie Grotesteeg 8a  

Stal Diercategorie  

Huisves-
tings-

systeem 
Aantal 
dieren 

Ammoniakemissiea) Geuremissieb) Fijn stofemissiec) 

emissie-
factor 

ammoniak 
(kg/jaar) 

Totale 
ammoniak  

emissie 
(kg/jaar) 

emissie-
factor 
geur 

(OUE/s) 

Totale 
geur 

emissie 
(OUE/s) 

emissie 
factor 

fijn stof 
(gr/jr) 

Totale 
fijn stof 
emissie 
(g/jaar) 

4 Legkippen  E2.9.11 6389 0,125 798,6 0,34 2172,3 84 536.676 

3 Schapen B1.1002 50 0,7 35,0 7,8 390,0 0 0 

3 Paarden K1.1003 1 5,0 5,0 0 0 0 0 

  Totaal   838,6  2562,3  536.676 
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a) Uitgaande van de Regeling ammoniak en veehouderij gepubliceerd d.d. 25 april 2019 
b) Uitgaande van de Regeling geurhinder en veehouderij gepubliceerd d.d. 19 juli 2018  
c) Uitgaande van de emissiefactoren fijn stof voor veehouderij zoals deze zijn gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl 
d.d. 1 oktober 2019 
 
1. diercategorie legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, grondhuisvesting met mestbeluchting via buizen 
onder de beun (BWL 2001.10.V2); 
2. diercategorie schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg, overige huisvestingssystemen; 
3. diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder), overige huisvestingssystemen; 

 
Aangevraagde situatie 
De voorgenomen veranderingen hebben betrekking op het wijzigen van een pluimvee- en 
schapenhouderij naar een geiten- en schapenhouderij.  
 
Het aantal dieren waarvoor vergunning wordt gevraagd en de ammoniak-, geur- en fijn stofemissie 
zijn in tabel 1c weergegeven.  
 
Tabel 1c: Aangevraagde situatie  

Stal Diercategorie  
huisvestingss
ysteem 

Aantal 
dieren 

Ammoniakemissiea) Geuremissieb) Fijn stofemissiec) 

emissie-
factor 

Ammoniak 
(kg/jaar) 

Totale 
ammoniak  

emissie 
(kg/jaar) 

emissie-
factor 
geur 

(OUE/s) 

Totale 
geur 

emissie 
(OUE/s) 

emissie 
factor 

fijn stof 
(gr/jr) 

Totale 
 fijn stof- 
emissie 
(g/jaar) 

2 Opfokgeiten C.2.1.11 930 0,27 251,1 6,5 6.045 3 2.790 

1 Schapen B1.1002 50 0,7 35,0 7,8 390 0 0 

  Totaal   286,1  6.435  2.790 

a) Uitgaande van de Regeling ammoniak en veehouderij gepubliceerd d.d. 25 april 2019 
b) Uitgaande van de Regeling geurhinder en veehouderij gepubliceerd d.d. 19 juli 2018  
c) Uitgaande van de emissiefactoren fijn stof voor veehouderij zoals deze zijn gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl 
d.d. 1 oktober 2019 
 

1. diercategorie opfokgeiten van 61 dagen tot en met één jaar, biologisch luchtwassysteem 75% 
emissiereductie fijnstof (BWL 2013.02.V4); 
2. diercategorie schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg, overige huisvestingssystemen. 

 
 
3.2. Uitkomsten van het MER in relatie tot de aangevraagde activiteiten 

 
Gelet op § 7.10 Wm gaan wij hierbij nader in de op de uitkomsten van het MER in relatie tot de 
aangevraagde activiteiten. 
 
Gevolgen voor het milieu 
De gevolgen voor het milieu zijn voldoende inzichtelijk beschreven in het milieueffectrapport. In de 
overwegingen van deze beschikking hebben wij beoordeeld of de milieugevolgen kunnen leiden tot het 
weigeren van de gevraagde vergunning of het verbinden van verdergaande eisen aan deze 
vergunning. 
 
Ammoniak  
De voorgenomen bedrijfssituatie leidt tot een flinke afname van de ammoniakemissie ten opzichte van 
de vergunde situatie. Er wordt voldaan aan de van toepassing zijnde bepalingen ingevolge de Wet 
ammoniak en veehouderij en het Besluit emissiearme huisvesting, zoals uit de overwegingen in deze 
beschikking blijkt.  
 
Geur  
De geurbelasting op de dichtstbij gelegen woning van derden neemt toe van 3,1 tot 4,1 OUE/m³. Ook 
vindt een toename van de bijdrage in de achtergrondbelasting plaats op de dichtstbij gelegen woning 
van derden. Zowel in de bestaande als de aan te vragen situatie ervaren alle gevoelige objecten een 
cumulatieve geurbelasting waarbij het leefklimaat als zeer goed, goed of redelijk goed omschreven 
kan worden volgens de tabel uit de Handreiking Wgv. 
Daarnaast voldoet de aangevraagde situatie ruimschoots aan de bepalingen van de Wet geurhinder en 
veehouderij en de daaruit voortvloeiende ‘Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Weert 
2007’. Ook wordt, door het toepassen van een luchtwasser in de aangevraagde situatie, voldaan aan 
de strengere gezondheidskundige advieswaarden  die de GGD hanteert.  



 

P.R. Schram en H.A. v.d. Pol 
Grotesteeg 8a te Weert 
 

8

 
 
 
Luchtkwaliteit  
De voorgenomen bedrijfssituatie leidt tot een flinke afname van de fijnstof emissie. De voorgenomen 
situatie voldoet ruimschoots aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit ingevolge de Wet milieubeheer.  
Ook wordt voldaan aan de strengere WHO advieswaarde van 20 µg/m3 (advieswaarde van de 
Wereldgezondheidsorganisatie) die de GGD hanteert. 
   
Volksgezondheid  
Op 5 september 2018 is de GGD om advies gevraagd naar aanleiding van de ingediende Notitie 
reikwijdte en detailniveau (RDN) MER. Op 2 oktober 2018 heeft de GGD het gevraagde advies 
uitgebracht. Daarna is op 2 november 2018 nog aan de GGD gevraagd of het uitgebrachte advies 
aangepast moet worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek Veehouderij en 
Gezondheid Omwonenden III (VGO-3) dat op 22 oktober 2018 bekend is geworden. In VGO-3 is 
namelijk gebleken dat bij mensen die in de buurt van geitenhouderijen wonen, ook in de jaren 2014 
tot en met 2016 vaker longontstekingen voorkomen. Op 5 november 2018 is door de GGD 
aangegeven dat hun advies niet aangepast hoeft te worden naar aanleiding van VGO-3. In het advies 
op de notitie RDN is door het college aangegeven dat op alle conclusies en aanbevelingen van de GGD 
ingegaan dient te worden bij het opstellen van het MER.  
 
In het MER is ingegaan is op alle conclusies en aanbevelingen van de GGD. Zo is aanvullend op de 
notitie RDN in de aanvraag de BBT (best beschikbare technieken)-maatregel opgenomen dat op de 
geitenstal een biologische luchtwasser geplaatst zal worden om de geurbelasting op de omliggende 
woningen te beperken. Daarnaast zijn in het MER diverse maatregelen beschreven die de ondernemer 
zal treffen om de verspreiding en uitstoot van zoönosenverwekkers en bacteriën te voorkomen dan 
wel te beheersen. Ook is in de aanvraag en MER opgenomen dat alleen de inrit die het verst van de 
woningen is gelegen gebruikt zal worden voor zwaarder transport.  
 
In de overwegingen van deze beschikking hebben wij beoordeeld of de gevolgen voor de 
volksgezondheid kunnen leiden tot het weigeren van de gevraagde vergunning of het verbinden van 
verdergaande eisen aan deze vergunning. 
 
Overig  
Voor zover de voorgenomen situatie leidt tot overige milieugevolgen, wordt daar in deze 
overwegingen op ingegaan.  
 
Alternatieven  
Naast de in de aangevraagde situatie zijn in het MER een aantal alternatieven onderzocht. De effecten 
van deze alternatieven zijn in § 7.2 samengevat. In § 2.2 van het MER is aangegeven waarom ervoor 
gekozen is om het voorkeursalternatief aan te vragen:  

 
Het voorkeursalternatief past bij de doelstelling die de ondernemer heeft geformuleerd, zijnde 
het behoud van de onderneming als inkomensbron voor de toekomst. Ondernemer kiest voor 
de geitenhouderij omdat deze vorm van dieren houden het meest bij de op reeds aan de 
Bocholterweg 134 te Weert geëxploiteerde melkveehouderij past. 

 
Om aan de eisen uit het GGD-advies voor wat betreft geur te kunnen voldoen is voorkeursalternatief 2 
aangevraagd. 
 
