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Wij hebben besloten aan verzoeker de bij bovetiaangehaald verzoek gevraagde vergunning te verlenen over

eenkomstig de aangehechte gewaarmerkte bescheiden 
09 onder de aangehechte gewaarmerkte voor\vaarde(n). 
n onder de aan ommezijde vermelde voorwaarde(n). 

Een afschrift van deze beschikking toegezonden aan: 
(art. 12, Ud 2) 

n dl' verzoeker 
Q het distr ictshoofd arbeidsinspectie 
B andere instantie(s) aan welke het verzoek om vei

ginining is toegiïzonden 

D hen, die in persoon of bij gemacht igde op de openbaie 
zit t ing zijn verschenen 

D hen, die bui ten de gemeente wonen en tijdig schriftelijk 
bezwaar hebben ingebraclit 

De sek i^ t a r i s , 
A.J . ^iemans 
(get.) 

Burgemeester en wethouders, 
De burgemeester, 

A.Ü.W. v.d. Biggelaar 
(set.) *="=, > 

(locoj 
Voor eensluidend afschrift, 

De sejeretaris. 

^ ^ 
-y^^ 

De vergunning geldt zowel voor de verzoeker als voor zijn rechtverkrijgenden (cf. art . 14). 
Wanneer ingeval van uitbreiding of wijziging van de inrichting een n i e u w e , de gehele inricliting omvattende, hinderwet
vergunning is verleend, komen alle voorafgaande vergunningen, de inrichting betreffende, te vervallen, zodra de nieuwe 
vergunning onherroepelijk is geworden (cf. art . 6a) . 
BEROEP. Binnen t w i n t i g dagen na de dagtekening der verzending van deze beschikking kunt u bij een tot H.M. de 
Koningin gericht beroepschrift daartegen in beroep komen. Het beroepschrift moet bij ons worden ingediend. 
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Bijlage 1 A.O.J, van Boxtel 

voorwaarden krachtens dte Hinderwet voor veehouderijen. 

1. Dunne mest, gier en/of schrobwater moeten worden afgevoerd naar de hiertoe 
bestemde vloeistofdichte opslagruimte. 
Indien deze opslagruimte niet onder de stal is gelegen moet het transport 
naar de opslagruimte geschieden door middel van een gesloten riool. 
De opslatruimte mag niet zijn voorzien van t 'verstort. De opslagruimte 
moet door middel van goed sluitende deksels of luiken gesloten worden ge
houden, behoudens tijdens het ledigen. 

2. De in de stallen aanwezige vaste mest moet zoveel mogelijk dagelijks worden 
verzameld en overgebracht naar een betonplaat, welke is voorzien van een 
opstaande rand hoog ten minste 5 cm of een ringgaot, zodanig dat al het uit
tredende vocht wordt afgevoerd door een gesloten riaol of rechtstreeks 
naar de opslagruimte, bedoeld in voorwaarden 1. 

3. Bij het verwijderen van mest en gier «ag de omgeving niet worden verontrei
nigd. Transport van mest en gier aafgét -te gescheiden in daarvoor geschikte 
transportmiddelen en moet worden vermeden bij een buitentemparatuixr van 
25°8 of hoger. 

4. Het terrein van de inrichting mag niet worden bevloeid of op andere wijze 
van een laag mest of gier worden voorzien, uitgezonderd het bemesten van 
grond volgens de normale bemestingspraitijk. 
Mest mag niet worden gedroogd of verbrand. 

5. Ramen en deuren van de stallen moeten, voorzover ziö geen fxinktie hebben 
voor de luchtinlast van de stal, gesloten worden gehouden, behoudens gedureiiT 
de het doorlaten van personen, goederen of dieren. 

6. Zo vaak de omstandigheden daartoe aaileidèng geven, moeten doeltreffende 
maatregelen worden genomea ter bestrijding van vliegen, muizen, ratten of 
ander ongedierte. 

7. Het voer moet worden bewaard in uitsluitend voor dit doel gebezigde bewaar-
ĵ laataen die rat- en muiswerend zijn uitgevoerd. 

8. î adavers moeten in waterdichte verpakking worden bewaard en dienen zo spoe
dig mogelijk uit de inrichting te worden verwijderd. 

9. De electrische installatie mag geen storing veroorzaken in radio- of televisie 
ontvangst. 

10. De inrichting, met inbegrip Vîin gebezigd materiaal, moet schoon worden ge
houden en in goede staat van onderhoud verkeren. 



Bijlage 2 A.G.J, van Boxtel 

Voorwaarden voor de o islag v n potroleun, iieselolie of huisbrandolie 
in een bovengrondse tank. 

1. In de taak mag slechts petroleuia, respectievelijk gasolie worden opgeslagen, 
waarvan het vlampunt behaald volgens de metwOde AbelPensky, bij 760 mm kwik
dHuk niet nocer daan 55 C en niet lager dan 21 C is gelegen, respectievelijk 
hoger dan 55 C ia gelegen. 

2. > stijfheid en de sterkte vnn de tank noeten volloende zijn om se ladelijke 
vervorming als gevolg van overdruic bij vulling of ove vullin,; te voorüooen, 
terwijl de dichtheid onder alle omstandègheden rnoet zijn verzekerd. 

3. lie tanl: snet do daarbij behorende ieidiii{;;en 'noet vloeistofdicht zijn. 
4. lie tank moet zijn vervaardigd v m staal en van goede en veiiit" a cjjjstructie zijn. 

■• dikte vin de voor de taakwand gebruikte pla«t moet tenffiinate 3 ram,zijn. 
Bij hori7.or.tale tanks moeten de bode'ns bol aijn en zodanig zijn gevortad, dat 
de beveetigingsnaad vr,n de bodem aan de romp in het cylindrlach deel van de 
tan: ia s^ngeoracnt; de bodems moeten minstens even ster.c zijn als de rotap vande 
tank; alle la a«n moeten doorgelast ZJ-JH en ovetigens voldoen aan de eisen van 
goed vaktaanBchap. 

5. iM tank moet zijn voorzien van afsiuitbsre openingen waardoor het inwendige 
wando penrlak kan worden onderzocht. 

6» de ondersteunende constructie vnn de tank Eoet uit oabrandba'T aateriaal be
staan; op nlaataen wa'.r kans on verzakkin^j bestaat dient een doelmatige fundatie 
te worden aangebracht. 

7. i)e tank moet op tenminste 3a van een gebouw of erscheiding «ijn geplaatst. 
ü. De tank noet zijn voorsiien v»in eon: 

a. oiiestandaiinwijzer of eeu peiliürictiugi 
b. ontluchtingspi jp «et err. inwandî ê middellijn van tenminste 50 mxr,} de ont» 

luchtingspijp moet tegen inregenen aijn üeschermd en aien voorzien Vfin een 
vlaoderend rooster. 

9, In elke aanaiuiting op de tank beneden iiet hoogste vloeistofniveau, leoet zo 
dicht mogelijk bij de tankwand een stalen afaluiter üi.in geplaatst; dezo moet 
zodanig ziön uitgevoerd dat duidelijk is te zien of ue afsluit r is ijGopenu, 
dan w(»l is geiloten. 

10. };et uitwandige van de tank en de leidingen moeten deugéelijk te^en corrosie aijn 
liaacherrid, bi.iv. door ê ni upiervlaktsbeJiandeling en het direct daarna a nbren
gen van een doelmatige verf. 

11. iet vulien van de tank soet geschieden door aiiddel van een aan de vulleiding ge
koppeldf losBlang «?n net zodanige voorKorgfltn dat lekken en moraen V' n vloeistof 
wordt voorkoïüen, 

12. iJe tfiiiK mag slechts voor 95"' wordexi gevuld. 
13. Onaiiddellijk nadat de vloeistof in de tarik is overgebracht en de losalang is af

gekop'peld, moet de vulleiding met een e;oed sluitende doi of een afsluiter worden 
afgesloten. 

'4., -im inrichting moet aoaoon worden tjehouden en in een goede staat van ondarhoud 
verkeren. 
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Bijlage 5 A.G.!̂ . van î oxtel 

voorwaarden voor d© oDBlag van gaeolie ( (iiaaelolie of hiisbranuolie) 
In een ondergrandse tank. 

1. In tanks, beatend voor de opslag vun <s&aolie, mag alechta een olieprodukt 
worden opgeslagen, waarvan ̂ et vlaapunt, bepaald volgens de methode i'enoky-hartens, 
bij 760 rriE V.wikdruk hoger d n 55 Celsius is eele;:eK. 

2, De tank aoet een cilindrische vorm êoben en zijn vervaardigd van gewalst staal 
dat ton minste voldoet aan de eisen vaer Fe yj D volgens iiuronorn 25/67. 
Ce dikte van 'Ie voor de tankwand gebruikte plaat moet ten rainate 5,0 mn bedragen 
en mag bij toe;;asainc vin de a mgegeven sta laoorten tevens niet kleiner zijn dan 

Biddellijn van tan:, uitgedirukt in mm 
o«r-:=: ~ + 1 mm, 
afgerond naar boven op hele mm. 
De bodems mo ten bol eijn en sodanig gevormd, dat de bevestiginganead van de 
bodem aan de romp in het cilindrischo deel van de tank ia aangebracht; de boderae 
moeten minstens even sterk aijn als de romp van de tanru Alle lassen moeten doorgeis 
last zijn en ove igens voldoeó aen .3en van goed vâ ..~an3chBp, 

3« I>e afmetingen van de tank moeten zodanig ïijn, dat inwendige inspectie en schoonma
ken mogelijk zijn» het verdelen van oen tank in coapartinent a is niet tocijestaon. 

4* De tank moet sijn voorzie-n van» 
a» een mangat met een inwendige mi;dellijn vaii ten minu.e 50Ü aa on bij een 

lengte van raerr dan 10 m van twee mangaten; 
b. twetj deugdelijk geconstrueerde hijsplaten, symetrisch aantjebracht ten opziciite 

van het midden van de tank asn de bovernkant van de romp; 
c. e n peilbuis, een vul̂ ;ijp en een auî -pijp, wanrvij de peilbuis en de vuljijp 

tenminste 2 cm dieper in de tank reiden dan de zuigpijp; tJe peiltuis en de 
üterafvoerpijp mogen zijn gecombineerd. 

d. een waterafvoerbuis, welke zo diep sogelijk in de tank reikt; 
e. een â naluitintj voor een ontluê;itin̂ :uleidiiig met een inwendige miidellijn van 

ten minste 30 na indien éên vulleiding wordt toegepast en ven ten rainate 5 m" 
bij me»r vulleidingen. 

5» Voor sover mogelijk nioeten de aansluitingen i-.a de tank o, een ma..gatdekael zijn 
aangebracht, waarbij de volgende combinaties mogen voorkomen: 
a* éên mangat in et midden van de tank. 
Zo EOgelii.: vulpi.:̂  en ;:ui{.:pijp op net mangatdeksel plaatsen; de aansluitin,-;; voor d( 
ontluchtingaleiding moet op het ene eidde en de waterafvoerbuis-poilbuis op het 
andere einde van de tank aljn anzigebracht; 
b, ^^n man;:at in het midden van de tank. 
1. Vulpijp en poil- en watrrafvoerbuia moeten op hot oangatdeksel gopla -tst zijn, 
terwijl zuigpijp en aansluiting voor de ontluchtingsleiding op het andere einde van 
de tank moeten zijn aangebracht; 
S. kiuigpijp en aansluitin.: voor de ontluchtingsleiding rao' teji ou hot mangatdekaei 
geplaatst zijn, terwijl vul^ijp, peil- en waterafvoerbuis op het andere einde van d« 
tank aoeten zijn aangebracht; 
c. twee mangaten, elk aan een einde van de tank. 
Vulpijp en peil- en waterafvoerbuis rsoeten o> het ene en zuigpijp en aaniluiting 
voor de ontluchtingsleiding op hot andere mangatdeksel zijn geplaatst. 

6, De tan- moet dicht zijn en daartoe in de fabriek onbekleed worden beproefd met 
lucht bij een inwendige ovrdiruk van 0,3 bar. waarbij de lusnaden moeten worden 
afgezeept. 

7. Be tank moet, nadat de walshaid in- en uitv/endig zorgvuldig is veirwijderd, uitwen
dig tegen de coriosie :rijn besc lenad door een doelmatig samen^jeatelde, gelijmatig 
over het oppervlak van de tank verdeelde bekleding van ten minste 5 lan dikte, 
bestaande uit een grondlaag yan geblazen asfaltbitumen en een deklaag vnn asfalt-
bitumen met vulstof, of O'. e^n andere even doeltreffcudn wijze tegen corrosie 
zijn beschermd; de wijze ven bekleden 4* en de daarvoor toegepaste materiaj.en moet
en voldoen aan het gestelde in î ededeling nr, 13 van Corrosie-comnisaie 11 van 
het I'etüalinstituut TN'O afdeling Corrosie ( uitgave 1962). 



