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Inleiding
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Aanleiding
Binnen de gemeente Hof van Twente bestaat het voornemen om in Markelo, op de locatie waar

nu basisschool de Zwaluw (Fokkerstraat 2a) is gevestigd, een kindcentrum te realiseren. Voorzien
is dat dit centrum zal gaan bestaan uit 2 basisscholen, kinderopvang en mogelijk nog een aantal
andere daarmee vergelijkbare functionaliteiten.

In de directe nabijheid van het kindcentrum is de ABZ diervoederfabriek gelegen. Middels dit
milieuhinderonderzoek wordt onderzocht of de realisatie van het kindcentrum op de aangegeven

locatie mogelijk is gelet op deze nabij gelegen diervoederfabriek en de daarmee samenhangende
milieuaspecten. Bezien wordt in dit onderzoek
of deze inrichting hiervoor een belemmering
vormen dan wel of de komst van het kindcentrum leidt tot een beperking voor de op basis van de

vigerende Wabo-vergunningen toegestane bedrijfsvoering van ABZ. In onderstaande figuur 1 s
de situering van het plangebied weergegeven waarbij de locaties van het te realiseren
kindcentrum en de diervoerderfabriek in het rood zijn gemarkeerd.

Figuur 1: situering plangebied
12

Werkwijze
Ter bepaling van de milieuzoneringen samenhangend met de bedrijfsvoering van ABZ wordt in dit
onderzoek gebruik gemaakt van beleidsmatige, juridische en milieutechnische informatie en
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achtergrond gebaseerd op de verleende en thans rechtsgeldende/onherroepelijke vergunningen
voor dit bedrijf.
13

Onderzoeksopzet
Voor dit onderzoek is de volgende onderzoeksopzet gehanteerd. Deze wordt verder uitgewerkt in
hoofdstuk 2. De conclusies van het onderzoek staan in hoofdstuk 3.

e _ Stap 1: inventarisatie van dejuridische situatie.
o _ In beeld brengen van de vigerende milieurechten op basis van de vergunde
situatie van diervoederfabriek ABZ.

©

Het onderzoeken van de beoogde ontwikkelingen (kindcentrum) als zijnde
te
beschermen object van derden.

e _ Stap 2: analyse en uitwerking van de resultaten.
© _ Wordt de bedrijfsvoering van AB belemmerd door de voorgenomen
ontwikkelingen?

©
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Zijn er eventuele nadelige milieugevolgen vanwege de activiteiten van ABZ voor
de nieuwe ontwikkelingen?

Relevante wet- en regelge

g

Milieuzoneringen
Vanuit milieuoogpunt kan een bepaalde afstand tussen een milieubelastende activiteit en een
milieugevoelig object noodzakelijk zijn. Deze afstand wordt een milieuzonering genoemd.

Milieuzoneringen zijn wederkerig. Dit betekent dat wanneer bij de beoordeling van een
vergunning op bijvoorbeeld het aspect geuremissie een vrije afstand moet worden aangehouden
in principe deze afstand dezelfde afstand is die van toepassing is wanneer gevoelige objecten,

zoals woningbouw, in de directe nabijheid worden geprojecteerd. Ook in het Activiteitenbesluit
milieubeheer zijn verschillende normen en richtafstanden voor zoneringen opgenomen.
In het kader van dit plan zijn voor dit onderzoek de volgende, op dit moment geldende, wetten
en besluiten relevant:

e _ Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo),
Activiteitenbesluit milieubeheer,

Wet ruimtelijke ordening,
VNG-uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’ versie 2009
Hieronder wordt aan deze wetten en besluiten een nadere uitwerking gegeven.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
In het kader van besluitvorming op grond van de Wabo wordt de toelaatbaarheid van de

activiteiten binnen een inrichting onder meer getoetst op de milieubelasting van (nabijgelegen)
milieugevoelige objecten. Het hoeft hier niet alleen aanwezige objecten te betreffen. Onder
bepaalde omstandigheden gelden concrete, nog niet gerealiseerde bouwplannen ook als

toetsobject. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan in vigerende bestemmingsplannen
vervatte claims voor potentiële bouwlocaties.