Evaluatie  
Op grond van artikel 7.39 van de Wet milieubeheer moet het bevoegd gezag de gevolgen 
onderzoeken die de aanvraag heeft voor het milieu.  
 
Op de uitvoering en het gebruik van de huisvestingssystemen en de luchtwasser is het 
Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing. Ingevolge artikel 3.123 moet een 
huisvestingssysteem voldoen aan de technische beschrijving zoals bedoeld in bijlage 1 van de Wet 
ammoniak en veehouderij. Hiertoe behoren ook de gebruiks- en controle-eisen van deze 
beschrijvingen. Op grond van artikel 3.125 van het Activiteitenbesluit milieubeheer moet een 
luchtwassysteem zijn voorzien van een elektronisch monitoringssysteem. Met behulp van deze 
bepalingen kunnen wij de werking van de luchtwassystemen en de daarmee gepaard gaande emissies 
controleren.  
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Teneinde het energieverbruik van de inrichting te controleren kan een registratieverplichting worden 
opgenomen in de voorschriften.  
 
De overige aspecten geven geen aanleiding tot het opnemen van registratie-, meet- en/of 
controleverplichtingen.  
 
Conclusie  
Wij zijn van oordeel dat de milieueffectrapportage voldoende informatie bevat om het milieubelang 
een volwaardige plaats te geven in de overwegingen die ten grondslag liggen aan dit besluit. 
 
 
3.3. Activiteitenbesluit 

Binnen de inrichting vindt een aantal activiteiten plaats waarvoor het Activiteitenbesluit en de 
bijbehorende ministeriële regeling direct werkende regels stelt. Het gaat hier, in hoofdzaak, om de 
onderstaande activiteiten, welke in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn opgenomen.  
 
- Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening (§ 3.1.3) 
- Opslaan en overslaan van goederen (§ 3.4.3 met de bijbehorende ministeriële regeling); 
- Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen (§ 3.4.5 met de bijbehorende ministeriële regeling); 
- Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven (§ 3.5.8 met de bijbehorende ministeriële 

regeling); 
 

Wij merken op dat deze activiteiten moeten plaatsvinden overeenkomstig de voorschriften uit het 
Activiteitenbesluit en de daarop gebaseerde ministeriële regeling. Vanwege de rechtstreekse werking 
van dit besluit en de bijbehorende ministeriële regeling kunnen in deze vergunning geen voorschriften 
worden opgenomen die betrekking hebben op de daarin geregelde activiteiten en aspecten, tenzij dit 
besluit of bijbehorende regeling de mogelijkheid biedt tot het stellen van maatwerkvoorschriften. Wij 
zien geen aanleiding om maatwerkvoorschriften te stellen. 
Dit betekent dat de betreffende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriele 
regeling geraadpleegd moeten worden om te zien welke regels hierop van toepassing zijn.  
 
Op de activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het 
Activiteitenbesluit van toepassing is, zijn ook afdeling 2.1 “Zorgplicht”, afdeling 2.2 “Lozingen” en  
afdeling 2.3 “Lucht” van het Activiteitenbesluit rechtstreeks van toepassing. Op alle activiteiten die 
verricht worden binnen de inrichting is ook afdeling 2.4 “Bodem” van het Activiteitenbesluit 
rechtstreeks van toepassing, met uitzondering van artikel 2.11, eerste lid. 
In deze vergunning zijn met betrekking tot de zorgplicht, lozingen, lucht en bodem voor deze 
activiteiten geen (aanvullende) voorschriften gesteld. Dit betekent dat de betreffende afdelingen uit 
het Activiteitenbesluit geraadpleegd moeten worden om te zien welke regels hierop van toepassing 
zijn.  
 

Ook is hoofdstuk 6 “Overgangs- en slotbepalingen” van het Activiteitenbesluit rechtstreeks van 
toepassing. 
 

 

3.4. Toetsing aan milieucriteria aangaande agrarische bedrijven 

 
3.4.1. Geur dierenverblijven 

 
Voorgrondbelasting 
De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het exclusieve toetsingskader voor geurbelasting, als 
gevolg van de dierenverblijven, op gevoelige objecten. Artikel 3, lid 1 van de Wgv bevat geurnormen 
voor gevoelige objecten binnen en buiten de bebouwde kom in een concentratiegebied (de gemeente 
Weert is gelegen in het concentratiegebied zuid). Voor de bebouwde kom geldt een norm van 3 OUE/m³ 
en voor het buitengebied geldt een norm van 14 OUE/m³.  
De Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) schrijft voor dat de geurbelasting berekend moet 
worden met het model V-Stacks vergunning. In afwijking van deze systematiek bepaalt artikel 3, lid 2 
van de Wgv dat voor een gevoelig object dat deel uitmaakt van een andere veehouderij, of sinds 19 
maart 2000 geen deel meer uitmaakt van een andere veehouderij, een minimale afstand geldt. De 
afstand wordt gemeten vanaf het dichtst bij het gevoelig object gelegen emissiepunt en bedraagt  100 
meter binnen de bebouwde kom en 50 meter buiten de bebouwde kom.   
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Op grond van artikel 6, lid 1 van de Wgv kan bij gemeentelijke verordening worden bepaald dat 
andere normen van toepassing zijn dan de normen uit artikel 3, lid 1 van de Wgv. De gemeenteraad 
van Weert heeft op 16 april 2008 de ‘Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Weert 2007’ 
(hierna de verordening) vastgesteld, zoals bedoeld in dit artikel. De verordening is op 24 april 2008 in 
werking getreden. De verordening geldt voor het grondgebied van de gemeente Weert.  
 
Op grond van de verordening is voor een aantal gebieden nabij onderstaande inrichting een 
afwijkende norm opgenomen. Het betreft de volgende gebieden: 
 
Tabel 2a: Geurnormen relevante gebieden volgens verordening 
Naam gebied geurnorm (ouE/m3) 

Binnen de bebouwde kom van Weert en Stramproy 3 
Binnen de bebouwde kom van Laar, Altweert, Tungelroy en Swartbroek 8 
In toekomstige woongebieden (inbreidings- en uitbreidingslocaties) 8 
Op bestaande bedrijventerreinen 8 
Recreatieterreinen de Weerterbergen, Vosseven en Camping de IJzeren man 8 
Op toekomstig bedrijventerrein 14 
In het buitengebied 14 

 
Bij de aanvraag is een berekening gevoegd van de geuremissie (bijlage 21 bij het MER). Met behulp 
van het programma V-stacks vergunning, versie 2010, is een berekening gemaakt van de 
geurbelasting op de in de directe omgeving gelegen geurgevoelige objecten. De uitkomsten hiervan 
zijn weergegeven in de volgende tabel: 
 
Tabel 2b: Geurbelasting geurgevoelige objecten 

geurgevoelig object bebouwde 
kom 

(voormalig) 
onderdeel 

andere 
veehouderij 

geurnorm 
(ouE/m3) 

geurbelasting 
aanvraag 
(ouE/m3) 

afstandsnorm 
tot woning bij 

andere 
veehouderij (m) 

voldoet aan 
afstandsnorm 

Grotesteeg 27  nee nee 14,0  3,5  n.v.t. n.v.t. 
Grotesteeg 8  nee nee 14,0  4,1  n.v.t. n.v.t. 
Grotesteeg 10  nee nee 14,0  2,7  n.v.t. n.v.t. 
Grotesteeg 12  nee nee 14,0  1,0  n.v.t. n.v.t. 
Herenvennenweg 30  nee nee 14,0  0,9  n.v.t. n.v.t. 
Herenvennenweg 22  ja nee 8,0  0,4  n.v.t. n.v.t. 

Diesterbaan 35  ja nee 3,0  0,1  n.v.t. n.v.t. 
Grotesteeg 29  nee nee 14,0  2,0  n.v.t. n.v.t. 
Diesterbaan 49  nee nee 14,0  0,4  n.v.t. n.v.t. 
Grotesteeg 29 nee ja n.v.t. n.v.t. 50 ja 

 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de voorgenomen activiteit ruimschoots aan de geurnormering 
voldoet. Wij stellen dan ook vast dat de Wgv verlening van de aangevraagde vergunning niet in de 
weg staat. 
 
Daarnaast bevat de Wgv nog een norm voor de afstand van de buitenzijde van het dichtstbijzijnde 
dierenverblijf tot de buitenzijde van een gevoelig object. De minimale afstand dient 25 meter te 
bedragen bij een gevoelig object buiten de bebouwde kom en 50 meter bij een gevoelig object binnen 
de bebouwde kom. De voorgenomen activiteit voldoet aan deze afstandsnormen.  
 
