
 

 

 
 
  

 
 
 
Onderwerp: Ontwerp-omgevingsvergunning zaaknummer UV 20182749.   
 
 
Geachte heer Kooistra, 
 
Op 14 augustus 2018 is door u een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het plaatsen van 
een mestbassin op een perceel aan de Iedyk te Wânswert (kadastraal bekend gemeente Hallum, sectie H, 
nummer 269). De aanvraag met OLO-nummer 3844827 staat bij ons bekend onder zaaknummer 
20182749. 
 
Besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning 
Wij hebben besloten de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten: 

- bouwen van een bouwwerk 
- handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 
- uitvoeren van een werk 
- oprichten, veranderen of in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk 

 
Aan deze vergunning hebben wij voorschriften verbonden. De meegezonden en gewaarmerkte stukken 
horen bij dit besluit. 
 
Hierna geven wij aan hoe wij tot dit besluit zijn gekomen. 
 
1.  Procedurele overwegingen 
 
1.1  Bevoegd gezag 
Uit uw aanvraag blijkt dat wij bevoegd zijn om te beslissen op uw aanvraag. 
 
1.2 Ontvankelijkheid 
Om een aanvraag in behandeling te kunnen nemen, moet u belanghebbende zijn bij de aanvraag. U 
bent als eigenaar van het perceel belanghebbende. 
 
Voor een aanvraag om omgevingsvergunning gelden landelijke indieningvereisten. Deze 
indieningvereisten zijn terug te vinden in de Regeling omgevingsrecht. Hierin staat welke gegevens u bij 
de aanvraag moet inleveren. 
 
Bij indiening zijn voldoende stukken gevoegd om uw aanvraag inhoudelijk te kunnen beoordelen. 
 
1.3 Procedure 
Voor dit besluit is de uitgebreide voorbereidingsprocedure gevolgd, zoals is bepaald in paragraaf 3.3 van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Uw aanvraag is getoetst aan de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht.  
 
1.4 Verlengen beslistermijn 
De beslistermijn is voor uw aanvraag niet verlengd. 

  
  
  
Ons adres: Postbus 13,  

9290 AA Kollum 
Ons telefoonnr: (0519) 298888 
Ons whatsapp nr: (06)12083046 
Ons e-mailadres: info@noardeast-

fryslan.nl 
Ons kenmerk: 20182749 
 3844827 
Behandeld door: de heer B. de Vries 
  
  
Datum: <datum> 



 

2.  Inhoudelijke overwegingen 
 
Hieronder geven wij per activiteit aan welke inhoudelijke overwegingen ten grondslag liggen aan de 
beschikking. 
 
2.1 Bouwen van een bouwwerk 
In artikel 2.1 lid 1 onder a van de Wabo staat dat u in het bezit moet zijn van een vergunning wanneer u 
een bouwwerk wilt gaan bouwen. 
 
De aanvraag is getoetst  aan artikel 2.10 lid 1 van de Wabo. Hieronder geven wij het resultaat van deze 
toetsing aan. 
 
 a. Bouwbesluit 
Het is aannemelijk dat uw project voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit als u zich houdt aan 
de voorwaarden van deze vergunning. 
 
 b. Bouwverordening 
Het is aannemelijk dat uw project voldoet aan de in de Bouwverordening opgenomen voorschriften.  
 
 c. Bestemmingsplan 
Uw project hebben De aanvraag hebben wij getoetst aan de regels van het bestemmingsplan 
“Buitengebied”. Het perceel heeft de bestemming  “Agrarisch”. Wij hebben vastgesteld dat het project 
niet voldoet aan de volgende regels van het bestemmingsplan: 
 

• Artikel 3.4c specifieke gebruiksregels. Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken 
met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend: het opslaan van mest en/of andere 
landbouwproducten buiten de aanduiding "bouwvlak" dan wel buiten een afstand van ten 
hoogste 25 m gerekend vanuit de bouwgrens en voor zover de voor de agrarische bebouwing en 
opslag aan te wenden oppervlakte van de gronden binnen en buiten het bouwvlak meer dan 1,5 
hectare bedraagt, met uitzondering van tijdelijke opslag van akkerbouwproducten, alsmede 
tijdelijke opslag van mest, onder voorwaarde dat de mestopslag niet langer dan zes maanden 
duurt en de mestopslag niet gedurende twee opeenvolgende jaren op dezelfde locatie plaats 
heeft. 
 

