
Gegevens bevoegd gezag Gemeente Hulst 

Referentienummer Datum ontvangst 

Kennisn"mef1 
Afdoen 
Bespreken 
Advles 

Formulierversie 
2011.01 Aanvraaggegev~~~~.J.::::~----l 

Omgevingsvergunning 

Let op: vul het formulier alstublieft vol/edig in. 

Aanvraagnummer 221113 

Aanvraagnaam J. Welvaarts 

Uw referentiecode 12710WM01 

Ingediend op 

Soort procedure Uitgebreide procedure 

Projectomschrijving Oprichting van een varkenshouderij 

Gefaseerd Ja, fase 1 

Bevoegd gezag 

Naam: Gemeente Hulst 

Bezoekadres: Gemeentewinkel Grote Markt 244561 EB Hulst 

Postadres: Gemeente Hulst Postbus 49 4560 M Hulst 

Telefoonnummer: 0114-389270 

Faxnummer: 0114-314627 

E-mailadres algemeen: info@gemeentehulst.nl 

Website: www.gemeentehulst.nl 

Contactpersoon: C.R.M. Pieters 

Overzicht bijgevoegde modulebladen 

Aanvraaggegevens 

Aanvragergegevens 

Locatie van de werkzaamheden 

Werkzaamheden en onderdelen 

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) 

• Oprichting 

Bijlagen 

Nawoord en ondertekening 
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Gemeente Hulst 

Formulierversie Aanvrager bedr'ijf 2010.02 

1 Bedrijf 

KvK-vestigingsnummer 000000000000 

Statutaire naam J. Welvaarts 

Handelsnaam 

2 Contactpersoon 

Geslacht o Man 
o Vrouw 

Voorletters J 

VoolVoegsels 

Achternaam Welvaarts 

Functie eigenaar 

3 Vestlgingsadres bedrijf 

Postcode 4585PR 

Huisnummer 2 

Huisnummertoevoeging 

$traatnaam Rummersdijkstraat 

Woonplaats HENGSTDIJK 

4 Correspondentieadres 

Postcode 5281RC 

Huisnummer 10 

Huisnummertoevoeging 

Straatnaam Kleinderliempde 

Woonplaats BOXTEL 

5 Contactgegevens 

Telefoonnummer 0411-672060 

Faxnummer 

E-mailadres info@welvaartsbv.nl 
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Gemeente Hulst 

Formulierversie 
2010.02 Gemachtigde I)edrijf 

Omgevingsvergunning 

1 Bedrijf 

KVK-vestigingsnummer 

Statutaire naam 

Handelsnaam 

2 Contactpersoon 

Geslacht 

Voorletters 

Voorvoegsels 

Achtemaam 

Functie 

3 Vestigingsadres bedrijf 

Postcode 

Huisnummer 

H uisnl,lm mertoevoeging 

Straatnaam 

Woonpla~ts 

4 Correspondentieadres 

Ad res 

5 Contactgegevens 

Telefoonnummer 

Faxnummer 

E-mailadres 

160451680000 

Drieweg Advies B. V. 

Drieweg Advies S.v. 

O Man 

~ Vrouw 

EW.M 

Roukens 

Adviseur milieu en ruimtelijke ordening 

5469EX 

10 

Kampweg 

ERP 

Kampweg 10 

5469EX ERP 

0413-216125 

0413 - 216124 

info@drieweg.com 
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Gemeente Hulst 

~~r~.I~~versie Locatie 
1 Kadastraal perceelnummer 

Burgerlijke gemeente 

Kadastrale gemeente 

Kadastrale sectie 

KadastraaJ perceelnummer 

Bouwplan~aam 

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

2 Eigendomssituatie 

Eigendomssituatie van het perceel 

Hulst 

~ Hontenisse 

M 

316 

J. Welvaarts 

o Ja 

~ Nee 

~ U bent eigenaar van het perceel 

o U bent erfpachter van het perceel 

o U bent huurder van het perceel 

DAnders 
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Gemeente Hulst 

Formulierversie 
2010.02 Milieuverantwoord ondernemen 

1 Gegevens inrichting 

Wat is de naam van de inrichting? 

Wat is de aard van de inrichting? 

Voor welke periode wordt de 
vergunning aanvraagd? 

Welke apparatuur en eventueel 
benodigde hulpsystemen gebruikt 
u? 

