Gegevens bevoegd gezag Gemeente Berkelland
Referentienummer

Datum ontvangst

Formulierversie
2010.01

Aanvraaggegevens
Aanvraagnummer

27483

Aanvraagnaam

Milieu, bouw 1e fase en sloop Grolseweg 19 Beltrum

Uw referentiecode

201001

Ingediend op

23-11-2010

Soort procedure

Uitgebreide procedure

Projectomschrijving

het eindresultaat is een nieuwe dragende zeugenstal,
een verlenging van de bestaande kraamstal, een nieuwe
gespeende biggenstal, een gewijzigde inrit,een nieuwe
berging annex garage, en twee nieuwe woonhuizen.
hiervoor zal in fase één aangevraagd worden: milieu, bouw
eerste fase en sloop. In de volgende fase de wijziging/
vergroting van het bouwvlak, wijziging inrit en tweede
fase bouw. De bouw van de twee woningen zal later
aangevraagd worden.

Opmerking

-

Gefaseerd

Ja, fase 1

Blokkerende onderdelen weglaten

Ja

Bijlagen die later komen

in overelg met bevoegd gezag zullen we de bijalgen
indienen.

Bijlagen n.v.t. of al bekend

zie hierboven

Bevoegd gezag

Omgevingsvergunning

Datum aanvraag:

Naam:

Gemeente Berkelland

Bezoekadres:

Marktstraat 1
7271 AX Borculo

Postadres:

Postbus 200
7270 HA Borculo

Telefoonnummer:

0545-250 250

Faxnummer:

0545-250 244

E-mailadres algemeen:

info@gemeenteberkelland.nl

Website:

www.gemeenteberkelland.nl

Contactpersoon:

Team Bouwen en Milieu, tel. 0545-250 250

Aanvraagnummer: 27483
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens
Aanvragergegevens
Locatie van de werkzaamheden
Werkzaamheden en onderdelen
Bouwwerk met agrarische functie bouwen
• Bouwen
• Slopen
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
• Revisie
• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
• Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden
Slopen en/of asbest verwijderen
• Slopen
Bijlagen

Omgevingsvergunning

Datum aanvraag:

Aanvraagnummer: 27483
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Gemeente Berkelland

Aanvrager bedrijf

Formulierversie
2010.01
1

2

Bedrijf

KvK-vestigingsnummer

092168820000

Statutaire naam

maatschap G. en G. G. van de Lagemaat

Handelsnaam

-

Contactpersoon

Geslacht

3

4

Omgevingsvergunning

Datum aanvraag:

Man
Vrouw

Voorletters

G.

Voorvoegsels

van de

Achternaam

Lagemaat

Functie

eigenaar en maat

Vestigingsadres bedrijf

Postcode

7156 LB

Huisnummer

19

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Grolseweg

Woonplaats

BELTRUM

Correspondentieadres

Postcode

6741 PG

Huisnummer

125

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Klomperweg

Woonplaats

LUNTEREN

Aanvraagnummer: 27483
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Gemeente Berkelland

Locatie

Formulierversie
2010.01
1

Adres

Postcode

7156 LB

Huisnummer

19

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Grolseweg

Plaatsnaam

BELTRUM

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag voor meerdere adressen
of percelen?
Toelichting op locatie
2

Ja
Nee
-

Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel

Omgevingsvergunning

Datum aanvraag:

Aanvraagnummer: 27483

U bent eigenaar van het perceel
U bent erfpachter van het perceel
U bent huurder van het perceel
Anders
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Gemeente Berkelland

Bouwen

Formulierversie
2010.01

Bouwwerk met agrarische functie bouwen
1

De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?
Eventuele toelichting

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst
Het bouwen van een kraamstal, zeugen- en biggenstal.

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?
2

Ja
Nee

Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Bijgebouw

Naam van het bijgebouw of
bouwwerk

Zeugen-en biggenstal

Let op: gaat u werkzaamheden uitvoeren in een grondwaterbeschermingsgebied
of op een gesloten stortplaats? Dan moet u een extra bijlage toevoegen aan
uw aanvraag. U kunt deze bijlage downloaden op de [url=http://www.infomil.nl/
stortplaatsgrondwaterbeschermingsgebied]website van Infomil[/url].
3

Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

4

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in m2
voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in
m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

6560

Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Omgevingsvergunning

Datum aanvraag:

Ja
Nee

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?