Achtergrondbelasting 
De geurbelasting als gevolg van de voorgenomen activiteiten voldoet ter plaatse van geurgevoelige 
objecten aan de normering die is vastgelegd in de Verordening geurhinder en veehouderij. De 
onderbouwing van de in de verordening opgenomen geurnormen is te vinden in de Gebiedsvisie Wgv. 
In de hoogte van de geurnormen is rekening gehouden met de in deze gebiedsvisie berekende 
cumulatieve geurbelasting van alle veehouderijen samen. Nu de voorgenomen activiteiten passen in 
de normen van de gemeentelijke verordening, stellen wij vast dat voldoende rekening is gehouden 
met de achtergrondbelasting.  
 
Omdat bij enkele gevoelige objecten een geringe stijging in de geurbelasting ontstaat is in het MER de 
achtergrondbelasting voor de bestaande en geplande situatie inzichtelijk gemaakt (zie ook § 1.7 van 
het MER en de daarbij gevoegde bijlagen). Deze berekening is gedaan met behulp van het model V-
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Stacks gebied. Dit model is bedoeld om de invloed van nieuwe activiteiten in samenhang met in een 
bepaald gebied al aanwezige activiteiten inzichtelijk te maken voor dat gebied. Uit de toetsing blijkt 
dat zowel in de bestaande als de aan te vragen situatie alle gevoelige objecten een cumulatieve 
geurbelasting ervaren waarbij het leefklimaat als zeer goed, goed of redelijk goed omschreven kan 
worden volgens de tabel uit de Handreiking Wgv..  
 
Wij stellen vast dat de Wgv verlening van de aangevraagde vergunning niet in de weg staat. 
 
GGD advies 
In het GGD-advies van 2 oktober 2018 over de omschakeling van een pluimveehouderij naar een 
geitenhouderij op onderhavige locatie worden de volgende gezondheidskundige advieswaarden  
aangegeven voor geur:  
In de woonkern een maximale voorgrond geurbelasting van 2 OU/m3 en achtergrond geurbelasting 
van 5 OU/ m3. En voor het buitengebied een maximale voorgrond geurbelasting van 5 OU/m3 en 
achtergrond geurbelasting van 10 OU/m3. Dit zijn strengere eisen dat de wettelijk geldende normen. 
Ook hier wordt aan voldaan in de aangevraagde situatie.  
 
 
3.4.2. Ammoniak 

 
Algemeen 
De ammoniakemissie vanuit de veehouderij wordt beoordeeld op de volgende onderdelen: 
• Wet ammoniak en veehouderij (Wav), ligging ten opzichte van zeer kwetsbare gebieden; 
• Besluit emissearme huisvesting voor landbouwhuisdieren (Besluit emissiearme huisvesting), 

beste beschikbare technieken (BBT) en maximale ammoniakemissiewaarden; 
• gevolgen van directe ammoniakschade aan gewassen. 
 
Wet ammoniak en veehouderij (Wav) 
De Wav stelt regels voor de ammoniakemissie uit de tot de veehouderij behorende dierenverblijven. 
Onder de Wav worden uitsluitend de zeer kwetsbare gebieden beschermd. Gebieden zijn zeer 
kwetsbaar als zij voor verzuring gevoelig zijn en binnen de (door de provincie begrensde) ecologische 
hoofdstructuur (EHS) gelegen zijn. Van belang is tevens dat zij als zeer kwetsbaar door Provinciale 
staten zijn aangewezen. Provinciale staten van Limburg hebben op 18 april 2008 de zeer kwetsbare 
gebieden aangewezen.  
 
De Wav bepaalt dat binnen een zone van 250 meter rond zeer kwetsbare gebieden geen oprichtingen 
van veehouderijen zijn toegestaan en dat uitbreidingen van het aantal dieren van één of meer 
diercategorieën uitsluitend toegestaan zijn, als het (gecorrigeerd) maximaal emissieplafond voor 
ammoniak wordt gerespecteerd.  
 
Het meest dichtbij gelegen zeer kwetsbaar gebied “de Tungelerwallen” ligt, uitgaande van de 
aangevraagde situatie, op ongeveer 1,4 km meter van de dierenverblijven. Het bedrijf ligt dus niet in 
een 250 meter zone om een zeer kwetsbaar gebied. Voor dit bedrijf geldt dan ook geen beperking in 
de vorm van een gecorrigeerd maximaal ammoniakemissieplafond. De Wav staat verlening van de 
aangevraagde vergunning niet in de weg. 
 
Maximale ammoniakemissiewaarde en BBT 
Nederland heeft ervoor gekozen om vanwege de ernst van de ammoniakproblematiek voor 
huisvestingssystemen de voorschriften ten aanzien van de emissie van ammoniak vast te stellen in 
een algemene maatregel van bestuur en niet in de vergunningvoorwaarden. Op 1 juli 2015 is het 
Besluit emissiearme huisvesting in werking getreden. Het Besluit emissiearme huisvesting stelt voor 
de huisvesting van verschillende diercategorieën maximale emissiewaarden voor fijn stof – en 
ammoniakemissie per dierplaats en geeft aan wanneer hieraan uiterlijk moet zijn voldaan. 
 
Het Besluit emissiearme huisvesting bevat geen emissiewaarde voor de diercategorie opfokgeiten en 
schapen. In artikel 1, lid 3 van de Wav is echter bepaald dat voor dieren waarvoor geen maximale 
emissiewaarde is vastgesteld, de waarde die het aangevraagde systeem heeft als maximale 
emissiewaarde geldt. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft beslist dat als het 
Besluit emissiearme huisvesting geen maximale emissiewaarde bevat, vooralsnog elk 
huisvestingssysteem voldoet als best beschikbare techniek (zie bijvoorbeeld uitspraak van 12 januari 
2011, zaak 201003937/1/M2). Op grond van artikel 1, lid 3 van de Wav en deze rechtspraak 
concluderen wij dat de aanvraag voldoet aan het Besluit emissiearme huisvesting. 
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Directe ammoniakschade aan gewassen 
In de Wav is aangegeven dat deze wet niet geldt voor de gevolgen voor het milieu die worden 
veroorzaakt door directe opname van ammoniak uit de lucht door planten en bomen. Vooral coniferen 
en fruitbomen zijn gevoelig voor ammoniakopname. Het rapport “Stallucht en Planten” van het IMAG in 
Wageningen uit 1981 schetst hoe deze gevolgen beoordeeld moeten worden. Om schade te voorkómen 
worden in het rapport minimale afstanden aanbevolen van minimaal 50 meter tussen stallen en meer 
gevoelige planten en bomen (bijvoorbeeld coniferen en kasteelt). Een minimale afstand van 25 meter 
wordt aanbevolen tussen stallen en minder gevoelige planten en bomen (bijvoorbeeld een 
fruitboomgaard). Volgens het rapport geldt er geen minimale afstand tussen stallen en 
akkerbouwgewassen en grasland. 
  
Binnen de hierboven genoemde afstanden zijn geen coniferen of tuinbouwgewassen aanwezig. Er is op 
dit onderdeel geen (onaanvaardbare) directe ammoniakschade te verwachten. 
 
Eindconclusie 
Uit voorgaande blijkt dat de aanvraag gelet op ammoniak voldoet aan de wettelijke eisen. 
 
 
3.4.3. Luchtkwaliteit 

 
Toetsingskader 
Wabo en Wet milieubeheer 
Op grond van de Wet milieubeheer gelden de bepalingen van artikel 5.2 en de daarbij behorende 
bijlage 2 van de Wet milieubeheer voor de luchtkwaliteitseisen. Op grond van artikel 5.16, lid 1 van de 
Wet milieubeheer houdt het bevoegd gezag bij het uitoefenen van de bevoegdheid tot het verlenen 
van de omgevingsvergunning rekening met de in bijlage 2 genoemde grenswaarden voor 
zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxiden, zwevende deeltjes (PM10 en PM2,5), lood, koolmonoxide 
en benzeen en de richtwaarden voor ozon, nikkel, arseen, cadmium en benzo(a)pyreen.  
 
Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007  
In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 staat beschreven op welke plaatsen er getoetst moet  
worden. Het toepasbaarheidsbeginsel en blootstelling speelt hierbij een grote rol. Volgens het 
toepasbaarheidsbeginsel hoeft op een aantal locaties de luchtkwaliteit niet vastgesteld te worden. 
Deze locaties betreffen terreinen van andere inrichtingen, wegen en plaatsen waar het publiek in de 
praktijk niet zal verblijven (zoals natuurgebieden met een hek erom, terreinen van het Ministerie van 
Defensie, akkers en spoorwegen). Voor de blootstellingstijd geldt dat deze significant moet zijn ten 
opzichte van een etmaal. Een plaats met significante blootstelling kan bijvoorbeeld een woning, 
school, winkel, loods of sportterrein zijn. Op plaatsen waar geen sprake is van significante  
blootstelling hoeft de luchtkwaliteit niet beoordeeld te worden.  
 
