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Geachte heer Jaspers,
U heeft op 19 december 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend
voor het toepassen van zg. klauterkooien in uw nertsenhouderij, gelegen aan de
Kluizerdijk 90 te Valkenswaard. In deze brief informeren wij u over de beslissing op uw
aanvraag.
Verlenen omgevingsvergunning
Wij hebben besloten de omgevingsvergunning te verlenen. De vergunning hebben wij
bij deze brief bijgevoegd. Aan de vergunning kunnen voorschriften zijn verbonden die u
moet naleven. Wij raden u dan ook aan om de vergunning met de bijbehorende bijlagen
zorgvuldig door te nemen. Dit kan veel misverstanden voorkomen.
Publicatie
De verleende omgevingsvergunning wordt één dezer dagen gepubliceerd in de
Kempener Koerier. Belanghebbenden (bijvoorbeeld buren) die menen door dit besluit
rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen binnen zes weken na de dag dat het
besluit bekend is gemaakt aan de aanvrager, bij ons college een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen. Zolang de mogelijkheid van bezwaar open staat is een
vergunning niet onherroepelijk. Het gebruik maken van een niet onherroepelijke
vergunning geschiedt op eigen risico.

e-mail
gemeente@valkenswaard.nl
homepage
www.valkenswaard.nl
Omschrijving

Burgerlijk wetboek
In het Burgerlijk Wetboek (boek 5, titel 4) staan rechten en plichten van burgers
vermeld. Wij wijzen u erop dat er rechten van derden worden genoemd, die er mogelijk
voor zorgen dat u geen gebruik kunt maken van uw omgevingsvergunning.
Betaling leges
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning bent u
ingevolge de legesverordening geen leges verschuldigd.
Handhaving in afwijking van de verleende omgevingsvergunning
Het is niet toegestaan af te wijken van de verleende omgevingsvergunning. Wij raden u
dan ook aan om eventuele wijzigingen zo snel mogelijk af te stemmen met de
toezichthouders van het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving, bereikbaar per email tenh@valkenswaard.nl of per telefoon 040-2083547.
Meldingsplicht
Alle in de omgevingsvergunning genoemde meldingen kunt u doorgeven aan
team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Dit kan per e-mail tenh@valkenswaard.nl
of per telefoon 040-2083547.
Bijlagen
1. Besluit omgevingsvergunning voor de activiteiten:
• Het milieuneutraal wijzigen van de inrichting
Tot slot wensen wij u succes met de uitvoering van de werkzaamheden.
Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders van Valkenswaard,

A.S. Wedzinga
casemanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving
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OMGEVINGSVERGUNNING
(milieuneutrale wijziging)
kenmerk OV 2012.316