6. D* bekledlag ran do tank tao«t t«r plaatse, waar da tank z&l vordan ingegravan» 
vordan ^oontrolaard} erantuala beaohadigingen ctoaton vordan bijgewerkt; 
indien desa beechadlffin^n vac dien aard sijn« dat vervacht kan worden dat de 
stalen tankvand ooX beaohadigd ia» aoet ter plaatse de bekleding isehec;! worden 
verwijder en beoordeeld of de teak vervangen moet worden, 
Ce bekleding BO<;t op onvolkomenheden worden onderzocht set een vonkappara&t» 
wisarbij de borstel lan̂ iza.HB over het gehele oppervlak wordt gestreken} de 
apanning ao»t hisrbi^ eodsnlc aijn, dat de vonkleniste in de luacht op hf t »o«e< t 
van de beproeving ten minste 7*5 aa bedraagt* Plaatsen waar vonkdooralag optreedt, 
moeten a^oende worden h<»r£steld. 

9» Voor het ingrnvnn ven de tank ra3«?t aan burgeraeeeter en wethouders in afschrift 
worden overlegd e@n door het keuringsinstituut voor waterleidingartikelen 
( iCl^l of een door dit instituut erkende deskundige afgegeven verklaring, dat de 
taiik volkoet aan het in de voorvaarde 2 t/m 8 gestelde* 

10. Teaaij op grond ven een rapiort van het Keurirsgsinstituut voor Watorleiding» 
artikelen ( KlkA) of een door dit instituut erkende deakucdige kan worden aan" 
getoond, dat de specifieke «eerstand van de grond op ds plaats waar de tank koiat 
te liggen eseer dan 5000 Oh». c« bedraagt, moet de taak «et de dep.ror aansluitende 
ondergrondse leidin^n uitwendig togen oorrosie 2l;in bescherad door middel van 
•ea kathodlsche b<ï8cherming, welke aan het gehele te bescherssn oppervlak een 
potwitiaal geeft van -ö50BiV of een ,:.Autere negatieve waard» - in anaerbe 
gtWi&Êitx ten minste -S^OaV •> , gemsten ton opsiohte van een Cu-Cu304-referentiec@l. 
In gebieden waar bijsondere beschersing van het grondwater nodig is ( drink-
vatsr}» wordt de grens op 10.000 Oha. <»• gesteld. 
De «eerstand van de grond soet worden bepaald op het diepste punt van de te 
Baken uitgravingj de meting van de weerstaml mag niet geacbieden ander extrea© 
omstandigheden van droogte* 

11. Tussen de tank en de muur van een gebouw moet een afstand van ten ainste 0,75 BI 
in acht worden genoisen; bi^ plai^teing van meer dcm ^^n tank noeten de onderlinge 
afstanden tussen de tanks ten ralnate 1/7 van de tankdiatsster bedntgen met een 
minimum van 0,50 m. 

\2l fte tank mag niet ïsijn Ingegraven op eon plaats, waarover svaar Tifz-xeer plaate 
heeft, tenjEij bijzondere vooraieningen ssljn getroffen tot het tegengaan van bescha 
diging van de tank of de leidiugen; tfen tank mag ooK niet ziin ingegraven onder 
een plaats, waar olleprodukten kunnen worden geesorst% têneij afAoende voorsorgen 
si;}n genosen oa te voorkoeen, dat gemorste olleprodukten de bekleding van de 
tank kunnen berelkem* 

13, Het hijsen en neerlaten van de tank mag uitsluitend ge.'̂ chlsden door ophanging 
aan de hijsplmten. ï>o mangaten moeten aan de bovea^ljde van de tank kO!»ea te 
liggen. 

14* i>e tank moot enigasins hellend sijn gelegd en tsodanig, dat de aanalulting voor de 
ontlucktlngsleidin^ sioh aan het hoogst geleg^ j|inde >^Y^Qdt; het boveneinde 
van de tank mag niet m#er dan de afstand van de aan^tstomp tot de tank 
tot de tank hoger lî jĝ n dau het andere ©inde. 

15. '̂lle losneembare pi^paanaluitingtin e m de tank moeten sijn aangebracht bovsa hst 
horizontale vlak, door de bovenst!jde van de mangatstompC en) gelegd. 

16. 3e leidingen moeten op afschot aijia gele^ en tegen oorrosie sijn bsschermdi 
de wijse van bekleden en de daarvoor toegepaste materialen moeten voldoen aan het 
gestelde Mededeling ur.lJ van de Corrosie-oommissie LL van het Metaalindistuut 
T.S.O. afdsling Corrosie ( uitgave 1962)| indien de beecherssing ter plaatse 
wordt aangebracht, moet slj bestamn uit een dubbele omwikkeling van asfalt» 
bitumonband, met 50 overlap amngvbracnt op ee» hechtlang van asfaltbituson A* 
•vett^eaa soals aangejeven in voreu^euoeioie Mededeling nr. 13* 
De leidingen van petroleum- en gasolietanks moeten aljn vervaardigd van metaal, 

.„ ^erwijil leidin»;n van benslnetaks .-uoeten siJn vervaardigd van staal, 
^ ' moeten elektrisch aijn geïsoleerd van do tank; dese leidin^ren 

behoeven niet te zijn bt^leed. 
Pakking- en elektrisch isolatiemateriaal moeten bestand sijn tegen olieprodukt&u 
en tegen de invloed van de bod«a. 
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td* A},I« l«iding9& en app»adagas moeten ▼oldoeade stsrk sijn en doeltreffend tegea 
awohanlsche beBohadiging sijn beveiligd} afsliiitingen mo^QU niet kuzuien vast
roesten. 

19. Op de aaneluitinc voor de ontluchtingsleiding Bo»t e»n leiding worden aengebracht 
aet een inwendige siddellijn van ten ninste 3ö ma ( ten ainste 50 en indien de 
tank aeer dan êin rulleiding heeft); des* leidingaoet ^vengronds stevig si^n 
bevestigd en aoet te allen tijde een open verbii»llng van de tank met de buiten
lucht voraen} de tank stag geen andere lorlcntin^en voor de toevo>.r van buiten
luo>it hebb<$s dan d« ontluchtingsleidin^. 
De tiltaoi»iing van de ontluchtingsleldln^ ooet slch ten Binate 5 B boven d« 
b«d;ane £rond bevlMen indien het een bt^zluotank b<^treft en tsoet zich ten lainete 
5 & boven de ben^ne grond bevinden indien net een petroleu»» of gaaolietank 
betreft* D« ontluchtin^leldixsi; aoet sicb op e@n sddanige plaats bevindtS'S» 
dat het uit deee leiding? ontviJkex:de f^smengsel aioh niet kan verzamelen in een 
b«ttloten rui»te* noch uitntrosien nabij schoorstenen, ramen of andere openingen 
van gebouwen. Het boveneinde noet eodaniti sijn osgebog^n of T^^oraig zija uit
gevoerd of door een kop si^n afgedekt, dat inregenen niet «oiceli^k is en  be
houdeuB een tank, welke is bestesd voor gasolie  aan het uieinde xijn voorzien 
van een vlaakerende inrichting. 

20* l«adet de tank is geplaatst en de tsté^agmei sijn aAneesloten, noet door «en b<»
]»ro«vin« worden aangetoond, dat de tank en de leidingen dicht zijn bij een in
wendig overdruk van 0,3 bar met lucht of van 2bar met wateri bij het persen 
auMT ̂ (durende ten sinste 15 ainuten e»@n drukverlagin^ optreden. 
Bij een berroeving set lucht aoet op de tank een Uvormige open pijp met water
kolOB als veiligheid eijn aanj(?obracht. £en verllarinf, afgegeven door het keu
ringsinstituut voor waterleldingartikelen ( KIWA) of een door dit instituut er
kende deskundi^re, dat aan liet la deze voorwaarde bersalde is volttaan, sioet in 
afschrift worden overgelegd aan Bxurgeneester en Wethouders. Eventueel mag IriJ 
dese beproeving produkt in de tank aanwezig ^̂ ijn. 

21. Be tank aoet sover sijn ingegraven, dat de dekking boven het aangatdeksel ten 
Binate 50 c« bedraagt, under de tank raoet een laag ingewaterd grond aanwesig 
slja, Dik ten stinete 30 ca. î e ruiste rondom de tan& moet !si.)n opgevuld met een 
laag groi^ welke ten ainste 30 cm dik is en waflruit harde voorweri^en aorj'.vuUtÉg 
«Ijn verwijderd. Het aangat of de aangaten isoeten geaakkelijk bereikbaar eijn. 
Ut! sleuven van onderfprondse pijpleidingen moeten eveaeene net «rrond worden aange
vuld. De e«5nd voor jpvulling aoet schoon Bijn, d.w.s. geen stenen eintele, grind 
of andere Itarde voorwar iren bevatten. 
De tank moetüonodig têffien otdrijven *a tegen verzakken zijn verzekerd. 

2Zm Het vulpunt { de aimsluitkop >aling van de vuileiding) Ba« alch niet bevinden bin
nen een gebouw, noch op minder dan 2 a afstand van de aorizontale projectie van 
een tank. 
Bij het vulpunt noot duidelijk zijn aangegeven de nettoinhoud Iraa de tank, ala
eiede voor welk produkt de tamc is beetead. 
Indien er oeer dan Hn tank is, aoet bij de peilbuizen op duidelijke wijze zijn 
aangegeven bij welk vulpunt deze behoren. 

23* ?on beh; eve van de knthodisohe besoher.iing soeten bovengrondse delen van de 
installatie elektrisch eijn geïsoleerd van de tank en de orul<̂ ;rgrondse leidlnf;en. 
Deze isolatiestukken moeten tegen beschadiging zijn beaohemd* 

24. Indien in de zuigleidlng «mi terugslagklep wordt a«ingebracht, aoet deze onmiddel
lijk voor of in de poap ai ja /tetaonteerd} in iedere leiding die gevaar kan ople
VËren voor het overhevelen van vloeistoff aoet (Nid ^Jt mrlcvnde hevelbreker s:o
danlg zijn aangebracht, dat hevelwerklog onder alle onatandigheden autoaatiaoh 
wordt voorko;p.en{ in dit geval aoet tevens een afsluiter in de leiding aija ge
plaatst. 

25« De vuileiding moet t̂ odanig in uitvoTin^ en afmetingen verschillen van het 
boveneinde van de peilbuis en de watarafvoerbuis, dat het niet mogelijk ia de 
loaalang van de tankauto rechtstreeké aan de peilbuis o.q. w8torafvo<»rbul8 te 
koppelen. 
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26. Bij d« ultsonding van d« rulloidin^ in d« vulput aoet een afinBlultao««lijkh«id 

aanwezig aijn voor h«t afvoersn van statlache alektrioitait. 
27. D« tank» d« apr«nda««e en dv leidin^n mo«tan vloaiatof dicht «ijn. 
28. Het vullen van d* tank aoet geachieden uit een tankwagui door een sovel aan de 

aanvoerend© taskirmgen als «ande vulleiding gekop elde losslang} de tankwagen 
raoet tijdene het lossen in de open lucht sija opgesteld} de aotor van de taak-
vaiwa mmg gedurende het aan- en afkoppelen van de losalang niet in werking aljn» 
Bi4 «en bestaande installatie met esn tsnk voor de opslag van een gereed aea^Ml 
van benzine en sneerolie» waarvan de inhoud ten hoogste 0,5 B bedraaiptt 
Br.ai- in afwijkènge» van het gestelde het vullen nog plaatsvinden aet behulp van de 
aTleverslanir van een benzinspoffip. 

29. Het vullen vaa een tank uit o«n taninragen door «idciel van een poap is verboden» 
teaelj het ©en gaeolietank betreft. 

30. Bij het vullen van een tank uit eoa tanktmgen-tensij het gasollo betreft-aoeten 
aaatregelen tot het afvoeren vaa statisohe elektriciteit worden getroffen. De 
elektrische verbinling tussen tankwagen en tank moet tot stand zijjn ijebracht al
vorens de losslnng wordt aangesloten on mag slechts worden verbroken aatiat na het 
vullen de losslaag is afgekoppeld. 

3t. Alvorens set het vullen wordt begonnen aoet doop peilen van de tankin -oud de aa-
te Tan vulling nauwkeurig worden vastgesteld. Het opaeaea van de vloeistofinhoud 

aoet geschieden In de peilbuis, die beioudens tijdens het pellen gesloten ooet 
«ija. Peilstokken oogen ni' t sijn vervaardigd van een aetaal dat edeler is dan het 
staal van de tank, zoals bijvoorbeeld koperlegeringen of roestvest staal. 
V'anneer een tank voor het bewaren VBB benaine of petroleun ia geplaatst onder 
ds vloer van een besloten ruimte, ooet een gesloten peiliarichting aija a«nge-
bracht. 