Uit de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 blijkt dat de emissie van fijn stof bij agrarische 
bedrijven met standaard rekenmethode 3 (SRM3) berekend moeten worden. Het luchtkwaliteitsmodel 
ISL3a (welke voldoet aan SRM3) is specifiek bedoeld om de gevolgen van (agrarische en industriële) 
puntbronnen op de luchtkwaliteit in de omgeving te bepalen. 
Fijn stof komt vooral vrij vanwege de emissie van huid-, mest-, voer- en strooiseldeeltjes uit de 
stallen. De beoordeling richt zich dan ook met name op de concentratie fijn stof afkomstig van het 
houden van dieren.  
 
Op 12 december 2018 is de gewijzigde Regeling beoordeling luchtkwaliteit (Rbl) gepubliceerd. Om te 
voorkomen dat nieuwe overschrijdingen van de grenswaarden voor zwevende deeltjes ontstaan, is in 
het tweede lid van artikel 73 voorgeschreven dat onder bepaalde omstandigheden een meer 
gedetailleerde cumulatieve berekening nodig is. Met de wijziging is het vanaf 1 januari 2019 daarom 
in bepaalde gevallen verplicht om bij de toetsing van een oprichting of wijziging van een veehouderij 
ook omliggende veehouderijen in een straal van 500 meter in te voeren in het rekenprogramma 
ISL3a. Deze meer gedetailleerde cumulatieve berekening is alleen nodig bij veehouderijen die een 
aanvraag indienen met een totale fijnstof emissie van meer dan: 

• 500 kg/jaar als de achtergrondconcentratie hoger is dan 27 µg/m3, of  

• 800 kg/jaar ongeacht de achtergrondconcentratie.  
 
Bij de beoordeling is gebleken dat de totale emissie in de aangevraagde situatie minder is dan 500 kg 
PM10 /jaar. Een meer gedetailleerde cumulatieve berekening is daarom in dit geval niet nodig. 
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Emissiefactoren fijn stof 
Op grond van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 moet voor de berekening van concentraties 
van fijn stof gebruik worden gemaakt van de meest actuele emissiegegevens die zijn gepubliceerd 
(voor het laatst in oktober 2019) op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.  
 
Besluit emissiearme huisvestingssystemen voor landbouwhuisdieren (Besluit emissiearme huisvesting) 
In het Besluit emissiearme huisvesting is bepaald dat in een dierenverblijf dat is opgericht op of na 1 
juli 2015 geen huisvestingssystemen worden toegepast met een emissiefactor voor zwevende deeltjes 
(PM10) die hoger is dan de maximale emissiewaarde voor zwevende deeltjes (PM10) die voor de 
desbetreffende diercategorie is opgenomen.  
Alleen voor pluimvee zijn in het Besluit emissiearme huisvesting maximale emissiewaarden 
opgenomen voor zwevende deeltjes (PM10). 
 
De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de luchtkwaliteit 
Onderhavige inrichting betreft een veehouderij. Bij veehouderijen is in het kader van de genoemde 
luchtkwaliteitseisen met name de emissie van zwevende deeltjes (PM10 en PM2,5), ofwel fijn 
stofemissie van belang. 
 
Voor zwevende deeltjes (PM10) gelden de volgende grenswaarden: 

- 40 microgram per m3 (µg/m3 ) als jaargemiddelde concentratie; 
- 50 microgram per m3 (µg/m3 ) als vierentwintig-uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt 

dat deze maximaal vijfendertig maal per kalenderjaar mag worden overschreden. 
Voor zwevende deeltjes (PM2,5) gelden de volgende grenswaarden: 

- 25 microgram per m3, gedefinieerd als jaargemiddelde concentratie. 
  
Toetsing fijn stof (PM10) afkomstig van dieren 
Bij de aanvraag is een berekening gevoegd ((bijlage 31 bij het MER) van de emissie van zwevende 
deeltjes als gevolg van de activiteiten waarvoor deze vergunning wordt aangevraagd. Aan de hand 
van de emissiefactoren is daarin met behulp van het rekenprogramma ISL3a versie 2018-1 een 
berekening gemaakt van de luchtkwaliteit ter plaatse. Inmiddels is er een nieuwe versie uit van het 
rekenprogramma ISL3a, namelijk versie 2019. Met deze nieuwe versie is een nieuwe berekening 
uitgevoerd (zie bijlage 1). Uit deze berekening, zie onderstaande tabel, blijkt dat de emissie van 
zwevende deeltjes ter plaatse van relevante beoordelingspunten niet boven de 40 microgram per m3 
komt en dat er minder dan 35 maal per jaar een overschrijding is van de vierentwintig-uurgemiddelde 
concentratie.  
 
Tabel 4: Toetsing Luchtkwaliteit (fijn stof PM10) aangevraagde situatie 

Beoordelingspunt 

Jaargemiddelde concentratie Dagen met overschrijding van de 
24-uurgemiddelde concentratie 

Aangevraagd Norm Aangevraagd Norm 

Grotesteeg 27 17.67 40 6.2 35 

Grotesteeg 27 17.67 40 6.2 35 

Grotesteeg 27 17.67 40 6.2 35 

Grotesteeg 27 17.66 40 6.2 35 

Herenvennenweg 30 18.37 40 6.5 35 

Herenvennenweg 30 18.37 40 6.5 35 

Diesterbaan 35 17.72 40 6.2 35 

Grotesteeg 27 17.67 40 6.2 35 

 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat er overal voldaan wordt aan de norm. De bepalingen van de Wet 
milieubeheer voor de luchtkwaliteitseisen staan verlening van de aangevraagde vergunning niet in de 
weg. Ook wordt voldaan aan de strengere WHO advieswaarde van 20 µg/m3 (advieswaarde van de 
Wereldgezondheidsorganisatie) die de GGD hanteert. 
 
Toetsing fijn stof (PM2,5) afkomstig van dieren 
Voor zwevende deeltjes (PM2,5) geldt met ingang van 1 januari 2015 een grenswaarde voor de 
bescherming van de gezondheid van de mens van 25 microgram per m³, gedefinieerd als 
jaargemiddelde concentratie. Er zijn al wel commerciële rekenprogramma's op de markt waarmee de 
verspreiding van PM2,5 berekend kan worden. Er zijn echter nog geen emissiefactoren voor PM2,5 
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vastgesteld, dus het is op dit moment niet mogelijk om de blootstelling te bepalen. De fractie PM2,5 

bevat vooral de deeltjes die ontstaan door condensatie van verbrandingsproducten of door reactie van 
gasvormige luchtverontreiniging. Ook stof dat, bijvoorbeeld in de vorm van roet en rook, rechtstreeks 
vrijkomt bij verbrandingsprocessen zoals bij transport, industrie en consumenten, bestaat vooral uit 
kleinere deeltjes. Stof dat vrijkomt bij mechanische bewegingen, zoals wegdekslijtage en stalemissies, 
betreft vooral deeltjes die groter zijn dan PM2,5. Veehouderijen vormen voor zover bekend geen 
belangrijke bron van PM2,5 emissies. 
 
In de monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma (NSL) 2014 zijn berekeningen 
uitgevoerd voor de fijnere fractie van fijn stof, PM2,5. Daaruit blijkt dat er in 2015 geen overschrijding 
van de jaarnorm PM2,5 geconstateerd wordt. Dit bleek overigens ook al uit de monitoringsrapportage 
NSL 2013. 
 
Volgens informatie van Infomil is de PM10 bepalender dan PM2,5. Het PM2,5 maakt als lichtere fractie 
onderdeel uit van het PM10. De grenswaarden voor PM10 liggen daarbij erg dicht bij die van PM2,5. Een 
overschrijding van de grenswaarde voor PM2,5 zal in de praktijk eerst optreden voor het toegestane 
aantal overschrijdingsdagen voor PM10. Dit gebeurt doorgaans bij een jaargemiddelde PM10 
concentratie van rond de 32-33 microgram per m³. Nu de berekende jaargemiddelde PM10 
concentratie in de aangevraagde situatie maximaal 18.37 microgram per m³ is, kan gesteld worden 
dat er geen overschrijding van de grenswaarde van PM2,5 plaats zal vinden. 
 
