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GEMEENTE mmnnnnnm: 
iijiiumimniii: MAASDRIEL 

HINDERWETVERGUNNING 

Burgemeester en Wethouders vein de gemeente Maasdriel; 

gelezen het verzoek van de heer R. de Graauw, Teisterbandstraat 10, Kerkdriel om 
vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten, in werking brengen en 
houden van een champignonkwekerij op het perceel kadastraal bekend gemeente 
Maasdriel, sektie P, nr. 512, plaatselijk bekend Kievitsham/Wertsteeg te 
Kerkdriel; 

overwegende, dat het verzoek op 3 juli 1986 ter kennis is gebracht van de 
inspektie Volksgezondheid te Arnhem; 

dat door de Inspekteur voor de Volksgezondheid, direktie Gelderland te Arnhem 
naar aanleiding van de aanvraag op 8 juli 1986 is medegedeeld dat er geen 
aanleiding aanwezig is in deze te adviseren omdat redelijkerwijs geen problemen 
te verwachten zijn; 

dat op 6 augustus 1986 openbare kennisgeving is gedaan van het verzoek met de 
ontwerp-beschikking; 
dat op 27 augustus 1986 gelegenheid is gegeven eventuele bezwaren mondeling toe 
te lichten; 

dat mondeling geen bezwaren zijn ingebracht; 

dat schriftelijk bezwaar is ingediend binnen de gestelde termijn zodat dit 
derhalve ontvankelijk is; 

dat het schriftelijk bezwaar, afkomstig van de overburen t.w. de heren M. van 
Dockum en H. de Haan, respektievelijk wonende Kievitsham 85 en 81 zich 
voornamelijk richt tegen de overlast van zware vrachtauto's die wegkanten kapot 
rijden waardoor aantasting en wateroverlast voor hun huizen te verwachten valt 
en het hinderlijk parkeren van zware vrachtauto's voor hxin huizen; 

dat het parkeren Vcin zware vrachtauto's geen bezwaren in het kader van de Hin
derwet is en dat het kapot rijden van wegkanten evenmin bezwaar in het kader van 
de Hinderwet is; 

dat derhalve geen redenen acinwezig zijn, welke het weigeren van 4e yĝ rt̂ unning 
rechtvaardigen; ' . ' " |NGEK0^4EN''^ 
gelet op artikel 12 e.v. van de Hinderwet; 

b e s l u i t e n : Nr. 
- 8 JAH. iüB/ 

de gevraagde vergvinning t e ver lenen onder de h i e r b i j behorende en a l s zodanig 
gewaarmerkte voorwaarden en tekeningen. 

Voor eensluidend 
afschrift 
de gemeentesecretaris. 

Kerkdriel, 14 oktober 1986 

Burgemeester en Wethouders van Maasdriel, 
de sekretaris, de burgemeester, 

A.J. Biemans. ' L.F.WT Jansen. 
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Beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld door: 
a. de aanvrager; 
b. de betrokken adviseurs; 
c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig bezwaren hebben ingediend; 
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat 

is geweest eerder bezwaar in te brengen. 
Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Koningin en worden ingediend 
binnen een maand na de dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA 's-GRAVENHAGE. 
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel 60a van de Wet op de Raad 
van State een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het tref
fen van een voorlopige voorziening. 
Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de voorzitter 
van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA 's-GRAVENHAGE. 
De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. 



Voorwaarden behorende bij hinderwetvergunning t.n.v. de heer R.H.J. 
de Graauw, ten behoeve van het oprichten en in werking hebben van 
een champignonkwekerij aan de Kievitsham te Hoenzadriel. 

Algemene voorschriften. 

1. De elektrische installatie mag geen storing in de radio en/of televisie
ontvangst veroorzaken. 

2. De gehele inrichting, met inbegrip van het open terrein, moet steeds 
^- schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren. 

