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VOORSCHRIFTEN MILIEU 
 
 
1 ALGEMEEN 
 
1.1 Gedragsvoorschriften 
 
1.1.1  
De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren. 
 
1.1.2  
De inrichting mag niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. Binnen de openingstijden mogen 
anderen dan het personeel van de inrichting uitsluitend onder toezicht in de inrichting aanwezig 
zijn. 
 
1.1.3  
Alle binnen de inrichting aanwezige machines, installaties en voorzieningen moeten 
overzichtelijk zijn opgesteld en altijd goed bereikbaar zijn. 
 
1.1.4  
Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de 
omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, 
knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden. 
 
1.1.5  
Degene die de inrichting drijft is verplicht aan alle in de inrichting werkzame personen, 
inclusief binnen de inrichting werkzaam zijnde derden, een schriftelijke instructie te 
verstrekken. Het doel van de instructie is gedragingen hunnerzijds uit te sluiten die het gevolg 
zouden kunnen hebben dat de inrichting niet overeenkomstig de vergunning en haar 
voorschriften in werking is. Een zodanige instructie behoort aan een daartoe door het bevoegd 
gezag aangewezen persoon op diens verzoek te worden getoond. Er moet toezicht worden 
gehouden op het naleven van deze instructie. 
 
1.1.6  
Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn 
verwijderd tenzij deze in een goede staat van onderhoud verkeren. 
 
1.1.7  
In geval van een langdurige onderbreking van de werkzaamheden (langer dan 2 maanden), bij 
bedrijfsbeëindiging of bij een faillissement moeten alle in de inrichting aanwezige afvalstoffen 
c.q. gevaarlijke (afval)stoffen volgens de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving 
worden afgevoerd. 
 
1.1.8  
Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten 
de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de 
omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale 
bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste 3 dagen voor de aanvang van de uitvoering aan 
het bevoegd gezag worden gemeld. 
 
1.2 Registratie en onderzoeken 
 
1.2.1  
In de inrichting moet een centraal registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie omtrent 
onderhoud, metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieu-onderzoeken 



worden bijgehouden. In het registratiesysteem moet ten minste de volgende informatie zijn 
opgenomen: 
- De resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties, 

metingen, registraties en eventuele onderzoeken (zoals keuringen van brandblusmiddelen, 
visuele inspectie van bodembeschermende voorzieningen, bodemonderzoek, keuringen van 
tanks, keuringen van stookinstallaties, etc); 

- Meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding 
van datum, tijdstip en de genomen maatregelen; 

- Een afschrift van de vigerende omgevingsvergunning(en) met bijbehorende voorschriften en 
meldingen; 

 
1.2.2  
De in het vorig voorschrift bedoelde informatie moet in ieder geval tot aan het beschikbaar zijn 
van de resultaten van de eerst volgende meting, keuring, controle of analyse, maar ten minste 
gedurende 5 jaar in de inrichting worden bewaard en ter inzage gehouden voor de daartoe 
bevoegde ambtenaren. 
 
 
2 AFVALSTOFFEN  
 
2.1 Afvalscheiding 
 
2.1.1  
Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en 
gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren: 
• de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere afvalstoffen 
• papier en karton; 
• elektrische en elektronische apparatuur; 
• kunststoffolie. 
 
 
2.1.2  
De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen 
afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het 
openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden 
getroffen om deze verontreiniging te verwijderen. 
 
2.1.3  
Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende 
soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken. 
 
 
3 AFVALWATER 
 
3.1 Algemeen 
 
3.1.1  
Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar vuilwaterriool worden gebracht, als door de 
samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan: 
a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar vuilwaterriool of de bij een 

zodanig openbaar vuilwaterriool of een zuiveringtechnisch werk behorende apparatuur; 
b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar vuilwaterriool of 

een zuiveringtechnisch werk; 
c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk 

worden beperkt. 