• Artikel 3.2.4b en d Overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde.  Voor 
het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, gelden de 
volgende regels: silo's, platen en bassins zullen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de 
aanduiding "bouwvlak" dan wel binnen een afstand van ten hoogste 25 m gerekend vanuit de 
bouwgrens, waarbij geldt dat de voor de agrarische bebouwing en opslag aan te wenden 
oppervlakte van de gronden binnen en buiten het bouwvlak ten hoogste 1,5 hectare zal 
bedragen, met uitzondering van bestaande platen ten dienste van opslagdoeleinden; 
 

Wij moeten uw aanvraag daarom ook opvatten als aanvraag om af te wijken van het bestemmingsplan. 
Bij het onderdeel activiteit Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening  in deze brief hebben wij 
onze motivering en belangenafweging weergegeven. 
 
 d. Redelijke eisen van welstand 
Uw verzoek is op 5 september 2018 voorgelegd aan de welstandscommissie Hûs en Hiem. Volgens het 
advies (kenmerk W18FER068-1) van de commissie voldoet het plan aan redelijke eisen van welstand 
echter met de volgende opmerking: 



 

Het hekwerk toont zich nog te nadrukkelijk, de voorgestelde kleur is hier mede debet aan. Wij nemen dit 
advies over. U heeft op 28 september 2018 een gewijzigde tekening ingeleverd, waar de kritiek van Hus 
en Hiem is ondervangen en wij zijn van mening dat uw bouwplan voldoet aan redelijke eisen van 
welstand. 
 
2.2 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 
In artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wabo is aangegeven dat u in het bezit moet zijn van een vergunning 
wanneer u gronden en bouwwerken wilt gebruiken in strijd met het bestemmingsplan.  
 
De aanvraag is getoetst aan artikel 2.12 van de Wabo. Hieronder geven wij het resultaat van deze 
toetsing aan. 
 
Wij hebben vastgesteld dat uw project niet voldoet aan de regels van het bestemmingsplan. Deze 
strijdigheid hebben we beschreven bij de activiteit Bouwen. Deze strijdigheid kan worden opgeheven 
middels een procedure zoals bedoeld in artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3° van de Wabo. 
 
Omdat uw project niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening kan van het bestemmingsplan 
worden afgeweken middels deze procedure. Dit motiveren wij met een goede ruimtelijke onderbouwing. 
Deze onderbouwing treft u bijgaand aan onder de naam “ruimtelijke onderbouwing aanleg mestbassin 
Iedyk Wânswert van augustus 2018”. Deze onderbouwing kan hier als ingelast worden beschouwd. 
 
Overlegpartners  
De ontwerpvergunning zal nog voor reactie worden opgestuurd naar de overlegpartijen: het Wetterskip 
Fryslân en de provincie Fryslân. Uit de watertoets kan al worden geconcludeerd dat er  geen 
compensatieplicht voor een toename van verhard oppervlak geldt. 
 
(Ontwerp-)verklaring van geen bedenkingen 
De gemeenteraad zal moeten verklaren geen bedenkingen te hebben (ex artikel 6.5 Besluit 
omgevingsrecht). In zijn raadsvergadering van 4 april 2019  heeft de gemeenteraad de verklaring van 
geen bedenkingen (ex artikel 6.5 Bor) afgegeven.  
 
2.3 Uitvoeren van werk of werkzaamheid 
In artikel 2.1 lid 1 sub b van de Wabo en artikel 3.6.1 van het bestemmingsplan staat dat u in het bezit 
moet zijn van een vergunning wanneer u een werk wilt aanleggen. Bij toetsing aan artikel 3.6.3 van het 
bestemmingsplan hebben wij vastgesteld dat door de plaatsing van het mestbassin geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden van het open landschap, de 
cultuurhistorische en archeologische waarden en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden. 
 
2.4 Oprichten of veranderen van een inrichting (milieu) 
Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het oprichten van een 
mestbassin.  
 
Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo 
omschreven activiteiten: het oprichten, en het in werking hebben van een inrichting (artikel 2.1, eerste lid, 
onder e, van de Wabo). 

Huidige vergunning- en meldingsituatie 

Voor de inrichting zijn eerder geen vergunningen verleend of meldingen ingediend.  