32. iiet vullen van de tank Moet geschieden mot aodanige voorzorgen, dat lekken en 
morsen van vloeistof worden voorkomen. 
De tank mag voor ten hoogste 98*' met vloeistof worden gevuld. 
Tijdens het vullen aag niet worden gepeild aet een peilstok, 

33. :et vullen van de tank ia verboden, indien daarbij wordt gerookt of enigerlei 
V. vuur of open kunstlicnt aanweaig is, of ds »otor van da tankwagen la werking is» 

teziiilj het een gasolietank betm»ft. 
34. Onaiddellijk nadat vloeistof in de tank 1« overgebracht en de loaslaag is losé̂ e-

koppeld ooet de vulleiding aet een go^é sluitende dop worden gesloten. 
35» ^9 kathodische beschoralac aoet vó^r het in gebruik nmien van de tank alsaeia 

Jaarlijks door het Keuringsinstituut voor Vaterleidlngartlkelea (KI¥<) of een door 
dit instituut erkende deskundige op xiaar goode werking worden gecontroleerd; een 
afschrift van het beproaviagsrapport aoet aan Bwrcwaeeater on wethouders worden 
overi^legd. 

36. Ten Minate ̂ Inaaal per jaar moet eventueel in de tank aanwezig water worden ver
wijderd. 

37. Sea aangatdaksel oag slechts voor onder̂ o«>k of onderhoudswekaaaarKeden worden ge
opend en allen indien de in de t«mk aanwesige vèoeistof tot benoden de onderkant 
dar Buigpèjp reikt. 

3Q» Ijidiaa een redelijk venaoeden bestaat» dat ean tank of een leiding lek la of in 
slechte toestand verkeert» oo«tt daae worden ond' rscocht en opnieuw op dichtheid 
worden beproefd aet een inwendige ovei-druk va;- 0,3 bar aet lucht of van 2 bar 
aet mtert bij het persen nag gedurende ten alaate 2 uur geen drukverlaging op
treden. Bij een beproeving aet lucht aoet op de tank een ü-vormlge open pijp 
nat waterkolo» els veiüghild sljn aangebracht. Ëan lekke tank moet worden ver« 
vangen of onbruikbaar gesaakti leidingen walke la slaohte toastaad verkerea» aoe-
ten voor «over nodig worden vervangaa. In gabladmi» waar bljaondera beseheming 
van het grondwater nodig ia, noet oen beproeving en een Inwendig onderssoek van 
da tank na ten hoo;rste 10 jasr worden vearloht. 

39. Da Installatie aoet in goede ataat van onderhoud verkeren ea het vulpunt ae^ 
oagavlng i^et schoon worden gehouden? in de onaiddellijke oageving van de tan̂ : 
aac geen beplantisch aanweslg sijn, waarvan de wortels in de bekleding van de 
tank kunnen groeien. 
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STAATSTOEZICHT OP DE 
VOLKSGEZONDHEID 

HYGIENE V A N H E T MILIEU 
INSPECTEUR V O O R GELDERLAND 

DR. H. H. SOL 
Arnhem, Pels Rijckenstraat 1 
Telefoon 0 8 5 - 4 3 1 0 2 1 

A A N 

Nummer : 

Uw brief : 

Bijlagen : 

mi 842/vdV/E: 

11-11-76 

Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Haasdriel 
te 

KERKDRIEL. 

• 

Onderwerp: , . . . . 
ontwerp-hmderwetvergunning. 

Naam aanvrager : A.G.J. van Boxtel, 
Adres inrichting; St. Odastrastraat 49» 

Alem. 

ARNHEM, 12 november I976 

Hierbij bericht ik u dat ik mij kan 
verenigen met de mij bij uw bovenver
meld schrijven toegezonden ontwerp-
vergunning ingevolge de Hinderwet. 

De Inspecteur van de Volksgezondheid, 

Men gelieve bij het antwoord nummer en de dagtekening van deze brief aan te halen 



STAATSTOEZICHT OP DE 
VOLKSGEZONDHEID 

HYGIËNE VAN HET MILIEU 
INSPECTEUR VOOR GELDERLAND 

DR. H. H. SOL 
Arnhem, Pels Rijckenstraat 1 
Telefoon 085431021 
Telex 45787 rivom nl 

S: 
UXemeester en Wethouders 

t 

Nummer : HVr842/v.d.V./lk 
Uw brief : dd.14776 
Bijlagen : 

Onderwerp: verzoek hinderwetvergunning, 
naam aanvrager s A.G.J.v.Boxtel, 
adres inrichting; St.Odastrastr.49» 

Maasdriel 

van de gemeente Maasdriel 
te 

KERKDRIEL 

2 2 SEUft?; ) , 
'̂ ^̂ " I iff Ui * ' 

ARNHEM, 21 september I976 

% 

In vervolg op mijn schrijven van 25 juli 1976 bericht 
ik u dat ter plaatse een onderzoek heeft plaatsgevonden. 
Eierbij is gebleken dat uit een oogpunt van milieuhygiëne 
geen bezwaren bestaan tegen het verlenen van de gevraagde 
vergunning. 
U kunt de behandeling van het verzoek op de wettelijk voor
geschreven wijze voortzetten. 

De Inspekteur van de Volksgezondheid, 

'dP:lB.H.Sol 

/ ■ ; ^ 

m 

Men gelieve bij het antwoord nummer en de dagtekening van deze brief aan te halen 

http://St.Odastrastr.49�


HINDERWET ontwerp-vergunmng (art. 12 jo . art. 18) 

gom een te 

Maasdr ie l 
datum beschikking 

datum van verzondins 

kenmerk 
66-5/kZ 

r n 

L j 

iiaimi vcrzin'ktT 

A.G.J , van Boxtel 

stnuit ('II huisnummer 

S t . Odradas t raa t 49 
woongemeente (evt. postadres) 

Maasdr ie l 

iH'trt'ft verzoek oiii verffiinninc tot 

he t o p r i c h t e n , in werking brengen en i n werking 
houden van een veehouder i j met mestopslag; 

adrc» inrichtins 

S t . Odradas t raa t 49 t e Alem 

datum verzoek 

5 mei 1976 

kiidastranl sreineente seetle niiimiier(s) 

Maasdr ie l L 1302 

Wij hebben besloten aan verzoeker de bij bovenaangehaald verzoek gevraagde vergunning te. verlenen 
overeenkomstig de aangehechte gewaarmerkte bescheiden 

Z} onder de aangehechte gewaarmerkte voorwaarde(n). 
□ onder de volgende voorwaarde(n): 

voor imdcrc inlichtinprtJn tclcfoonniiinuior 

gemeentehuis te Kerkdriel 
afd. AZ 

04183 
toostc'lnummer 

10 

Hsamsom 28209 n (aprOO) I.777...1 



HINDERWET ontwerp-beschikking (art. i8) 

gemeente 

Maasdr ie l 
datum 

^ - / / - ^ 
kenmerk 

663/^2. 

Verzonden 
r 

Aan: -Arb^dsinspektie 
- Volksgezondheid 

L 

Indien wij binnen 14 dagen na de toezending van bovenstaand ontwerp van een voorwaardelijke 
geen bericht hebben ontvangen, nemen wij aan dat u zich hiermede kunt verenigen. 

vergunning 

De s e k r e t a r i s 

Burgemeester enwlpthouders, 
De burgemeester, 

\ 



Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
Leidschendam - Dokter Reijersstraat 12 - Tel. (070) 2092 60 - Telex 32362 v m nl - Telegramadres VENM 

uw kenmerk 

^/^/J7/^«^r7. Aan provinciale besturen en 
de gemeentebesturen 

ons kenmerk nr. 22431 
DG MH/ABB 

onderwerp verlenging van de bezwarentermijn ingevolge datum 
de Hinderwet, het vergunningenbesluit inricht, 
luchtveront. en het Mijnregl. 1964 

7 september 1976 

Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende: 

Door wijziging van de Hinderwet (Stb. 1975-690) is de termijn voor het inbrengen 
van bezwaren ingevolge deze wet van tien dagen op vier weken gebracht. Deze wijzi
ging is op 1 maart 1976, tegelijk met een overeenkomstige wijziging van het Ver-
gunningenbesTuit inrichtingen luchtverontreiniging en van het Mijnreglement 1964, 
in werking getreden (Stb. 1976-83). 

Desondanks wordt, naar mij wordt medegedeeld, soms nog de oorspronkelijk geldende 
termijn van tien dagen aangehouden. Mag ik de vrijheid nemen u daarom voorzoveel 
nodig alsnog op bovengenoemde wijziging opmerkzaam te maken? 

De Minister van Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne a.i.. 

Gedrukt op hergebruikt papier 
Bij beantwoording s.v.p nummer en datum van deze brief vermelden. 
Verzoeke één onderwerp per brief te behandelen. 



STAATSTOEZICHT OP DE 
VOLKSGEZONDHEID 

HYGIËNE VAN HET MILIEU 
INSPECTEUR VOOR GELDERLAND 

DR. H. H. SOL 

- / {;;;. r / 

Arnhem, Pels Rijckenstraat 1 
Telefoon 085-431021 
Telex 45787 rivom nl 

M N Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Maasdriel 

•KÉati^i-aEnQ 

'M^ 

Nummer % HW842/v d.V./lk 
Uw brief: dd. 14-7-76 
Ondeirwerp: verzoek hinderwetverguiuiing. 
naam aanvrager : A.G.J.van Boxtel, 
adres inrichting: St.0dastrastr.49. 

Maasdriel 

AENHEM, 23 juli 1976 

V 

De aanvraag om vergunning ingevolge de Hinderwet 
voor bovengenoemde inrichting heb ik ontvangen. 
Op grond van de door u verstrekte gegevens ben ik 
van mening dat xiit een oogpunt van milieuhygiëne 
mogelijkerwijs bezwaren bestaan tegen het verlenen 
van de gevraagde vergunning. Ter pleiatse zal hier
naar een onderzoek worden ingesteld. 
Na dit onderzoek zal ik u nader berichten. 

Be Inspekteur van de "Volksgezondheid, 

Men gelieve bij het antwoord nummer en de dagtekening van deze brief aan te halen 

http://St.0dastrastr.49


nnnnmnnzn 
iijuuuinmuii: < GEMEENTE MAASDRIEL 

Aaat 
de . .nspekteur ▼«» Volksgezondheid, 

BBIS BiJckenstTMit 1 , 

Amhea 

j 

Uw kenmerk: 

HV842/Ko/lk 
Uw brief van: 

19 M i 1976 
Ons kenmerk: 

6 6 3 / A Z 

KERKDRIEL, 
VERZONDEN: VIT 

Onderwerp: 

Tersoek hinderwetTerpmning 
A.6.J. Tan Boxtel, 
Si. Odradastraat 49, 
Alea) 

Het bijgaande wordt u hierbij zonder verder 
begeleidend schrijven toegezonden. 
O op verzoek van 
O volgens afspraak 
(L naar aanleiding van uw brief/1^. d.d. ..n 
O retour met dank voor inzage 
O ter kennisneming 
O met verzoek om advies 
O met verzoek om nadere inlichtingen 
Q kan door u worden behouden 
O . 

(i 1976 

Bijl.:  1 . 

De GemeentesekretaMS van Maasdriel, 

Het gemeentehuis te Kerkdriel is iedere werl^dag geopend van 9.00—12.30 uur. 
Telefoon (04183) 1235 en 1236, Kerl<driel. Postrel<ening 83 33 07 t.n.v. gemeente Maasdriel 

of postrekening 1015 816 t.n.v. de Rabobank te Kerkdriel. 



fflNDERWET p r o c e s - v e r b a a l (ar t . i i ) 

gemeente MaSSdriel datum 21 j u n i 1976 

Een afschrift van het proces-Terbaal moet ten s p o e d i ^ t e 
worden toegezonden aan de instantie(s) aan welke het ver
zoek om vergunning is toegezonden. 

verzonden 

kenmerk 6 6 3 / A Z 

Aan: - Arbeidsinspgktie «̂  
- Volksgezondheid »̂  

^/•Jl ^^, 
n 

L j 

Openbare zitting gehouden 

op v r i j d a g 18 j u n i 1976 11 .00 m gemeentehuis te Kerkdriel 

ten overstaan van 

J .H.P.M. t e Voer t , a . t . s , 

Betreft verzoek ingediend door 
A.G.J . van B o x t e l 

straat en huisnummer 
S t . Odradas t raa t 49 

woongcmeente (cvt. postadres) 
Maasdr ie l 

om verdunning tot 

het oprichten, in werking brengen en in werking 
houden van een veehouderij met mestopslag; 

datum varzock 

5 mei 1976 

adres inrieliting 

S t . Odradas t raa t 49 t e Alem 

kadastraal gemeente 

Maasdrie l 

sectie 

L 

numiner(8) 

1302 

A tijdig i n g e d i e n d e b e z w a r e n 

D wel schriftelijke bezwaren E geen schriftelijke bezwaren 
naam en adres bezwaarde(n) met korte vermelding van aard bezwa(a)r(en) 

voor nadere inlichtingen telefoonnummer toestelnununer 

l'samsom 28207,ll (mrt 63) 



B ter zitting ingebrachte mondelinge bezwaren 
D wel mondeling bezwaar 
D nadere toelichting schriftelijk bezwaar 
naam en adres bezwaarde(n) met korte vermelding van aard bezwa(a)r(en) 

at geen mondeling bezwaar 

C het horen van de verzoeker 
D wel opmerkingen X\ geen opmerkingen 

D andere punten 



w 

HINDERWET openbare kennisgeving verzoelt om vergunning 
o p de secretarie van de gemeente 

verzoek met bijlagen van 
Maasdrie l ligt ter inzage een 

i 

t 

naam verzoeker 

A«G.J« van Boxtel 

straat en huisnummer 

S t . Odradas t r aa t 49 

woongemeente (evt. postadres) 

Maasdr ie l 
omvergunning tot 

HET OPRICHTEN, IN lERiaNG BRENGEN EN IN l/EÜKING HOUDEN VAN 
Vm VRRHOTmKRT.T HRT M-ftSTOPSLAG; 

adres inrichting 

S t . Odradas t r aa t 49 t e Alem 

datum verzoek 

5 mei 1976 

kadastraal gemeente sectie numnier(8) 

Maasdriel L 1302 

SCHRIFTELIJKE BEZWAREN tegen het verlenen van de vergunning kan 

een ieder gedurende ^ I M M H J I I ^ A dagtekening van deze bekendmaking inbren

gen bij het gemeentebestuur, waar dit verzoek ter inzage ligt. De ingekomen 

bezwaarschriften worden mede ter inzage gelegd. 

