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A®N 

Burgemeester en wethouders van B r a k e l 

gezien de op 1 j u l i 1983 • ontvangen aanvraag 

van Gebr . S t e r k 

Maasd i jk 73 ' . ' 

te A a l s t 

vooreen vergunning ingevolge de Hinderwet voor h e t o p r i c h t e n , i n werk ing brengen en houden 
van een v e e t e e l t b e d r i j f annex l o o n b e d r i j f 

gelegen aan M a a s d i j k 73 t e A a l s t ; 

overwegende, dat de procedure overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 3 van de Wet algemene bepalingen mllieuhygiéne 

is uitgevoerd; 

dat het advies van de Inspecteur van de volksgezondheid voor de hygiëne van het milieu 
voor Gelderland d.d. 1 augustus 1985 

onder andere vermeldt, dat: 
er gelet op de aard en de situering van de inrichting geen aanlei

ding is tot het maken van opmerkingen, zodat terzake met de ge
bruikelijke voorschriften kan worden volstaan; 

dat (geen) bezwaren zijn Ingebracht naar aanleiding van de aanvraag voor de vergunning3(dtlOiiO 

xtifitacDtDeHtslEOHilsdgcKHKiKctBcbentanaxbQaxwicteKxacBOKbt: 

■rtmteviuimvtfciBitfjrfkiiKKMvMflBvrtTttmrsmm 

dat tegen de ontwerp-beschikking (geen) bezwaren zijn ingebracht {HaaCjX 

dxtiaatoEKSxiexiA^ÈxxKMaJBaBxaKx.ix^^ 

dat door de inrichting mogelijk te veroorzaken gevaar, schade of hinder (van andere aard) voldoende kan worden ondervangen 

door de (overige) hierna te noemen voorschriften; < ' 

gelet op de desbetreffende artikelen van de Hinderwet; 

besluiten 

aa" gebr . Sterk 
voornoemd, de gevraagde vergunning overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden te 

verlenen onder de volgende voorschriften: 

Nr. 52.31.54 r 1980 koninklijke vermande bv Nadruk verboden 1 1.777.51 



■'\ Oil tx^iuii van Burueo-.o'^^'**' *» 
wetboaOBrs ven BRAKEU ei a 

2 7 m \m . 
ALGEMENE VOORSCHRIFTEN IS 

1. De inrichting moet te allen tijde in een schone en ordelijke toe
stand en de opstallen en installaties in een goede staat van onder
houd verkeren. 

2. Behoudens ter bemesting van grond volgens de normale landbouwprak
tijken mag het terrein van de inrichting niet worden bevloeid of op 
andere wijze van mest of gier worden voorzien. 

3. Bij het verwijderen van mest en gier mag de omgeving niet worden ver
ontreinigd. Transport van dunne mest en gier moet daarom geschieden 
in volledig gesloten tankwagens, die in een zindelijke staat moeten 
verkeren. 
Vaste mest moet worden getransporteerd in daarvoor geschikte transport
middelen, die op correcte wijze zijn beladen. 

4. Ramen van de stallen moeten, voor zover zij geen functie hebben voor de 
luchtverversing in de stal, gesloten worden gehouden. Deuren moeten ge
sloten zijn behoudens gediorende het doorlaten van personen, dieren of 
goederen. 

5. Wanneer in de stallen dan wel op of nabij het erf ongedierte (zoals rat
ten, muizen of insekten) voorkomt, dienen doelmatige bestrijdingsmaat
regelen te worden getroffen. 

6. Het voer, met uitzondering van ruwvoer, moet worden bewaard in uitslui
tend voor dit doel gebezigde bewaarplaatsen, die rat en muiswerend zijn 
ingericht. 

7. Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden gedroogd of ver
brand. 

Toelichting: 
Voor installaties t.b.v. kunstmatige droging c.q. verbranding is een 
aparte vergunning vereist. 

8. Kadavers van dieren mogai niet op het terrein van de inrichting worden 
begraven. Zij dienen, in afwachting van afvoer uit de inrichting, te wor
den geborgen in een deugdelijke waterdichte verpakking of in een goed ge
sloten, speciaal daarvoor bestemde ruimte. 

9. De elektrische installatie mag geen storing veroorzakoi in radio of 
televisieontvangst. 

Voorts: 

Maatregelen ter voorkoming van geluidhinder moeten erop gericht zijn, dat 
gemeten nabij de gevel van e&n dichtbij gelegen woning, het niveau van het 
geluid (Leg) veroorzaakt door de werkzaamheden en motoren in de inrichting 
niet hoger is dan: 
a. 45 dB (A) tussen 07.00 en 19.00 uur 
b. 40 dB (A) tussen 19.00 en 23.00 uur ,: V 
c. 35 dB (A) tussen 23.00 en 07.00 uur. 
Voor controle moet het niveau worden gemeten ai beoordeeld volgend "handlei
ding meten en rekenen industrielawaai ILHR1301". 



VERDERE VOORSCHRIFTEN: 

a. Dunne mest, gier, spoel en/of schrobwater moeten uit de diverse stallen 
en uit de melkkamer worden afgevoerd naar de hiervoor bestemde vloeistof
dichte drijfmestkelders, de vloeistofdichte gierkelder of de open drijf
mestput. 
Voorzover de opslagruimte niet direkt onder de stal is gelegen dient het 
transport naar deze opslagruimte te geschieden d.m.v. een gesloten riool, 
of een daaraan gelijkwaardige voorziening, of m.b.v. een daartoe ingerichte 
giertank. De opslagruimte mogen niet zijn voorzien van een overstort. 

b. Vaste mest moet zoveel mogelijk dagelijks worden verzameld en overgebracht 
naar de vloeistofdichte mestplaat. 
De stapeling van mest op deze plaat moet op zodanige wijze geschieden, dat 
alle uitzakkende vocht binnen de plaat wordt opgevangen en afgevoerd naar 
de onder de mestplaat liggende gierkelder. 

c. Ter vermijding van stankverspreiding en vliegenontwikkeling moet gedurende 
de maanden mei t/m september, behoudens tijdens het bijstorten of afvoeren 
van mest, de opslag van vaste mest zijn en blijven afgedekt, zodanig dat 
geen licht of lucht wordt toegelaten. 

d. Gedurende de maanden mei t/m september mag in de veeschuren B en C geen 
vee aanwezig zijn (een uitzondering kan worden gemaakt voor zieke en 
heel jonge dieren).  . 

e. Zodra het vee de veeschuren B en C heeft verlaten moeten deze op grondige 
wijze van mest, gier en andere stankverwekkende stoffen worden ontdaan. 

f. Het ledigen van de mestplaat, gierkelder open put of drijfmestputten mag 
niet geschieden op: 
1. Zaterdagen, zondagen, nieuwjaarsdag, de christelijke paas en pinkster

dagen, hemelvaartsdag, de beiden kerstdagen en de dag waarop de verjaar
dag van Hare Majesteit de Koningin wordt gevierd. 

2. De overige dagen tussen 20,00 en 07.00 uur. ^ 

r ~ b ^ ^ n bil b«alult van Burua»»***«' 

1 V^MJ^- £»«■ 
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VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KUILOPSLAG VAN VOEDERGEWASSEN: 

a. De gewassen en in het bijzonder het maaigras moet worden ingekuild 
wanneer de omstandigheden, onder meer ten aanzien van het droge
stofgehalte, daartoe het meest gunstig zijn. 

b. Het inkuilen van de gewassen mag niet plaats vinden tussen 23.00 en 
07.00 uur. 

c. De ingekuilde gewassen moeten zo snel mogelijk luchtdicht worden 
afgedekt. 

d. Het ontgraven van de gewassen uit de kuilen moet zo snel en zo 
doelmatig mogelijk geschieden. 

e. Na de in het vorige punt genoemde ontgraving moeten de kuilen on
middellijk volledig van de buitenlucht worden afgesloten. 

f. Het inkuilen en ontgraven van de voedergewassen mag, behoudens bij 
overmacht, niet plaatsvinden op zondagen, alsmede op de algemeen 
erkende christelijke feestdagen. 

g. De in te kuilen of ingekuilde gewassen mogen geen voor de omgeving 
hinderlijke stank verspreiden. 

B«»boori Dti rxdslult van 8uruaru**Jsŵ '̂r«i- «• | 
wsUïoud*>r3 van BKAILEU ö.a i 
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VOORSCHRIFTEN VOOR DE OPSLAG VAN DIESELOLIE IN EEN BOVENGRONDSE TANK 

1 in de tank mag slechts gasolie worden opgeslagen waarvan het vlampunt bepaald 
volgens de methode AbelPensky, bij 760 mm kwikdruk hoger dan 55 C is gelegen. 

2 De stijfheid en de sterkte van de tank moeten voldoende zijn om schadelijke ver
vorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen, terwi^i 
de dichtheid onder alle omstandigheden moet zijn verzekerd. 

3. De tank met de daarbij behorende leidingen moet vloeistofdicht zijn. 
4. De tank moet zijn vervaardigd van staal en van goede en veilige constructie zijn. 

De dikte van de voor de tankwand gebruikte plaat moet tenminste 3 mm zi^n. ̂ iD 
horizontale tanks moeten de bodems bol zijn en zodanig zijn gevormd, dat de bevesri
gingsnaad van de bodem aan de romp in het cylindrische deel van de tank is aange
bracht; de bodems moeten minstens even sterk zijn als de romp van de tank; aiie 
lassen moeten doorgelast zijn en overigens voldoen aan de eisen van goed vakman
schap. 

5. De tank moet zijn voorzien van afsluitbare openingen waardoor het inwendige wand
oppervlak kan worden onderzocht. 

6. De ondersteunende constructie van de tank moet uit onbrandbaar materiaal bestaan; 
op plaatsen waar kans op verzakking bestaat dient een doelmatige fundatxe te worden 
aangebracht. 

7. De tank moet op tenminste 3 m. van een erfafscheiding zijn geplaatst. 

8. De tank moet zijn voorzien van een: 
a. oliestandaanwijzer of een peilinrichting; «.i„̂ v, 
b. ontluchtingspijp met een inwendige middellijn van tenminste 50 mm; de o^tluch

tingspijp moet tegen inregenen zijn beschermd en zijn voorzien van een vlamke
rend rooster. 

9. in elke aansluiting op de tank beneden het hoogste vloeistofniveau, moet ^o dicht 
mogelijk bij de tankwand een stalen afsluiter zijn geplaatst; deze moet zodanig 
zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend, dan wel is ge
sloten. 

10. Het uitwendige van de tank en de leidingen moeten deugdelijk tegen =°'^°^^^^^|;^;;^^^
schermd, bijv. door een oppervlaktebehandeling en het direct daarna aanbrengen van 
een doelmatige verf. 

11. Het vullen van de tank moet geschieden door middel van een aan de vulleiding gekop
pelde losslang en met zodanige voorzorgen dat lekken en morsen van vloeistof wordt 
voorkomen. 

12. De tank mag slechts voor 95% worden gevuld. 
13. onmiddelijk nadat de vloeistof in de tank is overgebracht en ̂ e losslang is afge

koppeld, moet de vulleiding met een goed sluitende dop of een afsluiter worden af
gesloten. 

14. De inrichting moet schoon,worden gehoudenen in een goede staat van onderhoud ver

keren. feateoort öy beeluii van Buriiemt^i»» 
wetÊoua«ra Tsn BRAlEu a.a _.. 
17 JBIi 1984, ■_ ec ^, 
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VOORSCHRIFTEN VOOR DE OPSLAG VAN GASOLIE (DIESELOLIE OF miSBRANDOLIE) IN 
EEN 0NDERC3Ï0NDSE TANK. 

1. In tanks, bestemd voor de opslag van gasolie, mag slechts een olieprodukt 
worden opgeslagen, waarvan het vlampunt, bepaald volgens de methode Pensky-
Martens, bij 760 mm kwikdruk hoger dan 55° Celsius is gelegen. 

2. De tank moet een cilindrische vorm hebben en zijn vervaardigd van gewalst 
staal dat ten minste voldoet aan de eisen voor Fe 37 B volgens Euronorm 
25/67. 
De dikte van de voor de tankwand gebruikte plaat moet ten minste 5,O mm 
bedragen en mag bij toepassing van de aangegeven staalsoorten tevens niet 
kleiner zijn dan 
„ middellijn van tank, uitgedrukt in mm ^ 
S = ^ ^ + 1 mm, 
afgerond naar boven op hele mm. 
De bodems moeten bol zijn en zodanig gevormd, dat de bevestigingsnaad van 
de bodem aan de romp in het cilindrische deel van de tank is aangebracht; 
de bodems moeten minstens even sterk zijn als de romp van de tank. Alle 
lassen moeten doorgelast zijn en overigens voldoen aan de eisen van goed 
vakmanschap. 

3. De afmetingen van de tank moeten zodanig zijn, dat inwendige inspectie en 
schoonmaken mogelijk zijn; het verdelen van een tank in compartimenten is 
niet toegestaan. 

4. De tank moet zijn voorzien van: 
a. een mangat met een inwendige middellijn van ten minste 500 mm en bij een 

laigte van meer dan 10 m van twee mangaten; 
b. twee deugdelijk geconstrueerde hijsplaten, symetrisch aangebracht ten op

zichte van het midden van de tank aan de bovaikant van de romp; 
c. een peilbuis, een vulpijp en een zuigpijp, waarbij de peilbuis en de vul-

pijp ten minste 3 cm dieper in de tank reiken dan de zuigpijp; de peil
buis en de waterafvoerbuis mogen zijn gecombineerd; 

d. eai waterafvoerbuis, welke zo diep mogelijk in de tank reikt; 
e. een aansluiting voor e&i ontluchtingsleiding met een inwendige middellijn 

van ten minste 38 mm indien één vulleiding wordt toegepast en van ten 
minste 50 mm bij meer vulleidingen. 