Indien de milieubelasting
te groot is en deze niet door middel van voorschriften kan worden
voorkomen cq. voldoende beperkt kan worden, moet een omgevingsvergunning geweigerd

worden. Is de afstand tussen de milieubelastende activiteit en het te beschermen object
afdoende en wordt hierop omgevingsvergunning verleend, dan geldt de in de omgevingsvergunning vastgelegde afstand als milieuzonering.
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Activiteitenbesluit milieubeheer

Milieuzoneringen komen niet alleen voort uit omgevingsvergunningen maar ook uit algemene
regels. Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna:
Activiteitenbesluit) in werking getreden. Indien een bedrijf eerst een vergunning had en nu (voor
bepaalde onderdelen) onder het Activiteitenbesluit
valt, dan kunnen de betreffende
voorschriften uit de vergunning worden gezien als maatwerkvoorschriften bij het betreffende
artikel, MITS in dat artikel wel de mogelijkheid wordt geboden tot het stellen van maatwerk-

voorschriften. Wordt deze mogelijkheid op basis van het betreffende artikel niet geboden, dan
moet direct aan de voorschriften van het Activiteitenbesluit worden voldaan.

Wet ruimtelijke ordening
Milieuzoneringen kunnen direct vastgelegd worden in bestemmingsplannen. Voorbeelden
hiervan zijn geluidszoneringen langs wegen en veiligheidscontouren rond munitiedepots.

In bestemmingsplannen kunnen ook meer globale zoneringen worden opgenomen welke
gekoppeld zijn aan een ‘staat van inrichtingen’. Met deze globale zonering kunnen naar gelang de
afstand tot gevoelige objecten toeneemt, bedrijven met een hogere/zwaardere ‘hindercategorie’
worden toegelaten. De afstand, die bedrijven moeten aanhouden, staat omschreven in die ‘staat
van inrichtingen’.

Toets conform VNG-uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’
De VNG-uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering' editie 2009 ofwel het 'groene boekje' geeft
handreikingen voor een verantwoorde inpassing van bedrijvigheid in haar fysieke omgeving en

voor de inpassing van gevoelige bestemmingen nabij bedrijven. In deze publicatie worden per
bedrijfssoort en milieucompartiment indicatieve afstanden gegeven tot gevoelige objecten. Deze

vormen vaak de basis voor de ‘staat van inrichtingen'. De afstanden hebben een signalerende
werking.
Indien een milieuzonering een gevoelig object raakt of overlapt, is maatwerk noodzakelijk om de
locatie specifieke afstand te bepalen. Hierbij kan blijken dat de daadwerkelijke afstand meer of
minder bedraagt dan hetgroene boekje aangeeft. Uit een reeks vanjurisprudentie blijkt dat aan

de signalerende werking van deze publicatie veel waarde wordt gehecht. Uit jurisprudentie blijkt
echter ook dat de resultaten van dit maatwerk meer bepalend zijn dan de informatie uit de 'VNGuitgave'.

Uit deze publicatie gelden voor de ABZ diervoederfabriek, vallend onder SBl-code 1571, zijnde
een mengvoederfabriek met een productiecapaciteit kleiner dan 110 ton/uur), de afstanden uit
onderstaande figuur
2.
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Figuur2: afstanden Bedrijven en milieuzonering

Deze rapportage gaat in op deze aspecten en kan worden beschouwd als specifiek maatwerk van
toepassing op deze concrete situatie.
Bad3van12

Milieuhinderonderzoek
Realiatie kindcentrum Markelo

prjectnummer 0419213.00

anteagroup

15 september 2017 revisie 01
Gemeente Hof van Twente

Onderzoek
In de volgende paragrafen wordt gekeken wat de vergunde situatie is van de diervoederfabriek,
hoe deze zich verhoudt tot de voorgenomen gebiedsontwikkeling en wat de consequenties

daarvan zijn op het vlak van deze twee aspecten.
21

Vergunde situatie diervoederfabriek ABZ
In de omgeving van de voorgenomen ontwikkelocatie is aan de Goorseweg 3 te Markelo de

diervoederfabriek van ABZ gelegen. De diervoederfabriek heeft als hoofdactiviteiten de productie
van en handel in mengvoeders, opslag en handel van grondstoffen en kunstmeststoffen.
Op 7 augustus 2007 is voor deze inrichting een milieuvergunning (revisievergunning Wet

milieubeheer) afgegeven. Vervolgens is op 12 oktober 2010 een veranderingsvergunning Wet
milieubeheer verleend voor het veranderen van (een deel van) de inrichting. Daarna is op 24 april
2015 een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting verleend.

Op 1 november 2016 is de in 2010 verleend veranderingsvergunning ambtshalve gewijzigd.
Middels deze wijziging is het geluidsvoorschrift 2.1a behorend bij de vergunning van 12 oktober
2010 gewijzigd. Op basis van deze vergunningen heeft ABZ een bepaalde milieuruimte richting de
omgeving.

