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Uw brief van 

Uw kenmerk 

Ons kenmerk 1 1 2 0 2 4 5 / 2 0 1 1 - 1 4 6 9 8 

Datum 

Geachte heer Nijsingh, 

U heeft op 11 april 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend 
voor het veranderen van uw bedrijf. De aanvraag gaat over Noordeinde 3 1 , 
Molenpad 10, 12, 14 en Zomerdijk 14 te Meppel. In deze brief informeren wij u 
over onze beslissing op de aanvraag is genomen. 

Verlenen omgevingsvergunning 

Wij hebben besloten de omgevingsvergunning te verlenen. 

Publicatie 
Het besluit wordt door ons binnenkort gepubliceerd op de gemeentelijke website 
www.meppel.nl. in de Meppeler Courant en in de Nieuwe Meppeler. 
Nadere informatie 
Informatie over het besluit is te verkrijgen bij E. Boersma, telefoonnummer 
14 0522, of via het e-mailadres vergunningen(g)meppel.nl. 

Hoogachtend, 
namens burgemeester en wethouders. 

jersma 
vergunningverlener Milieu 
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VERZENDADVIES 

Steller:E. Boersma 
Afdeling:Regie en realisatie 

Verzendli jst: 

archief 
belanghebbe(n) 

(beschikking incl. te waarmerken tekeningen en kaartjes 'start 
bouw'/'gereedmelding bouw') 

Afschriften: 

R&R vergunningen (beschikking incl. te waarmerken tekeningen) 

http://vergunningentoets. meppel.nl/index.php?aanvraagnr=20245 

De volqende documenten moeten worden toeqevoeqd: 



meppel.ni 
OMGEVINGVERGUNNING 

Nummer 1120245 

Burgemeester en Wethouders hebben op 11 april 2011 een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van een bedrijfspand. De 
aanvraag gaat over Noordeinde 31 te Meppel. 

Besluit 
Burgemeester en Wethouders besluiten de omgevingsvergunning te verlenen voor 
het veranderen van een inrichting aan Noordeinde 31 te Meppel met in achtneming 
van onderstaande overwegingen en voorwaarden. 

Overwegingen algemeen 
voor desbetreffende aanvraag om omgevingsvergunning is de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure van toepassing geweest (artikel 3.10 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht); 
het besluit is genomen op grond van artikel 2.1 en verder van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht; 
de conclusie is getrokken dat er geen andere vergunningsplichtige 
activiteiten van toepassing zijn. 

OMGEVINGVERGUNNING 

Nummer 1120245 

1. Beslui t 
1.1 Onderwerp 
Op 11 april is een aanvraag om een vergunning op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (kortweg Wabo) ontvangen van Agrifirm b.v. uit 
Meppel. Het betreft een verzoek om het veranderen van het bestaande bedrijf van 
Agrifirm aan het Noordeinde 31 in Meppel. Daarnaast is op 7 juni aanvullende 
informatie ontvangen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 1120245. 

De inrichting is gelegen op de locaties Noordeinde 3 1 , Molenpad 10, 12, 14 en 
Zomerdijk 1 in Meppel. 

De aanvraag is voor de volgende activiteit: veranderen inrichting (milieu). 

De aanvraag betreft het veranderingen van de inrichting ten opzichte van de 
vergunde situatie op de volgende onderdelen: 

sloop van een leegstaand gebouw; 
geen opslag meer van gewasbeschermingsmiddelen; 
het opslaan van ca.1000 liter reinigingsmiddelen; 
verplaatsen van de acculaadplaats; 
het vervangen van inpandige silo's; 
opslag van Ad blue; 
plaatsen van nieuwe geluiddempers. 