5. Voor zover mogelijk moeten de aansluitingen aan de tank op een mangatdeksel 
zijn aangebracht, waarbij de volgende combinaties mogen voorkomen: 
a. één mangat in het middöi van de tank. 

Zo mogelijk vulpijp en zuigpijp op het mangatdeksel plaatsen; de aanslui
ting voor de ontluchtingsleiding moet op het ene einde en de waterafvoer-
buis-peilbuis op het andere einde van de tank zijn aangebracht; 

b. één. mangat aan een uiteinde van de tank. 
1. Vulpijp en peil- en waterafvoerbuis moeten op het mangatdeksel geplaatst 

zijn, terwijl zuigpijp en aansluiting voor de ontluchtingsleiding op het 
andere einde van de tank moeten zijn aangebracht. 

2. Zuigpijp en aansluiting voor de ontluchtingsleiding moeten op het man
gatdeksel geplaatst zijn, terwijl vulpijp, peil- en waterafvoerbuis op 
het andere einde van de tank moeten zijn aangebracht; 

c. twee mangaten, elk aan een einde van de tank. 
Vulpijp en peil- en waterafvoerbuis moeten op het ene en zuigpijp en aan
sluiting voor de ontluchtingsleiding op het andere mangatdeksel zijn ge
plaatst . 
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6. De tank moet dicht zijn en daartoe in de fabriek onbekleed worden 
beproefd met lucht bij een inwendige overdruk van 0,3 bar. waarbij de 
lasnaden moeten worden afgezeept. 

7. De tank moet, nadat de walshuis in- en uitwendig zorgvuldig is verwij
derd, uitwendig tegen corrosie zijn beschermd door een doelmatig samen
gestelde, gelijkmatig over het oppervlak van de tank verdeelde bekleding 
van ten minste 5 mm dikte, bestaande uit een grondlaag van geblazen as-
faltbiturnen en een deklaag van asfaltbiturnen met vulstof, of op een andere 
even doeltreffende wijze tegen corrosie zijn beschermd; de wijze van be
kleden en de daarvoor toegepaste materialen moeten voldoen aan het gestelde 
in Mededeling nr. 13 van Corrosie-commissie II van het Metaalinstituut TNO 
afdeling Corrosie (uitgave 1962) . 

8. De bekleding van de tank moet ter plaatse, waar de tank zal worden ingegra-
v&n, worden gecontroleerd; eventuele beschadigingen moeten worden bijgewerkt; 
indien deze beschadigingen van dien aard zijn, dat verwacht kan worden dat 
de stalai tankwand ook beschadigd is, moet ter plaatse de bekleding geheel 
worden verwijderd en beoordeeld of de tank vervangen moet worden. 
De bekleding moet op onvolkomenheden worden onderzocht met een vonkapparaat, 
waarbij de borstel langzaam over het gehele oppervlak wordt gestreken; de 
spanning moet hierbij zodanig zijn, dat de vonklengte in de lucht op het mo-
moit van de beproeving ten minste 7,5 mm bedraagt. Plaatsen waar vcmkdoor-
slag optreedt, moeten afdoende worden hersteld. 

9. Voor het ingraven van de tank moet aan burgemeester en wethouders in af
schrift worden overlegd een door het keuringsinstituut voor waterleiding
artikel oi (KIWA) of een door dit instituut erkende deskundige afgegevai ver
klaring, dat de tank voldoet aan het in de voorwaarde 2 t/m 8 gesteld. 

10. Tenzij op grc«id van een rapport van het Keuringsinstituut voor Waterleiding-
artikelen (KIWA) of een door dit instituut erkende deskundige kan wordai 
aangetoond, dat de specifieke weerstand van de grcnd op de plaats waar de 
tank komt te liggen de leidingen uitwendig tegen corrosie zijn beschermd 
door middel van een kathodische bescherming, welke aan het gehele te be
schermen oppervlak een potentiaal geeft van -850 mV of een grotere negatie
ve waarde - in anaerbe gronden ten minste -950 mV -, gemeten ten opzichte 
van een Cu-CuS04-referentiecel• In gebieden waar bijzondere bescherming 
van het grondwater nodig is (drinkwater), wordt de grens op 10.000 Ohm. cm. 
gesteld. 
De weerstand van de grond moet worden bepaald op het diepste punt van de te 
maken uitgraving; de meting van de weerstand mag niet geschieden onder ex
treme omstandighedai van droogte. 

11. Tussen de tank &\ de muur van een gebouw moet een afstand van ten minste 
0,75 m in acht worden goiomen; bij plaatsing van meer dan één tank moetai 
de onderlinge afstanden tussen de tanks ten minste 1/3 van de tankdiameter 
bedragen met een minimum van 0,50 m. 

12. De tank mag niet zijn ingegraven op e&n plaats, waarover zwaar verkeer plaats 
heeft, tenzij bijzondere voorzieningen zijn getroffen tot het tegengaan van 
beschadiging van de tank of de leidingen; een tank mag ook niet zijn inge
graven cnder een plaats, waar olieprodukten kunnai worden gemorst, tenzij 
afdoende voorzorgen zijn genomen om te voorkomen, dat gemorste olieproduktoi 
de bekleding van de tank kunnen bereiken. 

13. Het hijsen en neerlaten van de tank mag uitsluitend geschieden door ophan
ging aan de hijsplaten. De mangaten moeten aan de bovenzijde van de tank ko
men te liggen. 
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14. De tank moet enigszins hellend zijn gelegd en zodanig, dat de aansluiting 
voor de ontluchtingsleiding zich aan het hoogst gelegen einde bevindt; het 
boveneinde van de tank mag niet meer dan de afstand van de bovenzijde van 
de mangatstomp tot de tank hoger liggen dan het andere einde. 

15. Alle losneembare pijpaansluitingen aan de tank moeten zijn aangebracht bo
ven het horizontale vlak, door de bovenzijde van de mangatstomp(en) gelegd. 

16. De leidingen van petroleum- en gasolietanks moeten zijn vervaardigd van me
taal, terwijl de leidingen van benzinetanks moeten zijn vervaardigd van 
staal. 
De leidingen moeten op afschot zijn gelegd en tegen corrosie zijn beschermd; 
de wijze van bekleden en de daarvoor toegepaste materialen moeten voldoen 
aan het gestelde in Medeling nr. 13 van de Corrosie-commissie II van het Me
taalinstituut T.N.O. afdeling Corrosie (uitgave 1962); indien de bescherming 
ter plaatse wordt aangebracht, moet zij bestaan uit een dubbele omwikkeling 
van asfaltbitumenband, met 50% overlap aangebracht op een hechtlaag van as-
faltbitumoi A, eveneens zoals aangegeven in vorengenoemde Medeling nr. 13. 

17. Koperai leidingen moeten elektrisch zijn geïsoleerd van de tank; deze lei
dingen behoeven niet te zijn bekleed. 
Pakking- en elektrisch isolatiemateriaal moeten bestand zijn tegen oliepro-
diokten en tegoi de invloed van de bodem. 

18. Alle leidingen en appendages moeten voldoende sterk zijn en doeltreffend te
gen mechanische beschadiging zijn beveiligd; afsluitingen mogen niet kunnen 
vastroesten. 

Op de aansluiting voor de ontluchtingsleiding moet een leiding worden aan
gebracht met een inwendige middellijn van tei minste 38 mm (ten minste 50 mm 
indien de tank meer dan één vulleiding heeft); deze leiding moet bovengronds 
stevig zijn bevestigd &n moet te allen tijde een open verbinding van de tank 
met de buitenlucht vormen; de tank mag geen andere inrichtingen voor de toe
voer van buitenlucht hebben dan de ontluchtingsleiding. 
De uitmonding van de cxitluchtingsleiding moet zich ten minste 5 m boven de 
begane grond bevinden indien het een benzinetank betreft &\ moet zich ten 
minste 3 m bova^ de begane grond bevinden indien het een petroleum- of gas-
olietank betreft. De ontluchtingsleiding moet zich op een zodanige plaats 
bevinden, dat het uit deze leiding cïitwijkende gasmengsel zich niet kan ver
zamelen in een besloten ruimte, noch uitstromen nabij schoorstenoi, ramen 
of andere openingen van gebouwen. Het boveneinde moet zodanig zijn omgebogoi 
of T-vormig zijn uitgevoerd of door een kap zijn afgedekt, dat inregenen 
niet mogelijk is en - behoudens een tank, welke is bestemd voor gasolie -
aan het uiteinde zijn voorzioi van een vlamkeraide inrichting. 

20. Nadat de tank is geplaatst en de leidingen zijn aangesloten, moet door een 
beproeving worden aangetocaid, dat de tank &\ de leidingen dicht zijn bij 
een inwendige overdruk van 0,3 bar met lucht of van 2 bar met water; bij 
het persen mag gedurende ten minste 15 minutoi geai drvikverlaging optreden. 
Bij een beproeving met lucht moet op de tank een U-vormige open pijp met 
waterkolom als veiligheid zijn aangebracht. Een verklaring, afgegeven door 
het keuringsinstituut voor waterleidingartikelen (KIWA) of e&r\ door dit in
stituut erkende deskundige, dat aan het in deze voorwaarde bepaalde is vol
daan, moet in afschrift worden overgelegd aan burgemeester en wethouders. 
Eventueel mag bij deze beproeving produkt in de tank aanwezig zijn. 

21. De tank moet zover zijn ingegraven, dat de dekking boven het mangatdeksel 
ten minste 50 cm bedraagt. Onder de tank moet een laag ingewaterd grond aan
wezig zijn, dik ten minste 30 cm. De ruimte rcxidom de tank moet zijn opge
vuld met een laag grond welke ten minste 30 cm dik is en waaruit harde voor
werpen zorgvuldig zijn verwijderd. Het mangat of de mangaten moeten gemakke
lijk bereikbaar zijn. 

19. 
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De sleuven van ondergrondse pijpleidingen moeten eveneens met grond wor
den aangevuld. De grond voor opvulling moet schoen zijn, d.w.z. geen ste
nen sintels, grind of andere harde voorwerpen bevatten. 
De tank moet zonodig tegen opdrijven en tegen verzakken zijn verzekerd. 

Het vulpunt (de aansluitkoppeling van de vulleiding) mag zich niet bevinden 
binnen een gebouw, noch op minder dan 2 m afstand van de horizontale pro
jectie van een tank. 
Bij het vulpunt moet duidelijk zijn aangegeven de netto-inhoud van de tank, 
alsmede voor welk produkt de tank is bestemd. 
Indien er meer dan één tank is, moet bij de peilbuizen op duidelijke wijze 
zijn aangegeven bij welk vulpunt deze behoren. 
Ten behoeve van de kathodische bescherming moeten bovengrcxidse delen van de 
installatie elektrisch zijn geïsoleerd van de tank en de ondergrondse lei
dingen . Deze isolatiestukken moeten tegen beschadiging zijn beschermd. 

Indien in de zuigleiding een terugslagklep wordt aangebracht, moet deze on
middellijk voor of in de pomp zijn gemonteerd; in iedere leiding die gevaar 
kan opleveren voor het overheveloi van vloeistof, moet een goed werkaide 
hevelbreker zodanig zijn aangebracht, dat hevelwerking onder alle omstandig-
hedai automatisch wordt voorkomen; in dit geval moet tevens een afsluiter 
in de leiding zijn geplaatst. 

De vulleiding moet zodanig in uitvoering en afmetingoi verschillen van het 
bovQieinde van de peilbuis &n de waterafvoerbuis, dat het niet mogelijk is 
de losslang van de tankauto rechtstreeks aan de peilbuis c.q. waterafvoer-
buis te koppelen. 

Bij de uitmonding van de vulleiding in de vulput moet een aansluitmogelijk-
heid aanwezig zijn voor het afvoeren van statische elektriciteit. 

De tank, de appendages en de leidingen moeten vloeistof dicht zijn. 

Het vulloi van de tank moet geschieden uit een tankwagai door een zowel aan 
de aanvoerende tankwagen als aan de vulleiding gekoppelde losslang; de tank
wagen moet tijdens het lossen in de op&\ lucht zijn opgesteld; de motor van 
de tankwagöi mag geduraide het aan- en afkoppelai van de losslang niet in 
werking zijn. 
Bij een bestaande installatie met een tank voor de opslag van een gereed 
mengsel van benzine en smeerolie, waarvan de inhoud ten hoogste 0,5m̂  be
draagt, mag in afwijking van het gestelde het vullai nog plaatsvinden met 
behulp van de afleverslang van een benzinepomp. 

Het vullen van een tank uit een tankwagai door middel van een pomp is ver
boden, tenzij het een gasolietank betreft. -

Bij het vullen van een tank uit een tankwagai - taizij het gasolie betreft -
moeten maatregelen tot het afvoeren van statische elektriciteit worden ge
troffen. De elektrische verbinding tussen tankwagoi en tank moet tot stand 
zijn gebracht alvorens de losslang wordt aangesloten en mag slechts worden 
verbroken nadat na het vullen de losslang is afgekoppeld. 

Alvorens met het vullen wordt begonnen moet door peilen van de tankinhoud 
de mate van vulling nauwkeurig worden vastgesteld. Het opnemoi van de vloei
stof inhoud moet geschieden in de peilbuis, die b^oudens tijdois het peilen 
gesloten moet zijn; peilstokken mogen niet zijn vervaardigd van een metaal 
dat edeler is dan het staal van de tank, zoals bijvoorbeeld koperlegeringen 
of roestvast staal. 
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Wanneer een tank voor het bewaren van benzine of petroleiom is geplaatst 
onder de vloer van een besloten ruimte, moet een gesloten peilinrichting 
zijn aangebracht. ■ 

32. Het vullen van de tank moet geschieden met zodanige voorwerpen, dat lekken 
en morsen van vloeistof worden voorkomen. 
De tank mag voor ten hoogste 98% met vloeistof worden gevuld. 
Tijdens het vullen mag niet worden gepeild met een peilstok. 