211

Geur

Onderdeel van de aanvraag behorend bij de vergunning van 7 augustus 2007 was een
geuronderzoek
d.d. 25 april 2007 uitgevoerd door Tebodin. In de daarna verleende Wabovergunningen zijn geen wijzigingen ten opzichte van die geursituatie doorgevoerd. Bij het

geuronderzoek uit 2007 is 0.. een ‘worst case’ scenario doorgerekend op basis van de jaarlijks
te
verwachten productie. Conclusie van dat onderzoek is dat de maximale geurbelasting in
noordoostelijke richting op een afstand van ongeveer 625 meter van de inrichting ligt. De

berekende concentratiewaarde op dat punt is 0,15 ouE/m?. In noordwestelijke richting op een
afstand van 550 meter (richting het beoogde plangebied) is die afstand 550 meter waarbij

feitelijk geen relevante concentratie is berekend. De vergunde norm is 1,0 ouE/m?.
In een grafiek afkomstig uit dit geuronderzoek ziet dit als volgt weergegeven.
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Aan de vergunning van 7 augustus 2007 zijn de volgende voorschriften verbonden voor het
aspect geur.
LUCHTINER
Geur

81

_ De geurimmissie vanwege
de inriching mag de waarde van 1 OU. E. /m’, bepaald
als uurgemiddelde concentratie, ter plekke van geurgevoelige objecien behorend ot
de categorie
Stankhinder (1996) niet
meer dan 2%

n. De geurinmissie

de inrichting mag de waarde van 1 OU. E m°,bepaald ais uurgemiddelde
concentratie (er plekke van woningen op indstrieterreinen en kantoorgebouwen
niet meer
dan 5% van de tjd (95-percentil) overschrijden.

8.2.

_ Indien uit het lachtenegistratiesysteem van het bevoegd gezag blijkt dat lachten
uitde omgeving van de inrichting met betrekking 1ot geur afkomstig van de
Inrichtng, daaroe volgen het bevoegd gezag aanieiding geven, verlangd het

bproegd gezag de oo gmeondezoek n s i d, H odroe det
s 1e vinden overeenkomstig de geurconcentraiemeting NVN2820 en het
R
83.

Naiorae Model WST

_ Indien blijkt dat de in voorschrift 8.1. gestelde geuremissie-eisen worden
overschreden wordt door bevoegd gezag verlangt dt binnen een door haar
gestelde termijn een plan van
aanpak ter goedkeuring wordt overgelagd waarin

aangegeven wordt op welke wize aan de gestelde eisen voldaan kan worden. Het
plan van aanpak dientte zijn gebaseerd op het conform voorschrift .2 uigevoerde
geuronderzoek.
84.

_ All in het door het bevoegd gezag goedgekeurde plan van aanpak opgenomen

maatregelen dienen binnen de in het plan van

aanpak gesteide termijnen {e worden

uitgevoerd:

85.

_ Vergunninghouder dient een registrati bij 1e houden van de productiehoeveeiheden
per soort voer perjaar
en een registratie
van de klachten. De gegevens
met
betrekking tot de productiehoevesheden en klachten dienen jarijks voor 1 maart
‚aan het bevoegd gezag te worden toegezonden.

86.

_ De voorschrfien &.1 Um 84 zijn van toepassing op categorie 1-bedrijven:

"Bedrijstakken waarvoor een standaardmaatregelenpakket voor
geuromissiebestrijding is of wordt ontwikkeld" (zie NeR en Herziene Nola
Stankbeleid}

Figuur 4: voorschriften geur

In voorschrift 8.1 wordt verwezen naar ‘geurgevoelige objecten behorend tot de categorie | en I!

volgens de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder (1996)'. Dit zijn objecten die zijn te typeren als
woningen/kantoorgebouwen gelegen in de bebouwde kom. Stedelijke agglomeraties en
woonwijken met een stedelijk karakter vallen in categorie |. Woongemeenschappen van beperkte

omvang in een overigens agrarische omgeving worden als categorie II beoordeeld (zie figuur 3).
CATEGORIE-INDELING VAN STANKGEVOELIGE OBJECTEN

Categorie 1
n de dîrecte omgeving van het bedrijf igt f iggen:
1. de bebouwde kom met stedelijk karakters

2 zeer stankgevoelige objecten zoais: ziekenhuizen, eantoris,
internaten e;

3. objecten van verbljfsrecreatie *.
Categorie :

n de directe omgeving van het bedrij Úigt of liggen:
1. bebouwde kom of aaneengesloten

weonbebsuwing van beperkte omvang in een overigens
agrarizche omgeving (buurtzchap, gehucht etc.};
objecten van dagrecreatie (zwembaden, speeltuinen, sportvelden,

golfbanen etc.)