MONDELINGE BEZWAREN kan een ieder persoonlijk of bij gemachtigde 

inbrengen op een openbare zitting 
te houden op 

vrijdag 18 juni 1976 

uur 

11.00 

m 
gemeentehuis te Kerkdriel 

BEROEP tegen een beschikking kan later o.a. slechts worden ingesteld door: 

a een inwoner van een gemeente waar deze openbare kennisgeving is geschied, 

mits hij in persoon of bij gemachtigde op de bovenbedoelde zitting is verschenen; 

h een andere belanghebbende, mits hij binnen de gestelde termijn schriftelijk 

bezwaren heeft ingebracht. 

datum: 4 juni 197̂  

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel, . ., 

retaris. De bi\rg^meester, 

voor nadere inlichtingen 

gemeentehuis t e Kerkdr ie l 

telefoonnummer 

04183-1235 

toestelnumm< 

SwHflOL 28205III (mei63) i -1.777.61 
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njuuuimuuii GEMEENTE MAASDRIEL 

Jian 

d« heer A.G.J. van Boxtel, 

St. Odradastraat 49, 

Alea 

V. j 

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: 
663/AZ 

KERKDRIEL. 2 ^uni 1976 
VERZONDEN: * 

Onderwerp: Openbare Kennisgeving 
aanvrage Hinderwetsvergunning 

Bijgaand treft u een kennisgeving en een openbare 
kennisgeving aan van de openbare zitting welke wordt gehouden 
naar aanleiding van de door u gevraagde Hinderwetsvergiuming. 

¥ij verzoeken u de openbare kennisgeving op een vanaf 
de openbare weg goed zichtbare plaats op het betreffende, 
perceel aan te brengen. 

Hiermede voldoet u dan aan de eisen gesteld in de 
Hinderwet., 

f Burgemeester en Wethouders van Ma^sdriel, 
de sekret^rms, . de burgen^eester, 

Bijl.: 

Het gemeentehuis te Kerkdriel is iedere werl<dag geopend van 9.00—12.30 uur. 
Telefoon (04183) 1235 en 1236, Keri<driei. Postrei<ening 83 33 07 t.n.v. gemeente Maasdriel 

of postrekening 10 15 816 t.n.v. de Rabobank te Kerkdriel. 



HINDERWET kennisgeving verzoel< vergunning (art. 9, lid 1, sub a en lid 2) 

gemeente M a a s d r i e l datum 1 j m i i 1 9 7 6 kenmerk ^ 

Deze kennisgeving wordt toegezonden aan: 
a de eigenaren en alle gebruikers van elk der per

celen onmiddelli jk grenzende aan dat van de in
richting; 

b de eigenaren en alle gebruikers van scholen en 
van gebouwen of lokalen bestemd tot zieken
verpleging of uitoefening van de openbare ere
dienst, liggend binnen 200 meter van de inrich
t ing; 

c de verzoeker, ter inlichting omtrent datum, uur 
en plaats van de openbare zitt ing, waarop hij ge
legenheid heeft te worden gehoord (art. 1 1 , lid 1). 

Vc/^Ï^CK^O^ ZJiZ 

naam verzoeker 

A . G . J . van Box te l 

straat en huisnummer 

S t . Odradast raat 49 

heeft vergunning verzocht tot 

he t o p r i c h t e n , i n werk ing brengen en 
van een veehouder i j met raestopslag; 

adres inrichting 

S t . Odradast raat 49 te Alem 

woongemeente (evt. postadres) 

Maasdr ie l 

i n werk ing houden 

kadastraal gemeente 

Maasdr ie l 

datum verzoek 

8x4 5 mei 

sectie 

L 

1976 

nummer(s) 

1302 

U kunt schriftelijk bezwaren tegen het verlenen van de vergunning bij ons inbrengen gedurende vier wel<en 
na de dagtel<ening van de openbare l<ennisgeving van het verzoel<i om vergunning (zie hieronder). 
Mondelinge bezwaren kunt u in persoon of bij gemachtigde inbrengen op de openbare zitting, welke ge
houden wordt op de hierna genoemde tijd en plaats. 

datum der zitting 

v r i j d a g 18 j u n i 1976 
uur 

11.00 
plaats 

gemeentehuis te Kerkd r ieè 

Het verzoek om vergunning met de bijlagen en de eventueel ingediende bezwaarschriften Kunt u ter 
gemeentesecretarie inzien. 

De sekretf&ris, 

datum oper^pare kennisgeving 
verzoek: ^ j u n i 1 9 7 6 

Burgemeester erk Wethouders, 

De burgemeester, 

"inwoners van deze of een aangrenzende gemeente waar openbare kennisgeving werd gedaan zijn later slechts gerecht igd tot het 
instellen van beroep, indien zij in persoon of bij gemacht igde op de bovenbedoelde zitting zijn verschenen. Andere belang
hebbenden kunnen wat dit betreft volstaan met het schriftelijk inbrengen van bezwaren binnen de gestelde termi jn. 

voor nadere inlichtingen 

gemeentehuis te Kerkdriel 
telefoonnummer 

04183-1235 

toestelnummer 

10 

B S a m s O m 3 2 1 3 4 l P 25 Iian76) nadruk ongeoorloofd -1 .777.51 



kennismaking verzonden aan : 
.,Maasdriel sektie L 
1. verzoeker 

^ 2 , J.B. van Mill, St. Odrdastraat 51 
^3. Polderdistrikt "Bommelerwaard", Vaalkade 2, Z'bommel 

V 4. M.H.J. Pompen en cons. , St. Odrdadastraat 15 

e igenaar 
X 

X 

X 
X 
X 

gebruiker 
X 

op. weg 

X 
X 

n r . 
1302 

718 
1080 

1127 
1290 
tltê 

t 



ARBEIDSINSPECTIE 
■ Te District 
Nr. 
H.W. Nr 1 0 1 0 / 7 6 

loa^jt/0-i/y\jUof^ 3/^^ 

Axnhesk.. .25...mei....l.5.76 

Aan de heer A.G.J, van Boxtel 

St. Odradastraat 49 

Alem (gem Maaadrlel) 

Ter voldoening aan het bepaalde bij artikel 35bis, lid 1, der Veiligheidswet 1934 verklaar ik 
— zulks in vJïrband met uw aanvrage ingevolge de Hinderwet om vergunning tot 

o p r i c h t i n g van een ■veehci^erij met mestopslag 

op perceel, gelegen te Alem 

S t . Odradas t raa t 

gemeente Tfeasdriel 

nr. 49 

sectie L 1 

, kadastraal bekend, 

,nr . 1221 / /30Z 

a. dat de Veiligheidswet 1934 op de inrichting van toepassing is; 

b. dat voor zover mij kan blijken uit de op 1? l a e i 1976 

ontvangen bescheiden en de ingewonnen nadere inlichtingen, de inrichting 
n i e t v a l t onder 
3^N9f3f3ëP99R de voorschriften, aangewezen bij Koninklijk Besluit d.d. 31 januari 1953 

(Stb. nr. 40). 

De HoofdinspecteurDirecteur van de Arbeid, 
Hoofd van het Y^District der Arbeidsinspectie, 

v o o r d e a e : 

w.g. G. Smit 

N.B. Een afschrift van deze verklaring is aan het gemeentebestuur gezonden, dat op uw 
aanvrage om een Hinderwetvergunning beslist. 

Indien uit de onder b bedoelde verklaring blijkt, dat de inrichting niet zal voldoen aan de bovengenoemde voorschriften, kunt 
u desgewenst binnen 14 dagen na dagtekening dezes beroep instellen bij de Minister van Sociale Zaken. 
Een dergelijk bezwaarschrift behoeft niet op zegel te zijn gesteld. 
Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij bovengenoemd districtshoofd. 

Model 513 



TECHNISCHE DIENST 
„BOMMELERWAARD" 

ZALTBOMMEL 
TELEFOON 04180-2833 

2 ^ ME11976 

Spreekuren bouw- en woningtoezicht, ma, wo, 
do en vrijdag van 8 . 3 0 - 9 . 3 0 uur, dinsdag van 
8.30-12.00 uur. 

Onderwerp:Aanvraag h i n d e r w e t v e r 
g u n n i n g A#G«Z]« v a n B o x t e l # 

Bijlagen 6 , 

Men gelieve bij het antwoord nauwkeurig het 
onderwerp, de dagteltening en het nummer van 
dit schrijven te vermelden en per brief slechts 
een onderwerp te behandelen. 

Zal tbommel , 
V, Heemstra weg (West) 11 

Aan 
het College uan Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente 

1*1 A A 5 D R I E L.^ 

1*1 A AS 

Hierbij retourneer ik U de aanvraag uoor een hinderwetvergun
ning uan de heer A,G,3, uan Boxtel uoor het oprichten en in ujerking brengen 
en houden, alsmede uitbreiden uan een melkuee- en mestuarkensbedrijf aan de 
St, Odradastraat 49 te Alem* 

De uitbreiding uan het bedrijf betreft de bouw van een stal uoor 
400 mestuarkens. 

De afstand uan de te bouwen stal tot de bebouwing uan het dorp 
Alem bedraagt ca, 250 m en uoldoet aldus ruim aan de normaal gangbare minimum 
afstand uan 175 m» 

Daarentegen is de afstand tot de direct aangrenzende linkerbuur 
50 m in tegenstelling tot de normale minimum afstand uan 125 m uoor het agra
risch gebied, 

flijns inziens kan in dit geual worden afgeweken uan deze richt
lijn en zal de kans op stankouerlast uoor deze buur zeer beperkt zijn, daar: 

a, de nieuw te bouwen stal op de grootst mogelijke afstand uan 
deze buur is geprojecteerd, 

b, de mest uan de mestuarkens binnen de gebouwen zal worden 
opgeuangen en bewaard, 

c, de aanwezige mestvaalt, welke nu op zeer korte afstand van 
deze buur is gelegen, groten deels zal ueruallen na de reali
sering uan drijfmestkelders in de bestaande stallen. 

Ik aduiseer U dan ook de geuraagde uergunning te uerlenen en 
hieraan de nauolgende bijgeuoegde uoorwaarden te uerbinden: 

I Voorwaarden krachtens de Hinderwet uoor ueehouderijen 
II Uoorwaarden uoor de opslag uan dieselolie in een bouengrondse 

tank, 
IlIUoorwaarden uoor de opslag uan dieselolie in een ondergrondse 

tank. 

Technische Dienst "BOnnELERliJAARD" 

de Directeur, 

C o i ^ ^ Ing, D,G,P1ekel. 



7 ^^jf Uj9At ^xr^A 

Voorwaardan krachtana da Hlndarwat voor vaahoudarijaa» 
1, Dunna «aai, gier an/of aohrobwatar aoatan Mordan afgavaard naar da hiartoa 

baataada «lealatofdichta opalagruiata* 
Indian daza opalagrulata niat onder da atal la galagan aoat hat tranaport 
naar da opalagrulata gaachiadan door aiddal van ••n gaalotan riool* 
Oa opalagrulata aag niat rijn voorzlan van aan ovaratort* Da opalagrulata 
aoat door aiddal van gead alultanda dakaala of luikan gaalotan wordon ga-
houdan, bahoudana tijdana hat ladlgan* 

2, Oa in da atallan aanuaziga vaata aaat aoat zovaal aogalljk dagalijka wordan 
varzaaold an overgabracht naar aan batonplaat, walka ia voorzlan van aan 
opataanda rand hoog tan ainata 5 ca of aan ringgoot, zodanig dat al hat 
uittradanda vocht uordt afgavoerd door aan gaalotan riool of rachtatraaka 
naar da opalagrulata» badoald in voorwaarda 1. 