Alle wijzigingen hebben reeds plaatsgevonden. 
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1.2 Besiuit 
1. Burgemeester en Wethouders zijn voornemens om, gelet op artikel 2.1 en 2.2 

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de vergunning te 
verlenen; 

2. Het aanvraagformulier van 11 april 2011, het akoestisch onderzoek van 
DGMR (17 februari 20110) en de tekening nr. 38252 B lO lb (12-10-2009) 
maken onderdeel uit van de vergunning; 

3. De volgende voorschriften van de bestaande vergunning d.d. 6 maart 2007 
met kenmerk 6.9/2006008998 vervallen met het van kracht worden van deze 
beschikking: 

voorschriften 4 .1 .1 , 4.1.2 en 4.2.1 (geluid) 
4. De volgende voorschriften van de bestaande vergunning d.d. 6 maart 2007 

met kenmerk 6.9/2006008998 zijn tevens van toepassing op de 
aangevraagde wijzigingen: 

voorschriften paragraaf 5.1 (5.1.1 tot en met 5.1.5) en 5.2 (5 .2 .1 , 
5.2.4 en 5.2.5) (bodembescherming) 
voorschrift 13.4.1 (opslag verpakte gevaarlijke stoffen) 
voorschriften 13.6.1 en 13.6.2 (verladen van gevaarlijke stoffen) 
voorschrift 13.12.1 (acculader) 

6. Aan dit besluit verbinden wij de voorschriften die verderop in dit besluit zijn 
weergegeven. 



2. P R O C E D U R E E L 
2.1 Procedure en zienswijzen 
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig paragraaf 3.3 van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure). 

De aanvraag is getoetst aan artikel 2.14 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingrecht (verder Wabo). Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit 
omgevingsrecht (verder Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (verder 
Mor). 

De ontwerpbeschikking heeft van 8 september 2011 tot en met 20 oktober 2011 ter 
inzage gelegen. 
Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn geen mondelinge of schriftelijke 
zienswijze ontvangen. 

2.2 Projectbeschrijving 
Het betreft het veranderen van de bestaande inrichting ten opzichte van de 
vigerende milieuvergunning (thans omgevingsvergunning). Alle wijzigingen hebben 
al plaatsgevonden. Hiervoor zijn in het verleden ook de benodigde 
bouwvergunningen (thans omgevingsvergunning) afgegeven. 

2.3 Huidige vergunningsituatie 
Voor de inrichting zijn de volgende vergunningen in het kader van de Wet 
Milieubeheer (thans omgevingsvergunning) rechtsgeldig: 

1) Oprichtingsvergunning Wet milieubeheer d.d. 6 maart 2007; 
2) Veranderingsvergunning Wet milieubeheer op 10 april 2008. 

2.4 Bevoegd gezag 
Gelet op bovenstaande projectomschrijving, hoofdstuk 3 van het Bor en de daarbij 
horende bijlage zijn wij het bevoegde gezag om de integrale omgevingsvergunning 
te verlenen of (gedeeltelijke) te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en 
inhoudelijke voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde 
komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en 
aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder 
dienen wij er voor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden 
voorschriften op elkaar zijn afgestemd. 

2.5 Verklaring van geen bedenkingen 
De aanvraag heeft betrekking op een geval zoals vermeld in artikel 6.7, eerste lid 
van het Bor (categorie 9.3 sub d; vervaardigen van veevoer met een capaciteit van 
10 ton per uur of meer, bijlage 1 Bor). Daarom zijn Gedeputeerde Staten van 
Drenthe 26 mei 2011 om een verklaring van geen bedenkingen gevraagd (verder 
VVGB). De VVGB is 3 november 2011 ontvangen en integraal verwerkt in deze 
beschikking. 

2.6 Coördinatie 
Er is geen sprake van lozing van afvalwater op het oppervlaktewater. De 
coördinatiebepalingen zijn derhalve niet van toepassing. 



3. OVERWEGINGEN A C T I V I T E I T MILIEU 
1.1. Beschri jving verzoek 
De aanvraag betreft het veranderen van de inrichting ten opzichte van de vergunde 
situatie op de volgende onderdelen: 
a. de sloop van een leegstaand gebouw, 
b. geen opslag van gewasbeschermingsmiddelen meer, 
c. het opslaan van circa 1000 liter reinigingsmiddelen, 
d. het verplaatsen van de acculaadplaats, 
e. het vervangen van inpandige silo's 
f. de opslag van Ad Blue, 
g. het plaatsen van nieuwe geluiddempers. 