Bevoegd gezag 

De aanvraag heeft op basis van artikel 2.1 van het Besluit omgevingsrecht, in samenhang met onderdeel 
C van bijlage 1 bij het Besluit omgevingsrecht, betrekking op een vergunningplichtige inrichting.  
De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 7.1 en 7.5 onder i van 
het Bor (het opslaan van dierlijke meststoffen die verpompbaar zijn in een of meer mestbassins met een 
gezamenlijke oppervlakte groter dan 750 vierkante meter of een gezamenlijke inhoud groter dan 2.500 
kubieke meter).  



 

 
Wij zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning . Dit volgt uit 
artikel 2.4 eerste lid 1 van de Wabo. Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure 

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure  

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de 
aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op 
de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. 
 

Uitgebreide procedure  

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 
3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer 
dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de 
beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze 
uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag.  

Besluit milieu effectrapportage 

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat 
de in de aanvraag beschreven activiteiten niet zijn vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of 
onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.). 
  



 

OVERWEGINGEN MILIEU 

TOETSINGSKADER MILIEU 

Inleiding 

De aanvraag heeft betrekking op het oprichten en het in werking hebben van een inrichting als bedoeld 
in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo. 
 
Toetsing oprichten, veranderen en/of revisie 

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij: 
• de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder a van de Wabo betrokken; 
• met de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder b van de Wabo rekening gehouden; 
• de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder c van de Wabo in acht genomen. 
 
In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen 
van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn. 
 
Activiteitenbesluit  

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten 
die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen. 
De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor 
vergunningplicht (type C inrichting) geldt.  
 
Gelet op artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De 
aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als 
melding. 
  
Voor deze inrichting houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde 
(deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de 
daarbij behorende Activiteitenregeling: 
• paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodem beschermende 

voorziening; 
• hoofdstuk 1, afdelingen 2.1, 2.2 en 2.10 van hoofdstuk 2 en hoofdstuk 6 (overgangsbepalingen), 

voor zover dit betrekking heeft op de activiteiten of deelactiviteiten van de inrichting, zoals 
voornoemd opgenomen en afdelingen 2.3 met betrekking tot de gehele inrichting. 

 
De voorschriften voor het onderdeel milieu, die in deze vergunning zijn opgenomen betreffen aspecten 
en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.  
Het bevoegd gezag mag uitsluitend aanvullende maatwerkvoorschriften vaststellen voor zover dat in het 
Activiteitenbesluit is aangegeven.  
 
Agrarische activiteiten 

BBT Algemeen 
In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de 
vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting 
voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij 
voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de 
inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) 
worden toegepast. 
  
Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij 
ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT. 
 



 

BBT-documenten 
Met de volgende in de bijlage bij de Regeling omgevingsrecht (Mor) aangewezen informatiedocumenten 
over beste beschikbare technieken hebben wij rekening gehouden: 
• Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB), 2012. 
 
Mestbassin, algemene informatie  
Het mestbassin heeft een oppervlakte van 1.069 m² en een inhoud van 2.503 m³. Omdat dit oppervlak 
groter is dan 750 m² en deze inhoud groter is dan 2.500 m³ is op dit mestbassin paragraaf 3.4.6 van het 
Activiteitenbesluit niet van toepassing. Voor de opslag van drijfmest in dit mestbassin zijn in deze 
vergunning voorschriften gesteld. Deze voorschriften zijn afgeleid van paragraaf 3.4.6 van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer en paragraaf 3.4.6 van de bijbehorende ministeriële regeling 
(Activiteitenregeling milieubeheer). Deze voorschriften worden beschouwd als de meest recente 
milieutechnische inzichten. Onderstaand een toelichting op de voorschriften ten aanzien van geurhinder, 
bodem en luchtkwaliteit.  
 
Geurhinder van opslag van drijfmest in mestbassin  

In het landelijk geurbeleid wordt onderscheid gemaakt tussen de beoordeling van de geurbelasting ten 
gevolge van het houden van vee  en de geurbelasting ten gevolge van andere activiteiten (industrie en 
bedrijven). Op het houden van vee is de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) van toepassing. Deze ziet 
alleen op de geurhinder van dierenverblijven. Ook de opslag van drijfmest in een bassin is aan te merken 
als geurrelevante activiteit. Hierop is de Wgv niet van toepassing. 
 