3. Na elke teeltperiode moet de af te voeren champignonaarde direct worden 
afgevoerd uit de inrichting. 

4. Maatregelen ter voorkoming van geluidhinder moeten erop zijn gericht, 
dat de etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau, veroorzaakt door het 
in werking zijn van de inrichting, nabij de gevel van een dichtbij gelegen 
woning, niet hoger is dan 45 dB(A). De etmaalwaarde is het hoogste van de 
volgende drie niveau's: 
. LAeq dag (07.00 - 19.00 uur) 
- L. .q avond + 5 dB(A) (19.00 - 23.00 uur) 
- LAeq nacht + 10 dB(A) (23.00 - 07.00 uur) 

W Voor controle moet het niveau worden gemeten en beoordeeld volgens de 
handleiding "Meten en Rekenen Industrielawaai IL-HR-13-01". 

5. Het verrichten van geraasmakende werkzaamheden, zoals laad- en losactiviteiten 
met vrachtwagens, het reinigen, dal wel vullen of ledigen van champignon
cellen, mag, behoudens calamiteiten, niet plaatsvinden op: 
a. zondagen, nieuwjaarsdag, de christelijke paas- en pinksterdagen, de beide 

kerstdagen en de dag waarop de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin 
wordt gevierd, 

b. de overige dagen tussen 19.00 en 07.00 uur. 

Bijlage 1. 



vervolg bijlage i., 
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6. De lamellen voor de ventilatieopeningen aan de zuidzijde van de champignon-
kwekerij moeten zijn voorzien van doelmatige rubberstrips, dan u/el in poly
ester zijn uitgevoerd. 



Voorwaarden behorende bij hinderwetvergunning t.n.v. de heer R.H.J. 
de Graauw, ten behoeve van het oprichten en in werking hebben van een 
champignonkwekerij aan de Kievitsham te Hoenzadriel. 

Voorschriften voo5_h§t_g§bruik^.en_de gg3lag_uan_bestrijdingsmiddelen^ 

Bestrijdingsmiddelen en hun ongereinigde ledige verpakking mogen uit
sluitend worden opgeslagen in een daartoe bestemde kast. 

De kast moet van deugdelijke constructie zijn, doelmatig zijn ingericht, 
in goede staat van onderhoud verkeren en in zindelijke toestand verkeren. 

De toegangsdeur van de kast moet met een deugdelijk slot zijn afgesloten. 

De buitenzijde van de toegangsdeur moet voorzien zijn van een duidelijk 
leesbaar opschrift "Bestrijdingsmiddelen". 

De kast moet doelmatig geventileerd zijn. 

Bestrijdingsmiddelen moeten droog, koel en buiten invloed van 
zonnestraling worden opgeslagen; beschadiging van de verpakking en onder
linge vermenging der middelen moet worden voorkomen. 

Het is verboden andere dan bij de Bestrijdingsmiddelenwet toegelaten 
bestrijdingsmiddelen te bewaren en/of te gebruiken. 

Bestrijdingsmiddelen mogen uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig 
de gebruiksaanwijziging, die behoort bij de toelating in het kader van 
de Bestrijdingsmiddelenwet. 

GGLOGE 1 



cHflwf i6NüW 1̂  weleen 

rECl-;N?SCHE DIENS" 
INGEKOMEN 
- 8 JAN. m/ 

Nr. 73. 

Hoort bij bótff?besluit ^ 
. .n Wethouders H m O EC U J E T X J M Ê UMMI M^ 

Maasdriel d.d. ^f'Oö J J T E\ST Êr^»SAW«)4TO/9r /O van 
De Gemeentesecretaris 

tötuuSHAIW t?NG. T E 
ViOEMZADJeiEL 



HiNDERWETterinzagelegging beschikking (art 3 1 , lid 2, Wat ABM) 
Op de secretarie van de gemeente Maasdriei ligt vanaf 
heden op werkdagen van 9.00 toti2.oo uur en van — tot — uur, alsmede 
o p donderdagavond (afd. bevolking)' Van 18.00 tot 21.00 UUr 

ter inzage de beschikking op het verzoek van 

naam verzoeker ^ 
R. de Graauw 

straat en huisnummer 

Te is te rbands t raa t 10 K e r k d r i e l 

gemeente/postcode 

Maasdr ie i 

om vergunning tot 
het o p r i c h t e n , i n werk ing brengen en houden van een 
charapignonkwekerij 

adres van de inrichting 

hoek K i e v i t s h a m / Wertsteeg 

kadastraal gemeente 

Maasdr ie i ■ 

datum verzoek 

2951986 "*■ 

sectie nummer(s) 