Fiquur 5: categorie indeling Richtlijn Veehouderij en Stankhinder (1996)
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De voorgenomen nieuwe ontwikkeling binnen het plangebied vertegenwoordigen in principe

geen woonfunctie maar zijn wel te typeren als een verblijfsruimte alwaar mensen zich kunnen
bevinden. Hierdoor zijn deze te typeren als bedrijvigheid en gezien de functionaliteit en het
daarmee beoogde beschermingsniveau te vergelijken met de objecten ‘kantoorgebouwen’ zoals
omschreven in voorschrift 8.1.

Op basis van de destijds uitgevoerde berekening, figuur 1 in dit rapport, de in de rapportage

berekende concentratiewaarde ten noordwesten van ABZ en de afstand van het plangebied tot
de inrichtingsgrens en geuremitterende bronnen van ABZ is te concluderen dat de te verwachten

geurbelasting
ter plaatse van de nieuwe functies ruimschoots kleiner is dan 0,1 ouE/m3. Hiermee
blijft de geurbelasting ver onder
de vergunde norm van 1,0 ouE/m3.
Gelet hierop wordt de op basis van de vigerende vergunningen toegestane bedrijfsvoering van

ABZ niet belemmerd door het aspect geur. Er kan immers voldaan (blijven) worden aan de in de
revisievergunning opgenomen norm. Doordat deze norm niet wordt overschreden ter plaatse
van de nieuwe ontwikkeling binnen het plangebied, is er aldaar eveneens sprake van een

aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Dit wil overigens niet zeggen dat er geen sprake is van enige
geuremissie die ter plaatse op enig moment waargenomen kan worden.

Zijn de nieuwe functies geurgevoelige objecten?
Er is gemeentelijk geurbeleid op basis van de Wet geurhinder en veehouderijen (Wgv). De Wgv

ziet echter alleen toe op geurhinder
vanuit stalsystemen van veehouderijen. Ook het
gemeentelijk beleid richt zich enke! op agrarische bedrijven en is dus niet van toepassing op dit
onderzoek.

Uit de Wgv en jurisprudentie blijkt dat geurgevoelige objecten aan onderstaande eisen moeten
voldoen:

gebouw
- _ bestemd voor bewoning of verblijf
-

geschikt voor bewoning of verblijf

- _ permanent of daarmee vergelijkbaar gebruik.
Gelet op de functionaliteit van de te realiseren objecten zijn deze te kenmerken als een

geurgevoelig object. Er is namelijk sprake van een gebouw, mensen kunnen en mogen aldaar
enige tijd verblijven en er is sprake van een permanent karakter.
De vraag die hierbij gesteld kan worden of alle functionaliteiten hetzelfde beschermingsniveau
dienen te krijgen. Voor het vaststellen van het benodigde beschermingsniveau is het volgende
van belang:
verblijfsduur
- _ omvang van de groep
- _ functie van de omgeving

- _ aanwezigheid van gevoelige groepen
- _ bijzondere bestemmingen.

Gelet op de beoogde functionaliteit verdienen de basisscholen en kinderopvang in dit geval een
hoog beschermingsniveau. Voor eventuele overige te realiseren functionaliteiten zal dit niveau
nader bepaald moeten worden indien deze te realiseren functies exact bekend zijn. Dit is echter

een aspect dat de gemeente zelf dient af te wegen en kan vaststellen bij het op te stellen
bestemmingsplan.
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Gevaar

In de vergunningen van 7 augustus 2007 en 12 oktober 2010 is ingegaan op het aspect gevaar/
externe veiligheid. Uit deze vergunningen blijkt dat de inrichting niet onder het Besluit externe
veiligheid inrichtingen (Bevi) valt. Er hoeft derhalve met dit regime geen rekening mee te worden

gehouden met dit besluit.
Gevaarsaspecten die een rol kunnen spelen bij deze inrichting vanuit de vergunde activiteiten en

in die vergunningen specifiek zijn beschouwd, betreffen:
- _ opslaan van (nitraathoudende) kunstmeststoffen;
-

acculaadstations voor heftrucks;

- _ opslaan van mierenzuur in een RVS tank;
- _ opslaan van diesel in een dieselolietank
stofexplosies.

Voor deze aspecten zijn n de destijds verleende vergunningen voorschriften opgenomen dan wel
zijn voorschriften op grond van het Activiteitenbesluit van toepassing.