3, BIJ hat varwijdaran van aaat an gier aag da oagaving niat wordan verontrai-
nigd. Tranaport van aaat an giet dient te geachiadan in daarvoor geachikta 
tranaportaiddalan an aoat wordan veraodan bij een buitantaaparatuur van 
25*'c of hoger* 

4, Mat terrein van da inrichting aag niat wordon bavloaid of op andere wijze 
ven een laag aaat of giar worden voorzien, uitgezonderd het beaaaten van 
grond volgena da noraale beaaatingaprektijk. 
naat aag niat worden gedrooOd of verbrand. 

5, Raaan en deuren van da etallan aoeten, voorzover zij geen funktia hebben 
voor de luchtinlaat van da atel, gealoten worden gehouden, behoudene geduren
de het doorlaten ven peraonen, goederen of dieren* 

6* Zo vaak de oaatandighadan daartoe aanleiding geven, aoetan doaltraffende 
aeatragalen worden genoaen ter beatrijding van vliegen, auizen, ratten of 
ander ongedierte» 

7. Het voer aoet worden bewaard in ultaluitend voor dit doel gebazigde bewaar-
plaataan die rat- en auiawarend zijn uitgevoerd* 

8* Kadavara aoetan in waterdichte verpakking wordan bewaard en dienen zo epoe-
dig aogelijk uit de inrichting te worden verwijderd* 

ï. De electriache inatallatla aag geen atering veroorzaken in redio- af telaviaii 
ontvangat* 

10,0e inrichting, aet inbegrip ven gebezigd aateriaal, aoet achoon wordan ga-
houden en in goede etaat van onderhoud verkeren* 



Voarwaardttn voor ém spalag van patrolauM, diaa«lelia af huiabrandolla 
In aan bovangrondaa tank. 

1. In da tank aag slacht» patrolaiM, reapactiavalijk gaaolla wardan opgeslagan, 
waarwan hat vlaapunt bapaald volgana Am aathoda AbalPanaky, bij 760 mi kwik
druk niet hoaar dan 55 C an niet lagar dan 21 C 1» galagan, reapactiavalijk 
hoger dan 55 C is galagan* 

2. Da atijfhaid en da atarkta van da tank iioaten woldoenda zijn osi achadalijka 
verworaing als gavolg van overdruk bij vulling of avervulling te voorkoaen, 
terwijl de dichtheid onder alle oastandigheden ■ost zijn verzekerd. 

3. De tank aat de da rbij behorende leidingen aoet vloeistofdicht zijn, 
4. De tank aoet zijn vervaardigd van ateal en ven goede en veiliga conatructia zijn« 

De dikta van da voor da tenkwand gebruikte plaat aoet tenninste 2 ■■ zijn» 
Bij horizontaio tanks aoatan da bodaaa bol zijn an zodanig zijn goverad, dat 
de beveetigingenaad ven de bodea aan de roap in het cylindriacha daal van da 
tank is aangebracht; dë bodene aoeten ninstone even eterk zijn als da roup van do 
tankt alle laasan aooton doorgelaat zijn an evorigona voldoen aan de alaan van 
goed vaknansch^o 

5. De tenk aoet zijn voorzien van afaluitbara openingen waardoor het inwendige 
wandoppervlak kan worden onderzocht. 

6. De ondereteunende constructie van da tank aoet uit onbrandbaar nateriaal ba
ataant pp plaataan waar kene op verzekking besta t dient oen doelaatiga fundetie 
te worden aangebracht. 

É ^ 7. De tank noet op tenminste 3 ■ ven een gebouw of erfechaiding zijn geplaatst. 
8. De tenk aoet zijn voorzien ven eent 

a. olieetendaanwijzer of een peilinrichtingf 
b. ontluchtingspijp aet een inwendige aiddellijn ven tenainata 50 9m% de ont

luchtingepiJp aoet tegen inregenen zijn bsecherad en zijn voorzien van een 
vleakerend rooster. 

9. In elke aansluiting op do tank beneden het hoogete vloeietofnivaau, iraet zo 
dicht Bogelijk bij de tankwand een etelen efsluiter zijn geplaatst; deze noet 
zodanig zijn uitgevoerd dot duidelijk is te zien of de afeluiter ie geopend, 
dan wal is geeloten. 

10. Het uitwendige ven de tenk en de leidingen aoeten deugdelijk tegen corrosie zijn 
bescherady bijv. door een oppervlektebehandeling en het direct daarna*aanbren
gen ven een doelmatige verf. 

11. Het vullen van de tank aoet geechieden door aiddel ven een een de vulleiding ge
koppelde loealang en aet zodanige voorzorgen dat lakken en aorsan van vloeistof 
wordt voorkomen. 

12. De tank aag alechts voor 95^ worden gevuld. 
13. Onniddellijk nadat de vloeietof in de tank is overgebracht en da loaslang is af

gekoppeld, Boet de vulleiding net een goed eluitende dop of aan efsluiter worden 
^ ^ afgesloten* 

14. Da inrichting noet echoon worden gehouden en in een goede ataat van onderhoud 
verkeren. 



Voorwaard«n woor 6» opslag van twnain^y p>trolaw of gasolia (dieselolla or hula
brandolla) in aan ondergrondsa tank. 

1é, In tanka, baatawd voor de opalag wan banaln»» nag alaohta banzina of aanagxaad 
■angsal wan tmnzina an saearollo wordan opgaslagan, waarwanhBt_jtl««pftmf7bepaald 
wolgana de nethoda AbelPanaky, bij 760 ma kwikdruk^bftDafJatrTT^Calsiua is galegan 
an ualka bij 37,8° Celaiua aan damp8parmixjjĝ b«|jaald wolgend de mathoda Raid, heeft 
wan tan ninata 0,35 ber en ten_Jïoe9»tS''Tbar, 

1bo In tanka, be8tBiid_jto»etfe''5p8lag wan petroleu», mag slechte petroleun worden opge
slagen,_w««r«afrhet wlaapunt, bepaald wolgana de methode AbelPanaky, bij 760 MIB 

■ ~—ItSïkdruk niet hcger dan SS Celeiua en niet lager dan 21° Celaiua la gelagen. 
1c. In tanka, bestevd woor da opslag van gasolie, aag slechts een oliaprodukt worden 

opgealagen, waarvan het wlaapunt, bepaald wolgana da eethode PenskyHartans, bij 
760 me kwikdruk hoger dan 55 Celaiua ia gelegen, 

2, De tenk «oet een cilindriache worm hebben en zijn vervaardigd wan geualat staal 
dat ten «inste voldoet aan de eisen voor Fe 37 B volgena Euronora 25/67. 
De dikte van de voor de tankwand gebruikte plaat aoat ten ninste 5,0 na bedragen 
en aag bij toepaasing van de aangegeven ataalaoorten tevens niet kleiner zijn dan 
g aiddellijn van tank, uitgedrukt in aa 

afgerond naar boven op hele aa. 
De bodeas aoetsn bol zijn en zodanig geworad, dat de bewestigingsnaad van de bodaa 
aan de roap in het cilindriache de 1 van da tank is aangebracht» de bodeae aoeten 
ninatens even sterk zijn als de roap van de tank. Alle lassen aoeten doorgelast zijn 

^^en overigens voldoen aan de eiaen van goed vekaanachap. 
3, De afaatingen van de tank aoeten zodanig zijn, dat inwendige inapactie en achoonma

kan aogelijk zijn; het verdelen van een tenk in coapartiaantan ia niet toegestaan. 
4, De tank aoet zijn voordien vent 

e. een aengat aet een inwendige aiddellijn van ten ainate 500 as mx\ bij een lengte 
van aaer dan 10 a van twea aangatenf 

b, twee deugdelijk geconetrueerde hijsplatan, syaetrisch aangebracht ten opzicht* 
van het midden van de tank aan de bovenkent van de roapf 

c, een peilbuis, een vulpijp en een zuigpijp, waarbij de peilbuie en de vulpijp 
ten ainste 2 cadiaper in da tank reikan dan de zuigpijp; De peilbuis en de water
af voarbuia aogen zijn gecoabineerd. 

d* een watarafvoerbuia, welks zo diep aogelijk in de tank reikt; 
e. een aansluiting voor een ontluchtingsleiding aet ean inwendige aiddellijn wan 

ten ainsts 36 aa indien « n wulleiding wordt toegapaat en wan ten ainate 5 aa 
bij aear wulleidlngen. 

5, Voor zower aogelijk aoeten de aaneluitingen aan de tank op een aangatdekaal zijn aan' 
gebracht, waarbij de wolgende coabinatiea aogen woorkoaent 
8. é^n aangat in hat aidden wan de tenk. 
Zo aogelijk wulpijp en zuigpijp op het aangatdekeel plaatsen; de aanaluiting woor de 

^ ontluchtingaleiding aoet op het ene einde en de waterafwoerbuiapeilbuie op het an
dere einde van de tenk zijn aangebracht; 
b, €éx\ aangat aan een uiteinde van de tank. 
1. Vulpijp en peil en waterafvoerbuie aoeten op het aangatdekeel geplaatat zijn, 
terwijl zuigpijp en aansluiting voor de ontluchtingsleiding op het andere einde var 
de tank aoeten zijn eangebracht. 
2. Zuigpijp en aanaluiting voor de ontluchtingaleiding aoeten op het aangatdekeel 
gapleetet zijn, terwijl vulpijp, peil en waturafvoerbuis op het andere einde van 
de tank aoeten zijn aangebracht^ 
c. twee aangaten, elk aan ean einde ven de tenk. 
Vulpijp en peil en waterafvoerbuie aoeten op het ene en zuigpijp en aanaluiting 
voor de ontluchtingsleiding op het andere aangatdekaal zijn geplaatst, 

6, De tenk aoet dicht zijn en da. rtoe in de fabriek onbekleed worden beproefd aet lucht 
bij een inwendige overdruk ven 0.3 bar. waarbij de lasnaden aoeten worden efgezeept. 

7, De tenk aoet, nedat da walehuid in en uitwendig zorgvuldig is werwijderd, uitwen
dig tegen de corrosie zijn bescherad door een doalaatig saaengestelde, gelijkmetig 
over hst oppervlek ven de tank verdeelde bekleding van ten ainate 5 aa dikte, ba
staande uit een grondlaag van geblazen eafaltbituaen en een deklaag van asfaltbitu
aen aet vuletof, of op een endere even doeltreffende wijze tegen corroele zijn be
scherad; ds wijze ven bekleden en de daarvoor toegepaate aatetielen aoeten voldoen 
aan het geetelde in nededeling nr. 13 van Corroaiecoaaissie II van het netaalinati
tuut TNO afdaling Corroaie (uitgeve 1962). 
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Oe bekleding van de tank moet ter plaatse^ waar da tank zal worden Ingegraven, 
worden gecontroleerd; eventuele beachadigingen »oeten worden bijgewerkt; indien 
deze beschadigingen van dien aard zijn, dat verwacht kan worden dat de etalen 
tankwand ook beschadigd is, noat ter plaatse de bekleding geheel warden verwijder 
en beoordeeld of de tank vervangen moet worden* 
De bekleding moet op onvolkoaenheden worden onderzocht «et »en vonkapparaat, waar
bij de borstel langzaan over het gehele oppervlak wordt gestreken; de spanning 
noet hierbij zodanig zijn, dat da vonklengte in de lucht op het aoaent van da 
beproeving ten «inste 7,5 m» bedraagt. Plaatsen waar vonkdoorslag optreedt, noa'
ten afdoenda worden hersteld. 
Voor het ingraven van da tank Moet aan burgeneeatar en wethouders in afschrift 
worden overlegd een door het keuringsinstituut voor waterleidingartikelen (KII^A) 
of een door dit inetituut erkende daskundiga afgegeven verklaring, det de tank 
voldoet aan het in de voorwaarde 2 t/a B gestelde. 
Tenzij op gtfond ven een rapport ven het Keuringsinstituut voor tiiaterleidingarti
kelen (KIuA) of een door dit inetituut erkende deskundige kan worden aangetoond, 
dat da specifieke weerstand van de grond op de plaata waar de tank koat te liggen 
■ar dan 5000 Ohn» ca bedraagt, aoet de tank «et de daarop aanaluitenda ondergrond
sa leidingen uitwendig tegen corrosie zijn bescherad door «iddal van een kathodi
sche bescherming, welke aan het gehele te bescheraen oppervlak een potentiaal 
geeft van 850 nV of een grotere negatieve waarde  in anasrbe grondan ten ainste 