Sinds 1 januari 2016 is het Activiteitenbesluit het uitgangspunt, waarbij een aanvaardbaar hinderniveau 
moet worden vastgesteld. Voor het vaststellen van het aanvaarbare hinderniveau hebben wij 
aangesloten bij de hindersystematiek voor geur zoals deze is beschreven in Handleiding Geur. Op basis 
daarvan concluderen wij dat geur een relevant milieuaspect is. 
 
De gemeente Ferwerderadiel en de provincie Fryslân kennen geen specifiek geurbeleid, maar volgen het 
landelijk geurbeleid. Het beleid bij vergunningverlening voor het onderdeel milieu is er op gericht om de 
geurbelasting terug te brengen door het nemen van BBT-maatregelen. 
 
Ten aanzien van het mestbassin hebben wij aan de beschikking voorschriften verbonden die mede 
betrekking hebben op het voorkomen van geurhinder. Er zijn in de voorschriften onder andere eisen 
gesteld aan het (gesloten) verpompen en transporteren van de mest, en aan de uitvoering van het 
mestbassin conform de BRL 2342. Op grond van de BRL 2342 moet een mestbassin, inclusief 
verbindingen en aansluitingen tussen delen ervan, mestdicht zijn uitgevoerd. Door deze maatregelen 
wordt geurhinder naar de omgeving voorkomen. Daarnaast zijn voorschriften opgenomen om het 
mestbassin periodiek te keuren en indien noodzakelijk te herstellen. In het Activiteitenbesluit wordt, ter 
voorkoming van geurhinder, een minimale afstand aangehouden van 100 meter ten opzichte van 
woningen van derden en 50 meter ten opzichte van een woning bij een andere veehouderij. In 
combinatie met de afstand van het mestbassin tot de dichtstbijgelegen woning aan Tergrêft 9 in 
Wanswert van circa 338 meter, zijn wij van oordeel dat sprake is van een acceptabel geurhinderniveau. 
 
Bodem 

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn 
Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen 
en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde 
bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar 
bodemrisico. 
 
De opslag van drijfmest in een mestbassin is een bodembedreigende activiteit. Wij hebben voorschriften 
opgenomen ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico. Wij hebben onder 
andere eisen gesteld aan het brengen van de mest in het mestbassin en de mestdichtheid van het 
mestbassin conform de BRL 2342.  



 

Op grond hiervan moet de veehouderij een kwaliteitsverklaring hebben (in de vorm van een 
procescertificaat) van een instelling, die door de Raad van Accreditatie is geaccrediteerd op basis van 
BRL 2342. Bij aanschaf van een mestbassin geeft de leverancier een kwaliteitsverklaring aan de 
veehouder, waaruit blijkt dat het mestbassin aan BRL 2342 voldoet. Door het opleggen van deze 
voorschriften wordt het risico van bodemverontreiniging in voldoende mate beperkt. 
 
Luchtkwaliteit, emissie van ammoniak 

Het mestbassin is niet gelegen in een zeer kwetsbaar gebied of in een zone van 250 meter van een zeer 
kwetsbaar gebied als bedoeld in de Wet ammoniak en veehouderij. Wij hebben voorschriften 
opgenomen ten behoeve van het zoveel mogelijk beperken van de emissie van ammoniak. Er zijn onder 
andere eisen gesteld aan het (gesloten) verpompen en transporteren van de mest, en aan de uitvoering 
van de mestzak en de afdekking van de mestzak conform de BRL 2342. Op grond van de BRL 2342 
moet de mestzak, inclusief verbindingen en aansluitingen tussen delen ervan, mestdicht zijn uitgevoerd. 
Door deze maatregelen wordt emissie van ammoniak naar de omgeving voorkomen. 
 
Luchtkwaliteit, emissie van fijnstof 

Het wettelijk kader voor de luchtkwaliteit is onder andere beschreven in titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen van 
de Wet milieubeheer (Wm). De grenswaarden voor luchtkwaliteit zijn opgenomen in bijlage 2 van de 
Wm.  
 
Als sprake is van een beperkte toename van de luchtverontreiniging die niet in betekenende mate 
bijdraagt aan de concentraties in de buitenlucht (NIBM), hoeft een project niet langer meer getoetst te 
worden. Dit volgt uit artikel 5.16, lid 1, sub c, van de Wet milieubeheer. Het Besluit NIBM legt vast wat 
geldt als niet in betekenende mate bijdragen. Na inwerkingtreding van het NSL op 1 augustus 2009, is 
de definitie van NIBM 3% van de grenswaarde, dat is 1,2 μg/m3 (artikel 2, lid 1, Besluit NIBM in 
samenhang met Bijlage 1A van de Regeling NIBM). 
 