P 512 

strekking van de beschikking 
verlenen van een voorwaardel i jke hinderwetvergunning 

BEROEP tegen deze beschikking kan worden ingesteld door: 
a. de aanvrager; 
b. de betrokken adviseurs; 
c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig bezwaren hebben ingediend; 
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is 
geweest eerder bezwaren in te brengen. 
Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Koningin en worden ingediend 
binnen een maand na de dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van State, 
postbus 20019, 2500 EA'sGravenhage. 
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel 60a van de Wet op de Raad 
van State een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen 
van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn 
worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van 
de Raad van State, postbus 2001 9, 2500 EA 'sGravenhage. De beschikking wordt 
niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. ' . 

datum: 711937 
Burgemeester en wethouders van da gemeente .j iaasdriei voornoemd 

■ ; ■ . , . : :̂ ^ ••INGiKOMEN " " ; 
- 8 JAN. bö/ 

Hf. ':JO. 
voor nadere inlichtingen telefoonnummer toestelnummer 

a f d . klg. Zaken • 041832294 ■ 24 

' e ; - ^ rr» ^* ^ ^ ™« • ^ ' ^ >» i 



TECHNISCHE DIENST 
"BOMMELERWAARD" 
V. Heemstraweg (West) 11 
5301 PA Zaltbommel 
Telefoon 04180-15005 

Spreekuren bouw- en woningtoezicht: 
maandag en vrijdag van 9.00 -10.00 uur. 

No.bnS 

Onderwerp 

Bijlagen 

vH/vS. 
Bezwaarschrift tegen 
hinderwetvergunning
verlening aan R.H.J. de 
Graauw voor champignonkweke-
rij aan Kievitsham te Kerkdriel, 

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

Zaltbommel, 
Postbus 10003 
5300 DA Zaltbommel 

-IOKT.1986 

Aan: 

het College van Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente 

M A A S D R I E L . 

Betreffende het in margine genoemd onderwerp bericht ik U het navolgende. 

Overlast t.g.v. het vernielen van wegen door, resp. het foutief geparkeerd 
staan van vrachtwagens die de inrichting van R.H.J. de Graauw (zullen gaan) 
bezoeken is geen overlast die kan worden voorkomen middels voorschriften in 
de hinderwetvergunning van R.H.J. de Graauw. 

Gelet op bovenstaande adviseer ik U dan ook genoemd bezwaarschrift onge
grond te verklaren. 

Overigens komt het mij juist voor een afschrift van het onderhavige bezwaar
schrift te doen toekomen aan de Rijkspolitie en aan Uw Dienst Gemeentewerken. 

de directeur. 

Coll.:-^ ing. P.G. de Jong. 



n . van Dockum 
K i e u i t s h a m 85 
5333 GC HOENZADRIEL 

H. ds Haan 
Kievitsham 81 
5333 GC HOENZADRIEL 

Hoenzadriel, 18 aucustus 1986 

6 en U van rOaasdriel 
Postbus 10.000 
5330 GA KLRKDRIEL 

Onderwerp: bezwaar voorgenomen verlening hinderuetvergunning 
champignonkuekerlj. 

Geacrt College, 

Hierbij maken de ondergetekenden bewaar tegen ds /voor
genomen verlening van een Hinderwetvergunning van Dhr. R.de 
Graauw, Jertsteeg/Kievitsham ongen., voor een champignon
kwekerij, luij hebben nu reeds ernstige overlast van de zware 
vrachtauto's die het bedrijf bezoeken en de kanten wan de 
weg langs onze huizen kapot rijden. Daardoor vrezen wij 
aantasting v n onze erven, met name ook de afwatering 
daarnaar toe. 