35530

Aanvraagnummer: 27483
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5

Oppervlakte bebouwd terrein

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

6

7

Ja
Nee

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

587

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

7148

Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

Gebruik

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

Wonen
Overige gebruiksfuncties
Agrarisch

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?
Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.
8

Wonen
Overige gebruiksfuncties
Agrarisch

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 B1 VO B2 GO B2 VO B3 GO B3 VO B4 GO B4 VO B5 GO B5 VO
(m2)
(m2)
(m2)
(m2)
(m2)
(m2)
(m2)
(m2)
(m2)
(m2)

Bijeenkomst
Cel
Gezondheidszorg
Industrie

6560

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

Omgevingsvergunning

Datum aanvraag:

Aanvraagnummer: 27483
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Onderdelen

Materiaal

Kleur

Gevels

Baksteen

Rood

Damwand

Donkergroen

- Voegwerk

Cement

Grijs

Kozijnen

Hout / kunststof

Wit

- Ramen

Kunststof

Wit

- Deuren

Hout / staal

Donkergroen

Dakgoten en boeidelen

Zink

Grijs

Dakbedekking

Golfplaten

Antraciet

- Plint gebouw
- Gevelbekleding
- Borstweringen

- Luiken
Balkonhekken

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

-

10 Mondeling toelichten

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

Omgevingsvergunning

Datum aanvraag:

Aanvraagnummer: 27483

Ja
Nee
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Gemeente Berkelland

Slopen

Formulierversie
2010.01-2010-1

Slopen en/of asbest verwijderen
1

Sloopwerkzaamheden

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?
2

Hoofdgebouw

Sloopwerkzaamheden

Wat wilt u precies gaan doen?

3

Het gehele bouwwerk slopen
Een deel van het bouwwerk slopen
Ik ga alleen asbest uit het bouwwerk verwijderen

Omschrijf eventueel uitgebreider
wat u wilt gaan doen

-

Waarvoor is het (gedeelte van het)
bouwwerk op dit moment in gebruik
of was het als laatste in gebruik?

Woonhuis

Slopen in een beschermd stads- en dorpsgezicht

Gaat het om een beschermd stadsof dorpsgezicht?
4

Afval en gevaarlijke stoffen

Om hoeveel sloopafval gaat het (in
m3)?

5

Ja
Nee

65

Zit er asbest in het te slopen
(gedeelte van het) bouwwerk?

Ja
Nee
Onbekend

Is het (te slopen gedeelte van
het) bouwwerk verontreinigd met
gevaarlijke stoffen?

Ja
Nee

Sloopmethode

Welke methode gebruikt u voor het
slopen?

Geef eventueel een toelichting op
wat u gaat doen. (In ieder geval als
u hierboven hebt ingevuld: "Met
behulp van groot materieel" of
"Anders".)

Omgevingsvergunning

Datum aanvraag:

Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld
met een voorhamer)
Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met
een pneumatische voorhamer)
Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld met een
bulldozer of sloopkogel)
Anders
Met behulp van een kraan

Aanvraagnummer: 27483
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6

Omgevingsvergunning

Datum aanvraag:

Gemeentespecifieke vragen

Slopen 01

Ja
Nee

Slopen 02

Ja
Nee

Aanvraagnummer: 27483
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Gemeente Berkelland

Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening

Formulierversie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen
(Milieu)
1

Omgevingsvergunning

Datum aanvraag:

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Wat is het huidige gebruik van het
bouwwerk en/of het bijbehorende
terrein waarvoor u de aanvraag
doet?

het is gedeeltelijk een bouwvlak en gedeeltelijk weiland.

Wat is het beoogde gebruik van het
bouwwerk en/of het bijbehorende
terrein waarvoor u de aanvraag
doet?

het zal worden gebruikt voor een agrarische bestemming te
weten een varkenshouderij.

Hebt u volgens het
bestemmingsplan een rapport
nodig over de archeologische
waarde van het terrein?

Ja
Nee

Is er een exploitatieplan voor de
locatie waar de activiteit wordt
uitgevoerd?

Ja
Nee

Aanvraagnummer: 27483
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Gemeente Berkelland

Slopen

Formulierversie
2010.01-2010-1

Bouwwerk met agrarische functie bouwen
7

8

Sloopwerkzaamheden

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

Bijgebouw

Naam of aanduiding van het
bijgebouw of bouwwerk

Zeugen-en biggenstal

Sloopwerkzaamheden

Wat wilt u precies gaan doen?