De stof NO2 komt voornamelijk vrij bij verbrandingsprocessen. Gezien de kortdurende activiteiten van de 
inrichting (mixen en verpompen bij uitrijden) kan worden gesteld dat geen of nauwelijks NO2 wordt 
uitgestoten. De andere in bijlage 2 van de Wm genoemde stoffen (fijnstof, zwaveldioxide, lood, 
koolmonoxide, benzeen en ozon) zijn niet relevant bij een mestbassin. Aan de grenswaarden die voor 
deze stoffen zijn vastgesteld, is niet getoetst. Gezien de aard van de inrichting zullen deze niet worden 
overschreden. 
 
Gelet hierop zijn wij van oordeel dat de verslechtering van de luchtkwaliteit als gevolg van activiteiten die 
binnen de inrichting niet in betekenende mate plaatsvinden.  
 
Geluid en trillingen 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau  
De beoordeling van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau heeft plaatsgevonden op basis van de 
richtwaarden die zijn opgenomen in de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening van 1998. 
De dichtstbijzijnde woning aan de Tergrêft 9 in Wanswert ligt op circa 338 meter afstand van de 
inrichting. Gelet op het karakter van de omgeving wordt aangesloten bij de richtwaarde voor woningen 
gelegen in een stil landelijk gebied: 40 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddelde 
beoordelingsniveau. Uit een indicatieve toets uitgevoerd door de FUMO blijkt dat hieraan voldaan kan 
worden. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die hierop zijn afgestemd. 
 
Maximaal geluidsniveau 
Ten aanzien van het maximale geluidsniveau wordt aangesloten bij de grenswaarde uit de Handreiking 
Industrielawaai en vergunningverlening van 1998. Deze bedraagt 70 B(A) etmaalwaarde. Uit een 
indicatieve toets uitgevoerd door de FUMO blijkt dat hieraan voldaan kan worden. In de vergunning zijn 
voorschriften opgenomen die hierop zijn afgestemd. 
 



 

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. 
De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting is 50 dB(A) en de grenswaarde is 65 dB(A). 
Verkeer van en naar de inrichting is opgenomen in het openbare verkeer op het moment dat woningen 
en andere geluidgevoelige bestemmingen worden gepasseerd. Het verkeer van en naar de inrichting is 
ter hoogte van de omliggende woningen reeds opgenomen in het heersend verkeersbeeld en valt 
daarmee buiten de reikwijdte van de omgevingsvergunning. 
 
Conclusies 
Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie 
milieuhygiënisch aanvaardbaar. 
 
Conclusie 
 
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het oprichten van een inrichting zijn er geen redenen 
om de omgevingsvergunning te weigeren. 
 
 2a.  Zienswijzen 
Wij hebben het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met bijbehorende stukken vanaf ???? tot ????? ter 
inzage gelegd. Tijdens deze termijn is een ieder in de gelegenheid gesteld zijn of haar zienswijzen naar 
voren te brengen over dit ontwerpbesluit. Er zijn in deze periode geen zienswijzen ingediend. Dit 
betekent dat wij de omgevingsvergunning verlenen. 
 
3. Beroepsmogelijkheid 
Deze vergunning zal worden gepubliceerd in de woensdageditie van de Nieuwe Dockumer Courant, 
Kollumer Courant en de staatscourant. Tegen dit besluit kan beroep worden ingesteld door: 
 - Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit, 
 - Belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest 

een zienswijze in te dienen 
 - Als het besluit afwijkt van het ontwerpbesluit dat ter inzage heeft gelegen kan ook een 

belanghebbende die geen zienswijze heeft ingediend, beroep instellen voor zover het 
beroepsschrift betrekking heeft op deze afwijkingen. 

 
3.1 Het indienen van een beroepschrift 
Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u een beroepschrift indienen. Het beroepschrift moet u 
binnen zes weken vanaf de dag na de verzenddatum van dit besluit opsturen. U moet dit sturen naar de 
rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. U kunt uw 
beroepschrift ook digitaal indienen. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor hebt u 
uw DigiD nodig. Als u nog geen DigiD hebt, kunt u deze hier ook aanvragen. 
 