Bovendien is er blijkbaar niet voldoende parkeer- en 
manoeuvreerruimte bij het becrijf, want de betreffende 
zware vrachtauto's (in het bijzonder van Haasnoot) stsan 
regelmatig gedurende langere perioden Gevaarlijk en hinder
lijk voor onze huizen en/of op het kruispunt met de Wert-
steeg geparkesrd. 

Wij verzoeken u dan ook, zodanige voorwaarden aan de 
vergunning te verbinden, dat aan onze be waren geheel wordt 
tegemoet gekomen. 

Hoogachtend, 

^,^^^ üL^y^^<-;;^i 

TECHNISCHE DIENS^ ; 
INGEKOMEN 

" \ 5 SEP. 1985 
Nr. ^-T^ 
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GEMEENTE MAASDRIEL 

r > 

Aan: T e c h n i s c h e Diens t 'Bo i ame le rwaa rd , 

P o s t b u s 1 0 . 0 0 3 , 

5300 DA ZALTBOMMEL. 

V 

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: KERKDRiEL.io september >986. 
VERZONDEN; ^ _ « — ^ ^ ■ / 

Onderwerp: 

bezwaar Hinderwetvergunning champignonkwekerij 
t.n.v. R. de Grouw, hoek Wertsteeg/Kievitsham 
te Kerkdriel. 

Geachte heer, 

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 retoxir met dank voor inzage 
O ter kennisneming 
X met verzoek om advies (s.v.p. spoed) 
O met verzoek om nadere inlichtingen 
O kan door u worden behouden 
O bij antwoord gaarne stukken retour 

Hoogachtend, 

TECH.̂ JISCHE DIENS' 
iNOFKOMEN 
1 6 SEP. 1985 

Nr 

Bijl.:| 

D:/BV 

T / I V H 

de s e c r e t a r i s van Maasdr ie l , 

Correspondentieadres: 
Gemeente Maasdriel 
Postbus 10000 5330 GA Kerkdriel 
Tel. 041832294 

Het gemeentehuis te Kerkdriel is iedere werkdag geopend van 9.0012.00 uur. 
Afd. bevolking tevens iedere donderdagavond van 18.0021.00 uur. 
Rabobank Kerkdriel, rek.nr. 12.51.05.096 
Postrekening 833307 



HINDERWET kennisgeving verzoek vergunning (art. 12/13 Wet ABM) 

\jW 

gemeente 

Ifepsdriel 
datum 

6819Ö6 H 00435 

Bekendmaking van de aanvraag vindt plaats door: 
1. publikatie in één of meer dag, nieuws of huisaanhuis

bladen (art. 12 lid 2. sub a). 
2. terinzagelegging op het gemeentehuis (art. 12, Md 2, 

sub b); 
3. aanplakking van een kennisgeving aan het gemeentehuis 

van de gemeente waarin de inrichting of het werk geheel 
of in hoofdzaak gelegen is, alsmede op of nabij het terrein 
van de inr icht ing of het werk (art. 1 2, lid 3, sub a): 

4. een niet op naam gestelde kennisgeving aan de gebrui
kers van gebouwde eigendommen, gelegen in de directe 
omgeving van de inrichting of het werk (art. 12, Md 3, 
sub b). 

r 

T]> 

•CIHE DIENS' 

naam verzoeker 

R, de Graauw 
2 2 JUL11986 

Hr. ^S-V^T-

straat en huisnummer 

T e i s t e r b a n d s t r a a t 1ü, Kerkdr ie l 

gemeente/postcode 

Maasdriel 
heeft vergunning verzocht tot 

het oprichten, in werking brengen en houden van esn champi; 
datum verzoek 

ejnonkwekerij 
29-5-1986 

adres van de inrichting 

Wertsteeg/Kievitsham ongen 
kadastraal gemeente 

Mansdriel 
sectie 

P 
nummer(s) 

512 

ne t ontwer'D vergunning— 
Het verzoek om vergunning met bijlagen en de nadien ingebrachte stukken en opgemaakte bescheiden liggen op de gemeen
teaecretarie ter inzage gedurende de hierna genoemde termijn tijdens de daarbij vermelde dagen en uren. 

termijn 

van 
van terinzagelegging 

681986 t/m 691986 
ti jdstippen waarop inzage kan worden verkregen* 

maandag t / n v r i j d a g v^n 9.0012.00 uur 
donderdagavond van 18.0021.00 mur 
( a f d . bevolkin.?) 