Alle wijzigingen hebben al plaatsgevonden. Hiervoor zijn in het verleden ook de 
benodigde bouwvergunningen (thans omgevingsvergunning) afgegeven. Met deze 
veranderingsvergunning wordt nu ook voor het milieudeel van de 
omgevingsvergunning de feitelijke en de vergunde situatie met elkaar in 
overeenstemming gebracht. 

De aanvraag omvat de volgende documenten: 
aanvraagformulier uit omgevingsloket d.d. 11 april 2011 
akoestisch onderzoek van DGMR d.d. 17 februari 2011 , rapportnummer 
1.2007.5573.00.ROOI 
tekening d.d. 12-10-2009, nr. 38.252.B101b 

1.2. Procedureel 
Op 11 april 2011 heeft Agrifirm een verzoek tot wijziging van de vergunning 
ingediend bij burgemeester en wethouders. Op 7 juni 2011 is een aanvullende 
tekening ingediend. 

Op grond van artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo wijst het Besluit omgevingsrecht 
(verder: Bor) categorieën van gevallen aan waarvoor geldt dat een 
omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat wij hebben verklaard dat wij 
daar tegen geen bedenkingen hebben. 

Omdat het hier een geval betreft als vermeld in artikel 6.7, eerste lid, van het Bor 
(categorie 9.3 sub d; vervaardigen van veevoer met een capaciteit van 10 ton per 
uur of meer, bijlage 1 Bor), wordt een omgevingsvergunning pas verleend nadat wij 
hebben verklaard dat daartegen geen bedenkingen zijn. 

1.3. Toetsing 
De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van 
een inrichting als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 aanhef en onder e2 van de Wabo. De 
Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de 
aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden voor zover dat van 
belang is voor de aangevraagde wijzigingen. 

1.3.1. Geluid 

Algemeen 
De bedrijfsactiviteiten van de onderhavige inrichting hebben tot gevolg dat geluid 
wordt geproduceerd. Deze geluidsemissie wordt vooral bepaald door uitblaas- en 
aanzuigopeningen. De door deze inrichting veroorzaakte geluidsbelasting in de 
omgeving is in kaart gebracht in een akoestisch rapport van DGMR, kenmerk, 
1.2007.5573.00.001, d.d. 17 februari 2011. 



Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de 
geluidsemissie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). 
Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte 
hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting. 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau: 
Agrifirm ligt op het gezoneerde industrieterrein "Meppel/Staphorst" in de gemeente 
Meppel. De geluidzone is op 15-06-1993 vastgesteld door de Kroon. Bij de 
vergunningverlening op de aanvraag nemen wij in ieder geval in acht de geldende 
grenswaarden voor gezoneerde Industrieterreinen zoals bedoeld in de Wet 
geluidhinder. Voor gezoneerde industrieterreinen geldt als uitgangspunt dat de 
etmaalwaarde van het equivalent geluidsniveau vanwege het gehele 
industrieterrein buiten de zone niet meer mag bedragen dan 50 dB(A) 
etmaalwaarde. 

Omdat de totale gecumuleerde geluidbelasting van alle op dit industrieterrein 
gelegen inrichtingen hoger was dan 55 dB(A) voor de gevels van woningen rond het 
Industrieterrein, was er sprake van een zogenaamde saneringssituatie, waarvoor 
wij een saneringsprogramma hebben opgesteld. Dit saneringsprogramma hebben 
wij aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
(VROM) voorgelegd. De Minister van VROM heeft het bedoelde 
saneringsprogramma vastgesteld bij besluit van 31-08-1998, kenmerk MBG 
98006616/249. 