Welke voornaamste grond- en 
hulpstoffen gebruikt u? 

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

2 Bedrijfstijden 

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

3 Bestemming 

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

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

4 Omgeving van de inrichting 

J. Welvaarts 

Varkenshouderij 

~ Onbepaalde tijd 

o Bepaalde tijd 

luchtwasser, stalsystemen, brijvoersysteem, opslag 
gevaarlijke stoffen 

voercomponenten 

varkens, mest, kadavers en spuiwater 

Formulierversie: 201O.01Gegevens inrichting 

Continu in bedrijf,doordat luchtwassers op de stallen worden 
aangesloten 

Formulierversie: 2010.01 Bedrijfstijden 

o Ja 

o Nee 

o Ja 

o Nee 

F ormulierversie: 2010.01 Bestemming 

Waar ligt de inrichting? 0 Centrum 

o Rustige woonwijk 

o Gemengd gebied 

o Industrieterrein 

~ Buitengebied 

DAnders 

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige woning (zuiddijk 18) 
object? 
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Omgevingsvergunning 

Wat is de afstand in meters van 435 
de grens van de inrichting tot het 
dichtstbijzijnde gevoelige object? 

5 Wijze vaststellen milieubelasting 

8eschrijf 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. 

8eschrijf de wijze waarop 
gedurende het in werking zijn 
van de inrichting de belasting 
van het milieu, die de inrichting 
veroorzaakt, wordt vastgesteld en 
geregistreerd. 

6 Ongewone voorvallen 

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

8eschrijf de ongewone voorvallen 
die binnen de inrichting kunnen 
optreden en de belasting die 
daarbij kan ontstaan voor het 
milieu. 

Welke maatregelen worden 
getroffen om de belasting van het 
milieu door ongewone voorvallen te 
voorkomen of te beperken? 

7 MER-(beoordelingslplicht 

Formulierversie: 2010.010mgeving van de inrichting 

Het betreft een varkenshouderij . De belangrijkste 
milieugerichte gevolgen zijn : geuruitstoot, ammoniakuitstoot, 
fijn stof uitstoot, geluidproductie en het energieverbruik. 
V~~r een omschrijving van de milieubelasting wordt 
verwezen naar het MER 

De stallen zullen worden voorzien van luchtwassers. De 
luchtwasser is voorzien van een uitgebreid meetsysteen van 
wekelijkse controlepunten, rendementsmetingen, onderhoud 
en analyseresultaten van het wassysteem van toepassing. 

~ Ja 

o Nee 

Formulierversie: 2010.01Wijze vaststellen milieubelasting 

storingen aan de luchtwasser 
uitbraak van dierziekten 

Wanneer er storing in de luchtwasser optreedt, is er tijdelijk 
een hogere emissie naar de omgeving. Om een dergelijke 
situatie te voorkomen, zullen onderhoudscontracten worden 
afgesloten met de leverancier. Daarnaast zal ook een 
storingscontract worden. 
Wanneer er een uitbraak van dierziekte(n) uitbreekt, heeft 
dit gevolgen voor de bedrijfsvoering op het bedrijf. Voor een 
gedetailleerde omschrijving van de consequenties en de 
gevolgen, wordt verwezen naar het onderliggend MER. 

Formulierversie: 2010.01Ongewone voorvallen 

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om 
een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van 
(water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, 
papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt 
gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het 8esluit 
milieueffectrapportage. 

Geldt voor uw activiteit de plicht 
om een milieueffectrapport op te 
stellen (m.e.r.-plicht)? 

8 Milieuzorg 

8eschikt u over een 
milieumanagementsysteem ? 

~ Ja 

o Nee 

o Ja 

~ Nee 

o Deels 

Datum:25 oktober 2011 13:36 Aanvraagnummer: 221113 Gemeente Hulst 

Formulierversie: 2010.0 1MER-ibeoordelings)plicht 

Formulierversie: 201O.01Milieuzorg 
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Omgevingsvergunning 

9 Toekomstige Ontwikkelingen 

Verwacht U ontwikkelingen binnen D Ja 
uw inrichting die voor de beslissing ~ Nee 
op de aanvraag van belang kunnen 
zijn? 

Verwacht U ontwikkelingen in de D Ja 
omgeving van uw inrichting die ~ Nee 
van belang kunnen zijn voor de 
bescherming van het milieu? 

