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Aanvulling aanvraag Omgevingsvergunning bouw t.b.v. 
oprichten mesthal met projectafwijkingsbesluit 
 
d.d. 29 november 2017 
 
Initiatiefnemer 
Pluimveebedrijf Wilting 
Noorderdiep 51 
9501 XB  Stadskanaal 
 
 
Aanvraag 
Op 2 februari 2017 is de aanvraag voor het oprichten van een mesthal ingediend 
(omgevingsvergunning Wabo) t.b.v. het laden van mest (overslag) op het perceel 
Noorderdiep 51 te Stadskanaal. De aanvraag heeft als kenmerk Z2017-00003927. 
 
Verzoek om aanvullende gegevens 
Per brief van 27 oktober 2017 vraagt de Omgevingsdienst Groningen om aanvullende 
gegevens, te weten: 

 Gegevens m.b.t. de opbouw en constructie (tekeningen) 
 Toelichting op het ontwerp van de constructie (berekeningen) 
 Een volledige Melding Activiteitenbesluit (in plaats van de aanvraag milieu-neutraal 

veranderen voor het milieu, zoals dat gelijktijdig met de bouwaanvraag is ingediend) 
 Een akoestisch onderzoek cf. art. 1.11 lid 5 Activiteitenbesluit milieubeheer 
 Aanpassen van de ruimtelijke onderbouwing. 

 
Constructie tekeningen 
De constructietekeningen van Mulder Hallenbouw/Staalconstructies zijn geupload in OLO. 
Het betreft tekenwerk van de fundering, het aanzicht, een 3D-overzicht en de een tekening 
van de stalen gordingen. 
 
Constructie berekeningen 
De statische berekening en constructieberekeningen van Ingenieursbureau Arsho zijn 
eveneens geupload. 
 
Melding Activiteitenbesluit 
N.a.v. de brief heb ik contact opgenomen met Haro Swiersema, vergunningverlener van de 
Omgevingsdienst, die deze opmerking gemaakt had.  
 
Dhr. Swiersema geeft aan dat bij de bouwaanvraag niet persé een aanvraag milieu-neutrale 
verandering voor het aspect milieu bij moet worden gevoegd, maar dat het handiger beter 
en sneller is dit middels een AIM Melding Activiteitenbesluit kenbaar te maken. 
Wij hebben hierom alsnog een AIM melding ingediend en verzoeken u hierom het onderdeel 
milieu neutraal veranderen t.a.v. het aspect milieu uit de aanvraag te halen, en alleen de 
bouwaanvraag door te zetten. 
Een afschrift van de op 29 november 2017  ingediende Melding in het kader van het 
Activiteitenbesluit is bijgesloten (kenmerk Axwcx8mk5ik). 
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Akoestisch onderzoek 
Navraag over de noodzaak voor een akoestisch onderzoek i.r.t. art. 1.11 lid 5 
Activiteitenbesluit milieubeheer leert dat dit afhangt van de veranderingen die worden 
doorgevoerd en de impact van de veranderingen op geluid en verkeer. 
 
Het afdraaien van pluimveemest in kiepers is een activiteit die momenteel buiten plaats 
vindt. In de toekomst worden de kiepers in de mesthal geladen (inpandig, afgeschermd). 
Het aantal kiepers dat gevuld wordt en daaraan verbonden het aantal transportbewegingen 
blijft hetzelfde. 
 
Wij stellen vast de het oprichten van de mesthal niet leidt tot andere of meer 
verkeersbewegingen of meer geluid; de door te voeren verandering is daardoor NIBM. 
In plaats dat de mest in de open ruimte naast de stallen in kiepers wordt verzameld, gebeurt 
dat nu onder dak in de mesthal. Vanuit de mesthal wordt de mest afgevoerd naar de 
langdurige mestopslagloods achter op de kavel. Noch de manier waarop de mest wordt 
verzameld, overgeslagen of vervoerd is anders dan hoe het nu gebeurt. Er is dan ook geen 
aanleiding te veronderstellen dat de geluidhinder of geluidsbelasting toe neemt. 
 
Aanpassen ruimtelijke onderbouwing 
De opmerkingen in de brief zijn in de ruimtelijke onderbouwing overgenomen en daar waar 
er nog vragen waren zijn deze nader toegelicht. Een update van de onderbouwing is 
geupload in OLO. 
 
Ing. W. Hoeve 
HOEVE ADVIES BV 