Toetsing fijn stof en stikstofdioxide afkomstig van verkeersbewegingen 
Ook verkeersbewegingen zorgen voor emissies van fijn stof en daarnaast ook voor de emissie van 
stikstofdioxide. De fijn stof emissie afkomstig van de verkeersbewegingen zijn, in vergelijking met de 
emissies afkomstig van dieren, echter zeer beperkt. Ook de emissie van stikstofoxide is zeer beperkt. 
Dit blijkt uit de berekening met de NIBM tool van Infomil. NIBM staat hierbij voor Niet In Betekenende 
Mate. Uit deze berekening is gebleken dat de emissie van fijn stof en stikstofdioxide afkomstig van 
verkeersbewegingen NIBM is en daarom als niet significant aan te merken is.  
 
 
3.4.4. (Volks)gezondheid 

 
Algemeen 
Als door het in werking zijn van een inrichting risico's voor de volksgezondheid kunnen ontstaan, 
moeten deze risico’s bij de beoordeling van een vergunningaanvraag worden meegenomen. 
 
Op 7 juli 2016 is het onderzoek 'Veehouderij en Gezondheid Omwonenden gepubliceerd (RIVM 
rapport, kenmerk 2015 – 0058, 5 juli 2016,hierna ‘ VGO-onderzoek'). Het doel van het VGO-
onderzoek  was om meer duidelijkheid te verkrijgen over mogelijke gezondheidseffecten van de 
veehouderij op de gezondheid van omwonenden, vooral infectieziekten en luchtwegaandoeningen in 
relatie tot luchtverontreiniging (zoals fijnstof en endotoxinen). Het VGO-onderzoek richtte zich op 
mogelijke verbanden tussen stoffen en micro-organismen van veehouderijen en gezondheidseffecten. 
De bevindingen van dit VGO-onderzoek hebben aanleiding gegeven voor vervolgonderzoek. Als 
vervolg hierop is op 16 juni 2017 het onderzoek “Veehouderij en Gezondheid Omwonenden 
(aanvullende studies), Analyse van gezondheidseffecten, risicofactoren en uitstoot van bioaerosolen” 
gepubliceerd (RIVM-rapport 2017-0062, hierna VGO-2). Op 22 oktober 2018 is het eerste 
deelonderzoek van het onderzoeksprogramma VGO gepubliceerd (Longontsteking in de nabijheid van 
geiten- en pluimveehouderijen: actualisering van gegeven uit huisartsenparktijken 2014-2016, hierna 
VGO-3). 
 
In deze studies zijn een aantal mogelijke relaties tussen veehouderij en gezondheidseffecten 
geconstateerd: 
- Duidelijk is geworden dat de afstand tot veehouderijen er toe doet. Uit luchtmetingen in de 

woonomgeving blijkt dat de concentratie endotoxinen in de lucht toeneemt naarmate de afstand 
tot een veehouderij kleiner wordt en/of het aantal (dichtheid) veehouderijen in een gebied groter 
wordt. Veehouderijsectoren met de hoogste uitstoot van fijnstof, zoals pluimvee- en 
varkenshouderij, dragen duidelijk bij aan de concentratie van endotoxinen in de leefomgeving. 
Opvallend was verder dat ook sectoren van de veehouderij die niet bekendstaan om een hoge 
uitstoot van stoffen toch substantieel lijken bij te dragen aan de concentratie van endotoxinen in 
de leefomgeving.  

- Er zijn sterke aanwijzingen dat fijnstof en componenten ervan mensen gevoeliger maken voor 
luchtweginfecties en dat er een verminderde longfunctie is bij een hoge concentratie van 
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ammoniak in de lucht. Specifieke ziekteverwekkers afkomstig van dieren kunnen echter niet 
worden uitgesloten. 

- De onderzoeken bevestigen de conclusie dat mensen met COPD, die in de buurt van 
veehouderijen wonen, vaker en ernstiger klachten hebben dan mensen die op grotere afstand van 
veehouderijen wonen. Daar staat tegenover dat bij mensen die dicht bij een veehouderij wonen 
astma en neusallergie minder voor komen. 

- Uit VGO-2 blijkt dat rondom geitenhouderijen mensen een grotere kans op longontsteking 
hebben. Eerder zijn hiervoor al aanwijzingen gevonden, die nu nader onderbouwd zijn over een 
langere periode. De onderzoekers zien deze toename over alle jaren van 2007 tot en met 2013, 
dus ook na de Q koortsepidemie, die van 2007 tot en met 2010 plaatsvond. De Q koortsepidemie 
heeft waarschijnlijk tijdens de vroege jaren bijgedragen aan het verhoogde aantal 
longontstekingen. Het is echter geen verklaring van het verhoogde risico vanaf 2011. Wat deze 
toename wel veroorzaakt, is nog onduidelijk. Om de oorzaak van de gevonden signalen van 
verhoogde longstekingen rond geitenbedrijven te onderzoeken zijn een aantal 
vervolgonderzoeken opgestart. 

- Uit het aanvullende VGO-3 onderzoek komt naar voren dat bij mensen die in de buurt van 
geitenhouderijen wonen, ook in de jaren 2014 tot en met 2016 vaker longontstekingen voor 
komen. Het aantal extra gevallen van longontsteking in het onderzoeksgebied dat kan worden 
toegeschreven aan de geitenbedrijven is ongeveer 130 patiënten per 100.000 mensen per jaar. 
Dat komt neer op ongeveer 7,8% extra patiënten. Wat deze toename veroorzaakt, is nog 
onduidelijk. 

 
Omdat de VGO-onderzoeken de veehouderijsector als geheel betreft, kunnen er momenteel geen 
conclusies over een individueel bedrijf uit afgeleid worden. De onderzoeken houden immers geen 
rekening met de specifieke omstandigheden van/op dat bedrijf en de nabije omgeving van dat bedrijf. 
 
Ofschoon de onderzoeken wel een relatie tussen veehouderijen en gezondheid hebben aangetoond, 
ontbreken er vooralsnog de (wetenschappelijke) inzichten wat hiervan het oorzakelijk verband is. Niet 
duidelijk is wát precies de genoemde gezondheidseffecten veroorzaakt. Om meer inzicht te krijgen wat 
in de lucht rondom intensieve veehouderijen gebeurt, vinden momenteel diverse aanvullende 
onderzoeken plaats. De bevindingen en conclusies daarvan laten nog wel enige tijd op zich wachten.  
De resultaten van deze vervolgonderzoeken zijn van essentieel belang voor de vorming van algemeen 
aanvaarde wetenschappelijke inzichten en de ontwikkeling van een wettelijk en beleidsmatig 
toetsingskader.  
 
GGD-advies 
Op 5 september 2018 is de GGD om advies gevraagd naar aanleiding van de ingediende Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau (RDN) met betrekking tot onderhavig initiatief. Op 2 oktober 2018 heeft de 
GGD het gevraagde advies uitgebracht. Daarna is op 2 november 2018 nog aan de GGD gevraagd of 
het uitgebrachte advies aangepast moet worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek 
Veehouderij en Gezondheid Omwonenden III (VGO-3) dat op 22 oktober 2018 bekend is geworden. In 
VGO-3 is namelijk gebleken dat bij mensen die in de buurt van geitenhouderijen wonen, ook in de 
jaren 2014 tot en met 2016 vaker longontstekingen voorkomen. Op 5 november 2018 is door de GGD 
aangegeven dat hun advies niet aangepast hoeft te worden naar aanleiding van VGO-3. In het advies 
op de notitie RDN is door het college aangegeven dat op alle conclusies en aanbevelingen van de GGD 
ingegaan dient te worden bij het opstellen van het MER.  
 
Uit de aanvraag en het bijbehorende MER blijkt dat in het MER ingegaan is op alle conclusies en 
aanbevelingen van de GGD. Zo is aanvullend op de notitie RDN in de aanvraag de BBT (best 
beschikbare technieken)-maatregel opgenomen dat op de geitenstal een biologische luchtwasser 
geplaatst zal worden om de geurbelasting op de omliggende woningen te beperken. Hierdoor wordt 
voldaan aan de wettelijke normen en aan de strengere adviesnormen van de GGD op het gebied van 
geur. Daarnaast zijn in de aanvraag/MER diverse maatregelen beschreven die de ondernemer zal 
treffen om de verspreiding en uitstoot van zoönosenverwekkers en bacteriën te voorkomen dan wel te 
beheersen. Ook is in de aanvraag en MER opgenomen dat alleen de inrit die het verst van de 
woningen is gelegen gebruikt zal worden voor zwaarder transport.  
 
Omwonenden 
Omwonenden hebben grote moeite met de komst van de geitenhouderij. De voornaamste redenen 
zijn als volgt: 

- Ze vrezen dat de geitenhouderij ernstige nadelige gevolgen zal hebben voor hun gezondheid, 
en dan met name de forse toename van de kans op het krijgen van longontsteking zoals 
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aangetoond in diverse onderzoeken (met name VGO-onderzoeken) en uitgebreid in het nieuws 
(Zembla) is behandeld. 