33. Het vullen van de tank is verboden, indien daarbij wordt gerookt of eniger
lei vuur of open kunstlicht aanwezig is, of de motor van de tankwagen in 
werking is, tenzij het een gasolietank betreft. 

34. Onmiddellijk nadat vloeistof in de tank is overgebracht en de losslang is 
losgekoppeld moet de vulleiding met een goed sluitende dop worden gesloten. 

35. De kathodische bescherming moet vóór het in gebruik nemen van de tank als
mede jaarlijks door het Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen (KIWA) 
of een door dit instituut erkende deskundige op haar goede werking wordai 
gecontroleerd; e&\ afschrift van het beproevingsrapport moet aan burgemees
ter en wethouders worden overgelegd. 

36. Ten minste éénmaal per jaar moet eventueel in de tank aanwezig water worden 
verwijderd. 

37. Eai mangatdeksel mag slechts voor onderzoek of onderhoudswerkzaamheden wor
den geopend en alleen indien de in de tank aanwezige vloeistof tot beneden 
de caiderkant der zuigpijp reikt. 

38. Indien een redelijk vermoeden bestaat, dat een tank of een leiding lek is 
of in slechte toestand verkeert, moet deze worden cxiderzocht en opnieuw op 
dichtheid worden beproefd met een inwendige overdruk van 0,3 bar met lucht 
of van 2 bar met water; bij het persai mag geduraide ten minste 2 uur geen 
drukverlaging optreden. Bij een beproeving met lucht moet op de tank een 
Uvormige open pijp met waterkolom als veiligheid zijn aangebracht. Een lek
ke tank moet worden vervangen of onbruikbaar gemaakt; leidingen welke in 
slechte toestand verkeren, moetai voor zover nodig worden vervangen. In ge
bieden, waar bijzondere bescherming van het grondwater nodig is, moet een 
beproeving en een inwendig onderzoek van de tank na ten hoogste 10 jaar wor
den verricht. 

39. De installatie moet in goede staat van onderhoud verkeren en het vulpunt met 
omgeving moet schoon worden gehouden; in de onmiddellijke omgeving van de 
tank mag geen beplanting aanwezig zijn, waarvan de wortels in de bekleding 
van de tank kunnoi groeien. 

tentoon oij beaiult van 8uraajs«.s«7®r ̂ " i . 
welfioBQer» van BRArEU ö,d.,„ ' ^ 

secretaris 



Burgemeester en wethouders van vorengenoemde gemeente, 

de secretaris, 

De aandacht wordt er op gevestigd, dat 

ingevolge artikel 44, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne tot 4 m e i 1 9 8 4 

beroep open staat bij de Kroon voor: 

a. de aanvrager; 

b. de betrokken adviseurs; ■ ' 

c. degenen die overeenkomstig artikel 20, 21 of 22, tweede lid, of 28, eerste lid, onder o, van de Wet algemene bepalingen 

milieuhygiëne bezwaren hebben ingebracht; 

d. enige andere belanghebbende, die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig artikel 20,21 of 22, 

tweede lid, of 28, eerste lid, onder c, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren in te brengen; 

de beschikking na afloop van de beroepstermijn van kracht wordt tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing 

van artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikking dan wel tot 

het treffen van een voorlopige voorziening; ^ 

het beroepschrift moet worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en moet worden gezonden aan de Raad van State, afdeling 

voor de geschillen van bestuur, Binnenhof 1,2513 AA 's-Gravenhage; 

het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de afdeling voor de gesch illen 

van bestuur van de Raad van State; 

de beschikking niet van kracht wordt voordat op dat verzoek is beslist; 

ingevolge artikel 26 van de Hinderwet nieuwe voorschriften kunnen worden opgelegd of voorschriften kunnen worden 

ingetrokken indien de ondervinding de noodzakelijkheid daarvan mocht aantonen, onderscheidenlijk wanneer Is gebleken dat 

de naleving van de voorschriften niet nodig Is; 

ingevolge artikel 27 van de Hinderwet de vergunning onder meer vervalt wanneer de inrichting niet binnen drie jaren na het 

onherroepelijk worden van de vergunning voltooid en in werking is gebracht; 

aan de in de vergunning opgelegde voorschriften moet zijn voldaan voordat de inrichting in werking wordt gebracht; 

deze vergunning niet inhoudt, dat ook een bouwvergunning of een eventueel ingevolge enig gemeentelijk voorschrift vereiste 

andere vergunning zal worden verleend; 

ingevolge artikel 6a van de Hindenwet na het onherroepelijk worden van deze vergunning alle voorgaande vergunningen 

betreffende deze inrichting komen te vervallen. 
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HINDERWET 
AANVRAAG VOOR EEN VERGUNNING 

De ondergetekende ... 

adres 

postcode + woonplaats 

telefoon 

Gebr. Sterk 
Maasdijk 73 
5308 JB AALST 
0 4 1 8 7 - 1 5 0 9 

vraagt Ingevolge de Hinderwet 

Q vergunning voor het oprichten of in werking hebben 

D vergunning voor het uitbreiden of wijzigen 

D vergunning voor het veranderen van de werkwijze 

D een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning 

van/voor 

e e n v e e h o u d e r s b e d r i j f v a n m e l k v e e a n n e x l o o n b e d r i j f 

gelegen aan het adres 

postcode + woonplaats 

telefoon 

Maasdijk 73 
5308 JB AALST 
04187  1509 

Hierbij worden overgelegd'): 

1. drie afschriften van de aanvraag; 
2. een nauwkeurige beschrijving, in viervoud, van de plaats waar de inrichting zal worden gesteld en een opgave, in viervoud, 

van hetgeen in de inrichting zal worden verricht, vervaardigd of verzameld, benevens van de beweegkracht, welke daarbij 
wordt gebezigd; 

3. een plattegrond-tekening [in 1 blad (en)], in viervoud, opeen schaal van 1 
samenstelling der inrichting en toebehoren. 

Plaats en datum : A a l s t , 12 maar t 1982 

!.oa 

Handtekenl 

n ^■M 
LJ Vakje aankruisen wat van toepassing is. A^ 
') Hoewel op grond van de Hinderwet de besctieiden in 4-voud moeten worden ingediend is voor een doelmatige betiandeling indiening in 5-voud gewenst 
2) De sctiaal is ten minste één op tweehonderd vijftig, tenzij overeenkomstig artikel 2, lid 4, van hel Hindertwsluit, met een kleinere genoegen wordt genomen 

) aanduidende de uit- en Inwendige 

TÈCHNISCHÊDIENsf 
INGEKOMPN 
- 6 OKT 1982 

Nr. so l t 

V Nr. 52.30.00 © 1959, wijz. 1980 koninklijke vermande bv Nadruk verboden -1 .777.51 



HINDERWET 

NAUWKEURIGE BESCHRIJVING, ^ 

behorende bij de aanvraag d.d. 1 2 m a a r t 

van 

wonende (gevestigd) te 

aan het adres 

Gebr. S t e r k 
A a l s t 
Maasdi jk 

1 9 8 2 

nr. 7 3 

voor een vergunning ingevolge de Hinderwet. 

Plaats, waar de inrichting zal worden gesteld ^ 

De inrichting zal worden gesteld op (aan) 

M a a s d i j k ,. '* " 

te A a l s t ■ ■ 

Omschrijving van hetgeen in de inrichting zal worden verricht, vervaardigd of verzameld 

Veehoudersbedrijf van melkvee (+ aanfok voor eigen doeleinden) 
annex loonbedrijf 

7 3 

Als beweegkracht zal/zullen worden aangewend 

E l e k t r o motoren ( v l g . t e k e n i n g ) 

Nadere gegevens 

TECHNISCHE DIENST 
INGeKOMSN 
- 6 OK-̂  J982 

Datum: 
12 maar t 1982 

^) In viervoud in te leveren. 

IIINr.52.30.01 ©19S9,wijz. 1980koninklijkevennandebv Nadruk verboden 

De aanvrager. 

—1.777.51 



HINDERWET 
VERSLAG VOOROVERLEG 

gemeente Brakel datum 12-10-1982 nr. 

Aanvrager 

Adres 

Postcode + woonplaats 

Soort inrichting 

Gèbr. Sterk 
Maasdijk 73 
5308 JB Aalst 
veehouderij van melkvee annex loonbedrijf 

Adres Maasdijk 73 

Postcode + woonpiaats: 5308 JB A a l s t 

Betreft: 

■ het oprichten of in weri<ing hebben 

D het uitbreiden of wijzigen 

D het veranderen van de werkwijze .' 

D een nieuwe, de gehele inrichting omvatttende, vergunning 

Deelnemers: M. Sterk ^ 
H.P.J. van Valkenburg 

In het overleg zijn de volgende afspraken gemaakt: 

Door opsteller verslag wordt op de hinderwettekening gezet; 
1. De gierkelder onder de mestplaat 
2. De grup in de grote veeschuur 
3. De inhouden van de diverse opslagruimten voor mest 
4. De nodige aanvullingen in de kadastrale situatie. 

ondertekening 
TECHNISCHE DIENST 

INGEKOMEN 
. 5 QKT, 1982 

Nr. 

Dit verslag wordt ter inzage gelegd vanaf het moment dat de aanvraag bekend wordt gemaakt tot het einde van de beroepstermijn. 

Afschrift toegezonden aan aanvrager op: 

Nr. 52.31.28 © 1980 koninklijke vermande bv Nadruk verboden 
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TECHNISCHE DIENST 
"BOMMELERWAARD" 
v.Heemstraweg (West) 11 
5301 PA ZALTBOMMEL 
Telefoon 04180 -5005 

Spreekuren bouw en woningtoezicht, maandag

en vrijdag van 9.00  10.00 uur. 

No.SOIb uï /a lk /vS, 
Onderwerp Concept-aanvraag 

hinderwetvergunning 
Bijlagen Gebr. Ste rk , Maasdi jk 73, 

A a l s t . 
Men gelieve bij het antwoord nauwkeurig het 
ortderwerp, de dagtekening en het nummer van 
dit schrijven te vermelden en per brief slechts 
een onderwerp te behar>de(en. 

Zaltbommel, O 1 f l K T 1Q8? 
Postbus 10003 ^ ' " ^ ' ' ' ^ ° ^ 
5300 DA Zaltbommel 

Aan: ^ 

het College van Burgemeester en Wethouders 

ƒ der Gemeente 

B R A K E L.-

Hierbij retourneer ik U de concept-aanvraag hinderwetvergunning van 
Gebr. Sterk, voor het oprichten, in werking brengen en houden van een veehouders-
bedrijf van melkvee annex loonbedrijf aan de Maasdijk 73 te Aéilst. 

Aan verlening van de vergunning adviseer ik U de navolgende voorschrif
ten te verbinden. 

Ingekomen 

verqaderirc 
d c<' » 2 NÖV. 

22 OKI. 1982 ■'■• Uit de brochure "veehouderij en hinderwet" bijlage 5. 

A. Algemene voorschriften 
De voorschriften 1 t/m 9 

Het voorschrift: Maatregelen ter voorkoming van geluidhinder moe
ten erop zijn gericht, dat gemeten nabij de gevel van een dichtbij 
gelegen woning, het niveau van het geluid (Leq) veroorzaakt door 
de werkzaamheden en de motoren in de inrichting niet hoger is 
dan: 
a. 45 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur 
b. 40 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur 
c. 35 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur 
voor controle moet het niveau worden gemeten en beoordeeld vol
gens "handleiding meten en rekenen industrielawaai lLHR1301". 

B. Specifieke voorschriften 
Het voorschrift: Dunne mest, gier en spoel en/of schrobwater 
moeten uit de diverse stallen en uit de n^kkamer worden afge
voerd naar de hiervoor bestemde vloeistofdichte drijfmestkelders, 
de vloeistofdichte gierkelder of de open drijfmestput. 

2
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Voorzover de opslagruimte niet direkt onder de stal is gelegen 
dient het transport naar deze opslagruimte te geschieden d.m.v. 
een gesloten riool, of een daaraan gelijkwaardige voorziening, of 
m.b.u. een daartoe ingerichte giertank. De opslagruimten mogen 
niet zijn voorzien van een overstort. 

• : Vaste mest moet zoveel mogelijk dagelijks «/orden 
verzameld en overgebracht naar de vloeistofdichte mestplaat. 
De stapeling van mest op deze plaat moet op zodanige M/ijze geschie
den, dat alle uitzakkende vocht binnen de plaat wordt opgevangen 
en afgevoerd naar de onder de mestplaat liggende gierkelder. 

: Ter vermijding van stankverspreiding en vlie
genontwikkeling moet gedurende de maanden mei t/m september, be
houdens tijdens het bijstorten of afvoeren van mest, de opslag 
van vaste mest zijn en blijven afgedekt, zodanig dat geen licht 
of lucht wordt toegelaten. 

: Gedurende de maanden mei t/m september mag 
in de veeschuren B en C geen vee aanwezig zijn (een uitzondering 
kan worden gemaakt voor zieke en heel jonge dieren,). 

: Zodra het vee de veeschuren B en C heeft ver
laten moeten deze op grondige wijze van mest, gier en andere stank
verwekkende stoffen worden ontdaan. 

: Het ledigen van de mestplaat, gierkelder open 
put of drijfmestputten mag niet geschieden op: 
1. Zaterdagen, zondagen, nieuwjaarsdag, de christelijke paas

en pinksterdagen, hemelvaartsdag, de beide kerstdagen en de dag 
waarop de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin wordt 
gevierd. 

2. De overige dagen tussen 20.00 en 07.00 uur 

2. Voorschriften betreffende kuilopslag van voedergewassen. 

Het voorschrift: De gewassen en in het bijzonder het maaigras 
moet worden ingekuild wanneer de omstandigheden, onder meer 
ten aanzien van het drogestofgehalte, daartoe het meest gunstig 
zijn. 

'■.. .,/■'■ ■ ■  3 
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: Het inkuilen van de ge\i/assen mag niet plaats 
vinden tussen 23.00 en 07.00 uur. 