3.2 Inhoud beroepschrift 
Wat moet er in uw beroepschrift staan? 

- uw naam 
- uw adres 
- uw (elektronische DigiD) handtekening  
- de datum van het beroepschrift 
- een omschrijving van het besluit waartegen u beroep indient 
- de reden waarom u beroep indient. 

U moet een kopie van het besluit meesturen aan de rechtbank. 
 
3.3 Kosten indienen beroepschrift 
Het indienen van een beroepschrift kost geld. U moet griffierecht betalen. De afdeling Bestuursrecht van 
de Rechtbank Noord-Nederland kan u hierover meer informatie geven.  
 
 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
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3.4 Voorlopige voorziening 
Als u een beroepschrift indient, dan blijft het besluit geldig (het beroepschrift schort de werking niet op). 
Wilt u voorkomen dat het besluit ingaat, dan kunt de rechter vragen om een voorlopige voorziening. Dit 
mag alleen als u een beroepschrift heeft ingediend. De Voorzieningenrechter kan besluiten om dit besluit 
helemaal of gedeeltelijk te schorsen. Hij moet dan wel vinden dat er sprake is van een spoedeisend 
belang. 
 
Wilt u een voorlopige voorziening aanvragen? Stuurt u dan een brief naar de Voorzieningenrechter van 
de rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD  Groningen. U kunt uw 
voorlopigevoorziening ook digitaal aanvragen. Dat kan via website 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Ook hiervoor hebt u uw DigiD nodig. Als u nog geen DigiD hebt, 
kunt u deze hier ook aanvragen.  
 
3.5 Kosten voorlopige voorziening 
Het aanvragen van een voorlopige voorziening kost geld. U moet griffierecht betalen. De afdeling 
Bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Nederland kan u hierover meer informatie geven.  
 
4. Inwerkingtreding 
U kunt pas van de vergunning gebruik maken nadat deze in werking is getreden. Voor uw beschikking 
geldt dat deze pas in werking treedt op de dag nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift 
is verstreken. Heeft gedurende deze termijn een belanghebbende een voorlopige voorziening gevraagd? 
Dan moet ook eerst de voorzieningenrechter beslist hebben op dit verzoek.  
 
5. Informatie 
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met het klantencontactcentrum op 
telefoonnummer (0519) 29 88 88 of per e-mail: kccvergunningen@noardeast-fryslan.nl. 
 
Hoogachtend, 
Namens het college van burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân, 

 
 
J. Bil 
Teamleider Fergunningferliening  
 
cc.:  Mestopslagadvies Knijnenburg (info@mestopslagadvies.nl) 
 
Ter informatie: opbouw van  de leges  
Op basis van de legesverordening is voor het in behandeling nemen van de omgevingsaanvraag leges 
verschuldigd. De hoogte van de leges is afhankelijk van de aangevraagde onderdelen van de 
omgevingsvergunning. 
 
 
  
Opgegeven bouwkosten: €              20.000,00 
             
  
Omgevingsvergunning activiteit bouwen €              575,00 
Welstandsadvies Hus en Hiem €              77,00 
Uitvoeren van een werk €             100,00 
          
Strijd met regels ruimtelijke ordening (artikel 2.12 lid 1 
sub a onder 3 Wabo) 

€              2471,00 

  
Totaal leges €              3.223,00 

 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
mailto:kccvergunningen@noardeast-fryslan.nl
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U ontvangt een afzonderlijke beschikking waarin de hoogte van de leges voor het in behandeling nemen 
van deze omgevingsaanvraag definitief wordt vastgesteld. 
 
Voorschriften behorend bij omgevingsvergunning (20182749)  
 
Bouwen van een bouwwerk  
1 U moet er rekening mee houden dat u niet alleen bouwt zoals in de omgevingsvergunning staat, 

maar dat u ook bouwt volgens de eisen van het bouwbesluit en de nadere regels die dit bouwbesluit 
stelt. Bovendien moet u rekening houden met wat in de gemeentelijke bouwverordening staat. Deze 
voorwaarde geldt, tenzij uitdrukkelijk (in woord of op tekening) anders is vermeld.  

2 De bouwer/aannemer moet een kopie krijgen van de omgevingsvergunning met alle tekeningen en 
voorwaarden. Op de bouwplaats moet altijd de omgevingsvergunning  met de tekeningen en 
voorwaarden aanwezig zijn. 