10 Bodem 

Verricht u bodembedreigende 
activiteiten of slaat u 
bodembedreigende stoffen op? 

Hebt u een nuIsituatie 
bodemonderzoek uitgevoerd? 

Waarom hebt u geen nulsituatie 
bodemonderzoek uitgevoerd? 

Hebt u een bodemrisicorapport 
opgesteld? 

~ Ja 

D Nee 

D Ja 

~ Nee 

Formulierversie: 2010.0lToekomstige Onlwikkelingen 

er is al een bouwvergunning verleend voor de stallen 

D Ja 
~ Nee 

Voor deze rubriek moet u mogelijk een of meerdere tabel/en a/s bijlage toevoegen. De opbouw van 
deze tab ellen staat op het toelichtingenblad 'Tabel/en'. 

11 Brandveiligheid 

Welke maatregelen hebt u 
getroffen om brand te voorkomen? 

Welke brandblusmiddelen gebruikt 
u? 

Beschikt u over een 
bedrijfsbrandweer? 

Verricht u op het buitenterrein 
brandgevaarlijke activiteiten? 

12 Afvalwater 

Loost u afvalwater uit uw 
inrichting? 

Waarop loost u afvalwater? 

Op welke andere wijze loost u 
afvalwater? 

Plaatsing van brandmuren 

D Branddekens 
~ Draagbare blusmiddelen 

D Brandslanghaspels 

D Stationaire blusinstallaties 

D Mobiele blusmiddelen 

DAnders 

D Ja 

~ Nee 

D Ja 
~ Nee 

Formulierversie: 2010.01Bodem 

Fomnulierversie: 2010.01Brandveiligheid 

~ Ja 

D Nee 

~ Lozing op of in de bodem (infiltratie) 

D Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater 

D Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op 
een werk waterschap (riolering of RWZI) 

~ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een 
rioolwaterzuiveringsinstallatie 

D Lozing via hemelwaterriool 

~ Anders 

Op de mestput 
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Omgevingsvergunning 

Welk afvalwater loost u? 

Van welk type oppervlak is het 
hemelwater afkomstig? 

Wat is de grootte van het 
dakoppervlak in m2? 

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

Hoeveel personen werken voor het 
bedrijf? 

Is in het bedrijf een kantine of 
bedrijfsrestaurant aanwezig? 

Welke andere afvalwaterstromen 
worden geloosd? 

Wordt de afvalwaterstroom continu 
of discontinu geloosd? 

Hoe vaak per jaar wordt afvalwater 
geloosd? 

Hoeveel m3 afvalwater wordt per 
keer geloosd? 

Zijn er andere bedrijven op de 
bedrijfsriolering aangesloten? 

Zijn er andere woningen op de 
bedrijfsriolering aangesloten? 

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

Worden afvalwaterstromen en/of 
stoffen hergebruikt? 

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

8eschrijf hoe het afgekoppelde 
niet-verontreinigd hemelwater 
binnen uw inrichting nu wordt 
verwijderd. 

Is/zijn er zuiveringtechnische 
voorzieningen aanwezig binnen uw 
inrichting? 

Zijn er voorschriften en/of 
procedures aanwezig die 
aangeven welke maatregelen 
genomen moeten worden bij 
ongewone voorvallen en/of 
onvoorziene lozingen? 

o Procesafvalwater 

o Koelwater 

o Ketelspuiwater 

o Regeneratiewater van ionenwisselaar 

o Laboratoriumafvalwater 

o Spoelwater ontijzering 

~ Niet-verontreinigd hemelwater 

o Verontreinigd hemelwater 

~ Huishoudelijk afvalwater 

~ Overig afvalwater 

~ Dakoppervlak 

~ Verhard terrein 

D Onverhard terrein 

9110 

2609 

2 

D Ja 

~ Nee 

water uit de hygienesluis 
water afkomstig van de spoelplaats 
water afkomstig van de kadaverkoeling 
zullen allen op de mestput worden geloosd 

o Continue lazing 

G2l Discontinue lozing 

365 

D Ja 

~ Nee 

o Ja 

~ Nee 

D Ja 

~ Nee 

D Ja 

~ Nee 

~ Ja 

D Nee 

Hemelwater infiltreerd in de bodem met behulp van een 
infiltratievijver. Voor verdere toelichting op de infiltratie, 
wordt verwezen naar het MER. 