Opslag van mierenzuur
Voor de opslag van mierenzuur
zijn n de vergunning van 12 oktober 2010 voorschriften

opgenomen. Daarin wordt 0.a. verwezen naar de PGS 15 en PGS 30. Uit de hieruit voortvloeiende
voorschriften volgen voor deze situatie geen relevante afstandseisen die in acht genomen
moeten worden.

Dieselolietank

Er is opslag van dieselolie vergund. Voor deze opslag zijn voorschriften uit het Activiteitenbesluit

van toepassing. Daarin wordt ook verwezen naar een aantal onderdelen uit de PGS 30.
Uit deze voorschriften volgen geen directe afstandseisen richting de omgeving en/of de
voorgenomen nieuwe activiteiten.
Acculaadstation heftruck

Voor het in werking hebben van een acculaadstation gelden voor deze situatie geen relevante

afstandseisen uit de vergunning of het Activiteitenbesluit.
Opslag kunstmest (maximaal 450 ton)

Voor de opslag van kunstmest zijn voorschriften opgenomen in de vergunning uit 2007 waarin
wordt verwezen naar de PGS 7. Ook in de bijbehorende voorschriften uit het Activiteitenbesluit
wordt verwezen naar de PGS 7. In onderstaande uitsnedes zijn de diverse voorschriften

weergegeven. Daaruit volgt dat voor de opslag van kunstmeststoffen vanuit deze situatie geen
afstandsbepalingen gelden ten aanzien van het aspect gevaar.
Voorschrift uit de vergunning 2007:
".

11..

HET OPSLAAN VAN NITRAATHOUDENDE KUNSTMESTSTOFFEN

_ De opslag van nitraathoudende kunstmeststoffen type C (zakgoed) moet voldoen

aan hetgeen is bepaald in de hoofdstukken 3, 5 en 7 van de PGS 7.
11.2. _ Binnen de inrichting mag maximaal 450 ton van de kunstmeststoffen als bedoeld in
voorschrift 11.1 worden opgeslagen.
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Uit het Activiteitenbesluit:

$ 4.1.7. Opslaan van vaste kunstmeststoffen
Artikel 4.34

1

Ten behoeve van het voorkomen van risica's voor de omgeving en ongewone

voorvallen, dan wel voor zover dt niet mogelijk is het zoveel mogelijk
beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen
zich voordoen en de gevolgen hiervan, voldoet
de opslag van vaste

kunstmeststoffen ten minste aan het tweede tot en met vijfde d.
2

Indien in een inrichting meer dan 250 ton vaste kunstmeststoffen behorende tot
de meststoffengroep 1.1, 1.2 of 1.3 als bedoeld in PGS 7 wordt opgeslagen, is

de opslagvoorziening bestemd voor de opslag van deze kunstmeststoffen
uitgevoerd overeenkomstig:

1.

de voorschriften genoemd in paragraaf 4.2 met uitzondering van de
voorschriften 4.2.13 en 4,2.17;

de voorschriften genoemd in de paragrafen 5.2 en 6.1;
3° _ de voorschriften in paragraaf 7.2.2 met uitzondering van voorschrift
72

4°.

de voorschriften van de paragrafen B.1 en 9.1 tot en met 9.3 van de PGS
7. De opslagvoorziening bestemd voor de opslag van vaste
kunstmeststoffen behorende tot de meststoffengroep 1.2 of 1.3 voldoet
tevens aan de voorschriften genoemd in de paragrafen 4.3 en 8.2 van
PGS 7.

3

De opslag van nitraathoudende kunstmeststoffen in de buitenlucht is niet
ongecontraleerd toegankelijk voor onb=voegden.

4

Aan het derde d is voldaan indien nitraathoudende kunstmeststoffen in een

afsluitbare ruimte zijn opgeslagen. Deze ruimte is bij afwezigheid van toezicht
met slot of sleutel of op een andere vergelijkbare wijze afgesloten.
S

Bij diefstal van nitraathoudende kunstmeststoffen doet de drijver van de
inrichting zo spoedig mogelijk aangifte bij de politie.

Uit PGS 7:

15.2 _ Besluitexterne veiligheid inrichtingen (BEVI)
PGS 7 bevat geen afstandsbepalingen die met het oog op de externe veiligheid in acht moeten

worden genomen. Dit wordt geregeld in het Besluit extere veiligheid inrichtingen (BEVI).