9

Het gehele bouwwerk slopen
Een deel van het bouwwerk slopen
Ik ga alleen asbest uit het bouwwerk verwijderen

Omschrijf eventueel uitgebreider
wat u wilt gaan doen

-

Waarvoor is het (gedeelte van het)
bouwwerk op dit moment in gebruik
of was het als laatste in gebruik?

Agrarisch

Slopen in een beschermd stads- en dorpsgezicht

Gaat het om een beschermd stadsof dorpsgezicht?

Ja
Nee

10 Afval en gevaarlijke stoffen

Om hoeveel sloopafval gaat het (in
m3)?

80

Zit er asbest in het te slopen
(gedeelte van het) bouwwerk?
Geef een exacte omschrijving van
de plaatsen waar het asbest zit.
Zonodig aangeven op een tekening

Ja
Nee
Onbekend
Golfplaten dakbedekking

Is het (te slopen gedeelte van
het) bouwwerk verontreinigd met
gevaarlijke stoffen?

Ja
Nee

11 Sloopmethode

Welke methode gebruikt u voor het
slopen?

Omgevingsvergunning

Datum aanvraag:

Aanvraagnummer: 27483

Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld
met een voorhamer)
Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met
een pneumatische voorhamer)
Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld met een
bulldozer of sloopkogel)
Anders

Gemeente Berkelland
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Geef eventueel een toelichting op
wat u gaat doen. (In ieder geval als
u hierboven hebt ingevuld: "Met
behulp van groot materieel" of
"Anders".)

Met behulp van een kraan

12 Gemeentespecifieke vragen

Omgevingsvergunning

Datum aanvraag:

Slopen 01

Ja
Nee

Slopen 02

Ja
Nee
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Gemeente Berkelland

Handelingen met gevolgen voor
beschermde natuurgebieden

Formulierversie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen
(Milieu)
1

Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

Kan het project waarvoor u een omgevingsvergunning aanvraagt gevolgen hebben voor een
Natura 2000-gebied of beschermd natuurmonument? Dan moet uw aanvraag op basis van de
Natuurbeschermingswet 1998 worden beoordeeld. Neem voor deze beoordeling contact op met uw
gemeente.
Vindt het project in of nabij één of
meerdere Natura 2000-gebieden
plaats?
Beschrijf om welk(e) Natura 2000gebied(en) het gaat en de afstand
in meters van elk gebied tot het
project.

Ja
Nee
Stelkampsveld en Vragender Veen

Vindt het project in of nabij een
beschermd natuurmonument
plaats?

Ja
Nee

Beschrijf uw belang bij
het verkrijgen van de
omgevingsvergunning.

voor het uitvoeren van de activiteit slopen, bouwen en
houden van dieren is deze noodzakelijk

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

constant

Welk mogelijk effect heeft het
project op de beschermde
natuurwaarden in de aangegeven
Natura 2000-gebieden?

Omgevingsvergunning

Datum aanvraag:

Aanvraagnummer: 27483

Mogelijk negatief effect niet uit te sluiten, maar dit effect
is zeker niet significant.
Significant negatief effect niet uit te sluiten.
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2010.01

Milieuverantwoord ondernemen
1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?

maatschap G. en G. G. van de Lagemaat

Wat is de aard van de inrichting?

het is een fokzeugenhouderij en vleesvarkenshouderij met
opslag van mest en diesel.

Voor welke periode wordt de
vergunning aanvraagd?

Onbepaalde tijd
Bepaalde tijd

Welke apparatuur en eventueel
benodigde hulpsystemen gebruikt
u?

ventilatiesysteem, luchtwasser's en mestpannen en
voermachines

Welke voornaamste grond- en
hulpstoffen gebruikt u?

mengvoer en water

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

gespeende biggen

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?

vervangende nieuwbouw voor de guste en dragende
zeugen en biggen en verlenging van de bestaande
kraamstal.

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

Ja
Nee
de gegevens in de vigerende beschikking van de
milieuvergunning veranderen.

3 Bedrijfstijden

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

het bedrijf is zeven dagen in de week en 24 uur per dag
in bedrijf. De werkzaamheden zullen veelal overdag
uitgevoerd worden.