D Ja 

~ Nee 

o Ja 

~ Nee 
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Omgevingsvergunning 

Is van lozingen direct in D Ja 
oppervlaktewater een ~ Nee 
immissietoets uitgevoerd? 

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

~ Nee 

V~~r deze rubriek moet u mage/ijk een of meerdere tabellen a/s bij/age toevaegen. De opbouw van 
deze tab ellen staat ap het toelichtingenb/ad 'Tabellen'. 

Formulierversie: 2010.02 

13 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan 

Welke afvalstoffen voert u 
gescheiden at? 

Hergebruikt u afvalstoffen die 
vrijkomen binnen uw inrichting? 

Geef aan of en welk 
afvalpreventieonderzoek is 
uitgevoerd. 

Welke afvalpreventiemaatregelen 
voert u uit? 

papierlkarton 
gla$ 
metaal 
plastic 
kadavers (voor toelichting afvoer, zie MER) 
spuiwater (voor toelichting afvoer, zie MER) 

D Ja 

~ Nee 

D Beperkt Afvalpreventieonderzoek 

D Standaard Afvalpreventieonderzoek 

~ Geen onderzoek 

geen 

Voor deze rubriek moet u mage/ijk een of meerdere tab ellen a/s bij/age toevoegen. De apbouw van 
deze tab ellen staat op het toe/ichtingenb/ad 'Tabellen'. 

14 Lucht 

Worden er stoffen naar de lucht 
uitgestoten? 

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

Is er een rapport met betrekking tot 
de luchlkwaliteit opgesteld? 

Worden er nog andere stoffen 
uitgestoten? 

Is er een rapport met betrekking 
tot de luchtemissieonderzoek 
opgesteld? 

Zijn er binnen het bedrijf installalies 
aanwezig die wanme lucht 
uitsloten? 

Hebt u een meet- en 
registratiesysteem? 

Is het Oplosmiddelenbesluit van 
toepassing? 

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

~ Ja 

D Nee 

~ Ja 

D Nee 

~ Ja 

D Nee 

~ Ja 

D Nee 

~ Ja 

D Nee 

D Ja 

~ Nee 

~ Ja 

D Nee 

D Ja 

~ Nee 

D Ja 

~ Nee 

Formulierversie: 2010.01Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan 
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Omgevingsvergunning 

Zijn er andere diffuse emissies o Ja 
anders dan de diffuse emissies ~ Nee 
van Vluchtige Organische Stoffen 
aanwezig? 

Is een bijzondere regeling van o Ja 
de Nederlandse emissierichtlijn ~ Nee 
(NeR) op de luchtemissie van 
toepassing? 

Neemt u deel aan de NOx- o Ja 
emissiehandel? ~ Nee 

Is op een of meerdere installaties o Ja 
het Bees A van toepassing? o Nee 

Is op een of meerdere installaties o Ja 
het Bees B van toepassing? ~ Nee 

Is op een of meerdere installaties o Ja 
het BVA van toepassing? o Nee 

Voor deze rubriek moet u mogelijk een of meerdere label/en als bijlage toevoegen. De opbouw van 
deze label/en slaat op het loelichlingenblad 'Tabel/en'. 

15 Geluid en trillingen 

Ligt de inrichting op een gezoneerd 
industrieterrein? 

Hebt u een akoestisch onderzoek 
uitgevoerd? 

Veroorzaken de activiteiten 
trillingen? 

16 Energie 

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

Wat is het jaarlijks 
elektriciteitsverbruik in kWh van uw 
inrichting? 

Wat is hetjaarlijks aardgasgebruik 
in m3 van uw inrichting? 

Is uw inrichting verpficht om aan 
de C02- emissiehandel deel te 
nemen? 

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

17 Externe veiligheid 

Wordt uw inrichting genoemd 
in artikel 2 (en niet in artikel 3) 
van het Besfuit externe veiligheid 
inrichtingen (Bevi)? 

o Ja 

~ Nee 

~ Ja 

o Nee 

o Ja 

o Nee 

~ Ja 

o Nee 

210000 

o 

o Ja 

~ Nee 

o Meerjarenafspraak 

o Benchmarking 

~ Geen van beide 

o Ja 

~ Nee 

Formulierversie: 2010.02 

Formulierversie: 2010.01 Geluid en trillingen 

Formulierversie: 201O.01Energie 
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Omgevingsvergunning 

Wordt uw inrichting genoemd in 
artikel 4, onderdeel b, e of f van 
het Registratiebesluit externe 
veiligheid? 