U kunt gemotiveerde bezwaren tegen het verlenen van de vergunning schriftelijk bij ons inbrengen gedurende één maandna 
onderstaande datum van terinzagelegging van het verzoek. 
Gemotiveerde bezwaren kunnen mondeling in persoon of bij gemachtigde worden ingebracht. 

jsSxpP ^^ hierna genoemde openbare zitting, waar gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling over de aanvraag 
tussen ons, de aanvrager en de overige aanwezigen. 

D op verzoek t o t " U gelieve daarvoor een afspraak te maken. 

dattim van de openbare zitt ing 

2781986 
uur 

9.30 
plaats 

gemeentehuis K e r k i r i e l , Nieuwst raat 7 

Voor eensluidend 
afschrift 

datum van terinzagelegging 
van het verzoek: 

6-8-1986 

de gerpeentesecretari? 

De secretaris. 

lemans 

Burgemeester en wethouders. 
De burgemeester. 

.W. Jansen 

Alleen zij die tijdig (schriftelijk of mondeling) bezwaren hebben ingebracht tegen de aangevraagde beschikking kunntn Ittm 
beroep instellen, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in f» brtngtn. 
Indien de indiener van schriftelijke bezwaren daarom verzoekt, worden zijn persoonlijke gegevens niet bekenögemamkL OM »•»■ 
zoek moet schriftelijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij ons worden ingediend. 

De werkuren en tenminste 3 aaneengesloten uren per week buiten de werkuren (art. 18, lid 1). 
één week voor het einde van de termijn van terinzagelegging. 

voor nadere inl ichtingen 

afd. Alg. Zaken 
telefoonnummer 

04183-2294 
toestelnummer 

24 

K R a m e g n m I^JAnfi i 



HINDERWET terinzagelegging ontwerp-üescHflaking 
(art. 24, l id 2, W e t ABM) 
Op de secretarie van de gemeente i iasdriei ligt vanaf 
heden op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van __ tot __ uur, alsmede 
o p donderdagavond (afd . bevolkin^i) Vanu3,00 tOt 21,00 UUr 
ter inzage het ontwerp van de beschikking op het verzoek van 
naam verzoeker 
R. de Graauw ' ' • 

straat en huisnumnner 

Te i s te rbands t raa t 10, J^^erkdriel 

gemeente/postcode 

Maasdr ie l 

om vergunning tot 
het o p r i c h t e n , i n werk ing brengen en houden van asn 
champignonkwekeri j 

adres van de inrichting 
'v /er tsteeg/Kievi tsham ongen» 

datum verzoek 

2951986 

kadastraal gemeente sectie nummer(s) 
Naasd r i e l P 512 

strekking van het ontwerp van de beschikking 

ver lenen van een voorwaardel i jke ontwerp hinderwetvergunning 

■•"ECHMiSCHE OIENS^ 
v^ KOM EN 

2 2 JUL11988 
Nr. ^ V l ^ 

'* 

Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerpbeschikking kunnen SCHRIFTELIJK Wor

den ingebracht door de aanvrager en degenen die reeds schriftelijk of mondeling 
bezwaar hebben gemaakt tegen het verzoek om vergunning en hen die daartoe rede

lijkerwijze niet (tijdig) in staat zijn geweest. 
De bezwaarschriften moeten bij het gemeentebestuur worden ingediend vóór 
691986 

Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gegevens van degene die een 
bezwaarschrift indient niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk 
tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebestuur worden ingediend. 

datum: 681986 
Burgemeester en wethouders van de gemeente M^asdriei voornoemd 

voor nadere inlichtingen 

afd. Alg. Zaken 

lïsamsom 32410 i 

telefoonnummer 

041832294 

toestelnummer 

24 

■t 7 7 7 5 1 



TECHNISCHE DIENST 
"BOMMELERWAARD" 
V. Heemstraweg (West) 11 
5301 PA Zaltbommel 
Telefoon 04180-15005 

Spreekuren bouw- en woningtoezicht: 
maandag en vrijdag van 9.00 - 10.00 uur. 

