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Betreft indienen van een aanvraag Wet milieubeheer, inclusief 
bijlagen en tekeningen: 
o concept aanvraag (in drievoud) 
x definitieve aanvraag (in tienvoud) 

1. GEGEVENS AANVRAGER 

Naam aanvrager: De Heense Hoeve B.V. ---·---------- - ---- - ---------

Adres: Heibloem 2a ____________________ ___________ ____ _ 

Postcode en woonplaats: 5541 RB Reuse! _ _ __________ _____ __________ _ 

Telefoon: 0655 702933 _ Telefax E-mail 

Verzoekt om: 
X een vergunning voor het oprichten /in werking hebben van de inrichting 
0 een vergunning voor het veranderen van de inrichting of de werking daarvan 
0 een nieuwe - de gehele inrichting omvattende - vergunning, voor een inrichting waarvoor al eerder een vergunning is 

verleend (revisievergunning). 

De vergunning wordt aangevraagd voor: 
X onbepaalde tijd 
X een beperkte tijdsduur, namelijk voor: Het opslaan en verwerken van vochtrijke veevoeders voor een periode van 10 

jaar 

2. GEGEVENS INRICHTING 

Handelsnaam: De Heense Hoeve B.V. 

Aard van de inrichting: Varkenshouderij 

Adres van de inrichting: Heense Dijk i6b 

Postcode en woonplaats: De Heen (gemeente Steenbergen) 

Contactpersoon: J. vd Borne 

Telefoon: 0655-702933 - Telefax E-mail 

Kadastrale Jigging: Gemeente: Steenbergen 

Sectie: C Nummers: 748 

Is sprake van een technische, organisatorische of 
functionele binding met een antler bedriif nee 

Door de provincie in te vullen: 

Categorie: SBI code: 



3. NIET-TECHNISCHE SAMENVATIING 

Geef een niet-technische samenvatting van de aamTaag. Besteed daarbij vooral aandacht aan de belangrijkste nadelige 
gevolgen voor het milieu tengevolge van de inrichting en de activiteiten waarvoor vergunning gevraagd wordt. Voeg deze 
samenvatting als een bijlage behorende bij de aanvraag. 

4. EERDER VERLEENDE VERGUNNINGEN, WIJZIGING VERGUNNINGEN, MELDINGEN EN ONTHEFFINGEN 
Zijn er (in het verleden afgegeven, maar nog van kracht zijnde) milieuvergunningen of ontheffingen verleend, 
milieuvergunningen gewijzigd of meldingen gedaan? 

Datum besluit Bevoegd gezag 

X Oprichtingsvergunning Hinderwet/Wet milieubeheer 30 maart 1999 _ gemeente Steenbergen __ 

D Uitbreiding- en/of wijzigingsvergunning 

D Revisievergunning 

0 Bouwvergunning: 

X Melding conform art. 8.19 Wet milieubeheer 19 oktober 2004 _ Provincie Noord Brabant __ 

X Besluit wijziging voorschriften genomen door GS Noord Brabant dd 19 okt 2004 Provincie Noord Brabant 

O Kennisgeving Besluit LPG-tankstations milieubeheer 

D Kennisgeving Besluit opslag propaan milieubeheer 

O Kennisgeving Besluit mestbassins milieubeheer 

O Kennisgeving Lozingenbesluit bodembescherming 

O Kennisgeving volgens de Lozingsverordening riolering 

O Vergunning volgens de Lozingsverordening riolering 

D Vergunning Wet verontreiniging oppervlaktewateren 

D Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied 

X Overigen: milieuvergunning van rechtswege vervallen 18 januari 2006 _ Afdeling bestuursrechtspraak 

_________ ___ _ (Zie toelichting) RvS _ _ ____ _ _ _ 

Toelichting: 

Voor het bedrijf, geleqen aan de Heensedijk 16 B te De Heen is bij besluit van 30 maart 1999 door het College 

van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Steenbergen aan de heer J.H.J . Wouters te Sint

Oedenrode een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben 

van een vleesvarkensbedrijf. Op 24 oktober 2001 is deze vergunning onherroepelijk geworden. lnmiddels is 

De Heense Hoeve BV de drijver van deze inrichting. 

Als gevolg van de hoeveelheid aan opslag en verwerking van afvalstoffen (bijproducten) binnen de inrichting, 

is op grond van categorie 28.4, lid a onder 6 en lid c onder 1 van bijlage 1 van het lnrichtingen- en 

vergunningenbesluit milieubeheer de provincie Noord-Brabant het bevoegde gezag. 

Op 19 oktober 2004 heeft de provincie Noord Brabant besloten de voorschriften uit paragraaf 3.2, behorende 

bij bovengenoemde milieuvergunning, te wijzigen. Tevens heeft de provincie een melding ex artikel 8.19 van 
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de Wet milieubeheer geaccepteerd inzake het uitvoeren van de stal als zes-kapper in plaats van een drie

kapper. 