—950 aV — , geaeten tan opzichte van een CuCu504referentiecel» In gsbJB^eh waa* 
blJzo:jdere bescherming van het grondwater nodig is (drinkwatsr), wordt da grant 
op 10.000 Ohn. ca. gesteld. 
De weerstand van da grond aoet worden bepaald op hat diepste punt van da ta maken 
uitgraving; de meting van da weerstand aag niet geschieden onder extreaa eastan— 
dighedan van droogta« 
Tussen da tank en da auur van een gebouw moet ean afstand van tan ainsta 0.75 a 
in scht worden genoaen; bij plaatsing van naar 6an 64n tank moaten de onderlinge 
afstanden tussen de tanks ten ainste l/3 van da tankdiamster bedragen aet een ainif* 
aua van Q̂ SÔ a 
De tank aag niet zijn ingegraven op een plaats, waarover zwaar verkeer plaats 
heeft, tenzij bijzondere voorzienin^n zijn getroffen tot het tegengaan van bascha» 
diging van de tank of da leidingen; een tenk aag ook niet zijn ingegraven onder een 
plaats, waar olieprodukten kunnen worden gemorst, tenzij afdoende voorzorgen zijn 
genoman em te voorkoraen, dat ganorste olieprodukten da bekleding van da tank kun
nen bareikar^ 
Het hijsen en neerlaten van de tank mag uitaluitsnd geschieden door ophanging 
san de hijaplateno De aangaten aoeten aan de bovenzijde van de tank komen te lig
gen. 
De tank moet enigszins hellend zijn gelegd en zodanig, dat da aansluiting voor de 
ontluchtingsleiding zich aan het hoogst gelegen einde bevindt; het boveneinde van 
de tank aag niet faar dan de afstand van da bovenzijde ven de aangatstomp tot de 
tank hoger liggen dan het andere einde. 
Alle losneembare pijpaansluitinqen aan da tank moeten zijn aangebracht boven het 
horizontale vlak, door da bovenzijda van da aangatstomp(en) gelegd. 
De leidingen van petroleua en gasolietanks aoeten zijn vervaardigd van aetaal^ 
terwijl leidingen van benzinetanks moeten zijn vervaardigd van staal. 
Oe leidingen aoeten op afschot zijn galegd en tegen corrosie zijn bescherad; de 
wijza van bekleden en de daarvoor toegepaste aaterialan moeten voldoen aan het 
gsatelda in nededeling nr. 13 van de Corrosiecomnissie II vsn het Pletaalinstituut 
T.N.O. afdeling Corrosie (uitgave 1962); indien de bEJSChurming ter plaatse wordt 
eangebracht, moet zij bestsan uit een dubbele omwikkeling van asfaltbitumenband, 
aet 50^ overlap aangebracht op een hechtlaag van asfsltbitumen A, eveneens zosls 
aangegeven in vorengenoemde Itededeling nr. 13. 
Koperen leidingen moeten elektrisch zijn geïsoleerd ven da tank; deze leidingen 
behoeven niet te zijn bekleed. 
Pekking— en elektrisch isolatiemateriaal aoeten bestand zijn tegen olieprodukten 
en tegen de invloed van de bodem. 
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18, Alle iBldlngen en apo«ndagB« roetsn woldoBnde sterk zijn mn doeltreffend tegen 
•echanlsche beschadiging zijn baweiligdj afsluitingen mogen niet kunnen vast
roesten» 

19^dB aansluiting voor de ontluchtingslaiding «oet een leiding worden aangebracht 
set een inwendige eiddellijn van tan minste 3B mm (ten «inste 50 «« indien de 
tank iieur dan 44n vulleiding heeft) j dere leiding «oet bovengronds stevig zijn 
bevestigd en moet te allen tijde een open verbinding van de tank «et de buiten
lucht vor«en| de tank «ag geen andera inrichtingen voor de toevoer ven buiten
lucht hebben den de ontluchtingeleiding. 
De uitwonding van de ontluchtingeleiding «oet zich ten «inste 5 « boven de 
begane grond bevinden indien het een bezinetank betreft en «oet zich ten «insta 
3 ■ boven de begane grond bevinden indien het een petroleu« of gaaolietank be , 
treft. Oe ontluchtingalelding «oet zich op een zodanige plaats bevinden, dat 
het uit deze leiding ontwijkende gasmengsel zich niet kan verzeselen in een be
elotan ruinte, noch ultstroaen nabij schoorstenen, ramen of andere openingen 
van gebouwen. Het boveneinde «oet zodanig zijn oagebogen of Tvor«ig zijn uit
gevoerd of door een kap zijn afgedekt, det inregenen niet «ogelijk ia en  be
houdana een tenk, welke ie bestead voor gasolie  een het uiteinde zijn voorzien 
van een vle«kerende inrichting, 

^ 2 0 . Nadat da tank is geplaatst en da leidingen zijn aangeeloten, «oet door een be
W priaving worden aangetoond, dat de tenk en de leidingen dicht zijn bij een in

wendige overdruk van 0,3 bar «et lucht of van 2 bar «et water; bij het persan 
■ag gedurende ten «inste 15 «inuten geen drukverlaging optreden» 
Bij een beproeving «et lucht «oet op dm tank een Uvor«ige open pijp «at water
koloa als veiligheid zijn eangebracht. Een verklaring, afgegeven door het keu
ringainatituut voor waterleidingartikelen (KIluA) of een door dit instituut er
kende deskundige, dat aanzet in deze voorwserde bepaalde ia voldaan, «oet in 
afachrift worden overgelegd een Burgeaeester en Uethoudere, tventueel «ag bij 
deza beproeving produkt in de tank aanwezig zijn. 

21. Do tank «oet zover zijn ingegraven, dat de dekking boven het «engatdekeal ten 
■inete 50 c« bedraagt. Onder de tenk «oet een laag ingeuaterd grond aanwezig 
zijn. dik ten «inete 30 en. De rui«te rondo« de tank «oet zijn opgevuld «et een 
laag grond welke ten minste 30 c« dik ie en waaruit harde voorwerpen zorgvuldig 
zijn verwijderd. Het nengat of de «engeten «oeten ge«Bkkelijk bereikbear zijn. 
De sleuven van ondergrondse pijpleidingen «oeten evenesne «et grond worden aange
vuld.De grond voor opvulling «oet achoon zijn, d.w.z. geen etenen sintels, grii^ 
of andere harde voorworpen bevatten. 
Do tank moetzonodig teqon opdrijven en tegen verzakken zijn verzekerd. 

^ 2 2 , Het vulpunt (do aansluitkoppeling van da vulleiding) «eg zich niet bevinden bin
nen een gebouw, noch op einder dan 2 ■ afstend van de horizontale projectie ven 
een tank. 
Bij het vulpunt «oet duidelijk zijn aangegeven da nettoinhoud van de tank, ala
«ede voor welk produkt de tank is bestead. 
Indien er meer dan 66n tank ie, «oet bij da peilbuizen op duidelijke wijza zijn 
aangegeven bij welk vulpunt deze behoren. 

23, Tan behoeve van de kathodische bescherming moeten bovengrondse delen van da 
installatie elektrisch zijn geisoleard van de tenk en da ondergrondse leidingen. 
Deze ieolatiestukken «oeten tegen beschadiging zijn beschbtad, 

24« Indien in de zuigleiding een terugslagklep wordt aangebracht, «oet deza onniddel
lijk voor of in de pomp zijn gemonteard; in iedere leiding die gevaar kan ople
veren voor het overhevelen van vloeistof, moet een goed werkende hevalbreker zo
danig zijn aangebracht, dat huvelwarking onder alle omstandigheden automatiach 
wordt voorkomen; in dit geval «oet tevene een afsluiter in de leiding zijn ge
plaatst« 

25. Da vulleiding aoet zodanig in uitvoering en afaetingan verschillen van hst 
boveneinde van de peilbuis en de waterafvosrbuia, dat het niet mogelijk is da 
loasleng ven de tenkauto lechtetreeke aan da pailbuia c.q, waterafvoarbula ta 
koppelen. 
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26, 81j de ultBjonding uan da vullalding In de vulput moot eon aansluitmogelljkhold 
aanwezig zijn woor hat afvoeren wan statische elektriciteit, 

27, De tank, de appendages en de leidingen moeten vloeistof dicht zijn, 
28o Het vullen wan de tank aoet geschieden uit een tankwagen door een zowel aan de 

aanvoerende tenkwagen als aan de wulleiding gekoppelde losslang; de tankwagen 
tnoet tijdens het loa&en in de open lucht zijn opgesteld; de motor van de tank
wagen nag gedurende het aan- en afkoppelen wan de losslang niet in werking zijn. 
Bij een bestaande installatie eet een tank voor de opslag wan een gereed nen^ 
sal uan benzine en saearolie, waarwan de inhoud ten hoogste 0p5 s? badraagt, 
mag in afwijking wan het gestalde het wullen nog plaatavinden nst behulp van de 
arievarslang van een benzinepomp, 

29, Het vullen van ean tank uit aan tankwagen door middel wen een pomp is verboden, 
tanzij het aen gasoliatank betreft, 

30o Bij het wullen wan een tank uit een tankwagen-tenziJ het gaaolle betroft-moetan 
maatregelen tot het afwoareo uan statische elektriciteit worden getroffen. De 
elektrische verbinding tussen tankwagen en tank moet tot stund zijn gebracht al
vorens de losslang wordt aangesloten en eag slechts worden verbroken nadat na het 
wullen de losslang is afgekoppeld, 

31 o Alworene »et het wullen wordt begonnen moet door peilen uan de tankinhoud de ma
te wan wulling nauwkeurig worden vastc^esteld. Het opnenoen wan de uloeistofinhoud 

^ moet geschieden in de peilbuis, die behnudans tijdens het pollen gesloten moet 
" zijn. Peilstokken BHjgen niet zijn wervarardigd wan een metaal dat edeler Is dan hel 

sfraal wan de tank, zoals bijwoorbe?ld koperjegsringen of roestvast staal. 
Wanneer een tank voor het beweren wan benzine of petroleu» ia geplaatst onder 
de vloer van een besloten ruimte, moet een gesloten peilinrichting zijn aange
bracht, 

32, Het vullen ven de tank moet geschieden mat zodanige voorzorgen, dat lekken en 
worsen van wloeistof iworden voorkomen, t» 
De tank mag voor ten hoogste 98^ met wloeistof worden gewuld. 
Tijdens het wullen mag niet uiorden gepeild «et ean peilstok, 

33, Het vullen wan de tank is verboden, indien daarbij wordt gerookt of enigerlei 
wuur of open kunstlicht aanwezig is, of de motor wan de tankwagen in irking Is, 
tanzij hat een gasolietank betreft, 

34, Onmiddellijk nadat wloeistof in de tank is owergebracht en de losslang is losge
koppeld most de vulleiding net een goed sluitende dop worden gesloten, 

35, De kathodiache bascharming most wóór het in gebruik jemen van de tank alamade 
jaarlijks door het Keuringeinetituut woor Uatarleidingertikelen (KIUA) of een dooi 
dit Instituut erkende deskundige op haar goede werking worden gecontroleerd! een 
afechrift van het baproeuingsrapport moet aan Burgemosster en aJethouders worden 

P overgslagd, 
36, Ten minste éénmaal per Ja^r moet ewentueel in de tank aanwezig water worden ver-

wij dt-rd, 
37, Een aangstdeksel mag slechts voor onderzoek of onderhoudswerkzaamheden worden ge

opend en alleen indien de in de tank aanwezige vloeistof tot beneden de onderkant 
der zuigpijp reikt, 

38, Indien een redelijk vermoeden bestaat, dat een tank of ean leiding lek is of in 
elechte toestand werkeert, moot deze worden onderzocht en opnieuw op dichtheid 
worden beproefd met een inwendig© owerdruk ven 0,3 bnr m«t lucht of van 2 ber 
mat water; bij het persen mag gedurende ten minste 2 uur geen drukuarlaging op
treden. Bij een beproeving net lucht moet op de tank een U-uormige open pijp 
net watörkolom als veiligheid zijn aangebracht. Een lekke tank moet worden wer-
wana«n of onbruikbaar gam.i ktj leidingen welke in slechte toestand werkeren, moe
ten voor zover nodig worden vervangen, In gebieden, waar bijzondere bescherming 
wan het grondwater nodig is, moet een beproeving er een injandig onderzoek van 
de tank na tan hoogste 10 Jaar worden verrichte 

39, De inetallatie moet In goede staat wan onderhoud verkeren en het vulpunt net 
omgeving noet schoon worden gehouden» in de onmiddellijke oügeving van de tank 
neg geen beplanting aanwezig zijn, waarvan de wortels in de bekleding wan dn 
tank kunnen groeien. 
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KERKDRIEL 

Onderwerp: verzoek hinderwetvergunning, 
naam aanvrager : A.G.J.v.Boxtel, 
adres inrichting: St.Odastrastraat 49, 

Maasdriel 
ARNHEM, 19 me 

Naar aanleiding van de mij om advies toegezonden stukken inzake 
"bovenvermeld verzoek om een hinderwetvergunning iDericht ik u dat 
deze bescheiden mij niet voldoende informatie geven om tot een 
goede heoordeling van de aanvraag te komen. Da hieronder aange
kruiste punten, waarom ik heb gevraagd in mijn brief van 50 augus
tus 1972, nr. 5738, ontbreken. 
Ik verzoek u mij deze gegevens alsnog zo spoedig mogelijk toe te 
zenden. . 