; De ingekuilde gewassen moeten zo snel mogelijk 
luchtdicht worden afgedekt. 

:Het ontgraven van de gewassen uit de kuilen 
moet zo snel en zo doelmatig mogelijk geschieden. 

: Na de in het vorige punt genoemde ontgraving 
moeten de kuilen onmiddellijk volledig van de buitenlucht worden 
afgesloten. 

: Het inkuilen en ontgraven van de voedergewassen 
mag, behoudens bij overmacht, niet plaatsvinden op zondagen, alsmede 
op de algemeen erkende christelijke feestdagen. 

: De in te kuilen of ingekuilde gewassen mogen 
geen voor de omgeving hinderlijke stank verspreiden. 

3. Voorschriften voor de opslag van huisbrandolie in een bovengrond
se tank. 
Zie bijlage 1. 

4. Voorschriften voor de opslag van dieselolie in een ondergrondse 
tank. 
Zie bijlagen 2 t/m 5. 

Opm.: Gelieve de opmerkingen gemaakt 
op het door U aan mij toegezonden 
exemplaar van de hinderwettekening 
ook op de andere exemplaren te zet
ten. 

Coll.: '//v/v P.G. dé Jong. 

Bijl.: 10. 



HINDERWET 
ONTWERP-BESCHIKKING 

Burgemeester en wethouders van B r a k e l 

gezien de op 1 j u l i 1983 ontvangen aanvraag 
van Gebr. S terk 

Maasdijk 73 
te 5308 JB Aals t 
voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor he t o p r i c h t e n , in werking brengen en houden van 
een veehoudersbedr i j f van melkvee annex l oonbed r i j f 

gelegen aan de Maasdijk 73 t e Aals t 
overwegende, dat de procedure overeenkomstig liet bepaalde in hoofdstuk 3 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne 

is uitgevoerd; 

dat het advies van 

onder andere vermeldt dat: 

dat (geen) bezwaren zijn ingebracht naar aanleiding van de aanvraag voor de vergunning (door) 

dat omtrent de adviezen en de bezwaren kan worden vermeld: 

dat door de inrichting mogelijk te veroorzaken gevaar, schade of hinder (van andere aard) voldoende kan worden ondervangen 

door de (overige) hierna te noemen voorschriften; 

gelet op de desbetreffende artikelen van de Hinderwet; 

besluiten 

aan Gebr. S terk 
voornoemd, de gevraagde vergunning overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden te 

verlenen onder de volgende voorschriften: 

Nr.52.31.44 © 1980 koninklijke vermande bv Nadruk verboden 



ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 

1. De inrichting moet te alloi tijde in een schone en ordelijke toe
stand en de opstallen en installaties in een goede staat van onder
houd verkeren. 

2. Behoudens ter bemesting van grond volgens de normale landbouwprak j 
tijken mag het terrein van de inrichting niet worden bevloeid of op 
andere wijze van mest of gier worden voorzien. 

3. Bij het verwijderen van mest en gier mag de omgeving niet worden ver
ontreinigd . Transport van dunne mest en gier moet daarom geschieden 
in volledig gesloten tankwagens, die in een zindelijke staat moeten 
verkeren. 
Vaste mest moet worden getransporteerd in daarvoor geschikte transport
middelen, die op correcte wijze zijn beladen. 

4. Ramen van de stallen moeten, voor zover zij geen functie hebben voor de 
luchtverversing in de stal, gesloten worden gehouden. Deuren moeten ge
sloten zijn behoudens gedurende het doorlaten van personen, dieren of 
goederen. 

5. Wanneer in de stallen dan wel op of nabij het erf ongedierte (zoals rat
ten, muizen of insekten) voorkomt, dienen doelmatige bestrijdingsmaat
regelen te worden getroffen. 

6. Het voer, met uitzondering van ruwvoer, moet worden bewaard in uitslui
tend voor dit doel gebezigde bewaarplaatsen, die rat en muiswerend zijn 
ingericht. 

7. Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden gedroogd of ver
brand. 
Toelichting: 
Voor installaties t.b.v. kunstmatige droging c.q. verbranding is een 
aparte vergunning vereist, r ;. . . • ■ ., ' 

8. Kadavers van dieren mogen niet op het terrein van de inrichting worden 
begraven. Zij dienen, in afwachting van afvoer uit de inrichting, te wor
den geborgen in een deugdelijke waterdichte verpakking of in een goed ge
sloten, speciaal daarvoor bestemde ruimte. 

9. De elektrische installatie mag geen storing veroorzaken in radio of 
televisieontvangst. 

Voorts: . . 
Maatregelen ter voorkoming van geluidhinder moeten erop gericht zijn, dat 
gemeten nabij de gevel van een dichtbij gelegen wcning, het niveau van het 
geluid (Leq) veroorzaakt door de werkzaamheden en motoren in de inrichting 
niet hoger is dan: ,;̂. .-f. ■ 
a. 45 dB (A) tussen 07.00 en 19.00 uur '" " ■ . ... 
b. 40 dB (A) tussen 19.00 en 23.00 uur ' '̂̂  'k 
c. 35 dB (A) tussen 23.00 en 07.00 uur. 
Voor controle moet het niveau worden gemeten en beoordeeld volgend "handlei
ding meten en rekenen industrielawaai ILHR1301". 



VERDERE VOORSCHRIFTEN: 

a. Dunne mest, gier, spoel- en/of schrobwater moeten uit de diverse stallen 
en uit de melkkamer worden afgevoerd naar de hiervoor bestemde vloeistof
dichte drijfmestkelders, de vloeistofdichte gierkelder of de open drijf-
mestput. 
Voorzover de opslagruimte niet direkt onder de stal is gelegen dient het 
transport naar deze opslagruimte te geschieden d.m.v. een gesloten riool, 
of een daaraan gelijkwaardige voorziening, of m.b.v. een daartoe ingerichte 
giertank. De opslagruimte mogen niet zijn voorzien van een overstort. 

b. Vaste mest moet zoveel mogelijk dagelijks worden verzameld en overgebracht 
naar de vloeistofdichte mestplaat. 
De stapeling van mest op deze plaat moet op zodanige wijze geschieden, dat 
alle uitzakkende vocht binnen de plaat wordt opgevangen en afgevoerd naar 
de onder de mestplaat liggende gierkelder. 

c. Ter vermijding van stankverspreiding en vliegenontwikkeling moet gedurende 
de maanden méi t/m september, behoudens tijdens het bijstorten of afvoeren 
van mest, de opslag van vaste mest zijn en blijven afgedekt, zodanig dat 
geen licht of lucht wordt toegelaten. 

d. Gedurende de maanden mei t/m september mag in de veeschuren B en C geen 
vee aanwezig zijn (een uitzondering kan worden gemaakt voor zieke en 
heel jonge dieren). 

e. Zodra het vee de veeschuren B en C heeft verlaten moeten deze op grondige 
wijze van mest, gier en andere stankverwekkende stoffen worden ontdaan. 

f. Het ledigen van de mestplaat, gierkelder open put of drijfmestputten mag 
niet geschieden op: 
1. Zaterdagen, zondagen, nieuwjaarsdag, de christelijke paas- en pinkster

dagen, hemelvaartsdag, de beiden kerstdagen en de dag waarop de verjaar
dag van Hare Majesteit de Koningin wordt gevierd. 

2. De overige dagen tussen 20.00 en 07.00 uur. 

« 



VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KUILOPSLAG VAN VOEDERGEWASSEN: 

a. De gewassen en in het bijzonder het maaigras moet worden ingekuild 
wanneer de omstandigheden, onder meer ten aanzien van het droge
stofgehalte, daartoe het meest gunstig zijn. 

b. Het inkuilen van de gewassen mag niet plaats vinden tussen 23.00 en 
07.00 uur. 

c. De ingekuilde gewassen moeten zo snel mogelijk luchtdicht worden 
afgedekt. 

d. Het ontgraven van de gewassen uit de kuilen moet zo snel en zo 
doelmatig mogelijk geschieden. 

e. Na de in het vorige punt genoemde ontgraving moeten de kuilen on
middellijk volledig van de buitenlucht worden afgesloten. 

f. Het inkuilen en ontgraven van de voedergewassen mag, behoudens bij 
overmacht, niet plaatsvinden op zondagen, alsmede op de algemeen 
erkende christelijke feestdagen. 

g. De in te kuilen of ingekuilde gewassen mogen geen voor de omgeving 
hinderlijke stank verspreiden. 



VOORSCHRIFTEN VOOR DE OPSLAG VAN DIESELOLIE IN EEN BOVENGRONDSE TANK 

1 In de tank raag slechts gasolie worden opgeslagen waarvan het vlampunt bepaald 
volgens de methode Abel-Pensky, bij 760 mm kwikdruk hoger dan 55 C is gelegen. 

2 De stijfheid en de sterkte van de tank moeten voldoende zijn om schadelijke ver
vorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen, terwijl 
de dichtheid onder alle omstandigheden moet zijn verzekerd. 

3. De tank met de daarbij behorende leidingen moet vloeistofdicht zijn. 

4. De tank moet zijn vervaardigd van staal en van goede en veilige constructie zijn. 
De dikte van de voor de tankwand gebruikte plaat moet tenminste 3 mm zijn. Bi] 
horizontale tanks moeten de bodems bol zijn en zodanig zijn gevormd, dat de bevesti
gingsnaad van de bodem aan de romp in het cylindrische deel van de tank is aange 
bracht; de bodems moeten minstens even sterk zijn als de romp van de tank; aiie 
lassen moeten doorgelast zijn en overigens voldoen aan de eisen van goed vakman-
schap. 

5. De tank moet zijn voorzien van afsluitbare openingen waardoor het inwendige wand-
oppervlak kan worden onderzocht. 

6. De ondersteunende constructie van de tank moet uit onbrandbaar materiaal bestaan; 
op plaatsen waar kans op verzakking bestaat dient een doelmatige fundatie te worden 
aangebracht. 

7. De tank moet op tenminste 3 m. van een erfafscheiding zijn geplaatst. 

8. De tank moet zijn voorzien van een: 
a. oliestandaanwijzer of een peilinrichting; 
b. ontluchtingspijp met een inwendige middellijn van tenminste 50 mm; de ontluch-

tingspijp moet tegen inregenen zijn beschermd en zijn voorzien van een vlamke-
rend rooster. \;. , . 

9. in elke aansluiting op de tank beneden het hoogste vloeistofniveau, moet zo dicht 
mogelijk bij de tankwand een stalen afsluiter zijn geplaatst; deze moet zodanig 
zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend, dan wel is ge-
sloten. ' ' 

10. Het uitwendige van de tank en de leidingen noeten deugdelijk tegen corrosie zijn be
schermd, bijv. door een oppervlaktebehandeling en het direct daarna aanbrengen van 
een doelmatige verf. 

11. Het vullen van de tank moet geschieden door middel van een aan de vulleiding gekop
pelde losslang en met zodanige voorzorgen dat lekken en morsen van vloeistof wordt 
voorkomen. 

12. De tank mag slechts voor 95% worden gevuld. 
13. onmiddelijk nadat de vloeistof in de tank is overgebracht en de losslang ^^ afge

koppeld, moet de vulleiding met een goed sluitende dop of een afsluiter worden af-
gesloten. 

14. De inrichting moet schoon worden gehouden en in een goede staat van onderhoud ver-
keren. 



VOORSCHRIFTEN VOOR DE OPSLAG VAN GASOLIE (DIESELOLIE OF HUISBRANDOLIE) IN 
EEN ONDERORONDSE TANK. 

1. In tanks, bestemd voor de opslag van gasolie, mag slechts een olieprodukt 
worden opgeslagen, waarvan het vlampunt, bepaald volgens de methode Pensky
Martens, bij 760 mm kwikdruk hoger dan 55° Celsius is gelegen. 

2. De tank moet een cilindrische vorm hébben en zijn vervaardigd van gewalst 
staal dat ten minste voldoet aan de eisen voor Fe 37 B volgens Euronorm 

. 25/67. 
De dikte van de voor de tankwand gebruikte plaat moet ten minste 5,O mm 
bedragen en mag bij toepassing van de aangegeven staalsoorten tevens niet 
kleiner zijn dan 
„ middellijn van tank, uitgedrukt in mm , 
S = J ^ y + l m m , 
afgerond naar boven op hele mm. , 
De bodems moeten bol zijn en zodanig gevormd, dat de bevestigingsnaad van 
de bodem aan de romp in het cilindrische deel van de tank is aangebracht; 
de bodems moeten minstens even sterk zijn als de romp van de tank. Alle 
lassen moeten doorgelast zijn en overigens voldoen aan de eisen van goed 
vakmanschap. 

3. De afmetingen van de tank moeten zodanig zijn, dat inwendige inspectie en 
schoonmaken mogelijk zijn; het verdelen van een tank in compartimenten is 
niet toegestaan.  /■ 

4. De tank moet zijn voorzien van: 
a. een mangat met een inwaidige middellijn van ten minste 500 mm en bij een 

lengte van meer dan 10 m van twee mangaten; 
b. twee deugdelijk geconstrueerde hijsplaten, symetrisch aangebracht ten op

zichte van het midden van de tank aan de bovenkant van de romp; 
c. een peilbuis, een vulpijp en een zuigpijp, waarbij de peilbuis en de vul

pijp ten minste 3 cm dieper in de tank reiken dan de zuigpijp; de peil
buis en de waterafvoerbuis mogen zijn gecombineerd; 

d. een waterafvoerbuis, welke zo diep mogelijk in de tank reikt; 
e. een aansluiting voor een ontluchtingsleiding met een inwendige middellijn 

van ten minste 38 mm indien één vulleiding wordt toegepast en van ten 
minste 50 mm bij meer vulleidingen. 