AANVRAAG
Op 19 december 2012 ontvingen wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning van
Pelsdierenfarm Jaspers BV, Kluizerdijk 90 in Valkenswaard voor een agrarisch bedrijf
met pelsdieren. De aanvraag is geregistreerd onder nummer OV 2012.316.
De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen van een inrichting.
Ten opzichte van de geldende vergunning wordt de volgende verandering aangevraagd:
- de bestaande nertsenkooien worden voorzien van een bovenkooi (klauterkooi).
De aanvraag bevat de volgende stukken
- aanvraagformulier d.d. 19 december 2012;
- tekening van de inrichting d.d. 18 december 2012.
Ontvankelijkheid
In de Regeling omgevingsrecht is vastgesteld welke gegevens en bescheiden bij een
aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden ingediend om tot een
ontvankelijke aanvraag te komen.
Wij hebben de aanvraag aan de hand van de Regeling omgevingsrecht getoetst op
ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor
een goede beoordeling van de gevolgen van de aangevraagde activiteit(en) op de fysieke
leefomgeving.
Overwegingen
De aanvraag is beoordeeld aan de hand van het toetsingskader zoals neergelegd in de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De beoordeling is verwoord in
bijlage 1.
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Activiteitenbesluit milieubeheer
De inrichting is op basis van artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer een
inrichting type C. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit dit besluit en de
bijbehorende ministeriële regeling rechtstreeks van toepassing zijn. De voorschriften die
in deze vergunning zijn opgenomen zijn die voorschriften voor aspecten en activiteiten
die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling.
Binnen de inrichting vinden onder andere de volgende activiteiten plaats die vallen
onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:
- het in werking hebben van een stookinstallatie
- opslag van propaan;
- opslag van mengvoer in silo’s;
- opslag van vaste mest;
- opslag van drijfmest;
- opslag van dieselolie in een bovengrondse tank;
- het houden van dieren in dierenverblijven;
- toepassing van emissiearme (huisvestings)systemen.
Voor de aangevraagde activiteit houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op
de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het
Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling:
• paragraaf 3.5.8 Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven;
• hoofdstuk 1, afdelingen 2.1 tot en met 2.4 en 2.10 van hoofdstuk 2 en
hoofdstuk 6 (overgangsbepalingen), voor zover dit betrekking heeft op de
activiteiten of deelactiviteiten van de inrichting, zoals voornoemd
opgenomen.
Door de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit kunnen uitsluitend
aanvullende maatwerkvoorschriften worden vastgesteld ten aanzien van deze
activiteiten. Er worden in dit geval geen aanvullende maatwerkvoorschriften vastgesteld
voor genoemde activiteiten. De voorschriften uit het Activiteitenbesluit voldoen voor
deze situatie.
PROCEDURE
De procedure is uitgevoerd volgens het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht.
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BESLUIT
Burgemeester en wethouders van Valkenswaard besluiten, gelet op de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht en de Algemene wet bestuursrecht, en gezien de
bovenstaande overwegingen:
1. Pelsdierenfarm Jaspers BV de gevraagde omgevingsvergunning voor het
milieuneutraal veranderen en in werking hebben van een agrarisch bedrijf met 4.500
pelsdieren, aan de Kluizerdijk 90 in Valkenswaard, te verlenen voor onbepaalde tijd;
2. dat de bij de aanvraag ingediende en als zodanig bij het besluit gevoegde en
gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de vergunning:
3. aan de vergunning voor het milieuneutraal veranderen van een inrichting geen
voorschriften te verbinden.

Valkenswaard, 16 januari 2013.
namens burgemeester en wethouders van Valkenswaard
A.S. Wedzinga
Casemanager vergunningen

NB
Burgemeester en wethouders wijzen er op dat de voorschriften van de al geldende
omgevingsvergunning voor de activiteit inrichting d.d. 16 februari 1999 met nummer
12/98-II van kracht blijven voor de veranderde inrichting voor zover bij de onderhavige
vergunning niet anders is bepaald.

5

Bijlage 1
Overwegingen.
Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag:
Activiteit oprichten, veranderen en in werking hebben van een inrichting
De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een
milieuvriendelijke of milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt
aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde
vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag
beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de
inrichting:
a) de verandering niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het
milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
b) de verandering niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan
waarvoor vergunning is verleend; en
c) geen aanleiding bestaat tot het opstellen van een milieueffectrapport.
Ad. 1
De in de aanvraag opgenomen veranderingen ten behoeve van de nertsenkooien, leiden
niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan door de geldende
omgevingsvergunning van 16 februari 1999 wordt toegestaan.
Ad. 2
Daarnaast leiden de veranderingen niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder
een omgevingsvergunning is verleend.
Ad. 3
De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd heeft betrekking op de realisatie
of wijziging van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren. De
drempelwaarden van onderdeel D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage
worden niet overschreden. Er bestaat voor deze verandering dus geen verplichting tot
het maken van een milieueffectrapport, zoals bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet
milieubeheer.
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De voorgenomen veranderingen geven geen aanleiding voor het wijzigen van de
voorschriften bij de geldende omgevingsvergunning. De voorschriften van de geldende
omgevingsvergunning zijn toereikend.
Toepassing emissiearme (huisvestings)systemen
De uitvoering van de huisvestingssystemen is beoordeeld aan de hand van
beoordelingstabellen. De uitvoeringseisen in deze beoordelingstabellen zijn
overgenomen van de systeembeschrijving. In artikel 3.123 van het Activiteitenbesluit
milieubeheer is opgenomen dat aan deze eisen moet worden voldaan. Doordat dit artikel
een rechtstreekse werking heeft worden geen voorschriften in de vergunning
opgenomen. De beoordelingstabel is als bijlage aan dit beoordelingsverslag toegevoegd.
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Bijlage
Beoordelingstabel emissiearme (stal)systemen
Gebouwen 7, 8 en 9 in totaal 4.500 NERTSEN