- Daarnaast vinden zij dat de locatie als zodanig niet geschikt is voor een dergelijk bedrijf gelet 
op de ligging aan de rand van de kern van Altweerterheide, op 400 meter van een lagere 
school, op 500 meter afstand van het buurtschap de Meijbaan, direct naast een grote 
horecavoorziening, in een intensief voor recreatie en sportdoeleinden gebruikt gebied, op 
minder dan 2 km van de 43 door de gemeente uit te geven kavels op het voormalige MOB-
complex en op 200-300 meter afstand van een locatie waar 16 kleinschalige zorgplaatsen voor 
kwetsbare ouderen in combinatie met maatschappelijke stages en natuurontwikkeling zijn 
beoogd.  

- Bij twijfel of een initiatief ernstige nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid van 
omwonenden niet inhalen, oftewel geen vergunning verlenen. 

 
Recente jurisprudentie 
Voor het beoordelen van onderhavige aanvraag is recente jurisprudentie over geitenhouderijen in 
relatie tot gezondheid onderzocht. Hieruit blijkt dat met betrekking tot het gezondheidsaspect met 
name het voorzorgsbeginsel van belang is. 
 
Voorzorgsbeginsel 
Uit het voorzorgsbeginsel, dat voortvloeit uit artikel 2 en 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten 
van de Mens (EVRM), volgt dat de afwezigheid van zekerheid over het intreden van milieuschade, 
gelet op de wetenschappelijke en technische kennis op een bepaald moment, niet kan rechtvaardigen 
dat een staat effectieve en proportionele maatregelen nalaat die zijn gericht op het voorkomen van 
ernstige en onomkeerbare milieuschade.  
 
Anderzijds brengt het voorzorgsbeginsel niet met zich dat de enkele vrees voor risico’s tot 
maatregelen moet leiden. Met hypothetische risico’s die berusten op wetenschappelijk niet bewezen 
veronderstellingen, hoeft geen rekening te worden gehouden. Daar staat tegenover dat het bevoegd 
gezag bij onzekerheid over het bestaan en de omvang van risico’s voor de volksgezondheid 
beschermende maatregelen mag nemen, zonder te hoeven wachten totdat ten volle blijkt dat deze 
risico’s inderdaad bestaan en groot zijn. Er moeten dan wel redelijke gronden zijn om gevaar voor de 
volksgezondheid aan te nemen en bovendien moet de gevreesde schade significant zijn. 
 
Er zijn meerdere uitspraken van de Raad van State bekend waaruit blijkt dat het voorzorgsbeginsel in 
relatie tot de volksgezondheid, gezien het aanzienlijke aantal vragen waarvoor verder 
wetenschappelijk onderzoek vereist is, geen reden is om de omgevingsvergunning te weigeren.  
Voor zover bekend zijn er dit jaar door de Raad van State 2 uitspraken over geitenhouderijen gedaan.  
 
Een uitspraak dateert van 6 februari 2019 en gaat over het omzetten van een paardenhouderij naar 
een geitenhouderij (houden van 1200 opfokgeiten) in Weert. In deze uitspraak is onder meer 
overwogen dat uit het rapport van het RIVM blijkt dat rond geitenhouderijen mensen vaker een 
longontsteking hebben en dat het nog onduidelijk is wat de oorzaak is van deze longontstekingen. In 
het rapport wordt gesteld dat al wel duidelijk is dat Q-koorts geen verklaring voor het verhoogde risico 
biedt en dat geitenhouderijen voor zover bekend weinig fijnstof en endotoxinen uitstoten. Om 
specifieke oorzaken van deze toename te achterhalen is volgens het RIVM meer onderzoek nodig. Pas 
dan kunnen volgens het RIVM bedrijfsgerichte maatregelen worden aanbevolen. Volgens de Raad van 
State heeft de Rechtbank terecht, rekening houdend met het rapport van het RIVM van juni 2017, 
geoordeeld dat het college zich op het standpunt heeft kunnen stellen dat het in werking hebben van 
de inrichting niet zodanige risico's voor de volksgezondheid kan opleveren dat de omgevings-
vergunning om die reden had moeten worden geweigerd. 
 
Een nog recentere uitspraak van de Raad van State dateert van 7 augustus 2019 over de uitbreiding 
van een geitenhouderij (uitbreiding van 3.850 naar 6.020 geiten, waarvan 4.400 melkgeiten, 1.510 
opfokgeiten en 110 bokken) in Baarle-Nassau. Anders dan de Rechtbank vindt de Raad van State dat 
het college terecht aanvoert dat het VGO-onderzoek geen algemeen aanvaarde wetenschappelijke 
inzichten bevat. Verder vindt de Raad van State, ook anders dan de Rechtbank, dat niet aannemelijk 
gemaakt is dat een minimumniveau in de aantasting van het milieu is overschreden, zodat niet 
gesteld kan worden dat er sprake is van de schending van artikel 8 van de EVRM.  
 
Tegenover de uitspraken van de Raad van State staat lagere rechtspraak van de rechtbank Zeeland – 
West Brabant van 14 maart 2019. Deze uitspraak gaat over een geweigerde omgevingsvergunning 
milieu voor het uitbreiden van een geitenhouderij met 1.999 melkgeiten en een mestopslag in Etten-
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Leur. Kort samengevat zag het bevoegd gezag in de uitkomsten van het onderzoekstraject VGO– 
waaruit onder andere blijkt dat mensen die in een straal van twee kilometer rondom een 
geitenhouderij wonen een verhoogde kans op longontsteking hebben – voldoende aanleiding om de 
uitbreiding met toepassing van het voorzorgsbeginsel te weigeren. Het gaat daarbij met name om de 
rapporten VGO-2 van 16 juli 2017 en VGO-3 van 22 oktober 2018. De rechtbank achtte het voor de 
weigering op grond van het voorzorgsbeginsel niet nodig dat oorzakelijke verbanden zijn aangetoond 
en evenmin dat de precieze oorzaak van de verhoogde kans duidelijk is. Vergunningvoorschriften 
waren volgens de rechtbank juist vanwege het gebrek aan inzicht in de oorzakelijke verbanden niet 
mogelijk. De rechtbank refereerde verder aan de beoordelingsvrijheid die het bevoegd gezag heeft. 
Tot slot achtte de rechtbank van belang dat het bevoegd gezag de specifieke situatie (binnen een 
straal van twee kilometer twee woonwijken en meerdere intensieve veehouderijen en een 
verdubbeling van het aantal geiten) nadrukkelijk in de beoordeling had betrokken. Het 
weigeringsbesluit haalde de eindstreep.  
Uit navraag is gebleken dat geen beroep is aangetekend bij de Raad van State tegen dit besluit. 
 
Overwegingen college 
 
Gezondheid 
Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is de 
bestrijding van besmettelijke dierziekten primair geregeld in andere wetgeving dan de Wet 
milieubeheer. Daarnaast blijft in het kader van vergunningverlening krachtens de Wet milieubeheer 
ruimte voor een aanvullende toets (zie bijvoorbeeld uitspraak ECLI:NL:RVS:2014:2890, 
rechtsoverweging 4.2.).  
 

Beoordelingsruimte 
Daarnaast komt het college beoordelingsruimte toe bij de beslissing tot het verlenen of weigeren van 
de omgevingsvergunning voor de activiteit ‘milieu’ (zie uitspraak ECLI:NL:RVS:2017:2022, 
rechtsoverweging 3.1. en de voornoemde uitspraak van de Rechtbank Zeeland – West Brabant).  
 
Causaal verband voldoende aannemelijk 
Het college stelt zich primair op het standpunt dat uit de meeste recente uitkomsten van de VGO-
onderzoeken een causaal verband volgt tussen wonen in de buurt van een geitenhouderij en een 
verhoogde kans op longontsteking. Subsidiair is het college van mening dat preventief handelen ook 
bij minder vergaande zekerheid mogelijk is. Het bestaan van algemeen aanvaarde wetenschappelijke 
inzichten is geen noodzakelijke voorwaarde voor het bestaan van de bevoegdheid tot weigering van de 
vergunning. 
 

Strekking voorzorgsbeginsel 
Het voorzorgsbeginsel brengt met zich mee dat preventief handelen geboden kan zijn in situaties 
waarin onzekerheid bestaat over de aard en omvang van bepaalde milieueffecten, gezondheidsrisico’s 
daaronder begrepen. Het voorzorgbeginsel gaat er namelijk vanuit dat afwezigheid van 
wetenschappelijke zekerheid over het intreden van gezondheidsschade voor de overheid geen reden 
kan zijn om af te zien van proportionele maatregelen ter afwending van dat gevaar.   
 