5. Voor zover mogelijk moeten de aansluitingen aan de tank op een mangatdeksel 
zijn aangebracht, waarbij de volgende combinaties mogen voorkomen: 
a. één mangat in het midden van de tank. * 

Zo mogelijk vulpijp en zuigpijp op het mangatdeksel plaatsen; de aanslui
ting voor de ontluchtingsleiding moet op het ene einde en de waterafvoer
buispeilbuis op het andere einde van de tank zijn aangebracht; 

b. één mangat aan een uiteinde van de tank. 
1. Vulpijp en peil en waterafvoerbuis moeten op het mangatdeksel geplaatst 

zijn, terwijl zuigpijp en aansluiting voor de ontluchtingsleiding op het 
andere einde van de tank moeten zijn aangebracht. 

•' 2. Zuigpijp en aansluiting voor de ontluchtingsleiding moeten op het man
gatdeksel geplaatst zijn, terwijl vulpijp, peil en waterafvoerbuis op 
het andere einde van de tank moeten zijn aangebracht; 

c. twee mangaten, elk aan een einde van de tank. 
Vulpijp en peil en waterafvoerbuis moeten op het ene en zuigpijp en aan
sluiting voor de ontluchtingsleiding op het andere mangatdeksel zijn ge
plaatst . 



6. De tank moet dicht zijn en daartoe in de fabriek onbekleed worden 
beproefd met lucht bij een inwendige overdruk van O,3 bar. waarbij de 
lasnaden moeten worden afgezeept. 

7. De tank moet, nadat de walshuis in en uitwendig zorgvuldig is verwij
derd, uitwendig tegen corrosie zijn beschermd door een doelmatig samen
gestelde., gelijkmatig over het oppervlak van de tank verdeelde bekleding 
van ten minste 5 mm dikte, bestaande uit een grondlaag van geblazen as
faltbitumen en een deklaag van asfaltbiturnen met vulstof, of op een andere 
even doeltreffende wijze tegen corrosie zijn beschermd; de wijze van be
kleden en de daarvoor toegepaste materialen moeten voldoen aan het gestelde 
in Mededeling nr. 13 van Corrosiecommissie II van het Metaalinstituut TNO 
afdeling Corrosie (uitgave 1962). , ■ 

8. De bekleding van de tank moet ter plaatse, waar de tank zal worden ingegra
ven , worden gecontroleerd; eventuele beschadigingen moetai worden bijgewerkt; 
indien deze beschadigingen van dien aard zijn, dat verwacht kan worden dat 
de stalen tankwand ook beschadigd is, moet ter plaatse de bekleding geheel 
worden vervijderd en beoordeeld of de tank vervangen moet worden. 
De bekleding moet op onvolkomenheden worden onderzocht met een vonkapparaat, 
waarbij de borstel langzaam over het gehele oppervlak wordt gestreken; de 
spanning moet hierbij zodanig zijn, dat de vonklengte in de lucht op het mo
ment van de beproeving ten minste 7,5 mm bedraagt. Plaatsen waar vcnkdoor
slag optreedt, moeten afdoende worden hersteld. 

9. Voor het ingraven van de tank moet aan bxorgemeester en wethouders in af
schrift worden overlegd een door het keuringsinstituut voor waterleiding
artikelen (KIWA) of een door dit instituut erkende deskundige afgegeven ver
klaring, dat de tank voldoet aan het in de voorwaarde 2 t/m 8 gesteld. 

10. Tenzij op grond van een rapport van het Keuringsinstituut voor Waterleiding
artikelen (KIWA) of e&n door dit instituut erkende deskundige kan worden 
aangetoond, dat de specifieke weerstand van de grcxid op de plaats waar de 
tank komt te liggen de leidingen uitwendig tegen corrosie zijn beschermd 
door middel van een kathodische bescherming, welke aan het gehele te be
schermen oppervlak een potentiaal geeft van 850 mV of een grotere negatie
ve waarde  in anaerbe gronden ten minste 950 mV , gemeten ten opzichte 
van een CuCuS04referentiecel. In gebieden waar bijzondere bescherming 
van het grondwater nodig is (drinkwater), wordt de grens op 10.000 Ohm. cm. 
. gesteld. 
De weerstand van de grond moet worden bepaald op het diepste punt van de te 
maken uitgraving; de meting van de weerstand mag niet geschieden onder ex
treme omstandigheden van droogte. 

11. Tussen de tank en de muur van een gebouw moet een afstand van ten minste 
0,75 m in acht worden genomen; bij plaatsing van meer dan één tank moeten 
de onderlinge afstanden tussen de tanks ten minste 1/3 van de tankdiameter 
bedragen met een minimum van 0,50 m. 

12. De tank mag niet zijn ingegraven op een plaats, waarover zwaar verkeer plaats 
heeft, tenzij bijzondere voorzieningen zijn getroffen tot het tegaigaan van 
beschadiging van de tank of de leidingen; een tank mag ook niet zijn inge
graven Older een plaats, waar olieprodukten kunnai wordoi gemorst, tenzij 
afdoende voorzorgoi zijn genomen om te voorkomen, dat gemorste olieprodiokten 
de bekleding van de tank kunnen bereiken. 

13. Het hijsen en neerlaten van de tank mag uitsluitend geschieden door ophan
ging aan de hijsplaten. De mangaten moeten aan de bovenzijde van de tank ko
men te liggen. 
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14. De tank moet enigszins hellend zijn gelegd en zodanig, dat de aansluiting 
voor de ontluchtingsleiding zich aan het hoogst gelegen einde bevindt; het 
boveneinde van de tank mag niet meer dan de afstand van de bovenzijde van 
de mangatstomp tot de tank hoger liggen dan het andere einde. 

15. Alle losneembare pijpaansluitingen aan de tank moeten zijn aangebracht bo
ven het horizontale vlak, door de bovenzijde van de mangatstomp(en) gelegd. 

16. De leidingen van petroleum- en gasolietanks moeten zijn vervaardigd van me
taal, terwijl de leidingen van benzinetanks moeten zijn vervaardigd van 
staal. 
De leidingen moeten op afschot zijn gelegd en tegen corrosie zijn beschermd; 
de wijze van bekleden en de daarvoor toegepaste materialen moeten voldoen 
aan het gestelde in Medeling nr, 13 van de Corrosie-commissie II van het Me
taalinstituut T.N.O. afdeling Corrosie (uitgave 1962); indien de bescherming 
ter plaatse wordt aangebracht, moet zij bestaan uit een dubbele omwikkeling 
van asfaltbitumenband, met 50% overlap aangebracht op een hechtlaag van as-
faltbiturnen A, evoieens zoals aangegeven in vorengenoemde Medeling nr. 13. 

17. Koperen leidingen moeten elektrisch zijn geïsoleerd van de tank; deze lei
dingen behoeven niet te zijn bekleed. 
Pakking- en elektrisch isolatiemateriaal moeten bestand zijn tegen oliepro-
dukten en tegen de invloed van de bodem. 

18. Alle leidingen en appendages moeten voldoende sterk zijn en doeltreffend te
gen mechanische beschadiging zijn beveiligd; afsluitingen mogen niet kunnen 
vastroesten. 

19. Op de aansluiting voor de ontluchtingsleiding moet een leiding wordai aan
gebracht met een inwendige middellijn van ten minste 38 mm (ten minste 50 mm 
indien de tank meer dan één vulleiding heeft); deze leiding moet bovengronds 
stevig zijn bevestigd en moet te allen tijde een open verbinding van de tank 
met de buitenlucht vormen; de tank mag geen andere inrichtingen voor de toe
voer van buiteilucht hebben dan de ontluchtingsleiding. 
De uitmonding van de ontluchtingsleiding moet zich töi minste 5 m boven de 
begane grond bevinden indien het een benzinetank betreft en moet zich ten 
minste 3 m boven de begane grond bevinden indien het een petroleum- of gas-
olietank betreft. De caitluchtingsleiding moet zich op een zodanige plaats 
bevinden, dat het uit deze leiding ontwijkende gasmengsel zich niet kan ver
zamelen in een besloten ruimte, noch uitstromen nabij schoorstenai, ramai 
of andere openingen van gebouwen. Het boveneinde moet zodanig zijn omgebogen 
of T-vormig zijn uitgevoerd of door een kap zijn afgedekt, dat inregenen 
niet mogelijk is en - behoudens een tank, welke is bestemd voor gasolie -
aan het uiteinde zijn voorzien van eoi vlamkeraide inrichting. 

20. Nadat de tank is geplaatst en de leidingen zijn aangeslotai, moet door een 
beproeving worden aangetoond, dat de tank ai de leidingen dicht zijn bij 
een inwendige overdruk van 0,3 bar met lucht of van 2 bar met water; bij 
het persen mag gedurende ten minste 15 minuten geen drukverlaging optreden. 
Bij een beproeving met lucht moet op de tank een U-vormige open pijp met 
waterkolom als veiligheid zijn aangebracht. Een verklaring, afgegeven door 
het keuringsinstituut voor waterleidingartikelen (KIWA) of een door dit in
stituut erkende deskundige, dat aan het in deze voorwaarde bepaalde is vol
daan, moet in afschrift worden overgelegd aan burgemeester en wethouders. 
Eventueel mag bij deze beproeving produkt in de tank aanwezig zijn. 

21. De tank moet zover zijn ingegraven, dat de dekking bovai het mangatdeksel 
ten minste 50 cm bedraagt. Chder de tank moet een laag ingewaterd grond aan
wezig zijn, dik toi minste 30 cm. De ruimte rcxidom de tank moet zijn opge
vuld met een laag grond welke ten minste 30 cm dik is en waaruit harde voor
werpen zorgvuldig zijn verwijderd. Het mangat of de mangaten moeten gemakke
lijk bereikbaar zijn. 



De sleuven van ondergrondse pijpleidingen moeten eveneens met grond wor-
dai aangevuld. De grond voor opvulling moet schooi zijn, d.w.z. geen ste
nen sintels, grind of andere harde voorwerpen bevatten. 
De tank moet zcxiodig tegen opdrijven en tegen verzakken zijn verzekerd. 

22. Het vulpiont (de aansluitkoppeling van de vulleiding) mag zich niet bevindoi 
binnen een gebouw, noch op minder dan 2 m afstand van de horizontale pro
jectie van een tank. 
Bij het vulpunt moet duidelijk zijn aangegeven de netto-inhoixJ van de tank, 
alsmede voor welk produkt de tank is bestemd. 
Indien er meer dan één tank is, moet bij de peilbuizen op duidelijke wijze 
zijn aangegeven bij welk vulpunt deze behoren. 

23. Ten behoeve van de kathodische bescherming moeten bovengrcndse delen van de 
installatie elektrisch zijn geïsoleerd van de tank en de cxidergrondse lei
dingen. Deze isolatiestukken moeten tegen beschadiging zijn beschermd. 

24. Indien in de zuigleiding een terugslagklep wordt aangebracht, moet deze on
middellijk voor of in de pomp zijn gemonteerd; in iedere leiding die gevaar 
kan opleveren voor het overheveloi van vloeistof, moet een goed werkoide 
hevelbreker zodanig zijn aangebracht, dat hevelwerking cnder alle omstandig
heden automatisch wordt voorkomen; in dit geval moet tevens een afsluiter 
in de leiding zijn geplaatst. 

25. De vulleiding moet zodanig in uitvoering en afmetingen verschillen van het 
boveneinde van de peilbuis en de waterafvoerbuis, dat het niet mogelijk is 
de losslang van de tankauto rechtstreeks aan de peilbuis e.g. waterafvoer-
buis te koppelen. 

26. Bij de uitmonding van de vulleiding in de vulput moet e&n aansluitmogelijk-
heid aanwezig zijn voor het afvoeren van statische elektriciteit. 

27. De tank, de appendages en de leidingen moeten vloeistof dicht zijn. 

28. Het vullen van de tank moet geschieden uit een tankwagen door een zowel aan 
de aanvoerende tankwagen als aan de vulleiding gekoppelde losslang; de tank
wagen moet tijdens het lossen in de open lucht zijn opgesteld; de motor van 
de tankwagen mag gediorende het aan- en afkoppelen van de losslang niet in 
werking zijn. 
Bij een bestaande installatie met een tank voor de opslag van een gereed 
mengsel van benzine en smeerolie, waarvan de inhoixJ ten hoogste 0,5m̂  be
draagt, mag in afwijking van het gestelde het vulloi nog plaatsvinden met 
behulp van de afleverslang van een benzinepomp. 

29. Het vullen van een tank uit een tankwagen door middel van een pomp is ver
boden, tenzij het een gasolietank betreft. 

30. Bij het vullen van een tank uit een tankwagai - tenzij het gasolie betreft -
moeten maatregelen tot het afvoeren van statische elektriciteit worden ge
troffen. De elektrische verbinding tussen tankwagen en tank moet tot stand 
zijn gebracht alvorens de losslang wordt aangesloten en mag slechts worden 
verbroken nadat na het vullen de losslang is afgekoppeld. 

31. Alvorens met het vullen wordt begonnen moet door peilai van de tankinhoud 
de mate van vulling nauwkeurig worden vastgesteld. Het opiemen van de vloei
stof inhoud moet geschieden in de peilbuis, die behoudens tijdois het peilen 
gesloten moet zijn; peilstokkoi mogen niet zijn vervaardigd van een metaal 
dat edeler is dan het staal van de tank, zoals bijvoorbeeld koperlegeringen 
of roestvast staal. . . ., 
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Wanneer een tank voor het bewaren van benzine of petroleum is geplaatst 
onder de vloer van een besloten ruimte, moet een gesloten peilinrichting 
zijn aangebracht. 

Het vullen van de tank moet geschieden met zodanige voorwerpen, dat lekken 
en morsen van vloeistof worden voorkomen. 
De tank mag voor ten hoogste 98% met vloeistof worden gevuld. 
Tijdens het vullen mag niet worden gepeild met een peilstok. 

Het vullen van de tank is verboden, indien daarbij wordt gerookt of eniger
lei vuur of open kunstlicht aanwezig is, of de motor van de tankwagen in 
werking is, tenzij het een gasolietank betreft. 