 
3.1.2  
Alle te lozen bedrijfsafvalwaterstromen moeten aan de volgende eisen voldoen: 
a. de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30°C, bepaald volgens NEN 

6414 (2008); 
b. de zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 en niet hoger dan 8,5 zijn 

in een etmaalmonster en niet hoger dan 10 in een steekmonster, bepaald volgens NEN-ISO 
10523 (2008); 

c. het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald 
volgens NEN 6487 (1997), NEN-ISO 22743:2006 of NEN-ISO 22743:2006/C1:2007. 

Als de vergunninghouder gebruik wil maken van een ander analyse of -methode, moet deze 
geaccrediteerd te zijn door de Raad van Accreditatie, of moet door de vergunninghouder worden 
aangetoond dat verkregen analyseresultaten vergelijkbaar zijn met de analyse volgens de 
NEN-norm. 
 
3.1.3  
De volgende stoffen mogen niet worden geloosd: 
a. stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken; 
b. stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken; 
c. stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar vuilwaterriool of van de daaraan 

verbonden installaties kunnen veroorzaken; 
d. grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.  
 
 
4 BODEM 
 
4.1 Doelvoorschriften 
 
4.1.1  
Het bodemrisico van de binnen de inrichting plaatsvindende bodembedreigende activiteiten, 
zoals gedefinieerd in de NRB, moet door het treffen van een combinatie van maatregelen en 
voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB. 
 
 
5 ENERGIE 
 
5.1 Voorschriften energiegebruik 
 
5.1.1  
Het jaarlijks energieverbruik moet worden geregistreerd. Er kan worden volstaan met het 
bewaren van de energienota's. De vergunninghouder houdt deze gegevens drie jaar in het bedrijf 
ter inzage voor het bevoegd gezag. 
 
 
6 GELUID EN TRILLINGEN 
 
6.1 Algemeen 
 
6.1.1  
Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet 
plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999. 
 
6.1.2  
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 
woningen van derden niet meer bedragen dan: 
 

- 40 dB(A) in de dagperiode tussen 07.00 en 19.00 uur (1,5 m); 
- 35 dB(A) in de avondperiode tussen 19.00 en 23.00 uur (5 m); 
- 30 dB(A) in de nachtperiode tussen 23.00 en 07.00 uur (5 m).  

 
6.1.3  
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 
woningen van derden niet meer bedragen dan: 
 

- 70 dB(A) in de dagperiode tussen 07.00 en 19.00 uur (1,5 m); 
- 65 dB(A) in de avondperiode tussen 19.00 en 23.00 uur (5 m); 
- 60 dB(A) in de nachtperiode tussen 23.00 en 07.00 uur (5 m).  
 

 
 
7 HET HOUDEN VAN HONDEN 
 
7.1 Algemeen 
 
7.1.1  
Ramen en deuren van de hondenverblijven moeten gesloten worden gehouden voor zover ze 
geen functie hebben voor luchtinlaat of het doorlaten van personen, dieren, uitwerpselen of 
goederen. 
 
7.1.2  
De buitendeuren van de kennel moeten gesloten blijven. Een deur mag alleen voor het 
onmiddellijk doorlaten van personen, dieren en goederen worden geopend.  
 
7.2 Hondenverblijven 
 
7.2.1  
De vloeren van de hondenverblijven moeten vloeistofkerend zijn. Vanuit de hokken mogen 
geen stoffen in de bodem kunnen geraken. 
 
7.3 Vaste uitwerpselen 
 
7.3.1  
Vaste uitwerpselen van honden uit de hondenverblijven moeten voor het schoonspuiten van de 
dierenverblijven handmatig of mechanisch worden verzameld en afgevoerd of opgeslagen. 
 
7.3.2  
Minimaal eenmaal per dag moeten de binnen- en buitenhokken, de speelweide en de uitloopren 
worden ontdaan van fecaliën en andere afvalstoffen. 
 
7.3.3  
Op het terrein van de inrichting mogen geen afvalstoffen, zoals uitwerpselen van 
gezelschapsdieren worden verbrand. 
 