4 Bestemming

Omgevingsvergunning

Datum aanvraag:

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

Ja
Nee

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

Ja
Nee

Aanvraagnummer: 27483
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5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

Centrum
Rustige woonwijk
Gemengd gebied
Industrieterrein
Buitengebied
Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige
object?

Bosmansweg 4 Beltrum

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

30

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.

ammoniak en geur (zie bijlage berekeningen, V-stacks
vergunning).
Geluid (zie bijlage akoestisch rapport).
Stof (zie bijlage ISL3A)

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.

wanneer het bedrijf inwerking is wordt gebruik gemaakt van
logboeken en een managementsysteem om wijzigingen bij
te houden.

7 Ongewone voorvallen

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

Ja
Nee

8 MER-(beoordelings)plicht

Inrichtingen die worden verplicht een MER op te stellen verrichten activiteiten die een grote
impact hebben op het milieu. 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 golfbaan, jachthaven en dergelijke) vallen onder de werkingssfeer van het
Besluit MER.
Geldt voor uw activiteit de plicht om
een Milieueffectrapport (MER) op
te stellen?

Ja
Nee

Onder welke MER-plichtige
categorie valt de aangevraagde
activiteit?

mer beoordeling

Wat is de waarde (of capaciteit)
behorende bij de activiteit?

895 nieuwe zeugenpl.

9 Milieuzorg

Beschikt u over een
milieumanagementsysteem ?

Ja
Nee
Deels

10 Doelgroepenbeleid

Tot welke doelgroep (branche)
behoort uw bedrijf?

Omgevingsvergunning

Datum aanvraag:

agrarisch
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Is er voor uw branche een
doelgroepenbeleid aanwezig?

Ja
Nee

11 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

12 Bodem

Verricht u bodembedreigende
activiteiten of slaat u
bodembedreigende stoffen op?

Ja
Nee

Hebt u een nulsituatie
bodemonderzoek uitgevoerd?

Ja
Nee

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'.
13 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u
getroffen om brand te voorkomen?

het bedrijf voldoet aan de voorschriften van de brandweer.
Er zijn voldoende blusmiddelen aanwezig en het bedrijf
voldoet aan de brandveiligheid eisen van het bouwbesluit.

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

14 Waterverbruik

Verbruikt u meer dan 5.000
m3 leidingwater of 12.000 m3
grondwater per jaar?

Ja
Nee

15 Afvalwater

Omgevingsvergunning

Datum aanvraag:

Loost u afvalwater uit uw
inrichting?

Ja
Nee

Zijn er op de bedrijfsriolering
andere bedrijven aangesloten?

Ja
Nee

Zijn er op de bedrijfsriolering
andere woningen aangesloten?

Ja
Nee

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

Ja
Nee

Aanvraagnummer: 27483
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Worden afvalwaterstromen en/of
stoffen hergebruikt?

Ja
Nee

Is de afkoppeling van het nietverontreinigd hemelwater van het
vuilwaterriool reeds gerealiseerd?

Ja
Nee

Zijn er binnen uw inrichting
mogelijkheden onderzocht om nietverontreinigd 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 dienen te worden bij
ongewone voorvallen/onvoorzienen
lozingen?

Ja
Nee

Werd een immissietoets
uitgevoerd?

Ja
Nee

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

Ja
Nee

16 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u
gescheiden af?

kadavers
TL buizen
Spuiwater

Worden vrijkomende afvalstoffen
binnen uw inrichting hergebruikt?

Ja
Nee

Hebt u een
afvalpreventieonderzoek
uitgevoerd?

Beperkt Afvalpreventieonderzoek
Standaard Afvalpreventieonderzoek
Geen onderzoek

Welke afvalpreventiemaatregelen
voert u uit?

door het bijhouden van het managementsysteem en de
boekhouding worden de afvalstromen in beeld gebracht en
zoveel mogelijk beperkt.

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

Omgevingsvergunning

Datum aanvraag:

Worden er stoffen naar de lucht
uitgestoten?

Ja
Nee

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

Ja
Nee

Is er een rapport met betrekking tot
de luchtkwaliteit opgesteld?

Ja
Nee

Worden er nog andere stoffen
uitgestoten?

Ja
Nee

Zijn er binnen het bedrijf installaties
aanwezig, waarbij warmte-emissies
vrijkomen?