O Betreft het verzoek om vergunning: ? 
O een geheel nieuwe inrichting? 

een uitbreiding van een reeds voor 191972 bestaand be
drijf? 
een geheel vóór 191972 bestaand bedrijf? 
een leg, fok of mestbedrijf? 

O Hoeveel bedraagt het aantal gestalde dieren per soort? 
O bestaand bedrijf: 
O uitbreiding : 

aBx De situatietekening geeft onvoldoende informatie over: 
idx de plaats van de gebouwen van de inrichting. 
:®x de plaats en/of de aard van de bouwwerken welke zich 

in de omgeving van de inrichting "bevinden. 
XK de aard van de gronden volgens het goedgekeurde be

stemmingsplan (lees: de aard van de gronden, bijv. wei
land, bos, recreatie, woonwijk, etc,). 

XK de afstand in meters van de dichtst bijzijnde woning 
(niet zijnde de eigen woning) tot de mestopslagplaats(en), 

O Bij de vermelde gegevens ontbreekt een omschrijving van: 
O de wijze van mest en gierafvoerr 
O de wijze van ventilatie. 
O de wijze van verwarming van de gebouwen, eventueel met 

plaats van de olieopslagtank en/of propaangasinstallatie. 

De Inspekteur 
> 

Men gelieve bij het antwoord numm/r en de 

Volksgezondheid, 

deze brief aan te halen 
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luuijiniuimii; GEMEENTE MAASDRIEL 
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Aans 
de Inspekteur van Volksgezondheid, 

Pels Rijckens t raa t 1, 

Ai^akem 

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: 

j 

KERKDRiEL. 12 m e i 1976 
VERZONDEN: 

%-fL 
Onderwerp: aanvrage hinderwetvergunning 

A.G.J. van Boxtel» 
St« Odradastraat 49» 
Alem 

Het bijgaande wordt u hierbij zonder verder 
begeleidend schrijven toegezonden. 
O op verzoek van 
O volgens afspraak ■:, . 
O naar aanleiding van uw brief/tel. d.d. 
O retour met dank voor inzage 
O ter kennisneming '• 
^ met verzoek om advies : 
O met verzoek om nadere inlichtingen 
O kan door u worden behouden 
8: bij uw antwoord gaarne stukken retour 

De Gemeentesekretaria'van Maasdriel, 

Bijl: div» 
Het gemeentehuis te Kerkdriel is iedere werl<dag geopend van 9.00—12.30 uur. 

Telefoon (04183) 1235 en 1236, Kerl<driel. Postrel<ening 83 33 07 t.n.v. gemeente Maasdriel 
of postrekening 10 15 816 t.n.v. de Rabobank te Kerkdriel. 
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nromnmmm GEMEENTE MAASDRIEL 

r 
Aant het Distriktshoofd van de Arbeids-

inspektle, 
Eusebluspleln 1, 

Arnhem 

V. 

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: KERKDRiEL, ^2 mei 1076 
VERZONDEN: , « W i v 

Onderwerp: aanvrage hinderwetvergunning 
A.Ö.J . van Boxtel , 
S t . Odradastraat 49» 
Alem 

Het bijgaande wordt u hierbij zonder verder 
begeleidend schrijven toegezonden. 
O op verzoek van 
O volgens afspraak 
O naar aanleiding van uw brief/tel. d.d. 
O retour met dank voor inzage '' •̂'' 
O ter kennisneming 
^ met verzoek om advies 
O met verzoek om nadere inlichtingen 
O kan door u worden behouden 
gc bij UW antwoord gaarne stukken retour 

De Gemeentesekretaris van Maasdriel, 

Bijl.:diVt 

Het gemeentehuis te Kerkdriel is iedere werl<dag geopend van 9.00—12.30 uur. 
Telefoon (04183) 1235 en 1236, Kerl<driel. Postrel<ening 83 33 07 t.n.v. gemeente Maasdriel 

of postrel<ening 1015 816 t.n.v. de Rabobank te Kerkdriel. 
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ijniuuiuumic GEMEENTE MAASDRIEL 

r 
Aans 

Technische Dienst "BoiBaelervaard.", 
t.a.v. de heer Oldenhof, 
Van Heemstraweg (vest) 11, 
Zaltbommel V 

\. 

Uw kenmerk: Uw brief van: yOns kenmerk: KERKDRIEL, 5 ne i 1976 
VERZONDEN: 

^A-^ 
Onderwerp: aanrrage hinderwetrergunning 

A.G.J. Tan Boxtel; 

Het bijgaande wordt u hierbij zonder verder 
begeleidend schrijven toegezonden. 
O op verzoek van 
O volgens afspraak 
O naar aanleiding van uw brief/tel. d.d. 
O retour met dank voor inzage 
O ter kennisneming 
fi met verzoek om advies ontrent de volledigheid van de aan-rrage 
O met verzoek om nadere inlichtingen 
O kan door u worden behouden 
% bij VN antwoord gaarne stiikken retour 

Bijl.: - J -

De Gemeentesekretaria^'van Maasdriel, 

Het gemeentehuis te Kerkdriel is iedere werkdag geopend van 9.00—12.30 uur. 
Telefoon (04183) 1235 en 1236, Kerkdriei. Postrekening 83 33 07 t.n.v. gemeente Maasdriel 

of postrekening 10 15 816 t.n.v. de Rabobank te Kerkdriel. 



A B C D E F G H I J M. M N 0 P Q R T U 

HINDERWET verzoek vergunning - tevens beschrijving (artt. s en 5) 

In Tieryoud (Ie t/m 4e ex.) in te dienen! 

De s tukken zijn vrij 
van zeKelrecbt. 

stempel 
d a t u m van ontvangst ^ ' 

INGEKOMEN ^^^ 

:15ME1 1976 

ïurgeineester en wethouders 

van de gemeente 

L 

datum: a  ̂ ^ 5 M E11976 

w I X I J Z 
Niet door aan
vrager in te 
vullen! 

volgnr. (ook 
voor doesier) 

naam verzoeker 

naam van verzoeker 

A.cj.>|. v . ^  i b o x A J 
□ besclielden 

in orde 
□ nietont

vankelijk 
d.d. 

straat en huisnummer (evt. telefoonnummer) 

1^* verzoekt vergunning to t het 

■g oprichten, in werking brengen en in werking 
houden 

^ uitbreiden Waj^A.»^ .^J^ fcxioX/CuOi 

n wijzigen 
van de hieronder omschreven inrichting. 

woongemeente (evt. postadres) 

H ^ k v w <^^c^ V-^acao> j L » i > . . i ) 

□ * verzoekt in verband met de uitbreiding/wijzi

ging van de inrichting, voor welke reeds vergun

ning werd verleend, een nieuwe, de gehele hieronder 
omschreven inrichting omvattende, vergunning 
(art. 6a). (i) 

s tukken toe
grezonden aan 
n arbeids

inspectie 
□ kwartier

meester
generaal 
der Kon. 
landmacht 

□ insp. der 
opleidingen 

□ rijksinstituut 
zuivering 
afvalwater 

□ insp. volks
gezondheid 

d.d. 

aard van de inrichting {^) 

CK»j_«*AnjLi cA— '^ 'ULJ>4 UtiO'«J»*o>W)«>Af»rM 

□ terugont
vangst 

□ niet verder 
in behande
ling 

d.d. 

□ kennisg. aan 
andere ge
meente 

d.d. 

plaats waar de inrichting is of zal worden gevestigd 

straat en nummer (evt. telefoonnummer) en gemeente van vestiging 
evt. postadres) 

"XSi o^iga  g y s 

kadastrale ligging 
gemeente «•etie 

u 
nummer(B) 

»3-^a 

□ kennisg. aan 
belangheb
benden 

d.d. 

n openbare 
kennisgeving 

d.d. 

n procesver
baal openb. 
zit t ing 

d.d. 

opgaaf van hetgeen in de inrichting zal worden verricht, vervaardigd of verzameld (̂ ) 

(jcsi-a. .Vffl<.^ra 

G toezending 
ontwerp
voorwaarden 

d.d. 

n terugont
vangst bin
nen 14 dagen 

d.d. 

□ beschüiking 
op verzoek 

d.d. 

kenm. 
* Aankruisen wat van toepassing Is! 

Zie voor de noten de toelichting behorende btl dit formulier. 
Zie verder ommezyde 

asafnsom 28201 m (mrtes) 1.777.s1 

http://-1.777.s1


» 

«i>B 
5 £ 
11 
A P. 
a o 

11 
« ■ o 

IS 
= 1» 

| ï ë 
i^^ W E3 V 

S 2 £ 
S « ' S 

i s l 
III 
111 
^v 5 »2 o 
? « > 
> « t

isf 
g^5 
"SS b c ^ - ^ 
o^-s 
• E « !► 
■2»£ 
« : . £ = ? 

^ * a 
®5 ? 
^ ? ï 

i l i f 
-̂  £ o 

111 
a N-S 
« â  a 
6c > 
a 6e« 
t; a £ 
® « ^ ** > a 
a=£ 
 K '^ 
| | | 
ati« o ® * 

III 
S e c 
>■ 2 o 
fcjö^ 
« « 9 
H H « 

opgaaf van de aan te wenden be weegkracht (*) 

^ ^ CH^c^<y,JL^ 

j t 

i 

nadere gegevens (̂ ) 

^1 \ 
-Z^ cyi,«v^;u^\:^^J. 

' I 
■;, v - u 

i 

^...i.1 ï.\ 'I..J - . . , . : 

Hierby te voegen: 
een bouwkundige plattegrondtekening in viervoud, schaal niet 
kleiner dan 1 : 250, doch bij voorkeur 1 : 100, de uit en inwendige 
samenstelling van de inrichting en toebehoren aangevende. 
(Deze tekening dateren en ondertekenen!) 

bijlagen 

1 1 
Vraag zo nodig voorlichting aan het gemeentebestuur 
welke andere vergunningen u nog behoeft voor het in 
bedrijf stellen van uw inrichting. 

■^ ''''»■-

--: 

handtekening verzoeker 

/ ^-. / 
// /^^ y // //< yf /^^4%w:^-

^ 
S 

• 

i 



VpafftffHlit b»hor»f»d« blJ ean aanwrasg om uetöurming iî |3«vd;k;9il ém i^iru^rwak 
■<*■»<—<* « ■ > — l i Ï M i i w — ^ j ü B i ^ n ^ 

# 

Hoew»el plaataruimta la in do bo
drijf erulwte woor^da hieronder op
genoemde dlaren froxlwaal beschik
baar? 
8. maatkalvaran 
b« Aeatstiaran 
e, malkkOttian (pinken en vasraon 

ook hierbij tekenen) 
d« iMatvsrkans 
e, drachtige fokxeug»n 
f« fok*©ugen met biggen 
g« maetkutkena 
h, legkippen^ 

nertsen 
j. (andere diersoorten) , 

••.«....«........« ,, ataanplaataen 
«•«••••«•«....««........, etaanplaGtsen 

• A^^*.r»^.v«^*«*ayJ^Vr. ataanplsataan 
♦ .rrtV.^,......,.«».,... ligplaetaen 
••......•«,,...,,««,.«4., ligplaatsen 
«..*........*..«..,«««.,, ligplaatsen 
• ...*.•• *•••••• «tuk» 
•••••••»»•♦ *••••« atuks 
•••••••••• •..»••• atuka 

• ..••«.., atuka 
+ 

Op w«lk. wijze Mordt de vloeibare .. vs^.. *4rki.^w^\. VvJ^Av.^ .iV*V.H*i^kXU. 
most opgualagan?  ^> .̂Tr̂ r»'\(«"ŵ ****»* 

Ho» groot ia de inhoud van de op
alagkalder woor ylooibarü most? 

Op wBika wljzo wordt de wasta mast 
opgcelngen? 

^ . ^ } 

y-. 

. ,<i\f, k v W Jp5k»X^. C V«g^^V. Vï* v ^ ^ 

6 HoGweyl af vaate mest kan maximaal 
in deio opelagpla.ta wordan npge
slagan? 

7 Op walk* «ijle unrdt de uoat© en 
Vloeibar» meet «fgüvoard? 

8. tiiear wordt do vasto en vlooiboro 
ntoat hoüngebrecht? 

9 HoüWö^l molon pur Jonr wordt öt 
weate en wloaibaxs mast uit du 

.<9w^ . » . 

. #^»«^vw,s^6«*4^.^A 

.. .«jy^^.WJsilvv 3.11, jfv>t.j^ 
yvw» 

üpsiagplataon afyüuourd^. 

Nr. 