7.3.4  
Uitzakkend vocht en verontreinigd regenwater mag niet op of in de bodem terechtkomen. Dit 
vocht moet door middel van een gesloten, mestdichte riolering worden afgevoerd naar een 



mestdichte opslagruimte. 
 
7.3.5  
De uitlaatvelden moeten dagelijks na gebruik worden gereinigd. De bij de reiniging 
vrijkomende vaste uitwerpselen van gezelschapsdieren moeten handmatig of mechanisch 
worden verzameld en afgevoerd of opgeslagen 
 
7.3.6  
Vaste uitwerpselen en restanten, afkomstig uit het hondenverblijf en de daarin gelegen 
afvoerput, moeten in een vloeistofkerende en afgedekte opslagvoorziening zijn opgeslagen. 
 
7.3.7  
Transport van vaste uitwerpselen moet geschieden in daarvoor geschikte transportmiddelen die 
op correcte wijze moeten zijn beladen. 
 
7.4 Kadavers 
 
7.4.1  
Kadavers van honden mogen niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Alle 
kadavers moeten zo spoedig mogelijk, volgens de bij of krachtens het Besluit dierlijke 
bijproducten en de Regeling dierlijke bijproducten gestelde regels, uit de inrichting worden 
verwijderd. 
 
7.4.2  
In afwachting van afvoer uit de inrichting, moeten kadavers worden bewaard in alleen daarvoor 
bestemde metalen of kunststof vaten, die voorzien zijn van een goed sluitend deksel. Deze vaten 
moeten schoon zijn en in goede staat van onderhoud verkeren en mogen uitsluitend worden 
bewaard op een koele plaats buiten invloed van direct zonlicht, zodanig dat geen geurhinder 
optreedt en tevens het aantrekken van ongedierte wordt voorkomen. Verder mag het dierlijk 
afval geen visuele hinder veroorzaken en mag geen vermenging met ander afval optreden. 
 



VOORSCHRIFTEN BOUWEN 
 

1. Het tijdelijk bouwwerk (chalet) dient na 1 december 2018 verwijderd te zijn of eerder op het 
tijdstip dat de definitief  te bouwen bedrijfswoning middels een nader in te dienen aanvraag 
omgevingsvergunning (2 fase) verleend en gereed is. 

 

2. De bouw mag pas beginnen nadat de juiste plaats is aangewezen door de gemeente. Hiervoor 
moet contact opgenomen worden met de betreffende toezichthouder. Zijn telefoonnummer 
staat in de bijlage vermeld. 

Toelichting: In de bijlage staat een samenvatting van de overige belangrijkste verplichtingen 
die u voor en tijdens de bouw heeft. De volledige tekst staat in hoofdstuk 4 van de 
Bouwverordening die u digitaal kunt vinden via www.assen.nl 

VOORSCHRIFTEN AANLEG 

 
1. Op grond van de belangen als bedoeld zijn in artikel 2.11 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht kunnen voorschriften aan de vergunning worden verbonden. 
- Vrijkomende grond dient te worden verwerkt op het perceel. Bij afvoer van grond dient 

een partijkeuring volgens AP 04 plaats te vinden in overleg met de gemeentelijk 
toezichthouder bodem. Bij de toepassing van puingranulaat dienen de nodige certificaten 
te worden overlegd bij de gemeentelijk toezichthouder bodem, de heer D. Steghuis tel. 
0592-366242 .  
 
  

2. Overeenkomstig het landinrichtings- beplantingsplan dienen de beplantingen te  worden 
aangebracht. Wilt u dit doen voor 1 jaar na onherroepelijk worden van deze vergunning. 
Mocht de boom/de beplanting niet aanslaan dan verwachten wij dat u binnen een jaar een 
nieuwe boom van dezelfde afmeting en op dezelfde locatie plant. De boom/de beplanting 
moet de kans krijgen goed te kunnen uitgroeien. Ook bent u verantwoordelijk voor de 
verzorging van de nieuwe aanplant.  
   