Is er een kwantitatieve 
risicoanalyse uitgevoerd? 

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

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

18 Verkeer, vervoer en mobiliteit 

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

Hoeveel werknemers hebt u in 
dienst? 

Hoeveel bezoekers komen per dag 
naar uw inrichting? 

Welke vormen van verkeer 
en vervoer zijn voor uw 
bedrijfsactiviteiten relevant? 

Hoeveel kilometers worden per jaar 
door de verladers en uitbesteed 
vervoer gemaakt? 

Hoeveel kilometers worden per jaar 
door eigen vervoerders gemaakt? 

Hebt u maatregelen getroffen om 
het aantal vervoersbewegingen te 
beperken? 

Heeft u parkeerplaatsen in de open 
lucht binnen uw inrichting ? 

Maakt een parkeergarage deel uit 
van uw inrichting? 

19 Geur 

Is er sprake van geuremissie? 

Kan de geuremissie leiden tot 
geurhinder? 

Waarom is er geen sprake van 
geurhinder? 

o Ja 

G2J Nee 

o Ja 

~ Nee 

o Ja 

~ Nee 

o Ja 

~ Nee 

o Ja 

~ Nee 

2 

28 

~ Verkeer en vervoer over de weg 

o Verkeer en vervoer over spoor 

o Verkeer en vervoer over water 

o Verkeer en vervoer in de lucht 

150000 

1000 

o Ja 

~ Nee 

o Ja 

~ Nee 

o Ja 

~ Nee 

Formulierversie: 2010.02 

F ormulierversie: 2010.01 Verkeer, vervoer en mobiliteit 

~ Ja 

o Nee 

o Ja 

~ Nee 

omdat er luchtwassers BBT ++ worden toegepast en de 
geurhinder berekend is(m.b.v. V-stacks Vergunning). 

Formulierversie: 2010.02 
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Omgevingsvergunning 

20 Beste Beschikbare Technieken 

Zijn er binnen uw inrichting een of 
meerdere gpbv-installaties, zoals 
bedoeld in bijlage 1 van de IPPC
richtlijn? 

Welke BREF-documenten zijn op 
uw installaties van toepassing? 

Zijn er binnen uw inrichting 
installaties of opslagen aanwezig 
waarop een of meerdere 
Nederlandse informatie 
documenten over BBT van 
toepassing zijn? 

Geef de titels van de betreffende 
informatie documenten. 

o Ja 

o Nee 

intensieve pluimvee- en varkenshouderij 

o Ja 

o Nee 

Luchtwasser BWL 2007.02V1 

Voor deze rubriek moet u mogelijk een of meerdere tabel/en a/s bijlage toevoegen. De opbouw van 
deze tabellen staat op het toelichtingenblad Tabellen'. 

Formulierversie: 2010.01Beste Beschikbare Technieken 

21 Vloeistoffen in tanks 

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

Formulierversie: 2010.01 Vloeistoffen in tanks 

22 Noodstroomvoorziening 

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

o Noodstroomaggregaat 

Wordt de noodstroomvoorziening 
aileen gebruikt wanneer de 
normale energietoelevering uitvalt? 

Wordt het hele bedrijf 
draaiende gehouden door de 
noodstroomvoorziening? 

o Batterij 

o UPS-systeem 

DAnders 

o Ja 

o Nee 

o Ja 

o Nee 

Voor deze rubriek moet u moge/ijk een of meerdere tabel/en a/s bijlage toevoegen. De opbouw van 
deze tabellen staat op het toe/ichtingenblad Tabellen'. 

Formulierversie: 2010.0 INoodstroomvoorziening 

23 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 grater dan/maximaal 0,8 m2) - Eventuele 
combinatie met een ander huisvestingssysteem of aanvullende technieken inclusief de 
bijbehorende Rav-code en BWL- of BB-nummer - Aantal dierplaatsen - Aantal dieren - Totale 
ammoniakemissie in kg per jaar (NH3/kg/jaar) - Totale geuremissie in odour units per seconde 
(ouE/sec) - Totale fijnstofemissie in gram per jaar (g/jaar) Voeg de bijlage(n) toe op de tab Bijlagen. 
Deze bijlagen vallen onder het type Overig. 