In de zone is een aantal geluidsgevoelige bestemmingen gelegen waarvoor op 
grond van het voornoemde saneringsprogramma door de Minister van VROM een 
Maximaal Toelaatbare Geluidsbelasting (MTG-waarde) is vastgesteld. 
Overeenkomstig de toetsing aan de zone moet bij toetsing aan de vastgestelde 
MTG-waarden rekening worden gehouden met de cumulatie van geluid ten gevolge 
van alle op het gezoneerde terrein gelegen inrichtingen. Op de zonegrens mag de 
geluidsbelasting vanwege de onderhavige inrichting, samen met de overige op het 
industrieterrein gelegen inrichtingen, niet hoger zijn dan 50 dB(A). Bij de woningen 
In de zone mag de geluidsbelasting op grond van het voornoemde 
saneringsprogramma niet hoger zijn dan de in het saneringsprogramma 
aangegeven MTG-waarden. 

In het akoestisch rapport dat deel uitmaakt van de vergunningaanvraag is de 
geluldimmissie, zowel voor de dag-, avond- als nachtperiode, aangegeven ter 
plaatse van de door de zonebeheerder vastgestelde zonebewakingspunten (op de 
vastgestelde 50 dB(A)-contour) en bij relevante woningen binnen de zone. 



De zonebeheerder heeft verklaard dat de berekende geluldimmissie, gecumuleerd 
met de geluldimmissie van de overige op het industrieterrein gevestigde 
inrichtingen, past binnen de beschikbare geluidruimte voor het betreffende 
industrieterrein. 

Op het industrieterrein zijn een aantal woningen aanwezig. Voor deze woning(en) 
gelden de wettelijke grenswaarden niet. Aan de in de Handreiking industrielawaai 
en vergunningverlening genoemde streefwaarde voor de cumulatieve 
geluidsbelasting van 65 dB(A) wordt ruimschoots voldaan. 

Wij hebben aan de vergunning een voorschrift verbonden, waarin grenswaarden 
zijn gesteld op beoordelingspunten. De geluldimmissie voor de dag-, avond- en 
nachtperiode ter plaatse van deze punten is overeenkomstig de voor de 
aangevraagde activiteiten gewenste geluidsruimte. 



Maximaal geluidsniveau (LAmax) 
Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd 
worden naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB(A) 
boven het aanwezige equivalente niveau uitkomen. 

De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) In 
respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Bij een aantal woningen worden 
de streefwaarden overschreden. Aan de grenswaarden wordt echter voldaan. 

De maximale geluidsniveaus hebben wij in een voorschrift vastgelegd. 

Indirecte hinder 
Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is 
beoordeeld volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer 
van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op 
basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29 februari 1996. 

Het geluid van het verkeer van en naar een inrichting gelegen op een gezoneerd 
industrieterrein mag bij vergunningverlening niet worden getoetst aan de in de 
circulaire genoemde grenswaarden, omdat hierdoor het speciale regime en 
vergunningstelsel voor inrichtingen op een gezoneerd industrieterrein worden 
doorkruist. Indien dit noodzakelijk en mogelijk is, moeten (middel)voorschriften 
worden gesteld om geluidhinder door transportbewegingen te voorkomen dan wel 
beperken. 

Van en naar Agrifirm vinden ± 90, 25 en 5 transportbewegingen plaats in 
respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. 

Het verkeer van en naar Agrifirm is buiten de inrichting direct opgenomen in het 
heersend verkeersbeeld. Wij zien dan ook geen aanleiding voor het stellen van 
(middel)voorschriften. 

Conclusies 
Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder 
is de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar. 

Wij hebben aan de vergunning voorschriften verbonden, waarin grenswaarden zijn 
gesteld op beoordelingspunten bij woningen van derden en een aantal 
handhavingspunten. De geluidsbelasting op deze punten is overeenkomstig de bij 
de aangevraagde activiteiten gewenste geluidsruimte. 

Binnen de inrichting zijn en worden maatregelen en voorzieningen getroffen ter 
beperking van de geluidsproductie. Bij het opstellen van de voorschriften hebben 
wij rekening gehouden met die maatregelen en voorzieningen. 