Qimiddellijk nadat vloeistof in de tank is overgebracht en de losslang is 
losgekoppeld moet de vulleiding met een goed sluitoide dop worden gesloten. 

De kathodische bescherming moet vóór het in gebruik nemei van de tank als
mede jaarlijks door het Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen (KIWA) 
of een door dit instituut erkende deskundige op haar goede werking wordoi 
gecontroleerd; een afschrift van het beproevingsrapport moet aan burgemees
ter en wethouders worden overgelegd. 

Ten minste éénmaal per jaar moet eventueel in de tank aanwezig water worden 
verwijderd. -

Een mangatdeksel mag slechts voor onderzoek of onderhoudswerkzaamheden wor
den geopend en alleen indien de in de tank aanwezige vloeistof tot boiedoi 
de onderkant der zuigpijp reikt. 

Indien een redelijk vermoeden bestaat, dat een tank of een leiding lek is 
of in slechte toestand verkeert, moet deze worden onderzocht en opnieuw op 
dichtheid worden beproefd met een inwendige overdruk van 0,3 bar met lucht 
of van 2 bar met water; bij het persen mag gedurende ten minste 2 uur geen 
drukverlaging optreden. Bij een beproeving met lucht moet op de tank een 
U-vormige open pijp met waterkolom als veiligheid zijn aangebracht. Een lek
ke tank moet wordoi vervangen of onbruikbaar gemaakt; leidingen welke in 
slechte toestand verkeren, moetai voor zover nodig wordoi vervangen. In ge
bieden, waar bijzondere bescherming van het grondwater nodig is, moet een 
beproeving en een inwendig onderzoek van de tank na t&ï hoogste 10 jaar wor
den verricht. 

De installatie moet in goede staat van onderhoud verkeren en het vulpunt met 
omgeving moet schoon worden gehouden; in de onmiddellijke omgeving van de 
tank mag geen beplanting aanwezig zijn, waarvan de wortels in de bekleding 
van de tank kunnen groeien. 



HINDERWET 
BEWIJS VAN ONTVANGST 
(Artikel 7, eerste lid, Wet algemene bepalingen milieuhygiëne) 

gemeente datum 
Brakel 7 Ju l i 1983 12 

Aem Gebr. St^rk 
Maasdijk 73 
3308 JB Aalst 
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Hierbij bevestigen wij de ontvangst d.d. ' J u l i 1985 

van uw aanvraag voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het 

oprichten, in werking "brengen en houden Tan een 

^messx. veehoudershedrijfTan melkvee annex loonbedrijf 

gelegen aan de Maasdijk 73 t e Aalst 

«K? 

Wij hebben deze aanvraag ingeschreven onder nr. 12 

Hanjdiekening, 

Nr.52.31.29 © 1980 koninklijke vermande bv Nadruk verboden -1.777.51 



GEMEENTE BRAKEL 
Postbus 1 

5306 ZG Brakel 
Tel. 04187-2491 

Giro 872399 

Uw brief van 
Uw kenmerk 
Ons kenmerk: ■ ■ ^ x 

Aan Gebr. S t e r k , 

Maasdijk 73, 

AALST. ■ 

Onderwerp: Ontwerp-vergunning n r . 12, BRAKEL, 21 j u l i 1983. 

Hierdoor delen wij u mede, d a t uw onder he t in h e t onderwerp genoemde 
nummer ingeschreven aanvraag om vergunning ingevolge de Hinderwet en 
de ontwerp-beschikking daarop , overeenkomstig a r t i k e l 12 en 29 van de 
Wet Algemene Bepalingen Mil ieuhygia ie z i j n bekend gemaakt. 

Een exemplaar van de kennisgeving en de ontwerp-beschikking g e l i e v e u 
bi jgaand aan t e t r e f f e n . 

Burgeme^^^g ^ejifjethouders van Brake l , 
hst hoofd van de afdelino 
Algems 

Bijl. 
Kons. 
Typ. 
Koll. 
Afschr. 

K 
vdL 



GEMEENTE BRAKEL 
Nr.: 

Inzake: 

Burgemeester en wethouders van Brakel maken ter voldoening aan 
het bepaalde in artikel 12 en 29, eerste lid van de Wet Algemene 
Bepalingen Milieuhygiëne bekend, dat op 1 juli 1983 bij hen aan
vragen in procedure zijn genomen om vergunning ingevolge de Hin . 
derwet van: 

1. M.A. de Geus, Waaldijk 33 te Zuilichem voor het oprichten en 
in werking houden van een agrarisch bedrijf aan de Waaldijk 33 

' te Zuilichem; ,,.̂  

2. A. Kolbach, Bevingweg 3 te Brakel voor het oprichten en in 
werking houden van een agrarisch bedrijf aan de Bevingweg 3 
te Brakel; 

3. de Gebr. Maas, Eendenkade 4 te Aalst voor het oprichtoi en in 
werking houden van een veeteeltbedrijf aan de Eendenkade 4 te 
Aalst; 

4. J.W. Brienen, Maasdijk 34 te Poederoijen voor het oprichten en 
in werking houden van een veeteeltbedrijf aan de Maasdijk 34 te 
Poederoijen; 

5. T.C. Bok, Maasdijk 36 te Poederoijoi voor het oprichten en in 
werking houden van een gemengd bedrijf (tuinbouw en veeteelt) 
aan de Maasdijk 36 te Poederoijen; 

6. G. van Kooi, Groenesteeg 7 te Brakel voor het oprichten en in 
werking houden van een gemengd bedrijf (veeteelt en tuinbouw) 
aan de Groenesteeg 7 te Brakel; 

1. R.' van Woudenbergh, Capreton 2 te Aalst voor het oprichten en 
in werking houdai van eoi veeteeltbedrijf aan de Capretcn 2 
te Aalst; 

8. J. en J. Vijverberg, Zeedijk 2 te Zuilichem voor het oprichten 
en in werking houden van een agrarisch bedrijf aan de Zeedijk 2 
te Zuilichem. 

9. Gebr. Versteeg, Burg. Posweg 14 te Brakel voor het oprichten 
en in werking houden van een agrarisch bedrijf aan de Burg. Pos
weg 14 te Brakel; :\ • , ^̂..̂  ' « 

10. fa. J. v.d. Zalm en kinderen. Zeedijk 1 te Aalst voor het oprich
ten en in werking houden van een veeteeltbedrijf aan de Zeedijk 1 
te Aalst; 

11. J.M.Q. Peet, Maasdijk 104 te Poederoijoi voor het hebbai van een 
tweetal mestvaalten aan de Maasdijk 104 te Poederoijen; 

■a . , ■ .  , . . ; 
V . . \ - . . : / 2
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12. Gebr. Sterk, Maasdijk 73 te Aalst voor het oprichten en in werking 
houden van een veeteeltbedrijf annex loonbedrijf aan de Maasdijk 73 
te Aalst; 

dat zij voornemens zijn de vergunningen te verlenen onder voorwaarden 
om gevaar, schade of hinder te voorkomen. 

De aanvraag, de ontwerp-beschikking alsmede andere ter zake zijnde stuk
ken liggen met ingang van heden tot en met 21 augustus 1983 ter inzage 
op alle werkdagen in het gemeentehuis, afdeling Algemene Zaken van 09.00-
12.00 uur en van 16.30-17.30 uur en voorts op maandagavond van 19.00-
22.00 uur in het dorpshuis te Brakel, Dwarssteeg 2-4. 

Indien daarom telefonisch wordt verzocht kunnen tot één week voor boven
genoemde datum mondeling bezwaren worden ingebracht, waarbij dan tevens 
gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling over de aanvraag 
tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen. 

Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen tot bovengenoemde datum bij ons col
lege worden ingebracht en diaioi te worden gezonden aan: 
Burgemeester en wethouders van Brakel, Postbus 1, 5306 ZG Brakel. 

Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persocnlijke 
gegevQis niet bekend te maken. 

Zij vestigen er tenslotte de aandacht op dat degenen, die bezwaren heb
ben ingebracht op de wijze als boven omschreven, en de belanghebbenden, 
die aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, 
naar aanleiding van de beschikking beroep kunnen instellen bij de Kroc«i. 

Brakel, 21 juli 1983. ' 

Burgemeester en wethouders voornoemd, 



GEMEENTE BRAKEL 
Postbus 1 

5306 ZG Brakel 
Tel. 04187-2491 

Giro 872399 

Uw brief van: 
Uw l<enmerk: 
Ons l<enmerl<:'2'4"3"3 

Aan de heer Direkteur van de Technische 
Dienst Bommelerwaard, 
Postbus 10003, 
5300 DA ZALTBOMMEL. 

Onderwerp: Toezending cntwerpbeschikkingen, 
; ; alsmede koinisgeving. 

BRAKEL, 21 juli 1983. 

BQt.' 
Kons. 
Typ. 
Koll. 
Afschr. 

K 
vdL 

-,-

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 13, 2e lid en artikel 19, 2e 
lid van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne doen wij u bijgaand een 
exemplaar van de kennisgeving, alsmede de ontwerpbeschikking toekomen 
met betrekking tot de aanvragen om vergunning ingevolge de Hinderwet van: 

1. M.A. de Geus, Waaldijk 33 te Zuilichem voor het oprichten en in werking 
hoixJen van een agrarisch bedrijf aan de Waaldijk 33 te Zuilichem; 

2. A. Kolbach, Bevingweg 3 te Brakel voor het oprichten en in werking hou
den van een agrarisch bedrijf aan de Bevingweg 3 te Brakel; 

3. de Gebr. Maas, Eendenkade 4 te Aalst voor het oprichten en in werking 
houdai van een veeteeltbedrijf aan de Eendoikade 4 te Aalst; 

4. J.W, Brienen, Maasdijk 34 te Poederoijen voor het oprichtoi ai in werking 
houden van een veeteeltbedrijf aan de Maasdijk 34 te Poederoijen; 

5. T.C. Bok, Maasdijk 36 te Poederoijen voor het oprichten en in werking hou
den van een gemengd bedrijf (tuinbouw en veeteelt) aan de Maasdijk 36 te 
Poederoijen; 

6. G. van Kooi, Groenesteeg 7 te Brakel voor het oprichten en in werking hou
den van een gemengd bedrijf (veeteelt en tuinbouw) aan de Groenesteeg 7 
te Brakel; ; :,, 

7. R. van Woudenbergh, Capreton 2 te Aalst voor het oprichten en in werking 
houden van een veeteeltbedrijf aan de Capreton 2 te Aalst; 

8. J. en J. Vijverberg, Zeedijk 2 te Zuilichem voor het oprichten en in wer
king houden van een agrarisch bedrijf aan de Zeedijk 2 te Zuilichem; 

• •: .. ■ ■:''.̂: : • V  2 
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9. Gebr. Versteeg, Burg. Posweg 14 te Brakel voor het oprichten en in 
werking houden van een agrarisch bedrijf aan de Burg. Posweg 14 te 
Brakel; 

10. fa. J. v.d. Zalm en kinderen. Zeedijk 1 te Aalst voor het oprichtoi 
en in werking houden van een veeteeltbedrijf aan de Zeedijk 1 te Aalst; 

11. J.M.Q. Peet, Maasdijk 104 te Poederoijen voor het hebben van e&\ twee
tal mestvaaltoi aan de Maasdijk 104 te Poederoijoi; 

12. Gebr. Sterk, Maasdijk 73 te Aalst voor het oprichten en in werking hou
den van een veeteeltbedrijf annex loonbedrijf aan de Maasdijk 73 te 
Aalst. 

Tot het einde van de in de kennisgeving genoemde bezwarentermijn bestaat 
de gelegenheid advies uit te brengen e.g. bezwaren in te brengen naar aan
leiding van de aanvraag en de ontwerp-beschikking. ^ 

Burgemeester en wethouders van Brakel, 
namens dezen 
Arge'Zi:!:^«««*/'né 



. 1 

GEMEENTE BRAKEL 
Postbus 1 

5306 ZG Brakel 
Tel. 04187-2491 

Giro 872399 

Uw brief van: 
Uw kenmerk: 
Ons kenmerk : ' ^ ' p ) 0 

Aan de Inspekteur van de Volksgezondheid 
en de Milieuhygiëne, 
Pels Rijckenstraat 1, 
ARNEffiM. 

Onderwerp: Toezending cxitwerp-beschikkingen, 
alsmede ko in i sgev ing . ' 

BRAKEL, 21 j u l i 1983, 

'■■^^ '■ \ " 

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 13, 2e lid en artikel 19, 2e 
lid van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne doen wij u bijgaand een 
exemplaar van de kennisgeving, alsmede de ontwerpbeschikking toekomen 
met betrekking tot de aanvragen om vergunning ingevolge de Hinderwet van: 

1. M,A. de Geus, Waaldijk 33 te Zuilichem voor het oprichten en in werking 
houden van een agrarisch bedrijf aan de Waaldijk 33 te Zuilichem; 

2. A. Kolbach, Bevingweg 3 te Brakel voor het oprichten en in werking hou
den van een agrarisch bedrijf aan de Bevingweg 3 te Brakel; 

3. de Gebr. Maas, Eendenkade 4 te Aalst voor het oprichten en in werking 
houden van een veeteeltbedrijf aan de Eendenkade 4 te Aalst; 

4. J.W. Brienen, Maasdijk 34 te Poederoijen voor het oprichten en in werking 
houden van een veeteeltbedrijf aan de Maasdijk 34 te Poederoijen; 

5. T.C. Bok, Maasdijk 36 te Poederoijen voor het oprichten en in werking hou
den van een gemengd bedrijf (tuinbouw en veeteelt) aan de Maasdijk 36 te 
Poederoijen; 

6. G. van Kooi, Groenesteeg 7 te Brakel voor het oprichten en in werking hou
den van een gemengd bedrijf (veeteelt &r\ tuinbouw) aan de Groenesteeg 7 

. te Brakel; 

Bijl. t 
Kons. 
Typ. 
Koll. 
Afschr. : 

.'■ > ■ 

K 
vdL 

7. R. van Woudenbergh, Capreton 2 te Aalst voor het oprichten en in werking 
houden van een veeteeltbedrijf aan de Capreton 2 te Aalst; 

8. J. en J. Vijverberg, Zeedijk 2 te Zuilichem voor het oprichten en in wer
.. king houden van een agrarisch bedrijf aan de Zeedijk 2 te Zuilichem; 

■' ■ ^ : ■■.":' 2
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9. Gebr, Versteeg, Burg. Posweg 14 te Brakel voor het oprichten en in 
werking houden van een agrarisch bedrijf aan de Burg. Posweg 14 te 
Brakel; 

10. fa. J. v.d. Zalm en kinderen, Zeedijk 1 te Aalst voor het oprichten 
en in werking houden van een veeteeltbedrijf aan de Zeedijk 1 te Aalst; 

11. J.M.Q. Peet, Maasdijk 104 te Poederoijen voor het hebben van een twee
tal mestvaalten aan de Maasdijk 104 te Poederoijen; 

12. Gebr. Sterk, Maasdijk 73 te Aalst voor het oprichten en in werking hou
den van een veeteeltbedrijf annex loonbedrijf aan de Maasdijk 73 te 
Aalst. 