DAGONTMESTING MET AFVOER NAAR EEN GESLOTEN OPSLAG
94.02.013

GROEN LABEL BB

versie: 25-03-02
BEOORDELING

Principe van NH3-emissiebeperking is gebaseerd op het verkleinen van het emitterend
AMMONIAKEMISSIE mestoppervlak. Mest en urine worden opgevangen in mestgoten en tweemaal per dag
afgevoerd naar een gesloten mestopslag.

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN DE STAL
Stalonderdeel

Uitvoeringseis

Voorgestelde uitvoering

Akkoord

Shed/kooiuitvoering geen nadere eisen

In totaal 46 rijen met kooien voor
het huisvesten van 4.500 nertsen

ja

Aantal kooien

mits 1
Alle kooien zijn uitgevoerd als
aangepaste kooi met een extra
bovenruimte (klauterkooien), per
kooi is meer ruimte voor de dieren
beschikbaar dan in kooien zonder
bovenruimte

richtlijn 2,5 - 4 kooien per
moederdier*1 (3 kooien per meter)

Uitvoering mestgoot op een verhoging of in de vloer
rond profiel

verhoogde opstelling

ja

rond profiel

ja

*1 Dit is geen uitvoeringseis van het Groen Label maar een eis aan de bezetting om de
emissiefactor te waarborgen. Bij hogere of lagere bezetting is de emissiefactor niet te
garanderen en kan hoger of lager zijn. Deze bezettingsnorm is afgestemd met het
‘Plan van Aanpak Nertsenhouderij’ waarin de sector zich tot taak stelt in fasen toe te
werken naar een welzijnsvriendelijke huisvesting.
De genoemde kooien zijn voor het ouderdier en de jongen. Per fokteef zijn tot
maximaal tot 4 kooien noodzakelijk (mondelinge mededeling W. Verhagen,
Nederlandse vereniging van fokkers van edelpelsdieren (NEF), bijeenkomst Platform
HAM-pluimveehouderij, 15 januari 1998).
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breedte 300 mm bij verhoogde
opstelling, 400 mm bij mestgoot in
de vloer

300 mm breed

ja

r.v.s. of kunststof (glad
corrosiebestendig en niet hechtend)

kunststof

ja

Mestafvoer uit de
goten

middels een automatisch systeem
met een schuif, voorzien van een
besturingssysteem dat het tijdstip
van schuiven registreert

met een mestschuif

mits 2

Mestopslag

gesloten

De mest uit de ruijen wordt
afgevoerd naar een
mestopslagsilo.

ja

HET GEBRUIK VAN DE STAL
Onderdeel

Gebruikseis

Voorgesteld gebruik

Akkoord

Schuiffrequentie

tweemaal per dag

tweemaal per dag

ja

Registratiesysteem

continue registratie van de
schuiffrequentie waarbij een
overzicht van de afgelopen zeven
dagen opvraagbaar is

niet aangegeven

mits 3

EMISSIEFACTOR
0,25 kg NH3 per dierplaats per jaar

EINDOORDEEL EN OPMERKINGEN
De uitvoering van deze praktijkstal voldoet aan de uitvoeringseisen van het Groen Labelsysteem
BB 94.02.013 wanneer:
1. alle mest uit de kooien netjes wordt opgevangen in de mestgoot om vervolgens te worden afgevoerd naar
een gesloten opslag;
2. in alle mestgoten een mestschuif aanwezig is waarbij de schuif door een automatisch systeem wordt
aangestuurd en is voorzien van een besturingssysteem dat het tijdstip van schuiven registreert.
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Het voorgestelde gebruik van deze stal is in overeenstemming met de gebruikseisen wanneer:
3. de schuiffrequentie van elke mestschuif continu wordt geregistreerd waarbij een overzicht van de
afgelopen zeven dagen opvraagbaar is.
De genoemde voorwaarden zijn als eisen opgenomen in de systeembeschrijving. In artikel 3.123 van het
Activiteitenbesluit milieubeheer is opgenomen dat aan deze eisen moet worden voldaan.
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