De geluidsvoorschriften uit de onderliggende vergunningen worden ingetrokken. 

Vanwege de grote afstand van de geluidsgevoelige bestemmingen tot de inrichting 
en vanwege de invloed van andere geluidsbronnen, kan de geluidsbelasting die de 
inrichting veroorzaakt niet bij de geluidsgevoelige bestemmingen of op de 
zonegrens worden gemeten (deze kan wel worden berekend). Daarom zijn, behalve 
de genoemde grenswaarden, controlewaarden vastgelegd op controlepunten 
gelegen in de nabijheid van de inrichting. Op deze punten kan in het kader van het 
door het bevoegd gezag uit te oefenen toezicht op de naleving worden gemeten. 

1.3.2. Trillingen 
Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde 
trillingsgevoelige bestemmingen is trillingshinder niet te verwachten. Een 
onderzoek naar trillingen achten wij daarom niet nodig. Ook achten wij het daarom 
niet nodig hierover voorschriften op te nemen. 

7.3.3. Opslag reinigingsmiddelen, ontsmettingsmiddelen en Ad Bleu 
De reinigingsmiddelen worden opgeslagen in emballage in de ruimte waarin eerder 
de gewasbeschermingsmiddelen werden opgeslagen. Een deel van de 
reinigingsmiddelen valt onder ADR klasse 9, een ander deel is niet geklassificeerd. 
De opslagplaatsen voldoen aan de PGS 15 richtlijn. Ten aanzien van de opslag van 
reinigingsmiddelen zijn de voorschriften uit de vigerende vergunning van 
toepassing. 

Bij de laadhal staat een kunststof IBC container met het ontsmettingsmiddel P3 
incidin (3 % ) . Deze stof is geen gevaarlijke stof is volgens de vervoerswetgeving 
(ADR). Het wordt gebruikt voor het ontsmetten van vrachtwagens. Een IBC-
container valt onder de werkingssfeer van de PGS 15 aangezien deze wordt 
gedefinieerd als zijnde emballage. 
Ad Bleu is een ureum-oplossing die wordt gebruikt om vrachtwagens schoner te 
laten rijden. Het wordt in de hete uitlaatgassen ingespoten om stikstofoxiden om te 
zetten in stikstof en water. Ad Blue is geen brandstof. Hoewel Ad Bleu geen 
gevaarlijke stof is volgens de ADR, is het wel een bodembedreigende stof. Ook Ad 
Bleu wordt opgeslagen in een kunststof IBC-container. Ten aanzien van het 
ontsmettingsmiddel en Ad Bleu wordt aangesloten bij de voorschriften voor de 
opslag van gevaarlijke stoffen in emballage uit de vigerende vergunning. 



1.4. Besiuit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 
Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (hierna 
te noemen: het Activiteitenbesluit) in werking getreden. Op 1 januari 2011 is de 
tweede tranche van het Activiteitenbesluit in werking getreden. De bijbehorende 
Ministeriële regeling algemene regels inrichtingen milieubeheer is op genoemde 
data eveneens van kracht geworden/gewijzigd. Agrifirm wordt, op basis van het 
gestelde in bijlage 1 van het Besluit Omgevingsrecht getypeerd als een inrichting 
type C in de zin van genoemd Besluit. 

Voor type C Inrichtingen geldt dat naast de omgevingsvergunning ook bepaalde 
voorschriften van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn. 

In artikel 1.4, lid 3, van het Activiteitenbesluit is bepaald dat een beperkt aantal, in 
hoofdstuk 2 en 3 van het Activiteitenbesluit genoemde activiteiten, ook van 
toepassing is op vergunningplichtige inrichtingen. Vergunningplichtige inrichtingen 
moeten voor deze activiteiten voldoen aan de regels zoals gesteld in het 
Activiteitenbesluit en de daarbij behorende ministeriële regeling. Deze voorschriften 
zijn rechtstreeks werkend en mogen dan ook niet in de omgevingsvergunning 
worden opgenomen. Ingevolge artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet 
voorafgaand aan het uitvoeren van deze activiteiten een melding bij het bevoegd 
gezag worden ingediend. 