Stofexplosies:
Ter voorkoming van dergelijke ongewone voorvallen zijn diverse voorschriften verbonden aan de
revisievergunning uit 2007. Deze voorschriften zijn ook van toepassing verklaard op de later

doorgevoerde veranderingen waarvoor in 2010 vergunning is verleend. Door met name good
house keeping en schoonmaken zijn stofophopingen te voorkomen, opwervelingen uit te sluiten
en ontstaan geen explosief stof/lucht mengsel.
De verplichtingen voor bedrijven ten aanzien van dit aspect zijn met name verankerd en vereist
vanuit de Arbowet en het Arbobesluit. Door het naleven van de aan de huidige milieu-

vergunningen verbonden voorschriften en het vereiste explosieveiligheidsdocument waarin de
werkplekken worden beschreven waar een risico bestaat voor een explosieve atmosfeer, worden
voldoende technische en organisatorische maatregelen getroffen om tot een optimaal veilige

werkomgeving
te komen.
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Hierdoor zijn nadelige milieugevolgen niet te voorzien en zijn afstandsvereisten en daarmee

samenhangende risico's buiten de inrichtingsgrens vanwege dit aspect niet aanwezig.
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Geluid
Vanwege de bedrijfsactiviteiten van diervoerderfabriek ABZ zijn in het kader van de diverse

doorlopen Wabo-vergunningprocedures akoestische onderzoeken uitgevoerd in 2007, 2009 en
2016. In de ambtshalve wijzigingsvergunning van 1 november 2016 zijn in voorschrift 2.1 3 de
maximale optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus vanwege de bedrijfsactiviteiten

van ABZ richting de meest nabij gelegen woningen van derden vastgelegd gebaseerd op de in
2009 uitgevoerde akoestische onderzoeken welke ten grondslag hebben gelegen aan de
veranderingsvergunning uit 2010 . In onderstaande figuur is dit voorschrift opgenomen.
LAr.LT
19:00-23:00 | 05:15-07:00

Beoordelingspunt: |Omschrijving
1

Grotestraat 3

45 dB(A)

40 dB(A)

2
3

Prinses lrenestraat 1a
Van Amerongenstraat 8

43d8(A)
34dB(A)

| 38d8(4)
| 29d8(4)

4

Prinses lrenestraat 4

40dB(A)

| 35 dB(A)

5

Goorseweg 6

45dB(A] | 40 dB(A)

6
7
70
15

Goorseweg 1012
Goorseweg 14
Prinses lrenestraat 16718
Prinses lrenestraat 1a, noordzijde

45d8(A)
44 dB(A)
38dB(A)
_|42d8(A)

| 40dB(4)
39 dB(A)
| 33dB(4)
| 37dB(A)

16

‘woning Grotestraat

44dB(A)

| 39dB(A)

7
18

woning Grotestraat, bovenwoning
woning Grotestraat, bovenwoning

| 41dB(A)
_|38dB(A)

| 36 dB(A)
| 33dB(A)

Figuur 6: tabel uit voorschrift 2.1a (ambtshalve wijziging 1-11-2016)

Voor wat de maximaal optredende pieken veroorzaakt door de bedrijfsactiviteiten binnen de
inrichting van ABZ zijn deze vastgelegd in voorschrift 2.2b verbonden aan de veranderingsvergunning uit oktober 2010.

Beoordelingspunt | Omschrijving
7
1
Grotestraat 3
2
_ |Prinses Irenestraat 1a
3
Van Amerongenstraat &

4

Prinses Irenestraat 4

5

Goorseweg 6

6
7

Goorseweg 10712
Goorseweg 14

75

Prinses Irenestraat 16118

15

Prinses Irenestraat 1a, noordzijde

15

woring Grotestraat

42 dB(A)

42dB(A) _

7

woning Grotestraat bovenwoning

_|39dB(A)

|39d8(A)
|

718

_

18:00-23:00 | 05:15-07:00|
42dB/A) | 42dB(A) _
44 GB(A)
44 dB(A)
_[3698(4)
|36484

[41GB(A) | 41dB(A)
46GB(A)

R

| 46 dB(A)

45G8(A)
|45GB(A) |
43GB(A) | 43dB(A)
3d8(A)

| 39dB(A)

| 42GB(A) _| 42 dB(A)

woning Grotestraat, bovenwoning _{ 37dB(A) | 37 dB(A)

Figuur 7: tabel uit akoestisch onderzoek 2009, waarden dagperiode

Het plangebied ligt enigszins in het verlengde van beoordelingspunt 10(Prinses Irenestraat
16/18) met dien verstande dat de beoogde ontwikkeling op een grotere afstand van de
diervoederfabriek is geprojecteerd.
Blad9van 12