In een e-mail berichl van 21 oktober 2004 heeft de gemeente Steenbergen aan de provincie Noord-Brabant 

verzocht handhavend op te treden ten aanzien van een vermeende overtreding van de Wet milieubeheer. De 

gemeente Steenbergen stelde dat de betrokken milieuvergunning van 24 oktober 2004 voor het grootste 

gedeelte van rechtswege zou komen te vervallen. Dit aangezien op grond van artikel 8.18, licl 1 ender a van 

de Wet milieubeheer de vergunning voor de inrichting vervalt, indien die inrichting niet binnen 3 jaar, nadat de 

vergunning onherroepelijk is geworden, is voltooid en in werking gebrachl. Na een analyse van jurisprudentie 

in soortgelijke zaken, heeft de provincie Noord-Brabant, bij besluit van 23 december 2004, het verzoek om 

handhaving gemotiveerd afgewezen. 

Bij brief van 24 januari 2005 heeft de gemeente Steenbergen bezwaar gemaakt tegen het voornoemde 

besluit. Bij besluit van 1 O mei 2005 is door de provincie Noord-Brabant het door de gemeente Steenbergen 

ingediende bezwaarschrift ongegrond verklaard. Dit aangezien de provincie van mening was dat de op 30 

maart 1999 vergunde stal zodanig voltooid en in werking was dat de milieuvergunning niet van rechtswege 

was komen te vervallen. De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft tot 

twee maal toe in een uitspraak op een verzoek om voorlopige voorziening aangegeven dit standpunt te delen. 

Op 18 januari 2006 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in de 

bovenstaande zaak. De Afdeling is van mening dat de milieuvergunning van rechtswege is komen le 

vervallen. Daar, naar oordeel van de Raad van State, he! bedrijf niet conform art. 8.18 Wet Milieubeheer 

binnen 3 jaar na vergunningverlening is opgericht en inwerking gebracht, is de milieuvergunning in zijn geheel 

komen te vervallen. Volgens de Raad van State kon niet worden gezegd dat op 24 oktober 2004 sprake was 

van een constructie bedoeld en geschikt om als stal le gebruiken. De inrichting is dan ook niet binnen drie jaar 

na het onherroepelijk worden van de vergunning voltooid en in werking gebracht, zodat de vergunning 

daarvoor is komen te vervallen. Nu volgens de Raad van State, zeals het ter zitting ook is erkend, het 

beperkte gedeelte van de stal dat wel in meer of mindere mate was gerealiseerd, niet los kon worden gezien 

van de vergunde stal als geheel, is de vergunning niet gedeeltelijk maar geheel vervallen. 

Tijdens de hoorzitting op 6 maart 2006 van de provincie Noord Brabant, naar aanleiding van het wederom 

door de provincie te beoordelen bezwaarschrift van de gemeente Steenbergen tegen de afwijzing van haar 

handhavingsverzoek, heeft De Heense Hoeve B.V. zich op het standpunt gesteld dat ondanks de uitspraak 

van de Afdeling bestuursrechtspraak toch nog bestaande rechten rusten op haar bedrijf. 

Uit jurisprudentie blijkt dat een vergunning voor een inrichting ook gedeeltelijk kan vervallen . Hoewel de 

Afdeling bestuursrechtspraak heeft uitgemaakt dat de vergunning voor de inrichting van De Heense Hoeve 

B.V. volledig is komen te vervallen, is dat oordeel !outer en alleen gestoeld op de stelling van het College van 

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant en De Heense Hoeve B.V. dat het wel in werking zijnde 

stalgedeelte niet los van de rest van de inrichting kon worden gezien. Deze stelling was in het licht van die 

procedure overigens heel begrijpelijk, omdat De Heense Hoeve B.V. anders de resterende delen kwijt zou zijn 

geweest. 

Feit blijft echter dater op 24 oktober 2004 in totaal 8 afdelingen (deels) in gebruik waren genomen, althans 

gebruiksklaar. Aangezien de feitelijke situatie blijkens de jurisprudentie met betrekking tot 8.18 Wm de 

doorslag geeft (en dus niet de juridische), is het volgens De Heense Hoeve B.V. nog mogelijk bestaande 

rechten toe te kennen aan die 8 afdelingen. In totaal bieden die afdelingen volgens de vergunning plaats aan 

500 vleesvarkens. 

De aanwezigheid van deze varkens is notarieel vastgelegd . Deze varkens zijn in de betreffende stallen 

afgemest tot ze slachtrijp waren. Dit betekent dat de stallen daadwerkelijk geschikt waren voor het huisvesten 

van varkens. Het emissiearm stalsysteem was ook in werking, aangezien bij de bouw eerst gestart wordt met 

de aanleg van het rioleringssysteem. 
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In zoverre heeft De Heense Hoeve B.V. naar haar oordeel nag onverkort recht op een ammoniakuitstoot van 

(500 vlv x 1,0 kg ammoniak =) 500 kilogram ammoniak en de bij di! dieraantal behorende geur en fijn stof 

uitstoot. De Heense Hoeve zal dit in een nieuwe rechtzaak opnieuw aan de orde stellen. Vooralsnog is di! in 

tegenspraak met de uitspraak van de raad van State en dienen we uit te gaan van he! ontbreken van een 

bestaand recht. 