Tot het einde van de in de kennisgeving genoemde bezwarentermijn bestaat 
de gelegenheid advies uit te brengen e.g. bezwaren in te brengen naar aan
leiding van de aanvraag en de ontwerp-beschikking. 

Burgemeester en wethouders van Brakel, 
namens dazen, 
het hoofd van de afde(jng 
AlgemeuMiSJcen 



GEMEENTE BRAKEL 
Postbus 1 

5306 ZG Brakel 
Tel. 04187-2491 

Giro 872399 

Uw brief van: 
Uwkenmerl<: 
Ons l<enmerk:''2^1|0 

Aan de HoofdinspekteurDirekteur van de 
Arbeid, Hoofd van het 7e Distrikt 
der Arbeidsinspektie, 
Eusebiusplein 1, 
6811 HE ARNHEM. V 

Onderwerp: Toezending ontwerpbeschikkingen, 
alsmede kennisgeving. 

BRAKEL, 21 juli 1983. 

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 13, 2e lid en artikel 19, 2e 
lid van de Wet Algemene Bepalingen Milieiohygiëne doen wij u bijgaand een 
exemplaar van de kennisgeving, alsmede de ontwerpbeschikking toekomen 
met betrekking tot de aanvragen om vergunning ingevolge de Hinderwet van: 

1. M.A. de Geus, Waaldijk 33 te Zuilichem voor het oprichtei en in werking 
houden van een agrarisch bedrijf aan de Waaldijk 33 te Zuilichem; 

2. A. Kolbach, Bevingweg 3 te Brakel voor het oprichten &n in werking hou
den van een agrarisch bedrijf aan de Bevingweg 3 te Brakel; 

3. de Gebr. Maas, Eendenkade 4 te Aalst voor het oprichten en in werking 
houden van een veeteeltbedrijf aan de Eendenkade 4 te Aalst; 

4. J.W. Brienen, Maasdijk 34 te Poederoijen voor het oprichten en in werking 
houden van eai veeteeltbedrijf aan de Maasdijk 34 te Poederoijen; 

5. T.C. Bok, Maasdijk 36 te Poederoijen voor het oprichten en in werking hou
den van een gemengd bedrijf (tuinbouw en veeteelt) aan de Maasdijk 36 te 
Poederoijen; 

6. G. van Kooi, Groenesteeg 7 te Brakel voor het oprichtoi en in werking hou
den van een gemengd bedrijf (veeteelt en tuinbouw) aan de Groenesteeg 7 
te Brakel; 

Bijl. 
Kons. 
Typ. 
Koll. 
Afschr. 

K 
vdL 

7. R. van Woudenbergh, Capreton 2 te Aalst voor het oprichten en in werking 
houden van een veeteeltbedrijf aan de Capreton 2 te Aalst; 

8. J. en J. Vijverberg, Zeedijk 2 te Zuilichem voor het oprichten en in wer
king houden van een agrarisch bedrijf aan de Zeedijk 2 te Zuilichem; 

̂ - ■■■  ../■■■  2 
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9. Gebr. Versteeg, Burg. Posweg 14 te Brakel voor het oprichten en in 
werking houden van een agrarisch bedrijf aan de Burg. Posweg 14 te 
Brakel; 

10. fa. J. v.d. Zalm ai kinderen. Zeedijk 1 te Aalst voor het oprichten 
en in werking houden van een veeteeltbedrijf aan de Zeedijk 1 te Aalst; 

11. J.M.Q. Peet, Maasdijk 104 te Poederoijai voor het hebben van een twee
tal mestvaalten aan de Maasdijk 104 te Poederoijen; 

12. Gebr. Sterk, Maasdijk 73 te Aalst voor het oprichten en in werking hou
den van een veeteeltbedrijf annex locïibedrijf aan de Maasdijk 73 te 
Aalst. 

Tot het einde van de in de kennisgeving genoemde bezwar ai termijn bestaat 
de gelegenheid advies uit te brengen c.q. bezwaren in te brengai naar aan
leiding van de aanvraag en de ontwerp-beschikking. -

Burgemeester en wethouders van Brakel, 
namons dezon, 
het hoofd van de afdelirjg 
Algec ^ 



GEMEENTE BRAKEL 
Postbus 1 

5306 ZG Brakel 
Tel. 04187-2491 

Giro 872399 

Uw brief van: 
Uwkenmerl<: 
Onsl<enmerk: 2879 

Aan de Hoofdinspekteur-Direkteur van de 
Arbeid, Hoofd van het 7e Distrikt 
der Arbeidsinspektie, 
Eusebiusplein 1, - ' ', 
6811 HE ARNHEM, 

Onderwerp: Toezending aanvragen 
Hinderwet diverse 
personen. 

BRAKEL, 26 juli 1983. 

Ter completering van de stukken U toegezonden bij brief van 21 juli 
1983, betreffende uitvoering van artikel 13, tweede lid en artikel 19, 
tweede lid van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne, zenden wij U 
hierbij een exemplaar van de aanvraag om een vergunning ingevolge de 
Hinderwet van de in de kennisgeving genoemde personen c.q. bedrijven. 

Burgemeester en wethouders van Brakel, 
Namens dezen. 
Het hoofd van de afdeling Algemaie Zaken, 
b/a 

Kleefman. 

Bijl. 
Kons. 
Typ. 
Koll. 
Afschr. 

KI 
vdL 
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STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID 

inspectie van de volksgezondheid voor de hygiëne van het milieu 
voor Gelderland 

Pels Rijckenstraat 1 
Arnhem, 
Telefoon (085) 528880 
Telex 45787 rivom nl 
Correspondentie uitsluitend: 
Postbus 9013 
6800 DR ARNHEM 
tegenover station NS (Sonsbeekzijde) 

AAN: Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente B r a k e l 
5306 BA BRAKEL 

Ingekomen - ' AUG. 1983 
% 

vergaaermg D «n w 
d.d. nr 

Uv̂ f brief : d . d . 2 1 - 0 7 - 8 3 
Uw kenmerk : 
Ons kenmerk: WABM 1 7 8 5 / 8 3 / j u / y g 

|pnderwerp : verzoek hinderwetvergunnln 
naam aanvrager : Gebr . S t e r k 
adres inrichting: Maasdi jk 73 

Aalst 

akk 

w 

w 

V k e.. bespr afw 

Amhei f), 1 augustus 1983 

beslissing 

eerst rappor) van 

afdoen cioof '-t? 
De stukken met betrekking tot bovenvej?melde vergunningsaan
vrage geven mij geen aanleiding tot het maken van opmerkingen, 
Gezien de aard en de situering van de inrichting acht ik het 
niet nodig u in deze procedure nader van advies te dienen. 
Mocht er bij u in een later stadium toch behoefte bestaan om 
mijn oordeel te vernemen, dan kunt u hiertoe contact opnemen 
met mijn dienst. 
Overigens behoud ik mij het recht voor om alsnog ongevraagd 
advies uit te brengen, indien feiten die mij thans nog niet 
bekend zijn, hiertoe aanleiding mochten geven. 

De regionale inspecteur van de volksgezondheid 
voor de milieuhygiënej 

Bijlagen: 

Verzoeke ons kenmerk, dagtekening en onderwerp In uw antwoord te vermelden. 
H.I.M.H. 61 - 823061 



GEMEENTE BRAKEL 
Postbus 1 

5306 ZG Brakel 
Tel. 04187-2491 

Giro 872399 

Uw brief van: 
Uw kenmerk: 
Ons kenmerk: 

Aan de Arbeidsinspectie 
Postbus 9036 
6800 EV ARNHEM 

Onderwerp:Toezending beschikking en 
kennisgeving Hinderwet di
verse personen 

BRAKEL, 28 maart 1984 

Bijl. 
Kons. 
Typ. 
Koll. 
Afschr. 

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 31» eerste en vijfde lid, 
van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne doen wij u hierbij een 
exemplaar toekomen van een beschikking ingevolge de Hinderwet alsmede 
van de kennisgeving daarvan, als bedoeld in het tweede lid onder c 
van genoemd artikel, met betrekking tot de aanvragen om Hinderwetver
gunning van: 
1. S. van Dalen, Flegelstraat 2 te Brakel voor het oprichten, in wer

king hebben en houden van een agrarisch bedrijf aan Flegelstraat 2 
;,. te B r a k e l ; . .:. :. ;..■ v../.;:, \ •■:,, ■;•.. .„vVaiï ;.';.n .̂ L'..; ;.._.;■ ;:!., 
2. A. Kolbach, Bevingweg 3 te Brakel voor het oprichten, in werking 

brengen en houden van een agrarisch bedrijf aan Bevingweg 3 te Brakel; 
3. Gebr. Maas, Eendenkade 4 te Aalst voor het oprichten, in werking 

hebben en houden van een veeteeltbedrijf aan Eendenkade 4 te Aalst; 
4» J.W. Brienen, Maasdijk 34 te Poederoijen voor het oprichten, in wer

king hebben en houden van een veeteeltbedrijf aan Maasdijk 34 te 
Poederoijen; 

5. T.C. Bok, Maasdijk 56 te Poederoijen voor het oprichten, in werking 
hebben en houden van een gemengd bedrijf (tuinbouw en veeteelt) aan 
Maasdijk 36 te Poederoijen; 

6. G. van Kooij, Groenesteeg 7 te Brakel voor het oprichten, in werking 
hebben en houden van een gemengd bedrijf (tuinbouw en veeteelt) aan 
Groenesteeg 7 te Brakel; 

7. R. van Voudenbergh, Capreton 2 te Aalst voor het oprichten, in wer
king brengen en houden van een ligboxenstal aan Capreton 2 te Aalst; 

8. J. en J. Vijverberg, Zeedijk 2 te Zuilichem voor het oprichten, in 
werking hebben en houden van een agrarisch bedrijf aan Zeedijk 2 
te Zuilichem; 

' ■ ■ ■ ' ■"  2 



9. Gebr. Versteeg, Burg. Posweg I4 te Brakel voor het oprichten, in wer
king hebben en houden van een agrarisch bedrijf aan Burg. Posweg I4 
te Brakel; 

10. Fa. J. v.d. Zalm en kinderen. Zeedijk 1 te Aalst voor het oprichten, 
in werking brengen en houden van een veehouderij aan Zeedijk 1 te Aalst; 

11. J.M.Q. Peet, Maasdijk 1O4 te Poederoijen voor het oprichten, in wer
king brengen en houden van 2 mestvaalten aan Maasdijk IO4 te Poederoijen: 

12. Gebr. Sterk, Maasdijk 73 te Aalst voor het oprichten, in werking brengen 
en houden van een veeteeltbedrijf annex loonbedrijf aan Maasdijk 73 
te Aalst, 

Burgemeester en wethouders van Brakel, 
Namens dezen het hoofd van de afdeling 
Algemene Zaken, 

• 



GEMEENTE BRAKEL 
Postbus 1 

5306 ZG Brakel 
Tel. 04187-2491 

Giro 872399 

Uw brief van: 
Uw l<enmerk: 
Ons kenmerk: 

Aan de Inspecteur van de volksgezondheid 
voor de hygiëne van het milieu voor 
Gelderland, 
Pels Hijckenstraat 1 
6814 DK ARNHEM 

Onderwerp: Toezending beschikking en 
kennisgeving Hinderwet di
verse personen 

BRAKEL,28 maart 1984 

Bijl. 
Kons. 
Typ. 
Koll. 
Afschr. 