De volgende activiteiten die in de vigerende vergunning van 2007 zijn vergund, 
vallen onder de reikwijdte van het Activiteitenbesluit: 
• Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende 

voorziening (§ 3.1.3.) 
• Huishoudelijk afvalwater (§ 3.1.4.) 
• Het wassen van motorvoertuigen of carrosserieonderdelen daarvan (§ 
3.3.2.) 
• Opslaan en overslaan van inerte goederen (§ 3.3.6.) 

Tevens zijn de afdelingen 2 . 1 , 2.2 en 2.4 van het Activiteitenbesluit van toepassing 
voor zover dit betrekking heeft op de hierboven genoemde activiteiten. 

Dit betekent dat de volgende voorschriften van de vigerende vergunning van 
rechtswege zijn vervallen. 

voorschriften hoofdstuk 8 (afvalwater) 
voorschriften 13.11.1 t /m 13.11.5 (wasplaats) 



VOORSCHRIFTEN 

behorende bij het besluit 

met inachtneming van de Verldaring van geen Bedenkingen 
van de provincie Drenthe inzake de Wet Algemene 

Bepalingen Omgevingsrecht 
voor de inrichting 

Agrifirm BV te Noordeinde 31 te Meppel 
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BIJLAGE 1 : BEGRIPPEN 14 

1. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 

1.1. Algemeen 

1.1.1 De volgende voorschriften van de vigerende vergunning d.d. 6 maart 2007 
met kenmerk 6.9/2006008998 zijn tevens van toepassing op de 
aangevraagde wijzigingen: 

voorschriften paragraaf 5.1 (5.1.1 t /m 5.1.5) en 5.2 (5 .2 .1 , 5.2.4 en 5.2.5) 
(bodembescherming) 
voorschrift 13.4.1 (opslag verpakte gevaarlijke stoffen) 
voorschriften 13.6.1 en 13.6.2 (verladen van gevaarlijke stoffen) 
voorschrift 13.12.1 (acculader) 

2. GELUID 

2.1. Geluidnormen 

2.1.1 . Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAP.LT) veroorzaakt door de in de 
inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting 
verrichte werkzaamheden of activiteiten, mag op de beoordellngpunten 
zoals genoemd in onderstaand schema, niet meer bedragen dan: 

Immiss 
le 

punt 
Omschrijving 

Beoordeling 
shoogte in 

meters 

l-Ar.LT per periode in 
Dag  

(07.00 - 
19.00) 

dB(A) 
Avond 

(19.00- 23.00 
] 

Nacht  
(23.00 - 
07.00 ) 

11 Zomerdijk 47 37 35 
13 Steenwijkerstraatweg 43 41 38 
17 K.E. Borgerlaan 43 43 41 
18 
26 

Noordeinde  
Mallegat 

46 
41 

40 
38 

37 
37 



28-C Appartementen 
noordgevel 

10.5 49 40 38 

29-C Appartementen 
westgevel 

10.5 49 40 38 

30 Handhavingcontrolepunt 45 42 38 
31 Handhavingcontrolepunt 45 41 40 

32b Handhavingcontrolepunt 49 48 46 
* De immissiepunten zijn omschreven in bijlage 2.2 van het bij de aanvraag 
gevoegde akoestische onderzoek. 

2.1.2 Onverminderd het gestelde in voorschrift 2 .1 .1 , mogen de maximale 
geluidsniveaus (LAmax)/ voor zover deze een gevolg zijn van de in de 
inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede van de in de inrich
ting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten, op 
de in voorschrift 1.1 genoemde immissiepunten, niet zijnde handhaving 
controlepunten, niet meer bedragen dan: 
70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode); 
60 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode); 
60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode). 