No. 69/vValk/MK. 
Onderwerp Concept-aanvraag hinderwet

vergunning R.H.J. de Graauw 
voor Kievltsham ong. te 
Hoenzadriel. 

Men gelieve bij het antwoord nauwl(eurig het 
onderwerp, de dagtei<ening en het nummer van 
dit schrijven te vermeiden en per brief slechts 
een onderwerp te behandelen. 

Bijlagen 

Zaltbommel, 
Postbus 10003 
5300 DA Zaltbomniel 

2 9 ME11986 

Aan; 

he t Col lege van Burgemeester en 
Wethouders 

van de Gemeente 

M A A S D R I E L . 

Hierbij retourneer ik U de concept-aanvraag hinderwetvergunning van R.H.J. de 
Graauw, Teisterbandstraat 10 te Kerkdriel, tot het oprichten en in werking 
hebben van een champignonkwekerij aan de Kievitsham te Hoenzadriel. 

Betreffende genoemde concept-aanvraag bericht ik U het navolgende. 

I. Aan verlening van de vergunning adviseer ik U de navolgende voorschriften 
te verbinden. 

A. Algemene voorschriften. 

Zie bijlage 1. 

B. Voorschriften voor het gebruik en de opslag van bestrijdingsmiddelen. 

Zie bijlage 2. 

II. Voor het lozen van bedrijfsafvalwater op de gemeentelijke riolering is 
een vergunning vereist in het kader van de Lozingsverordening Riolering. 
Ik adviseer U R.H.J. de Graauw aan te schrijven binnen een door U te be
palen termijn van bijv. 1 maand een rioollozingsvergunning aan te vragen. 

de direkteur. 

= ij Coll.: (\fj.. 
Bijl.: 

ing. P Jong. 



TECHNISCHE DIENST "BOMMELERWAARD". 

N o . : ^ 3-
Onderwerp: R-H.J. de Graauw, Teis terbandst raa t 10, Kerkdriel . 

betreft champignonkwekerij aan de Kievitsham ong . , Hoenzadriel. 

Algemene voorschriften. 

1. De elektrische installatie mag geen storing in de radio en/of televisie
ontvangst veroorzaken. 

2. De gehele inrichting, met inbegrip van het open terrein, moet steeds 
schoon M/orden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren. 

3. Na elke teeltperiode moet de af te voeren champignonaarde direct u/orden 
afgevoerd uit de inrichting. 

4. Maatregelen ter voorkoming van geluidhinder moeten erop zijn gericht, 
dat de etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau, veroorzaakt door het 
in werking zijn van de inrichting, nabij de gevel van een dichtbij gelegen 
woning, niet hoger is dan 45 dB(A). De etmaalwaarde is het hoogste van de 
volgende drie niveau's: 
- LAeq dag (07.00 - 19.00 uur) 
- LAeq avond + 5 dB(A) (19.00 - 23.00 uur) 
- LAeq nacht + 10 dB(A) (23.00 - 07.00 uur) 
Voor controle moet het niveau worden gemeten en beoordeeld volgens de 
handleiding "Meten en Rekenen Industrielawaai IL-HR-13-01". 

5. Het verrichten van geraasmakende werkzaamheden, zoals laad- en lesactiviteiten 
met vrachtwagens, het reinigen, dal»wel vullen of ledigen van champignon
cellen, mag, behoudens calamiteiten, niet plaatsvinden op: 
a. zondagen, nieuwjaarsdag, de christelijke paas- en pinksterdagen, de beide 

kerstdagen en de dag waarop de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin 
wordt gevierd, 

b. de overige dagen tussen 19.00 en 07.00 uur. 