3 Tot slot willen wij u verzoeken de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden en het storten van 
beton te melden bij team Tafersjoch. Deze meldingen kunt u doen door een e-mail bericht te sturen 
naar kccvergunningen@noardeast-fryslan.nl 

 
Uitvoeren van een werk of werkzaamheid 
1 het plan dient gerealiseerd te worden conform advies Wetterskip welke onderdeel uitmaakt van deze 

Omgevingsvergunning. 
2 Te allen tijde dient bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke meldingsplicht (ex 

artikel 53 Monumentenwet 1988) kenbaar te worden gemaakt om het documenteren van 
toevalsvondsten te garanderen: “Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak 
vindt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is (in roerende 
of onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij onze minister”. Deze aangifte dient te 
gebeuren bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, in casu de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed (vondstmelding via Archis). De melding kan ook bij de gemeente worden gedaan 
(e-mail: kccvergunningen@noardeast-fryslan.nl). 

 
Oprichten of veranderen van een inrichting (milieu) 
1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 

1.1 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid 

1.1.1 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.  
 
1.1.2 De inrichting moet altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten 

toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben.  
 
2 OPSLAG EN BEHANDELING VAN MEST  

2.1 Behandeling en bewaring van verpompbare dierlijke mest, algemeen 

2.1.1 Het brengen van mest in een mestbassin moet geschieden met een gesloten aanvoerleiding 
die zo dicht mogelijk bij de bodem van de opslagruimte uitmondt. 

 
2.1.2 De afvoerpunten van een mestbassin moeten door middel van goed sluitende deksels gesloten 

worden gehouden, behoudens tijdens het leegmaken ervan. 
 
2.1.3 Een mestbassin mag niet zijn voorzien van een overstort (noodoverloop). 
 
2.1.4 Het terrein van de inrichting mag niet worden bevloeid of op andere wijze van een laag mest of 

gier worden voorzien, behoudens bij het bemesten van grond volgens de normale 
bemestingspraktijk. 

 
2.1.5 Transport van verpompbare dierlijke mest moet plaatsvinden in volledig gesloten tankwagens. 
 
2.1.6 Bij het aan- en afvoeren van verpompbare dierlijke mest mag de omgeving niet worden 

verontreinigd. 
 

mailto:kccvergunningen@noardeast-fryslan.nl
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2.1.7 Een mestbassin is gelegen op ten minste 100 m afstand van een geurgevoelig object dat geen 
deel uit maakt van een veehouderij, of 50 m afstand van een geurgevoelig object dat deel 
uitmaakt van een veehouderij. 

 
2.2 De uitvoering van een mestbassin 

2.2.1 Een mestbassin, niet zijnde een ondergronds mestbassin, en een afdekking zijn uitgevoerd en 
aangelegd overeenkomstig paragraaf 5.5 en de hoofstukken 6 en 7 van BRL 2342. 
 

2.2.2 Een mestbassin en een afdekking als bedoeld in het vorige voorschrift zijn voorzien van een 
kwaliteitsverklaring mestbassin, waaruit blijkt dat het mestbassin en de afdekking zijn 
uitgevoerd overeenkomstig BRL 2342 en wat de referentieperiode mestbassins is. De 
kwaliteitsverklaring mestbassin is binnen de inrichting aanwezig. 

 
2.2.3 Een mestbassin dat, of een afdekking die, visueel waarneembaar lek is of in een slechte staat 

verkeert, wordt terstond gerepareerd. 
 
2.2.4 Een mestbassin en een afdekking, niet zijnde een ondergronds mestbassin dat is voorzien van 

een afdekking die als vloer kan fungeren, worden overeenkomstig het daartoe in de Regeling 
bodemkwaliteit aangewezen normdocument beoordeeld en goedgekeurd door een persoon of 
instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit. 
Deze beoordeling vindt ten minste vier weken voor het aflopen van de referentieperiode 
mestbassins plaats. 
Bij goedkeuring van een mestbassin en een afdekking wordt door de hiervoor bedoelde 
persoon of instelling een nieuwe referentieperiode mestbassins vastgesteld. Het rapport van 
deze goedkeuring waarin een nieuwe referentieperiode mestbassins is opgenomen, is binnen 
de inrichting aanwezig. 
Wanneer deze goedkeuring onder voorwaarden wordt gegeven, wordt binnen een termijn, 
gesteld door de hiervoor bedoelde persoon of instelling aan die voorwaarden voldaan. 
Wanneer deze beoordeling leidt tot afkeuring en een reparatie van het mestbassin of de 
afdekking nodig is, draagt degene die de inrichting drijft zorg voor deze reparatie en wordt het 
mestbassin of de afdekking binnen een termijn, gesteld door de hiervoor bedoelde persoon of 
instelling, opnieuw ter beoordeling aangeboden. 
Wanneer de hiervoor bedoelde reparatie niet plaatsvindt of een mestbassin of afdekking wordt 
afgekeurd en reparatie niet mogelijk is, wordt: 
- van de afkeuring terstond melding gemaakt bij het bevoegd gezag; 
- de drijfmest of het digestaat dat zich in het mestbassin bevindt onmiddellijk verwijderd, en; 
- het opslaan van drijfmest of digestaat in het mestbassin beëindigd. 