 

3. Voor het aanleggen van de oprit kan contact worden opgenomen met de heer G. Blomsma, 
telefoonnummer 0592-366465. 

 

 



BIJLAGE: BEGRIPPEN 
 
** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...: 
Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, 
NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor 
de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum 
uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande 
constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het 
AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, 
werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald. 
 
Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften 
gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 
(Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en 
afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en 
definities. 
 
BESTELADRESSEN: 
publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties: 
- AI-bladen bij: 
SDU Service, afdeling Verkoop 
Postbus 20025 
2500 EA  DEN HAAG 
telefoon (070) 378 98 80 
telefax (070) 378 97 83 
www.sdu.nl 
 
- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl 
 
- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij: 
Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop 
Postbus 5059 
2600 GB  DELFT 
telefoon (015) 269 03 91 
telefax (015) 269 01 90 
www.nen.nl 
 
- BRL-richtlijnen bij: 
KIWA Certificatie en Keuringen 
Postbus 70 
2280 AB  RIJSWIJK 
telefoon (070) 414 44 00 
telefax (070) 414 44 20 
 
- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving. 
www.infomil.nl 
 
AFVALSTOFFEN: 
Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te 
ontdoen of zich moet ontdoen. 
 
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. 
 



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. 
 
GEVAARLIJKE AFVALSTOF: 
Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde 
gevaarlijke eigenschappen bezit. 
 
GOEDEREN: 
Producten als genoemd in bijlage 7 van de NeR. Bijlage 7 van de NeR geeft de klassenindeling 
van de meest voorkomende stortgoederen. Deze lijst moet overigens niet als limitatief worden 
gezien, doch kan aanvullingen of wijzigingen ondergaan. 
 
LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr,LT): 
Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een 
bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van 
impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld 
overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999. 
 
MAXIMALE GELUIDNIVEAU (LAmax): 
Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de 
meteocorrectieterm Cm. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms. 
 
NEN 6414: 
Water en slib - Bepaling van de temperatuur. 
 
NEN 6487: 
Water - Titrimetrische bepaling van het sulfaatgehalte. 
 
NEN-EN-ISO/IEC: 
Een door het Comité Européen de Normalisation (CEN) geïmplementeerde norm van de 
International Organisation for Standardization (ISO) en/of de International Electrotechnical 
Commission (IEC) die door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) is aanvaard als 
Nederlandse norm. 
 
NEN-ISO: 
Door de International Organisation for Standardization (ISO) uitgegeven norm die door het 
Nederlands Normalisatie-Instituut (NEN) is aanvaard als Nederlandse norm. 
 
NEN-ISO 10523: 
Water - Bepaling van de pH. 
 
NEN-ISO 22743: 
Water - Bepaling van sulfaat met een doorstroomanalysesysteem (CFA). 
 
NEN-ISO 22743/C1: 
Water - Bepaling van sulfaat met een doorstroomanalysesysteem (CFA). Correctieblad. 
 
NEN-NORM: 
Een door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm (postbus 5059, 
2600 GB Delft). 
 
OVERSLAAN: 
het kortdurend stallen van containers met afval, bijvoorbeeld containers die door schepen 



worden aangevoerd en daarna door voertuigen worden verder getransporteerd, of andersom; 
het overbrengen van afval in een groter transportmiddel, bijvoorbeeld vanuit de chemokar naar 
grotere vrachtwagens. Het kan daarbij gaan om afval dat door rechtspersoon A is ingezameld of 
wordt getransporteerd en tijdelijk binnen de inrichting van rechtspersoon B wordt overgeslagen; 
het stallen van met afval geladen voertuigen, bijvoorbeeld het overnachten van een volle 
vrachtwagen op een inrichting. 
 
PREVENTIE: 
Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is geworden, 
ter vermindering van: 
de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging van 
de levensduur van producten; 
de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke 
gezondheid, of 
het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.  
 
VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING: 
Fysieke barrière die in staat is stoffen tijdelijk te keren 
 



 