Milieuhinderonderzoek

)

Realiatie kindcentrum Markelo

prjectnummer 0419213.00

;

15 september 2017 revisie 01

anteagroup

Gemeente Hof van Twente

Aangezien het plangebied op een grotere afstand van de diervoederfabriek ABZ gelegen is dan de

in de vergunningen vermelde punten, welke woningen van derden impliceren, en als gevolg
daarvan de geluidwaarden aldaar nog lager zullen zijn, worden op het gebied van geluid vanwege
de aanwezigheid van ABZ geen nadelige milieugevolgen verwacht voor de planontwikkeling. Ook

de bedrijfsvoering van ABZ zal niet belemmerd worden omdat de geluiduitstraling van het bedrijf
door de ligging van de huidige woningen reeds begrensd is.
Vanuit milieukundige optiek is er geen sprake van een overschrijding van de met de in de
Handreiking industrielawaai en vergunningverlening opgenomen normering voor wat betreft het
in de huidige vergunningen vermelde referentieniveau. Dat niveau is bepaald aan de hand van de

gebiedstypering ‘woonwijk in de stad’. Voldaan wordt aan de normstelling van 50 dB(A)
etmaalwaarde op gevels van woningen van derden. De in de akoestische onderzoeken berekende
geluidpieken, welke de grondslag hebben gevormd voor de geluidsvoorschriften qua maximaal

optredende geluidsniveaus, voldoen ruimschoots aan de in het Activiteitenbesluit opgenomen
toetsingskader van 70 dB(A) etmaalwaarde. Kortom, er is geen sprake voor een vanuit geluidoptiek overbelaste situatie binnen de huidige omgeving. Dit geldt dan ook voor het plangebied

welke op een grotere afstand van ABZ is voorzien. Hierdoor zijn nadelige milieugevolgen niet te
voorzien en levert dit aspect geen beperking/belemmering op voor het bouwplan.
214

Stof

Op basis van de VNG publicatie Bedrijven en milieuzonering i de afstand met betrekking
tot stof
50 meter. De voorgenomen planlocatie ligt op een grotere afstand dan 50 meter van de

inrichting.
AB heeft diverse maatregelen getroffen in de vorm van afzuigingen/schoorstenen, afgesloten
stortvoorzieningen en filters, teneinde stofemissies richting buitenlucht te beperken. Ook zijn in
de verleende vergunningen voorschriften opgenomen om stofhinder voor de omgeving van de
veevoederfabriek ABZ te voorkomen

9.
9.1.

OP- EN OVERSLAG VAN STUIFGEVOELIGE PRODUCTEN
_ Hetlossen van bulkgrondstoffen mag uitsluitend geschieden in een deugdelijke
overkapte stortput. De stortput moet tijdens het lossen minimale open verbindingen
hebben met de buitenlucht. De overkapte ruimte moet zijn voorzien van

luchtefzuiging, waarbij de afgevoerde lucht een doeimatige doekfilerinstallatie moet
passeren. De afzuiging moet zo sterk zijn dat n de openingen steeds een naar
binnen gerichte luchtstroming blijt gehandhaafd

9.4. _ Hetvullen van silo's is uitsluitend toegestaan indien de ontluchtingen van bedoelde
silo's zijn aangesloten op een doelmatig stoffiter.
98.5.

Alle transportsystemen en machines moeten stofdicht zijn uitgevoerd.
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Productie van mengvoeder
98.

Bij het laden van losgestort product n vrachtwagens mag zich geen stof buiten de
inrichting kunnen verspreiden.

92.

Het lossen van gereed product moet plaatsvinden in een inpandige stortput. Deze
stortput moet deugdelijk zijn overkapt.
Stofemissies tengevolge van laden en lossen van stuifgevoelige goederen moet

9.10.

worden voorkomen door de storthoogte, met name in de open lucht, te beperken tot
minder dan één meter en dit zo mogelijk automatisch te regelen.
De grondstofsilo's, gereedproductbelading en andere installaties en de daaraan
gekoppelde pneumatische transportsystemen moeten van een stofafzuiging zijn

9.11.

voorzien.

9.12.

Alle transportmiddeien welke bulkproducten naar, op of van het terrein van de

inrichting vervoeren moeten geheel gesloten zijn, of zodanig zijn afgedekt dat geen
stofhinder in de omgeving optreedt.
STOFFILTERINSTALLATIES

10.

Doekfilterinstallatie

Een doekfilterinstallatie moet zijn uitgerust met een voorziening, waarmee het
filtermedium met regelmatige tussenpozen wordt gereinigd. Het afgescheiden stof

10.1

moet worden verzameld zonder dat de goede werking van de installatie wordt
gestoord.