Ja
Nee

Hebt u een meet- en
registratiesysteem?

Ja
Nee
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Is het Oplosmiddelenbesluit van
toepassing?

Ja
Nee

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

Ja
Nee

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

Ja
Nee

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

Ja
Nee

Neemt u deel aan NOxemissiehandel?

Ja
Nee

Is op een of meerdere installatie
het BEES-A van toepassing?

Ja
Nee

Is op een of meerdere installatie
het BEMS van toepassing?

Ja
Nee

Is op een of meerdere installaties
het BVA van toepassing?

Ja
Nee

18 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

19 Energie

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

Ja
Nee

Wat is het jaarlijks
elektriciteitsverbruik in kWh van uw
inrichting?

76000

Wat is het jaarlijks aardgasgebruik
in m3 van uw inrichting?

24000

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

20 Externe veiligheid

Omgevingsvergunning

Datum aanvraag:

Wordt uw inrichting genoemd in
artikel 2 van het Besluit Externe
Veiligheid Inrichtingen (BEVI)?

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

Ja
Nee

21 Verkeer, vervoer en mobiliteit

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

Ja
Nee

Hoeveel werknemers hebt u in
dienst?

1

Hoeveel bezoekers komen per dag
naar uw inrichting?

1

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?

1

Hoeveel kilometers worden per jaar
door eigen vervoerders gemaakt?

0

Hebt u maatregelen getroffen om
het aantal vervoersbewegingen te
beperken?

Ja
Nee

Heeft u parkeerplaatsen in de open
lucht binnen uw inrichting ?

Ja
Nee

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

2

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

Ja
Nee

Maakt een parkeergarage deel uit
van uw inrichting?

Ja
Nee

22 Geur

Is er sprake van geuremissie?

Ja
Nee

Kan de geuremissie leiden tot
geurhinder?

Ja
Nee

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

Ja
Nee

Hebt u een geuremissieonderzoek
uitgevoerd?

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'.
23 Beste Beschikbare Technieken

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

Omgevingsvergunning

Datum aanvraag:
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Welke BREF-documenten zijn op
uw installaties van toepassing?

intensieve pluimvee en varkenshouderij

Zijn er binnen uw inrichting
installaties of opslagen aanwezig
waarop één of meerdere
Nederlandse informatie
documenten over BBT van
toepassing zijn?
Geef de titels van de betreffende
informatie documenten.

Ja
Nee

De leaflets van:
BWL 2009.12
BB 95.12.032
BWL 2006.08

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

Gevaarlijke stoffen: zijn onder andere ontplofbare stoffen, samengeperste, vloeibaar gemaakte of
onder druk opgeloste gassen, brandbare stoffen, giftige stoffen, bijtende stoffen of andere stoffen
die voor de mens of het milieu gevaarlijk kunnen zijn. Bestrijdingsmiddelen en/of biociden zijn ook
gevaarlijke stoffen als het bestrijdingsmiddel onder de ADR valt of een CMR - stof (carcinogeen,
mutageen of reprotoxisch) is. Volgens het ADR moeten stoffen en producten worden ingedeeld op
basis van hun gevaarseigenschappen.
Zijn alle opslagplaatsen
gerealiseerd volgens de PGS 15
richtlijn?

Ja
Nee

Welke soorten opslagplaatsen zijn
er binnen de inrichting aanwezig?

Opslagkast
Inpandige opslag minder dan 10 ton
Uitpandige opslag minder dan 10 ton
Opslagplaats meer dan 10 ton

Is een vatenvulinrichting
aanwezig?

Ja
Nee

Is een aparte tapruimte aanwezig?

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'.
25 Vloeistoffen in tanks

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het
moduleblad 'Tabellen'.
26 Compressor

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het
moduleblad 'Tabellen'.
27 Koelinstallaties, vriesinstallaties en/of warmtepompen

Omgevingsvergunning

Datum aanvraag:

Welke koudemiddelen worden
toegepast?

CFK
HCFK
HFK
HCFK/HFK
Ethaan
Propaan
Isobutaan
Ammoniak
CO2
Anders

Is er binnen de inrichting een
opslagplaats voor CKFS's/HCFK's/
HFK's?

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

Welk type
noodstroomvoorziening(en) is of
zijn aanwezig binnen de inrichting?