Bijlage 1, 
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vervolg bijlage i. 

- 2 -

6. De lamellen voor de ventilatieopeningen aan de zuidzijde van de champignon
kwekerij moeten zijn voorzien van doelmatige rubberstrips, dan wel in poly
ester zijn uitgevoerd. 

7. De ventilatielucht van de cellen dient vertikaal omhoog te worden uitge
blazen. 

• 



TECHNISCHE DIENST "BGMHELERWAARD". 
No.: éq 
Onderwerp: R.H.J. de Graauw, Teisterbandstraat 10, Kerkdriel. 

betreft champignonkwekerij aan de Kievtisham ong., 
Hoenzadriel. 

ygorschriften_vgor_het_gebruik^en_de_ogslag_uan_bestrij 

Bestrijdingsmiddelen en hun ongereinigde ledige verpakking mogen uit
sluitend worden opgeslagen in een daartoe bestemde kast. 

De kast moet uan deugdelijke constructie zijn, doelmatig zijn ingericht, 
in goede staat van onderhoud verkeren en in zindelijke toestand verkeren. 

De toegangsdeur van de kast moet met een deugdelijk slot zijn afgesloten.. 

De buitenzijde van de toegangsdeur moet voorzien zijn van een duidelijk 
leesbaar opschrift "Bestrijdingsmiddelen". 

De kast moet doelmatig geventileerd zijn. 

Bestrijdingsmiddelen moeten droog, koel en buiten invloed van 
zonnestraling worden opgeslagen; beschadiging van de verpakking en onder
linge vermenging der middelen moet warden voorkomen. 

Het is verboden andere dan bij de Bestrijdingsmiddelenwet toegelaten 
bestrijdingsmiddelen te bewaren en/of te gebruiken. 

Bestrijdingsmiddelen mogen uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig 
de gebruiksaanwijziging, die behoort bij de toelating in het kader van 
de Bestrijdingsmiddelenwet. 

6i3Lfi6e 1 



GEMEENTE 
Mr ^ '-'T Jw 

[UT'ijuiiiiiniti 

MAASDRIEL 

Postbus 10.000, 
5330 GA KKRKDRIEL. 
t e l : 04183-2294 t o e s t e l 24. 

VERSLAG VOOROVERLEG HINDERWET 

Datum: 23 a p r i l 1986. 

Aanvrager: R.H.J . de Graauw 

Adres: T e i s t e r b a n d s t r a a t 10, K e r k d r i e l 

Soort I n r i c h t i n g : champignonkweke r i j 

Adres i n r i c h t i n g : Kievi tsham o n g . , Hoenzadr ie l 

Oprichten enz ./^jjtom:!dRBi«ï6gxxge<iM'»xXx>óa>« 

Deelnemers: R.H.J . de Graauw 
H . P . J . van V a l k e n b u r g ( T . D . ) . 

In het voorover leg i s besproken: 
d a t door o p s t e l l e r v e r s l a g een h e r z i e n e s i t u a t i e t e k e n i n g a a n de c o n c e p t - a a n v r a a g 
za l worden toegevoegd; 
da t de loz ing v a n b e d r i j f s a f v a l w a t e r op de gemeen te l i j ke r i o l e r i n g g e r e g e l d 
dien t te worden in het k a d e r v a n de Wet V e r o n t r e i n i g i n g O p p e r v l a k t e w a t e r e n 
middels een R i o o l l o z i n g s v e r g u n n i n g ; 
d a t door o p s t e l l e r v e r s l a g op de h i n d e r w e t t e k e n i n g wordt geze t : 
- de venti la toren in cel 1 en cel 3 
- de bestr i jdingsmiddelenkast 
- het nieuwe adres van aanv rage r . 

Afspraken: 

Handtekening, 
■ ^ 

H.P.J. van Valkenburg. 
Dit verslag wordt ter Inzage gelegd vanaf het moment dat de aanvraag bekend 
wordt gemaakt tot het einde van de beroepstermijn. 