2.2. Metingen en controle 

2.2.1 Bepaling/beoordeling en controle van langtijdgemiddelde 
beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus en rapportages van 
metingen en/of berekeningen dienen te geschieden volgens de 
"Handleiding meten en rekenen industrielawaai", uitgave 1999. 



BIJLAGE 1 : BEGRIPPEN 

AFVALWATER: 
Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, 
ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen. 

BEDRIJFSAFVALWATER: 

Afvalwater (inclusief verontreinigd hemelwater), niet zijnde huishoudelijk 
afvalwater. 

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT): 

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest 
doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het 
milieu, die een Inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet 
mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking 
genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de 
inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting 
dri j f t , redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zi jn; daarbij wordt 
onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij 
wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze 
waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld. 

BODEM: 

Het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en 
gasvormige bestanddelen en organismen. 

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL: 

Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om 
de kans op emissies of immissies te reduceren (overeenkomstig Barim). 

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING: 

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een 
andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem. 

GEVAARLIJKE STOFFEN: 



Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet vervoer 
gevaarlijke stoffen. 

LEKBAK: 

Vloeistofdichte voorziening met beperkte opvangcapaciteit, waarvan de 
bodembeschermende werking door gericht toezicht en doelmatig ledigen wordt 
gewaarborgd. 

NEN-EN: 

Een door het Comité Européen de Normalisation (CEN) opgestelde norm die door 
het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) als Nederlandse norm Is aanvaard. 

NRB: 

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten. 
Informatiecentrum Milieuvergunningen (InfoMII). 

OPENBAAR RIOOL: 

Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 
10.30 van de Wet milieubeheer. 

PGS: 

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier 
departementen uitgebrachte richtlijnen voor opslag en handling van gevaaHijke 
stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad gevaaHijke stoffen heeft voor het 
tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak. PGS richtlijnen zijn te 
downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl. 

RIOLERING: 

Bedrijfsriolering of openbare riolering. 

RISICO: 

De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit in relatie met de kans dat 
deze zich voordoen. 

VERWAARLOOSBAAR BODEMRISICO: 



Een situatie als bedoeld in de NRB waarin door een goede afstemming van 
bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen de kans 
op een verandering van de bodemkwaliteit, ten gevolge van een immissie van een 
stof, verwaarloosbaar Is gemaakt. 

VLG: 

Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen. 

Meppel, 11 november 2011 
namens bur'öemeester en wethouders voornoemd. 

W^H^war t jes 
jordinator Vergunningen 

Afdeling Regie & Realisatie 



Niet mee eens 
Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u beroep instellen bij de sector 
Bestuursrecht van de Rechtbank te Assen (Postbus 30009, 9400 RA te ASSEN). Het 
beroep moet worden ingediend binnen 6 weken na de datum van deze brief. In het 
beroepschrift moet u in ieder geval de volgende gegevens opnemen: 

- de naam en het adres van de indiener; 
- de dagtekening; 
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; 
- de gronden van het beroep. 

Vergeet u niet het beroepschrift te ondertekenen? 

Daarnaast kunt u nog een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit 
kunt u doen als u op korte termijn een oordeel van de rechter nodig heeft. Dit 
verzoek kunt u indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Assen 
(Postbus 30009, 
9400 RA te ASSEN). Voor het instellen van beroep en het vragen van een 
voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. 

U kunt het beroep- en verzoekschrift ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank 
via http://loket.rechtspraak,nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD). Kijkt u op de genoemde site voor de 
precieze voorwaarden. 

Onherroepelijke omgevingsvergunning 
Gedurende zes weken na afgifte van de omgevingsvergunning kunnen derden nog 
bezwaren indienen. Indien er geen bezwaren worden ingediend is de vergunning na 
het verstrijken van deze termijn onherroepelijk. 

OPMERKING 
Voor nadere inlichtingen kunt u op werkdagen terecht via het algemene 
telefoonnummer 14 0522 tussen 09.00 en 16.00 uur. 