De doekfilterinstallatie moet binnen staan opgesteld of tegen weersinvloeden zijn

10.2.

beschermd.

Versleten of beschadigde filerdoeken moeten onmiddelijk worden vervangen. In de
inrichting moeten daartoe voldoende fiterdoeken aanwezig zijn.

10.3.

Daarnaast zijn in het Activiteitenbesluit voorwaarden opgenomen om stofhinder te voorkomen.
Artikel 3.38
1

Het opslaan en mengen van goederen behorend tot stuifklassen S1 of S3 van
biilage 3 vindt plaats n gesloten ruimtes.
Onverminderd artikel 2.5, eerste, vierde en zesde lid, en artikel 2.6 is bij het
opslaan, overslaan en mengen van stuifgevoelige goederen in gesloten ruimtes
de emissieconcentratie van stofklasse S niet meer dan:

a.

5 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom van

stofklasse S gelijk is aan of groter is dan 200 gram per uur; en
b. _ 50 milligram per normaal kubieke meter indien de massastroom kleiner is
‘dan 200 gram per uur.
Bij pneumatisch transport van stuifgevoelige goederen behorend tot stuifklasse

S1 of S2 van bijlage 3 is de emissie van stofklasse S uit een container,
bulktransportwagen of ander transportmiddel niet hoger dan 10 milligram per
normaal kubieke meter.
Artikel 3.39

Bij het opslaan, overslaan en mengen van stuifgevoelige goederen in gesloten ruimtes
worden ten behoeve van het voorkomen dan wel beperken van diffuse emissie en om
het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht te bevorderen ten minste
de bij ministeriële regeling voorgeschreven maatregelen toegepast.
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Door deze voorschriften en maatregelen ter voorkoming van de emissie van stof en de ligging van

het plangebied op meer dan 50 meter van de grens van de inrichting, zijn er geen nadelige
milieugevolgen als gevolg van het aspect stof naar het plangebied te verwachten.
Ook uit het in het kader van de revisievergunning opgestelde luchtkwaliteitsonderzoek van
Tebodin (documentnummer 711/833 d.d. 19 februari 2007) blijkt dat
de luchtkwaliteit vanwege
de stofemissies samenhangend met ABZ geen knelpunt vormen voor wat betreft
de

grenswaarden van het Besluit luchtkwaliteit 2005.

Conclusies
In dit milieuhinderonderzoek voor de realisatie van het kindcentrum in Markelo zijn de aspecten
geur, gevaar, stof
en geluid beoordeeld. Deze aspecten kunnen in verband met de
milieuzoneringen samenhangend met de bedrijfsvoering van ABZ mogelijkerwijs relevant zijn

voor een verantwoorde inpassing van het kindcentrum als gevoelige bestemming nabij dit
bedrijf.
De in de vergunningen vastgelegde geurnorm afkomstig van de inrichting van diervoederfabriek
ABZ is zodanig ruim dat dit niet leidt tot een knelpunt. Uit figuur 3 in dit rapport blijkt dat de
geurconcentratie op korte afstand tot de inrichting vele malen lager is dan de in de vergunning

toegestane norm. Eveneens blijft er sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter

plaatse van het kindcentrum omdat de in de vergunning vastgelegde norm van 1 ouE/m? fors
wordt onderschreden ter plaatse van die ontwikkeling.
Het aspect gevaar leidt evenmin tot een beperking, contour of risico-afstand waarbij vanwege de

vergunde bedrijfsactiviteiten van ABZ rekening dient te worden gehouden bij de beoogde
gebiedsontwikkeling.
Vanuit het aspect stof zijn geen beperkingen of risico's te verwachten die tot een mogelijk
knelpunt leiden.
Ter plaatse van het plangebied kan worden voldaan aan de geldende geluidsnormeringen. Op het
gebied van geluid worden derhalve evenmin geen nadelige milieugevolgen verwacht.
Op basis van dit onderzoek blijkt dat de beoogde ontwikkeling van het kindcentrum in Markelo,
dat bestaat uit 2 basisscholen, kinderopvang en mogelijk nog enkele daarmee vergelijkbare
functies geen nadelige milieugevolgen ondervindt als gevolg van de aanwezigheid van

diervoederfabriek ABZ. Ook zal de, in de huidige vergunningen vastgelegde bedrijfsvoering van
diervoederfabriek
ABZ, niet worden beperkt of belemmerd door het realiseren van dit
kindcentrum.
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