Recente jurisprudentie over geiten in relatie tot VGO-onderzoeken 
Gelet op de bestaande recente jurisprudentie specifiek over geitenhouderijen (zie het kopje “recente 
jurisprudentie” hierboven) hebben de volgende omstandigheden bij onze overwegingen een rol 
gespeeld. 
 
Gebleken is dat bovengenoemde uitspraken van de Raad van State over geitenhouderijen in Weert en 
Baarle-Nassau beide gaan over besluiten waarbij ten tijde van het nemen van het besluit alleen maar 
het eerste VGO onderzoek bekend was (en waar dus VGO-2 en VGO-3 nog niet bekend waren). In de 
uitspraak van 6 februari 2019 wordt nog wel opgemerkt dat het college in het beroep alsnog op VGO-
2 is ingegaan en daarin terecht geen aanleiding heeft gezien een ander standpunt in te nemen. In 
beide uitspraken van de Raad van State is niet aan VGO-3 getoetst. In de uitspraak van de Rechtbank 
Zeeland – West Brabant over een geitenhouder in Etten-Leur is wel aan VGO-2 en VGO-3 getoetst. 
 
In de uitspraak van de Rechtbank Zeeland – West Brabant wordt specifiek gerefereerd aan de 
beoordelingsvrijheid van het bevoegd gezag. In de uitspraak staat: 
 

Tussen partijen is niet in geschil en ook de rechtbank stelt vast dat het college de mogelijke 
nadelige effecten voor de volksgezondheid bij de beoordeling van de onderhavige aanvraag 
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moest betrekken en, indien het daartoe aanleiding zag, bevoegd was de beoogde omgevings-
vergunning eerste fase voor de activiteit milieu, op grond van het voorzorgbeginsel te 
weigeren. Het is in een dergelijk geval aan het beslissende orgaan om te motiveren waarom 
het voorzorgbeginsel in dit specifieke geval noopt tot weigering van de omgevingsvergunning. 
Het beslissende orgaan komt daarbij zoals gezegd beoordelingsruimte toe, hetgeen met zich 
brengt dat de rechtbank het besluit van het college terughoudend dient te toetsen.  

 
Uit de uitspraak van de Rechtbank Zeeland – West Brabant blijkt dat het voorzorgsbeginsel wel 
degelijk een weigeringsgrond kan zijn als dit maar voldoende gemotiveerd is: 
 

Het college heeft in zijn besluitvorming gewezen op meerdere wetenschappelijke 
onderzoeksrapporten, waaronder het op 16 juni 2017 door het RIVM uitgebrachte rapport 
“Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (aanvullende studies): Analyse van 
gezondheidseffecten, risicofactoren en uitstoot van bio-aerosolen”. Daaruit blijkt een 
verhoogde kans op longontsteking voor mensen die in een straal van 2 kilometer rondom een 
geitenhouderij wonen. De relatie tussen geitenhouderijen en het aantal gevallen van 
longontsteking in de omgeving is daarmee aangetoond door deskundigen. De oorzaak voor 
deze verhoogde ziektedruk is echter nog onbekend en daarnaar is nader onderzoek nodig. De 
uitkomsten van dit nadere onderzoek worden pas op termijn verwacht. Het college acht het 
gelet op het voorzorgbeginsel ongewenst om de uitbreiding van deze geitenhouderij op dit 
moment toe te staan.  
De rechtbank ziet geen aanleiding voor het oordeel dat het college het aspect volksgezondheid 
op onzorgvuldige of onjuiste wijze heeft beoordeeld. Voor een weigering van een 
omgevingsvergunning op grond van het voorzorgbeginsel is niet nodig dat aangetoond is dat 
de verbanden tussen luchtkwaliteit en gezondheidseffecten rond geitenhouderijen oorzakelijk 
zijn. Het college wijst er terecht op dat het hier gaat om een beoordeling van de bevoegdheid 
van het college om de omgevingsvergunning te verlenen. Dat het RIVM-rapport geen 
algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten in de zin van aangetoonde of waarschijnlijke 
oorzakelijke verbanden bevat, maakt niet dat het college aan dit rapport in zijn afweging geen 
doorslaggevende betekenis heeft mogen toekennen. Uit dit rapport blijkt voldoende dat er een 
sterke associatie bestaat tussen het wonen in de buurt van een geitenhouderij en een sterk 
verhoogde kans op longontsteking. Het latere rapport van de Gezondheidsraad van 14 februari 
2019 en het rapport “Veehouderij en Gezondheid Omwonenden III - Longontsteking in de 
nabijheid van geiten- en pluimveehouderijen; actualisering van gegevens uit 
huisartsenpraktijken 2014 – 2016” van Wageningen University & Research van 23 oktober 
2018 bevestigen die bevindingen. Dat de precieze oorzaak van die verhoogde kans nog niet 
duidelijk is, maakt niet dat het college niet heeft mogen concluderen dat er een verhoogd 
gevaar voor de volksgezondheid bestaat. Het college heeft de over de oorzaken van dat 
gevaar bestaande onduidelijkheid in zijn afweging mogen betrekken. 
 
Het voorgaande laat echter onverlet dat een enkele verwijzing naar het RIVM-rapport naar het 
oordeel van de rechtbank onvoldoende is. Het college dient te motiveren waarom de 
bestaande onduidelijkheid over de gezondheidsrisico’s in dit specifieke geval aan een verlening 
van de omgevingsvergunning in de weg staat. 
Ten aanzien van deze specifieke situatie heeft het college in het aanvullende verweerschrift 
van 15 januari 2019 en ter zitting nader toegelicht dat zich binnen een straal van twee 
kilometer - de in het RIVM-rapport genoemde afstand - van deze geitenhouderij twee 
woonwijken ( [woonwijk] en [woonwijk] ) bevinden. In dit gebied bevinden zich meer 
intensieve veehouderijen. Voorts heeft het college erop gewezen dat het aantal geiten wordt 
verdubbeld en dat niet duidelijk is wat het effect daarvan is. Het college wil niet het risico 
nemen dat de gezondheidsbelasting van de bewoners van deze wijken dientengevolge fors 
toeneemt. 
Naar het oordeel van de rechtbank heeft het college hiermee alsnog voldoende gemotiveerd 
waarom het voorzorgbeginsel juist in deze specifieke situatie dient te leiden tot weigering van 
de omgevingsvergunning. 

 
Ernstige risico’s 
Het VGO-3 onderzoek bevestigt de al in 2017 vastgestelde sterke associatie tussen wonen in de buurt 
van een geitenhouderij en een gemiddeld groter aantal gevallen van longontsteking.  
Verder blijkt dat onder bewoners bij wie binnen twee kilometer rondom de woning één geitenhouderij 
ligt, 32%, 24% en 25% (resp. 2014, 2015, 2016) meer gevallen van longontsteking optreden 
vergeleken met bewoners zonder geitenhouderij binnen twee kilometer van de woning (VGO-3, p.6).  
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Onderhavige situatie 
In onderhavige situatie ligt binnen 2 km van de aangevraagde geitenstal de kern van Altweerterheide 
en een gedeelte van de woonwijk aan de Zuidwestkant van Weert. In dit gebied bevinden zich ook 
andere (intensieve) veehouderijen en een andere geitenhouderij. Ook liggen er op korte afstand van 
de geitenhouderij een aantal burgerwoningen. Daarnaast gaat het hier om een oprichting van een 
nieuwe geitenhouderij, waarbij niet duidelijk is wat het effect daarvan is. Het college wil niet het risico 
nemen dat de gezondheidsbelasting van de bewoners van deze wijken en woningen dientengevolge 
fors toeneemt. De twijfel is in deze situatie dusdanig groot dat het college geen andere optie ziet dan 
de vergunningaanvraag af te wijzen. 
 
Met nadruk wijst het college er op dat het belang van bescherming van de volksgezondheid zwaar 
weegt. Er zijn voldoende aanwijzingen dat wonen in de nabijheid van geitenhouderijen leidt tot een 
significante bijdrage aan de kans op het ontwikkelen van een longontsteking. Een dergelijke 
aanduiding is potentieel levensbedreigend, zeker voor risicogroepen als ouderen. Wij zijn ons bewust 
van onze strikte verzekeringsplicht op grond van artikel 2 van het EVRM om burgers te beschermen 
tegen levensbedreigende risico’s en onze inspanningsplicht op grond van artikel 8 van het EVRM. 
 
Minder verstrekkende maatregelen (nog) niet mogelijk 
De vraag hoe het nu komt dat wonen in de buurt van een geitenhouderij leidt tot een verhoogd risico 
op longontsteking, kan thans niet worden beantwoord. Daarvoor moet nu eenmaal bekend zijn welke 
maatregelen doeltreffend en doelmatig zijn. Die inzichten ontbreken helaas vooralsnog. Het is dan ook 
niet mogelijk om de oorzaak of oorzaken preventief aan te pakken door het stellen van (beperkende) 
voorschriften in de vergunning. Dat betekent dat het op dit moment niet mogelijk is om te volstaan 
met een lichter middel dan weigering van de gevraagde omgevingsvergunning. 
 