Noodstroomaggregaat
Batterij
UPS-systeem
Anders

Wordt de noodstroomvoorziening
alleen gebruikt wanneer de
normale energietoelevering uitvalt?

Ja
Nee

Wordt het hele bedrijf
draaiende gehouden door de
noodstroomvoorziening?

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'.
29 Stookinstallatie

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het
moduleblad 'Tabellen'.
30 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/jr) - Totale geuremissie in odour units per seconde (ouE/
sec) - Totale fijnstofemissie in gram per jaar (g/jr) 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?

100

Wat is het adres van het
geurgevoelig object?

Grolseweg 21

Is het geurgevoelig object gelegen
in de bebouwde kom?
Wat is de afstand in m vanaf de
grens van de inrichting tot het
dichtstbijzijnde kwetsbaar gebied,
zoals een voor verzuring gevoelig
natuurgebied?

Omgevingsvergunning

Datum aanvraag:

Ja
Nee
8000

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
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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 vloeibare mest
opgeslagen?

Mestkelder
Mestsilo
Anders

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

4615

Is er een melkinstallatie aanwezig?

Ja
Nee

Is er een hygiënesluis aanwezig?

Ja
Nee

Hoe wordt het afvalwater afkomstig
van de hygiënesluis geloosd?

in de mestkelders

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

in de mestkelders

31 Opslag van meststoffen

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

Organische mest
Kunstmest

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

Vaste organische mest
Vloeibare organische mest

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

Omgevingsvergunning

Datum aanvraag:
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Datum aanvraag:

Bijlagen
Naam bijlage

Type

Datum ingediend

Status document

Milieutekening mv
18-11-2010

Situatietekening
Detailtekening
Overzichtstekening
Plattegrond
Plattegrond of
doorsnedetekening

23-11-2010

In behandeling

Lagemaat, 2010-11-19,
Rga vigerend

Berekeningen

23-11-2010

In behandeling

Lagemaat, 2010-11-19,
Rga aanvraag

Berekeningen

23-11-2010

In behandeling

Lagemaat, 2010-11-19,
Invoer v-stacks

Berekeningen

23-11-2010

In behandeling

Lagemaat, 2010-11-19, v- Geuremissieonderzoek
stacks milieu

23-11-2010

In behandeling

2010-2075-0 rapport
15-11-2010

Akoestisch onderzoek

23-11-2010

In behandeling

2010-075 vd Lagemaat,
2010-10-12

Nulsituatie
bodemonderzoek

23-11-2010

In behandeling

Aanvraag
milieu_20101119_143146

Rapport luchtkwaliteit

23-11-2010

In behandeling

Lagemaat, 2010-11-17,
MER beoordeling97

Milieueffectrapport

23-11-2010

In behandeling

Dim plan, 2010-11-5,
Lagemaat stal 1

Overig

23-11-2010

In behandeling

Dim plan, 2010-11-19,
Lagemaat stal 3

Overig

23-11-2010

In behandeling

bb_95-12-032

Toepassing BBT, BBTdocument, BREF

23-11-2010

In behandeling

bwl_2006_08

Toepassing BBT, BBTdocument, BREF

23-11-2010

In behandeling

bwl_2009_12

Toepassing BBT, BBTdocument, BREF

23-11-2010

In behandeling

Tekening S-101
Sloopvergunning_6

Overzichtstekening

23-11-2010

In behandeling

Tekening W-101
Nieuwbouw
zeugenschuur_10

Situatietekening
Plattegrond

23-11-2010

In behandeling

Tekening W-102
Nieuwbouw
zeugenschuur_11

Geveltekening

23-11-2010

In behandeling

Tekening W-201
Uitbreiding Kraamzeugen

Situatietekening
Plattegrond

23-11-2010

In behandeling

Tekening W-202
Uibterieidng
Kraamzeugen

Geveltekening

23-11-2010

In behandeling
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Naam bijlage

Omgevingsvergunning

Datum aanvraag:

Type

Datum ingediend

Status document

Tekening W-301
Situatietekening
Nieuwbouw Biggenschuur Plattegrond

23-11-2010

In behandeling

Tekening W-302
Geveltekening
Nieuwbouw Biggenschuur

23-11-2010

In behandeling

Aanvraagnummer: 27483

Gemeente Berkelland

Formulierversie 2010.01

Pagina 2 van 2