Hebt u voor deze inrichting 
vergunde rechten voor het houden 
van dieren? 

Is er een luchtwasser aanwezig? 

o Ja 

~ Nee 

o Ja 

o Nee 
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Omgevingsvergunning 

Wat is de kortste afstand in m 478 
vanaf een emissiepunt van de stal 
tot het dichtstbijzijnde geurgevoelig 
object, zoals een woning of 
verblijfplaats voor mensen? 

Wat is he! adres van het zuiddijk 18 
geurgevoelig object? 

Is het geurgevoelig object gelegen 0 Ja 
in de bebouwde kom? ~ Nee 

Wat is de afstand in m vanaf de 600 
grens van de inrichting tot het 
dichtstbijzijnde kwetsbaar gebied, 
zeals een voor verzuring gevoelig 
natuurgebied? 

Is de afstand in m tussen het 0 Ja 
emissiepunt van de stal en de ~ Nee 
dichtstbijzijnde tuinbouwgewassen 
van derden minder dan 25 meter? 

Is de afstand in m tussen het 0 Ja 
emissiepunt van de sial en de ~ Nee 
dichts!bijzijnde coniferen!eelt van 
derden minder dan 50 meter? 

Word! er voer in silo's opgeslagen? ~ Ja 

o Nee 

Is er kuilvoer aanwezig? 0 Ja 

~ Nee 

Word! er gebruik gemaakt van 
brijvoer? 

Wat is de afstand in m van 
de brijvoerops!ag tot het 
dichtstbijzijnde geurgevoelig object, 
zoals een woning of verblijfplaats 
voor mensen? 

Wat is de jaarlijkse doorzet van het 
brijvoer in m3 per jaar? 

Wat is de maximale 
opslaghoeveelheid in m3 van de 
brijvoeropslag? 

Welke soorten mest worden 
opgeslagen? 

Hoe word! de vloeibare mest 
opgeslagen? 

Wa! is de maximale 
opslaghoeveelheid in m3 van de 
vloeibare mest? 

Is er een melkinstalla!ie aanwezig? 

~ Ja 

o Nee 

508 

14200 

504 

o Vast 

~ Vloeibaar 

~ Mestkelder 

o Mestsilo 

D Anders 

8600 

o Ja 

~ Nee 

Is er een hygienesluis aanwezig? ~ Ja 

o Nee 

Hoe wordt het afvalwater afkomstig Op de mestput 
van de hygienesluis geloosd? 

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

Formulierversie: 201O.01Het houden van dieren (intensieve veehouderij) 
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24 Opslag van meststoffen 

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

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

Ga Organische mest 

D Kunstmest 

o Vaste organische mest 

Ga Vloeibare organische mest 

Voor deze rubriek moet u mogelijk een of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van 
deze tab ellen staat op het toelichfingenblad 'Tabellen'. 

Formulierversie: 2010.010pslag van meststoffen 
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Tabellen 
10 Bodembedreigende activiteiten 

Beschrijving Nieuw/Bestaand 

opslag van vloeibare mest Nieuw 

opslag van spuiwater Nieuw 

opslag van diergeneesmiddelen Nieuw 

opslag van reinigingsmiddelen 

veevoer 

dieselolie Oenycan) 

het in gebruik hebben van een 
wasplaats 

12 Overzicht afvalwaterstromen 

Soort afvalwaterstroom 

Niet-verontreinigd 
hemelwater 

Nieuw 

Nieuw 

Nieuw 

Nieuw 

Overige soort 
afvalwaterstroom 

Lozing op 

Sodem 

Voorzieningen/maatregelen Realisatiedatum Eindemissiescore 

vloeistofdichte mestkelders bij de bouw van de stallen 
onder de stallen (conform Besluit 
mestbassins) 

vloeistofdichte kelder bij de bouw van de stallen 

vloeistofdichte kast bij de bouw van de stallen 

vloeistofdichte kast bij de bouw van de stallen 

opslag in silo's die voldoen aan de bij de bouw van de stallen 
voorschriften. silo's aangesloten 
op dichte leidingen die direct op de 
voerkeuken zijn aangesloten. 

jerrycan wordt in een lekbak bij de bouw van de stallen 
geplaatst 

vloeistofkerende voorziening bij de bouw van de stallen 
met opvangput. De opvangput is 
aangesloten op de mestkelder. 
Tevens is de opvangput voorzien 
van een drieweg klep, zodat 
hemelwater niet in de mestput 
terecht komt. 