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 51 » eerste en vijfde lid, 
van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne doen wij u hierbij een 
exemplaar toekomen van een beschikking ingevolge de Hinderwet alsmede 
van de kennisgeving daarvan, als bedoeld in het tweede lid onder c 
van genoemd artikel, met betrekking tot de aanvragen om Hinderwetver
gunning van: 
1. S. van Dalen, Plegelstraat 2 te Brakel voor het oprichten, in wer

king hebben en houden van een agrarisch bedrijf aan Plegelstraat 2 
te Brakel; 

2. A. Kolbach, Bevingweg 3 te Brakel voor het oprichten, in werking bren
gen en houden van een agrarisch bedrijf aan Bevingweg 5 "te Brakel; 

3. Gebr. Maas, Eendenkade 4 te Aalst voor het oprichten, in werking 
hebben en houden van een veeteeltbedrijf aan Eendenkade 4 te Aalst; 

4. J.W. Brienen, Maasdijk 54 te Poederoijen voor het oprichten, in wer
king hebben en houden van een veeteeltbedrijf aan Maasdijk 54 te 
Poederoijen; 

5' T.C. Bok, Maasdijk J>6 te Poederoijen voor het oprichten, in werking 
hebben en houden van een gemengd bedrijf (tuinbouw en veeteelt) aan 
Maasdijk 56 te Poederoijen; 

6. G. van Kooij, Groenesteeg 7 te Brakel voor het oprichten, in werking 
hebben en houden van een gemengd bedrijf (tuinbouw en veeteelt) aan 
Groenesteeg 7 te Brakel; 

7. R. van Woudenbergh, Capreton 2 te Aalst voor het oprichten, in wer
king brengen en houden van een ligboxenstal aan Capreton 2 te Aalst; 

8. J. en J. Vijverberg, Zeedijk 2 te Zuilichem voor het oprichten, in 
werking hebben en houden van een agrarisch bedrijf aan Zeedijk 2 te 
Zuilichem; 

-2-



9. Gebr, Versteeg, Burg. Posweg 14 te Brakel voor het oprichten, in wer
king hebben en houden van een agrarisch bedrijf aan Burg. Posweg 14 
te Brakel; 

10. Fa. J. v.d. Zalci en kinderen, Zeedijk 1 te Aalst voor het oprichten, 
in werking brengen en houden van een veehouderij aar. Zeedijk 1 te Aalst; 

11. J.M.Q. Peet, Maasdijk 104 te Poederoijen voor het oprichten, in wer
king brengen en houden van 2 mestvaalten aan Maasdijk 104 te Poederoijen; 

12. Gebr. Sterk, Maasdijk 73 te Aalst voor het oprichten, in werking brengen 
en houden van een veeteeltbedrijf annex loonbedrijf aan Maasdijk 73 
te Aalst. • . :: 

Burgemeester en wethouders van Brakel, 
Namens dezen het hoofd van de afdeling 
Algemene Zaken, 

PÊ\;cCvj^<^cli:o 



GEMEENTE BRAKEL 
Postbus 1 

5306 ZG Brakel 
Tel. 04187-2491 

Giro 872399 

Uw brief van: 
Uw l<enmerk: 
Ons kenmerk: 

Aan de Technische Dienst "Bommeler
waard" 
Postbus 10003 
5300 DA ZALTBOMMEL 

Onderwerp: Toezending beschikking en 
kennisgeving Hinderwet di
verse personen 

BRAKEL, 28 maart 1984 

«iü. 
Kons. 
Typ. 
Koll. 
Afschr. 

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 31> eerste en vijfde lid, 
van de V/et algemene bepalingen milieuhygiëne doen wij u hierbij een 
exemplaar toekomen van een beschikking ingevolge de Hinderwet alsmede 
van de kennisgeving daarvan, als bedoeld in het tweede lid onder c 
van genoemd artikel, met betrekking tot de aanvragen om Hinderwetver
gunning van: 
1. S. van Dalen, Flegelstraat 2 te Brakel voor het oprichten, in wer

king hebben en houden van een agrarisch bedrijf aan Flegelstraat 2 
te Brakel; 

2. A. Kolbach, Bevingweg 3 te Brakel voor het oprichten, in werking 
brengen en houden van een agrarisch bedrijf aan Bevingweg 3 te Brakel; 

5« Gebr. Maas, Eendenkade 4 te Aalst voor het oprichten, in werking 
hebben en houden van een veeteeltbedrijf aan Eendenkade 4 te Aalst; 

4. J.W. Brienen, Maasdijk 34 te Poederoijen voor het oprichten, in wer
king hebben en houden van een veeteeltbedrijf aan Maasdijk 34 te 
Poederoijen; 

5. T.C. Bok, Maasdijk 36 te Poederoijen voor het oprichten, in werking 
hebben en houden van een gemengd bedrijf (tuinbouw en veeteelt) aan 
Maasdijk 36 te Poederoijen; 

é. G. van Kooij, Groenesteeg 7 te Brakel voor het oprichten, in wer
king hebben en houden van een gemengd bedrijf (tuinbouw en veeteelt) 
aan Groenesteeg 7 te Brakel; 

7. R. van Woudenbergh, Capreton 2 te Aalst voor het oprichten, in wer
king brengen en houden van een ligboxenstal aan Capreton 2 te Aalst; 

8. J. en J. Vijverberg, Zeedijk 2 te Zuilichem voor het oprichten, in 
werking hebben en houden van een agrarisch bedrijf aan Zeedijk 2 te 
Zuilichem; 
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9. Gebr. Versteeg, Burg. Posweg I4 te Brakel voor het oprichten, in wer
king hebben en houden van een agrarisch bedrijf aan 3urg. Posweg I4 
te Brakel; 

10. Fa. J. v.d. Zalm en kinderen, Zeedijk 1 te Aalst voor het oprichten, 
in werking brengen en houden van een veehouderij aan Zeedijk 1 te Aalst; 

11. J.iM.Q. Peet, Maasdijk 104 te Poederoijen voor het oprichten, in wer
king brengen en houden van 2 mestvaalten aan Maasdijk 104 te Poederoijen: 

12. Gebr. Sterk, Maasdijk 73 te Aalst voor het oprichten, in werking brengen 
en houden van een veeteeltbedrijf annex loonbedrijf aan Maasdijk 75 
te Aalst. 

Burgemeester en wethouders van Brakel, 
Namens dezen het hoofd van de afdeling 
Algemene Zaken, 

rSjcvWAclto 
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GEMEENTE BRAKEL 
Nr. 
Inzake:Hinderwetvergunning diverse personen. 

De procedure ingevolge de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne 
is zo ver gevorderd, dat thans een Hinderwetvergunning kan wor
den verleend aan: 

1 S. van Dalen, Flegelstraat 2 te Brakel voor het oprichten, 
in werking hebben en houden van een agrarisch bedrijf aan 
Flegelstraat 2 te Brakel; 
A. Kolbach, Bevingweg 5 te Brakel voor het oprichten, in wer
king brengen en houden van een agrarisch bedrijf aan Beving
weg 5 te Brakel; 
Gebr. Maas, Eendenkade 4 te Aalst voor het oprichten, in wer
king hebben en houden van een veeteeltbedrijf aan Eendenkade 
4 te Aalst; 

»K 4. 

_t 

J.y. Brienen, Maasdijk 54 te Poederoijen voor het oprichten, 
in werking hebben en houden van een veeteeltbedrijf aan Maas
dijk 34 te Poederoijen; 

— ^, Poederoijen 
fi ii 2 7 fëSi 1984 nf. 4 j_j 5. T.C. Bok, Maasdijk 56 te ~~~,.—voor het oprichten, in wer

king hebben en houden van een gemengd bedrijf (tuinbouw en 
veeteelt) aan Maasdijk 56 te Poederoijen; 
G. van Kooij, Groenesteeg 7 te Brakel voor het oprichten, in 
werking hebben en houden van een gemengd bedrijf (tuinbouw 
en veeteelt) aan Groenesteeg 7 te Brakel; 
R. van Woudenbergh, Capreton 2 te Aalst voor het oprichten, 
in werking brengen en houden van een ligboxenstal aan Capre
ton 2 te Aalst; 

j ntdoen door 

i E^-ji.issing 

/2 iLmM ^ A^Jf^J 

Aan:Burge mee s t e r 
en w e t h o u d e r s 
van Brake l 

10. 

11 

J. en J. Vijverberg, Zeedijk 2 te Zuilichem voor het oprich
ten, in werking hebben en houden van een agrarisch bedrijf 
aan Zeedijk 2 te Zuilichem; 
Gebr. Versteeg, Burg. Posweg I4 te Brakel voor het oprichten, 
in werking hebben en houden van een agrarisch bedrijf aan 
Burg. Posweg I4 te Brakel; 
Fa. J. v.d. Zalm en kinderen. Zeedijk 1 te Aalst voor het op
richten, in werking brengen en houden van een veehouderij aan 
Zeedijk 1 te Aalst; 
J.M.Q. Peet, Maasdijk 104 te Poederoijen voor het oprichten, 
in werking brengen en houden van 2 mestvaalten aan Maasdijk 
104 te Poederoijen; 
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12. Gebr. Sterk, Kaasdijk 75 te Aalst voor het oprichten, in werking 
trengen en houden van een veeteeltbedrijf annex loonbedrijf aan 
Waasdijk 73 te Aalst. 

Ik stel u voor te besluiten de gevraagde vergunningen te verlenen. 

Brakel, 21 maart 1984. 
Algemene Zaken, 

A.S. van der Linden. 
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Burgemeester en wethouders van Brakel; 
gelet op artikel J"! van de V/et algemene bepalingen milieuhygiëne; 
maken bekend, dat door hen, onder een aantal voorschriften om gevaar, schade 
of hinder voor de omgeving te ondervangen, op 27 maart 1984 de vergunningen 
zijn verleend ingevolge de Hinderwet naar aanleiding van de aanvragen van: 
a. S. van Dalen 

te Brakel 
voor het oprichten, in werking hebben en houden van een agrarisch bedrijf, 
gelegen aan Flegelstraat 2 te Brakel; 

b. A. Kolbach 
te Brakel 
voor het oprichten, in werking brengen en houden van een agrarisch be
drijf, gelegen aan Bevingweg 3 te Brakel; 

c. Gebr. Maas 
te Aalst 
voor het oprichten, in werking hebben en houden van een veeteeltbedrijf, 
gelegen aan Eendenkade 4 te Aalst; 

d. J.W. Brienen 
te Poederoijen 
voor het oprichten, in werking hebben en houden van een veeteeltbedrijf, 
gelegen aan Maasdijk 54 te Poederoijen; 

e. T.C. Bok 
te Poederoijen 
voor het oprichten, in werking hebben en houden van een gemengd bedrijf 
(tuinbouw en veeteelt), gelegen aan Maasdijk J>6 te Poederoijen; 

f. G. van Kooij 
te Brakel 
voor het oprichten, in werking hebben en houden van een gemengd bedrijf 
(tuinbouw en veeteelt), gelegen aan Groenesteeg 7 te Brakel; 

g. R. van Woudenbergh 
te Aalst 
voor het oprichten, in werking brengen en houden van een ligboxenstal, 

, gelegen aan Capreton 2 te Aalst; 
h. J. en J. Vijverberg 

te Zuilichem 
voor het oprichten, in werking hebben en houden van een agrarisch bedrijf, 
gelegen aan Zeedijk 2 te Zuilichem; 

i. Gebr. Versteeg 
te Brakel 
voor het oprichten, in werking hebben en houden van een agrarisch bedrijf, 
gelegen aan Burg. Posweg 14 te Brakel; 

j. Fa. J. v.d. Zalm en kinderen 
te Aalst 
voor het oprichten, in werking brengen en houden van een veehouderij, 
gelegen aan Zeedijk 1 te Aalst; , ■ 

k. J.M.Q. Peet \ /.̂ /' 
te Poederoijen 
voor het oprichten, in werking brengen en houden van 2 mestvaalten, gele
gen aan Maasdijk 104 te Poederoijen; 

1. Gebr. Sterk 
te Aalst 
voor het oprichten, in werking brengen en houden van een veeteeltbedrijf 
annex loonbedrijf, gelegen aan Maasdijk 75 te' Aalst 
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De beschikkingen en alle ter zake zijnde stukken liggen op het gesseentehuis, 
afdeling Algemene Zaken ter inzage en wel van 5 april 19B4 tot 4 nei 1984 
elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en elke woensdagmiddag van 14.00 
uur tot 17.30 uur en voorts na telefonische afspraak op maandagavond in het 
dorpshuis van Brakel, Dwarssteeg 2-4 te Brakel van 19.00 uur tot 22.00 uur. 

Ingevolge artikel 44, tweede lid van de Wet algemene bepalingen milieu
hygiëne staat tot 4 mei I984 beroep open bij de Kroon voor: 

a. de aanvrager; 
b. de betrokken adviseurs; 
c. degene, die overeenkomstig artikel 20, 21 of 22, tweede lid of 28, 

eerste lid, onder c. van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne be
zwaren hebben ingebracht; 

d. enige andere belanghebbende, die aantoont dat hij redelijkerwijs niet 
in staat is geweest overeenkomstig artikel 20, 21 of 22, tweede lid of 
28, eerste lid onder c. van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne 
bezwaren in te brengen. 

De beschikkingen worden na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij 
voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 60a van 
de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de 
beschikkingen danwei tot het treffen van een voorlopige voorziening. 
Het beroepschrift moet worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en 
moet worden gezonden aan de Raad van State, afdeling voor de geschillen 
van bestuur. Binnenhof 1, 2515 -AA ' s-Gravenhage, 
Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht 
aan de voorzitter van de afdeling voor de geschillen van bestuur van de 
Raad van State. 
De beschikking(en) worden niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. 



GEMEENTE BRAKEL 
Postbus 1 

5306 ZG Brakel 
Tel. 04187-2491 

Giro 872399 

Uw brief van: 
Uw kenmerk: 
Ons kenmerk: 

Aan gebr. Sterk 

Maasdijk 75 

5508 JB AALST 

Onderwerp: Hinderwetvergunning BRAKEL, 28 maart 1984 

Bijl. 
Kons. 
Typ. 
Koll. 
Afschr. 

Hierdoor delen wij u mede, dat wij u bij besluit van 2? maart 1984 
nr. 21 vergunning ingevolge de Hinderwet hebben verleend met betrek
king tot de inrichting gelegen aan Maasdijk 75 te Aalst. 

Een exemplaar van de kennisgeving als bedoeld in artikel 51 lid 2 
onder c. van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne doen wij u 
hierbij toekomen, ^ 

Tegen betaling der leges ad ƒ 100,— zal u de vergunning ter gemeente-
secretarie, afdeling Burgerzaken en Interne Zaken worden uitgereikt, 
danwei na storting of overschrijving van dit bedrag op postrekening 
nummer 1945524 ten name van de Beheerder Legeskas worden toegezonden. 

Burgemeester en wethouders van Brakel, 
Namens dezen het hoofd van de afdeling 
Algemene Zaken, 

'RSOCLUYXCUIO. 
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