.**»r-

Ifoe girH^ot l 3 de afataiid triason de 
ppBlagplaateen van v a s t e en v l o e i 
bare meat en tie d i c h t e t b l j a i j n d e 

(Be e i^en woning b u i t e r beschzuwln^ 
l a t e n , ) 

■1 <̂ ><M l a i i » ! 

1 1 . Hoe groot is de aretand t̂ oss-jn 
oe(.iv.3J.üe woning en uc s t a l l e n v'in 
de icarï.clitirkg waarvoor vorÊTiuirin.' 
woTdt gevraagd. ? 

12. Ia d6?.o wonirig xjo. f e i t e eon btu'ger
wcnin^ of bt,hccrt deae ook b i j een 
¥€dr i j i ' i n de a g r a r i s c h e s e c t o r ? 

15. Or welka wij se worden de b3dr?. j ia
rt^iEtsn g*»vonti:eeId ? 

•
♦ teat i e ha t ven.ogen van de v o n t i l a 

tcrcï^ ? (aar . ta l pk en Cî ociraum toeren
t a l por v e n t i l : i t o r vern^jjien) 

1Ï). l 3 e r propaan of o i l e  o p e l a g 
aanweai.g 'j' 

16. Zo ja, hoe gro.̂ t is dan d^ inhoud 
van de- opalagtanii-ls) voer propaan 
en/of olie ? 
(plaats van de tarJc(3) cp de 
tokening aangeven) 

I 

17. .̂ ölke soorten olie '.vorden opgealagen? 

Wordt de olie bovc-r.î ronds of onrtvr-
gronds opgöBlagen ? 

19. B-:̂ treft da aanvraag sen geheel j 
nieuwe inrichting of uitbreiding van 
f.on vóór t-9-197i^ bestaande 
inrichting ? 

li^i >>\»«... . 

« . • • 

. ?«^^^WV.. ieXw-. . m^%'*\a,-\ 

.<^«^<a 

.. A .^C.(W, .04^. i 

....2.*««?.<^<'f«>>.., 

. ' ^ . - ( P . . ^ , 

ii^^-^vr^i^-^V^^Xi-. .VfVr»"=Y\«5^^\^ . . 

. .'4<»«>. . VHI*>.A<M»»W**. . , , , 
• • * • « • • • f » • • • fl • % • « • « • « 9 

TECHMISCHE DlhiMöT I 
'OMEN I 



HINDERWET - nauwkeurige beschrijving 
Behoort bij verzoek om vergunning ingevolge 
de Hinderwet d.d. 

In viervoud bij het verzoek overleggen! 

naam van verzoekei 

'•xJ t^D^txX 
straat en huisnummer (evt. telefoonnummer) woongemeente (evt. postadres)/postcode 

plaats waar de inrichting is of zal worden gevestigd 

straat en nummer (evt. telefoonnummer) en gemeente van 
vestiging (evt. postadres) 

kadastrale ligging 
gemeente nummer(s) 

doel waarvoor de inrichting zal dienen/aard van de werkzaamheden 

vestigingsdatum (alleen invullen voor bestaande inrichtingen) 

omvang van de inrichting 

a. mestvarkens 

b. fokvarkens bij vermeerderingsbedrijven 

biggen tot 22 kg en beren 

biggen zwaarder dan 22 icg 

c. fokvarkens op specifieke opfokbedrijven 

d. mestkalveren 

e. meststieren 

f. ouderdieren (leg- en slachtkuikenmoederdieren) 

g. legkippen 

tl. opfokkippen 

/. mestkuikens en parelhoenders 

/ kalkoenen 

Ar. schapen 

/. nertsen 

m. vossen 

n. konijnen 

o. melkrundvee 

p. u^ 0^ .0- z. 

aard van het dichtstbijzijnde 
hindergevoelige object* 

1. invullen bij oprichten, uitbreiden of wiizigin 

$ burgerwoning, bc 
sedert 

D bedrijfswoning 

D » 

aantal te houden^ 

i-<rO 

<f 

mestsysteem' 

. ï 

aantal aanwezige 

iwoond korte afstand tussen deze 
woning en de (nieuw te 
bouwen) stallen van de 
inrichting Circa ^ 

/ k;1MA^^ 

mestsysteem'^ 

-

m 

. IL^ 
-Vt ^ — 

2. Invullen bij uitbreiden of wijziging van de inrichting 
3. Invullen: vaste mest of drijfmest; (alleen voor pluimvee) droge mest 
4. Eigen woning buiten beschouwing laten 
5. Bijv. zwembad, kampeerterrein, bejaardentehuis, ziekenhuis 

K s a m s o m 32266 iii 



wijze van opslag van de mest' 

maximale capaciteit van de 
opslagplaats 

wijze van afvoer van de mest 

afvoer vindt plaats naar 

frequentie van de mestafvoer 

afstand tussen mestopslagplaats 
en dichtstbijzijnde 
a woning 
b erfscheiding 
c openbare weg 

vaste mest 

D gescheiden bewaring^ 
n gemengde bewaring 

gierkelder m ' 

circa m 
circa m 
circa m 

plaats van de afvoeropeningen van de ventilatie van de be

drijfsruimten/stallen 

drijfmest 

m ' 

circa 
circa 
circa 

circa 

m 
m 
m 

droge mest 

m^ 

circa 
circa 
circa 

m boven de begane grond 
m boven (de nok van) het dak 

m 
m 
m 

■ ■ ■ ■ -

vermogen en toerental van de 
ventilatoren 

kW 
kW 
kW 

omw./min. 
omw./min. 
omw./min. 

kW 
kW 
kW 

omw./min. 
omw./min. 
omw./min. 

kW 
kW 
kW 

omw./min. 
omw./min. 
omw./min. 

aard van de in de inrichting opgeslagen brandstoffen) 

—1 propaan D stookolie n huisbrandolie D dieselolie 

inhoud van de tankis) 

, 3 m^ (op de tekening aan

gegeven met ) 

inhoud van de tank(s) 

m^ (op de tekening aan

gegeven met ) 

inhoud van de tank{s) 

m^ (op de tekening aan

gegeven met ) 

inhoud van de tank(s) 

m ' (op de tekening aan

gegeven met ) 

wijze van opslag 

Ü ondergronds 
n bovengronds 

wijze van opslag 

D ondergronds 
D bovengronds 

wijze van opslag 

D ondergronds 
D bovengronds 

wijze van opslag 

D ondergronds 
D bovengronds 

andere bijzonderheden"^ 

1 Aan te geven hoe de mest wordt bewaard; derhalve mestplaat, mestvaalt, open of afgedekte opslagput, silo, kelder 
2. In dit geval dient onder capaciteit van de opslagplaats tevens de capaciteit van de gierkelder te worden opgegeven 
3. Bijv. het in voorraad houden van bestrijdingsmiddelen (welke), het bedrijf valt deels onder de gemeentelijke vrijstellingsverordening 

N.B. Voor een goede beoordeling van de vergunningaanvraag is een duidelijke ' handtekening van de verzoeker 
schets van de omgeving  waarop in ieder geval de situering en de aard van de 
omliggende bebouwing en terreinen binnen een straal van + 250 m rond de 
inrichting zi|n aangegeven  onontbeerlijk. 
Deze situatieschets, bij voorkeur schaal 1 ; 2500, ware in overleg met het 
gemeentebestuur samen te stellen. 
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Milieucontroles 



BEZOEKVERSLAG 
Bezoekdatum 
Stamkaartnummer 
Naam inrichting 
Adres 
Postcode / woonplaats 
Telefoon 
Gemeente 
Activiteit 
Categorie 
Gesproken met 
Functie 
Bezocht door 
Doel bezoek 

23 november 1993 
308 
agrarisch bedrijf 
St. Odradastraat 49 
5335 LK Alem 
04182-1578 
Maasdriel 
het houden van vee (vleesvarkens en melkrundvee) 
2 
dhr. A.G.J. van Boxtel 
eigenaar 
dhr. Sastroredjo 
integrale milieukontrole 

VIGERENDE VERGUNNINGSSITUATIE: 

Hinderwetvergunning 
25 november 1976 

- Soort 
- Datum afgifte 
- Bijzonderheden 

BEVINDINGEN: 

Hinderwet 

Het veehouderijbedrijf m a a k t ^ een ordelijke indruk. Sinds het verkrijgen van de vergunning is weinig 
veranderd, te weten: 
1. er is geen ondergrondse tank meer; 
2. er komt een nieuwe c.v-ketel t.b.v. de varkensstal. 

Tijdens het bezoek is tevens het een en ander gekonstateerd: 
a. bovengrondse tank is voorzien van een lekbak, maar deze is niet voorzien van een afdak; 
b. reinigings- en desinfektiemiddeien niet in een vloeistofdichte voorziening. 

Installaties: 

CV.-ketel: vermogen: onbekend kW, zal vervangen worden. 
De afvoer van verbrandingsgassen vindt plaats via de schoorsteen. 

Energievoorziening: 

Gasolie t.b.v. de c.v-ketel (2400 liter). 

reinicinos- en desinfektiemiddeien: 

Deze middelen worden opgeslagen in jerrycans. 

Afvalstoffen: 

Huish. afvalstoffen worden in containergedeponeerd en via de normale gemeentelijke ophaal dienst 
afgevoerd. 

Landbouw plastiek zal naar de NCB worden gebracht. 

Brandblusmiddelen: 
De in totaal 2 brandblustoestellen worden jaarlijks gekontroleerd. 



Overig 

De heer Van Boxtel overweegt om een revisie-vergunning aan te vragen. Zou liij niet Iciezen voor deze 
optie, dan stellen wij voor de in de milieuvergunning verbonden voorschriften te aktualiseren. 

ADVIES: 

Hinderwet 

De verleende milieuvergunning is enigszins gedateerd, deze dient te worden geaktualiseerd. Hiermee 
even wachten wat de heer Van Boxtel gaat doen, i.v.m. de mogelijke aanvraag revisie-vergunning. 

Na het afgesproken tijdstip dient een herkontrole te worden gepleegd. 
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Aan: de heer A.G.J. van Boxtel, 

St. Odradastraat 49, 

5335 LK Alem, 

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: KERKDRIEL, 26 november 1993 
VERZONDEN: 

-\7 -.■> 

ynderwerp: 
Integrale milieukontrole. 

Geachte heer Van Boxtel.̂  

In het kader van een integrale bedrijfskontrole is uw 
bedrijf, gelegen aan de St. Odradastraat 49 te Alem, op 23 november 1993 
bezocht door een medewerker van de afdeling Grondgebiedzaken van de gemeente 
Maasdriel. Het doel van dit bezoek was om een algemene indruk te verkrijgen van 
de huidige bedrijfsvoering en de wijze waarop de vergunningsvoorschriften worden 
nageleefd. 

Tijdens het bezoek op uw bedrijf is het volgende gekonstateerd: 
1. de opslag van reinigings- en desinfektiemiddelen voldoet niet aan de huidige 

milieu-eisen; 
2. boven de bovengrondse gasolietank is geen afdak aangebracht. 

Met betrekking tot het voornoemde is met u het volgende afgesproken: 
ad 1. gevaarlijke stoffen, zoals reinigings- en desinfektiemiddelen, moeten zijn 

opgeslagen in een vloeistofdichte voorziening. Logen, zuren en andere 
chemische middelen moeten zodanig ruimtelijk gescheiden zijn opgeslagen, 
dat zij o.a. bij het lekken van de jerrycans niet met elkaar kunnen reageren; 

ad 2. de bovengrondse gasolietank ligt in een lekbak. Daarnaast dient boven deze 
lekbak een afdak aangebracht te worden, zodanig dat geen hemelwater in 
de lekbak kan komen. 

Tijdens het bezoek heeft u te kennen gegeven alle medewerking te willen verlenen 
om de voornoemde gebreken te verhelpen. Wij vertrouwen er dan ook op dat u 
binnen een termijn van een maand de nodige voorzieningen treft. 

Correspondentieadres: 
Gemeente Maasdriel, 
Postbus 10000 
5330 GA Kerkdriel 
Tel. 04183-2294 
Fax 04183-4145 
Bezoekadres: 
Kerkstraat 45, Kerkdriel 

Het gemeentehuis te Kerkdriel is iedere werkdag 
geopend van 9.00 -12.00 uur. 
Afdeling bevolking tevens iedere donderdagavond 
van 18.00-20.00 uur. 
Rabobank Kerkdriel, reknr.: 12.51.05.096 
Postbank 83 33 07 



Te zijner tijd zal uw bedrijf opnieuw door ons worden bezocht, met name om op 
de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen uw bedrijf. 

Wij meenden er goed aan te doen het vorenstaande uitdrukkelijk onder uw 
aandacht te brengen. 

Hoogachtend, 

Beh. ambtenaar: 
T: C: V ' $ 
Labal: NW/WP/HSVB0XTE.BR1 

dhr. Sastroredjo. 

Burgemeester en wethouders van Maasdriel, 
de secretaris, de burgfemeester. 

J.P.rfn v.d. Ven. J.E.A. Haas. 