Afstand tot vuilwaterriool 
(m) 

Afstand tot vuilwaterriool 
(m) 

25 

Lozingspunt 

bodem/infiltratievijver 

Huishoudelijk afvalwater Gemeentelijk vuilwaterriool riolering 
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Hoeveelheid (in3Ijaar) 

11719 

37 

Maximale 
vervuilingswaard.8 (v. e.) 

Bepaling volumestroom 

Schatting 

Schatting 

13 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan 

Naarn afvalstof 

papier 

glas 

metaal 

plastic 

spuiwater 

kadavers 

Afvoerwijze 

opgehaald 

via glascontainer 

opgehaald 

opge.haald 

opgehaald door erkende 
verwerker 

Aarel afvalstof 

Bedrijfsafval 

Bedrijfsafval 

Bedrijfsafval 

Bedrijfsafval 

Bedrijfsafval 

8edrijfsafval 

Afvoerfrequentie 

1 keer per maand 

wanneer nodig 

wanneer nodig 

1 keer per maand 

6 keer per jaar 

Andere be paling 
volurnestroom 

Registratie en 
Rapporteringswljze 

geen registratie 

geen registratie 

Ontstane hoeveelheld (kg/ Opslagwijze 
jaar) . 

250 

100 

300 

200 

168000000 

16000 

Bestemrning 

recycling 

recycling 

hergebruiklrecyclilig 

recycling 

bemasting 

doos 

box 

gestapeld 

zakken 

mestkelder 

kadaveraanbiedplaats 
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Sarnenstelling 
afvalwaterstroom 

Nee 

Nee 

Opslaglocatie 

garage 

garage 

garage 

garage 

mestkelder onder Centrale 
gang 

kadaveraanbiedplaats 

Gen'llddeJde 
vervuilingswaarde (v.e.) 

Maxirnale opslagcapaciteit 

30 kg 

10 kg 

50 kg 

25 kg 

605 m3 

200 kg 
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Afvoerwijze 

opgehaald 

14 Meet- en registratiesysteem 

Naam emissiebron 

varkenshouderij 

Hulpmiddelen 

wordt door de leverancier 
uitgevoerd 

Afvoerfrequentie Bestemming 

gemiddeld 2 keer per week destructie 

Overzicht gemeten stoffen Bepaling emissiegegevens Meetmethode 

ammoniak Metingen 

Beschrijving berekeningen Registratiewijze 

digitaal (wordt door de 
leverancier uitgevoerd) 

wordt door de leverancier 
uitgevoerd 

Kwaliteitsborging 

Er wordt regelmatig door de 
leverancier onderhouden, 
zodat de kwaliteit van het 
systeem gewaarborgd blijft. 

20 Overzicht installaties en bijbehorende categorie 

Meetnorm 

wordt door de leverancier 
. uitgevoerd 

Meetfrequentie 

2 keer per jaar 

Naam installatie Indeling categorie IPPC-richtlijn Nieuwe of wijziging in installatie? Studie altematieven 

installaties voor intensieve varkenshouderij 6.6 b van bijlage 1 IPPC-richtlijn Ja 

21 Opslag van vloeistoffen in tanks 

Naam/Nummer van de tank Vloeistof ADR klasse Mobiellvast 

jerrycan dieselolie jerrycan dieselolie 3 Mobiel 

mestkelder onder de centrale spuiwater n.v.t. Vast 
tank 

Uitvoering Nieuwl bestaand Situering 

Enkelwandig Nieuw Bovengronds 

Enkelwandig Nieuw Ondergronds 
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Inhoud in liters 

25 

605000 

Materiaal tank 

kunststof 

beton 
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22 Overzicht noodstroomaggre&aten als' noodstroomvoorziilidngen bi!!T1sn de inrit:htir1g 

Naamlnummer aggregaat Btandstof 

noodstroomaggregaat (nummer 9 diesel 
op ,de tekening 

24 Ovetzicht opslag vloeibare organisch", me,st 

Naam/nLimmer opslag Mestopslag 

mestput Betonnen kelder 

Herkomst mest Diersoort 

Binnen de lnriehting 

Toepassing 

Vermogen (kW) 