 
3.5. Toetsing aan overige aan WABO verbonden milieucriteria  

 
3.5.1. Afvalstoffen 

Uit de aanvraag kan worden opgemaakt dat de navolgende afvalstoffen uit de inrichting vrijkomen: 
- kadavers; 
- papier/karton; 
- overige afvalstoffen van huishoudelijke aard. 
 
In de vergunning kunnen voorschriften opgenomen worden ten behoeve van de opslag, het 
gescheiden inzamelen en het afvoeren van afvalstoffen die in aanmerking komen voor recycling of 
hergebruik. Gezien de aard en omvang van de afvalstoffen die uit de inrichting vrijkomen, wordt een 
preventie-onderzoek in het kader van de “verruimde reikwijdte” (naar reductie en hergebruik van 
afvalstoffen) niet zinvol geacht. 
 
Nu de onderhavige aanvraag om vergunning wordt geweigerd, acht het college het weinig zinvol met 
betrekking tot dit aspect voorschriften aan de vergunning te verbinden.  
 
3.5.2. Geluid 

De geluidbelasting van de aangevraagde activiteiten op geluidgevoelige objecten in de omgeving is 
beoordeeld met behulp van de “Handreiking industrielawaai en vergunningverlening” d.d. 21 oktober 
1998 van het Ministerie van VROM (de Handreiking). Hierbij zijn met name hoofdstuk 3 (paragraaf 
3.2) en hoofdstuk 4 van de Handreiking van belang.  
 
Binnen de inrichting zijn de volgende akoestisch relevante bronnen aanwezig: 
- ventilatoren luchtwasser; 
- aan- en afvoerbewegingen met zwaar transport (vindt volgens de aanvraag/MER alleen plaats via de  
inrit die het verst van de woningen is gelegen, namelijk op een afstand van ten minste 90 m). 
 
Representatieve bedrijfssituatie 
Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand 
waarbij de inrichting volledig gebruik maakt van de volledige capaciteit in de betreffende 
beoordelingsperiode. In de representatieve bedrijfssituatie worden het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau, de maximale geluidniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking 
zijn van de inrichting beoordeeld. 
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Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) 
Binnen de gemeente Weert is geen gemeentelijke nota industrielawaai vastgesteld.  
Daarom is voor de bepaling van de maximaal toegestane gemiddelde geluidbelasting aansluiting 
gezocht bij hoofdstuk 4 van de Handreiking, waarbij gebruik wordt gemaakt van richtwaarden 
gerelateerd aan de woonomgeving.  
 
Tabel 5a: Richtwaarden voor woonomgevingen 

 Aanbevolen richtwaarden in de woonomgeving in dB(A) 
Dag Avond Nacht 

Landelijke omgeving 40 35 30 

Rustige woonwijk, weinig verkeer 45 40 35 
Woonwijk in de stad 50 45 40 

 
Onderhavige inrichting ligt in het buitengebied van Weert. Gelet op de omgeving van de inrichting 
geldt een richtwaarde van 40 dB(A)-etmaalwaarde (landelijke omgeving).  
 
Gezien de aard en geringe omvang van de (akoestisch relevante) werkzaamheden en activiteiten en 
de grote afstand van de inrit voor zwaar transport tot de omliggende woningen kan in alle redelijkheid 
worden aangenomen dat aan deze richtwaarden kan worden voldaan.  
Nu de onderhavige aanvraag om vergunning wordt geweigerd, acht het college het weinig zinvol met 
betrekking tot dit aspect voorschriften aan de vergunning te verbinden.  
 
Maximale geluidniveau (LA,max) 
Voor het maximale geluidniveau (LA,max) moet volgens § 3.2 van de handreiking ter plaatse van 
geluidgevoelige objecten worden gestreefd naar het voorkomen van geluidsniveaus die meer dan 10 
dB boven het aanwezige gemiddelde geluidsniveau uitkomen. In gevallen waarbij niet aan deze 
waarden kan worden voldaan, kunnen normen worden gehanteerd die het maximum van 70 dB(A), 65 
dB(A) en 60 dB(A) niet overschrijden voor dag-, avond- en nachtperiode. Laatstgenoemde waarden 
zijn volgens vaste jurisprudentie regelmatig als aanvaardbaar aangemerkt.  
Gezien de aard en geringe omvang van de (akoestisch relevante) werkzaamheden en activiteiten en 
de grote afstand van de inrit voor zwaar transport tot de omliggende woningen kan in alle redelijkheid 
worden aangenomen dat aan deze richtwaarden kan worden voldaan.  
Nu de onderhavige aanvraag om vergunning wordt geweigerd, acht het college het weinig zinvol met 
betrekking tot dit aspect voorschriften aan de vergunning te verbinden.  
 
Indirecte hinder vanwege het verkeer van en naar de inrichting 
De beoordeling van het aspect `indirecte hinder´ (het verkeer van en naar de inrichting dat nog niet 
is opgenomen in het heersende verkeersbeeld) heeft plaatsgevonden op basis van de circulaire van 
VROM d.d. 29 februari 1996. In deze circulaire is een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A)-
etmaalwaarde opgenomen.  
 
Wij verwachten, gelet op het beperkt aantal verkeersbewegingen en de afstand van de omliggende 
woningen tot de weg, dat de indirecte hinder als gevolg van de inrichting de voorkeursgrenswaarde 
van 50 dB(A) etmaalwaarde niet overschrijdt.  
 
Ontbreken akoestisch onderzoek 
Gezien de aard en geringe omvang van de (akoestisch relevante) werkzaamheden en activiteiten en 
de grote afstand van de inrit voor zwaar transport tot de omliggende woningen kan in alle redelijkheid 
worden aangenomen dat aan de geldende richtwaarden kan worden voldaan. Daarom wordt het op dit 
moment niet noodzakelijk geacht dat een akoestisch onderzoek onderdeel dient uit te maken van de 
aanvraag.  
 
3.5.3. Energie 

 
In de Wabo is vastgelegd dat het bevoegd gezag bij een beslissing op de aanvraag voor een 
omgevingsvergunning, beoordeelt of de drijver van de inrichting de beste beschikbare technieken in 
de inrichting heeft toegepast. Deze technieken zijn mede nodig om energiegebruik te voorkomen of te 
beperken en hiermee energie te besparen. Bij het voorschrijven van energiemaatregelen weegt het 
bevoegd gezag de economische en technische haalbaarheid hiervan mee. 
 
Het bevoegd gezag kan aan de omgevingsvergunning voorschriften verbinden met de verplichting tot 
het doelmatig gebruik van energie en treffen van technische maatregelen.  
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Nu de onderhavige aanvraag om vergunning wordt geweigerd, acht het college het weinig zinvol met 
betrekking tot dit aspect voorschriften aan de vergunning te verbinden.  
 
Reikwijdte 
Het jaarlijkse energieverbruik van de inrichting bepaalt of het bedrijf onder de werkingssfeer van de 
energiebesparingsverplichting valt. 
 
Inrichtingen kunnen in drie verschillende categorieën worden ingedeeld: kleingebruikers, 
middelgebruikers en de grootgebruikers. Volgens de aanvraag is er sprak van een kleingebruiker. 
 
De plicht om energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen geldt 
niet voor kleinverbruikers. Kleinverbruikers zijn bedrijven en instellingen met een energieverbruik dat 
lager is dan 50.000 kWh en 25.000 m3 aardgasequivalenten. Ondanks dat er geen wettelijke 
verplichting bestaat om energie te besparen kan het wel lucratief zijn om energiebesparende 
maatregelen te nemen zoals het gebruik van energiezuinige verlichting, stook- of koelinstallatie. In de 
Activiteitenregeling zijn zogenoemde erkende maatregellijsten opgenomen die een overzicht geven 
van energiebesparingsmogelijkheden waarvan de investering zich binnen vijf jaar terugverdient. Wij 
gaan er van uit dat de drijver van de inrichting voldoende zorg zal hebben om zuinig met energie en 
grondstoffen om te gaan. 
 
 
3.5.4. Toetsing aan overige richtlijnen, regels en wetten 

Er heeft geen toets plaatsgevonden aan de bepalingen die in andere wetten en regels (zoals een 
besluit op basis van de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren) zijn gesteld dan wel op grond 
hiervan worden voorgeschreven. In sommige gevallen is ook voor deze wetten en regels een 
toestemming van het daarvoor betreffende bevoegde gezag nodig. 
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