 
2.2.5 Het vul- en zuigpunt van een mestbassin bevindt zich boven een lekbak. 
 
3 GELUID  

3.1 Meten en berekenen conform handleiding 

3.1.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet 
plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999. 

 
3.2 Representatieve bedrijfssituatie 

3.2.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT veroorzaakt door de in de inrichting 
aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of 
activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de 
gevel van gevoelige gebouwen niet meer bedragen dan: 
- 40 dB(A) in de dagperiode (7.00-19.00 uur); 
- 35 dB(A) in de avondperiode (19.00-23.00 uur); 
- 30 dB(A) in de nachtperiode (23.00-07.00 uur). 
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3.2.2 Het maximale geluidsniveau (LAmax) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen 

en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door 
het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de gevel van gevoelige 
gebouwen niet meer bedragen dan: 
- 70 dB(A) in de dagperiode (7.00-19.00 uur); 
- 65 dB(A) in de avondperiode (19.00-23.00 uur); 
- 60 dB(A) in de nachtperiode (23.00-07.00 uur). 

 
 
Bijlage: Begrippen 

BASSIN: 
Een reservoir voor de opslag van vloeistoffen dat niet gelegen is onder een gebouw, doch waarvan een 
aanwezige bovenafdekking de functie van vloer kan vervullen. 
 
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 drijft, redelijkerwijs in Nederland 
of daarbuiten te verkrijgen zijn; 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. 
 
BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT: 
Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een 
bodembedreigende stof overeenkomstig de definitie van het Activiteitenbesluit. 
 
BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL: 
Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling gericht 
op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht 
ter voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd. 
 
BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING: 
Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige 
fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem. 
 
BODEMRISICO: 
De kans op en omvang van een bodemverontreiniging door een bedrijfsmatige activiteit.t. 
 
GELUIDSNIVEAU IN DB(A): 
Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de 
Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de 
IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989. 
 
GEURGEVOELIG OBJECT/GEVOELIGE GEBOUWEN ACTIVITEITENBESLUIT: 
Afhankelijk van de geurvoorschriften worden op dit moment twee verschillende definities in het 
Activiteitenbesluit gehanteerd voor gevoelige objecten, namelijk: 
Geurgevoelig object: geurgevoelig object als bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij: 
"Gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor 
menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van 
gebruik, wordt gebruikt." 
Gevoelige gebouwen: woningen en gebouwen die op grond van artikel 1 van de Wet geluidhinder 
worden aangemerkt als andere geluidsgevoelige gebouwen, met uitzondering van die gebouwen 
behorende bij de betreffende inrichting 
Wet geluidhinder "andere geluidsgevoelige gebouwen": 
1. onderwijsgebouwen; 
2. ziekenhuizen en verpleeghuizen; 
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3. bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen andere gezondheidszorggebouwen dan bedoeld 
onder 2; 
Delen van het gebouw die niet zijn bestemd voor geluidsgevoelige onderwijsactiviteiten maken voor de 
toepassing van deze wet geen deel uit van een onderwijsgebouw; 
 
HEMELWATER: 
Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel. 
 
MESTBASSIN:  
voorziening voor het opslaan van drijfmest, niet zijnde een opslagtank of verpakking. 
 
REFERENTIEPERIODE: 
Tijdsbestek waarbinnen een bassin moet blijven voldoen aan de gestelde eisen. 
 
VERWAARLOOSBAAR BODEMRISICO: 
Een situatie als bedoeld in de NRB waarin door een goede afstemming van bodembeschermende 
voorzieningen en bodembeschermende maatregelen sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico. 
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