50 

Mestopslag 

Mestaanvoer 

Opstart 

Automatiseh 

Max opslagcapaciteit per 
opslagplaats 

8600 

Mestafvoer 

Ja 

• 
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S()ortSilo 

Behuizing 

Nee 

Afdekking opslagsilo 

Aantal vrachten per maand Gebruik binnen de 
inrichting 

40 Nee 



Gemeente Hulst 

Formulierversie 
2010.02 Bijlagen 

Naam blJlage TYpe 

loelich!1ng afstanden lot Overig 
wonlng 

platlegrond tekening Plattegrond 

Datum Ingedlend 

26 - 10 - 2011 

26 - 10 - 2011 

Status document 

Definitlef 

Delinitief 
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Gemeente Hulst 

Formulierversie 
2010.02 

Niel verplicht in Ie vullen 
indien u gemachligde 
bent. 

Nawoord en ondertekening 

Zijn de bijlagen bij deze aanvraag 
compleet? 

Vul uw eventuele persoonlijke 
opmerkingen over uw aanvraag 
hier in. 

Ais blijkt dat voor een van de 
aangevraagde onderdelen 
geen vergunning verleend kan 
worden, wilt u dan voor de overige 
aangevraagde onderdelen wei een 
vergunning ontvangen? 

Geeft u toestemming om 
persoonsen adresgegevens van 
de aanvrager/melder en, indien 
van toepassing, de gemachtigde 
openbaar te maken? 

o Ja 

o Nee 

o Ja 

o Nee 

o Ja 

o Nee 

o Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld en dat ik weet dat er 
kosten zijn verbonden aan het indienen van een aanvraag. 

Handtekening aanvrager 

Datum 

Handtekening 

Handtekening gemachtigde 

Datum 

Handtekening 
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Terugsturen van de aanvraag 

U kunt de aanvraag of melding inclusief bijbehorende bescheiden versturen naar onderstaand 
adres van het bevoegd gezag Gemeente Hulst. 

Bevoe.gd gezag 

Naam: 

sezoekadres: 

Postadres: 

Telefoonnummer: 

Faxnummer: 

Gemeente Hulst 

Gemeentewinkel Grote Markt 24 4561 EB Hulst 

Gemeente Hulst Postbus 49 4560 AA Hulst 

0114-389270 

0114-314627 

E-mailadres algemeen: info@gemeentehulst.nl 

www.gemeentehulstnl 

C.R.M. Pieters 

Website: 

Contactpersoon: 
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Bijlage 1 

Gemeente HULST 
INGE K OMEN 

27 OK i 2011 
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Bijlage 2 

Gerneente HULST 
IN G'E I< O MEN 

27 Ch I 2011 

Nr. 20112>60 



III 

= 111 
College van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Hulst 

DRIEWEG 
ADVIES 

t.a.v. meneer P. Verstraeten 

Postbus 49 

4560 AA Hulst 

Datum 
Uwkenmerk 
Ons kenmerk 
Behandeld door 
E-mail 
Bijlage(n) 

Onderwerp: 

Keldonk, 26 oktober 2011 

12591MR01 
Ing. E.W.M. Roukens 
lisette@drieweg.com 
Aanvraag Omgevingsvergunning Milieu (fase 1) 

Aanvraag om een Omgevingsvergunning Milieu (fase 1) 

Rummersdijkstraat 2 te Hengstdijk 

Geachte meneer Verstraeten, 

Hierbij ontvangt u de aanvraag om een omgevingsvergunning Milieu van J. Welvaarts, voor 

de oprichting van een varkenshouderij aan de Rummersdijkstraat 2 te Hengstdijk, ten name 

van J. Welvaarts, Kleinderliempde 10 te Boxtel. 

In afwachting van een vlotte afhandeling verblijf ik namens cliente, 

.M. Roukens 

BEDRIJFSONTWIKKELING MET DAADKRACHT .-J 
Drieweg advies bv I Kampweg 1015469 EX Keldonk (gemeente Veghell _ 

Tel . 0413 2161 251 Fax 04132161 241 info@drieweg .com I www.drieweg.com _ 



Omgevingsvergunning Milieu 

Varkenshouderij "J. Welvaarts" 

Rummersdijkstraat 2 te Hengstdijk 