Doordat initiatiefnemer al was begonnen met bouwen op basis van de verleende (onherroepelijke) 

milieuvergunning van 30 maart 1999, zijn de vleesvarkensstallen , voorzover gerealiseerd, op 21 oktober 2004 

gedeeltelijk in gebruik genomen. Omdat he! voornemen bestaat om op een zo kart mogelijke termijn te komen 

tot een onherroepelijke milieuvergunning wordt, nu vaststaat dat de milieuvergunning van 30 maart 1999 is 
vervallen, een oprichtingsvergunning in he! kader van de Wet milieubeheer aangevraagd voor het houden van 

6864 vleesvarkens. 

Vanaf 21 oktober 2004 tot nu is de inrichting in werking geweest. lnmiddels zijn de stallen reeds geruime tijd 

volledig afgebouwd en in gebruik genomen. In eerste instantie zijn GS bereid geweest het in werking zijn van 

de inrichting zonder toereikende milieuvergunning te gedogen, omdat handhaving onevenredig zou uitpakken. 

De drijver van de inrichting kan het immers niet warden verweten dat de milieuvergunning is komen te 

vervallen. Zij kon immers niet tijdig met de bouw van de inrichting beginnen, omdat de bouwvergunning 

geruime tijd ingetrokken is geweest door B&W. 

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben op 3 november 2006 besloten tot handhaving 

over te gaan, mede naar aanleiding van de door belanghebbenden (gemeente, omwonenden en VROM

inspectie) ingediende zienswijzen tegen het voornemen van de provincie om te gedogen. Volgens de 

provincie is sprake van een overgangs- en overmachtssituatie zoals bedoeld in het gedoogkader van de 

provincie. Hierbij moet aan alle beleidsregels van dit gedoogkader voldaan warden . Dit is niet het geval 

aangezien concreet zicht op legalisatie ontbreekt. Hiervan is pas sprake op het moment dat een ontvankelijke 

en vergunbare aanvraag milieuvergunning is ingediend. Voordat de milieuvergunning verleend en in werking 

is, mag de inrichting alleen in werking zijn als voldaan wordt aan alle beleidsregels uit het gedoogkader van de 

provincie Noord-Brabant. 

Er is een last onder dwangsom opgelegd, waarmee op sluiting van de inrichting wordt aangedrongen totdat 

een milieuvergunning is verleend en in werking getreden. Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt op 13 

november 2006. Dit bezwaar is op 6 maart 2007 ongegrond verklaard. Op 21 juni 2007 is het 

schorsingsverzoek afgewezen. Het bedrijf moet leeg zijn totdat aan de hand van een MER en een aanvraag 

milieuvergunning kan warden beoordeeld of concreet zicht op legalisering bestaat. 

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland heeft op 15 mei 2007 besloten tot handhaving over te 

gaan, in verband met het niet beschikken over een verleende Natuurbeschermingswetvergunning en het 

hiermee overtreden van de Natuurbeschermingswet. Oak hier is een last onder dwangsom opgelegd, 

waarmee op sluiting van de inrichting wordt aangedrongen, totdat aan de hand van het onderhavige MER en 

een ontvankelijke vergunningaanvraag kan warden beoordeeld of concreet zicht op legalisering bestaat. 
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5. TEGELIJKERTIJD INGEDIENDE AANVRAGEN OM VERGUNNINGEN OF ONTHEFFINGEN 
Gegevens oYer andere ingediende vergunningaanvragen of ontheffingen zijn nodig vanwege een wettelijke 
coordinatieplicht, afstemming of rapportageplicht. 

X Nee. 

D Zo ja: een kopie van de aanvraag of vergunning bij deze aanvraag voegen. 

Het betreft de volgende aanvragen of ontheffingen Datum ingediend 

D Bouwvergunning: 

D Wet verontreiniging oppervlaktewateren 

D Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied 

X Natuurbeschermingswetvergunning: Begin augustus 2007 

6. WERKTIJDEN Zie akoestisch onderzoek 
Werkdagen en werktijden waarbinnen de hoofdactiviteiten worden uitgevoerd (aankruisen). 

maandag t/m vrijdag zaterdag 
07.00 - 19 .00 uur D D 
19.00 - 2 3.00 uur 
23.0 0 - 07.00 uur 

D 
D 

D Incidentele afwijkingen: frequentie _ _ _ 

D 
D 

keer per maand, van __ _ 

Bevoegd gezag 

Provincie Zuid-Holland 

tot 

zondag 
D 
0 
0 

uur 

D Reden van de afwijldngen: _ ___ __________ ____________________ -t 

7. OMGEVING EN AFSTANDEN 

In de directe omge,ing van het bedrijf is / zijn gelegen ...... Afstand (m) Naam van het gebied 

x Bos- of natuurgebied. De kortste afstand naar het 
De Krammer-Volkerak 

1277 
dichtstbijzijnde emissiepunt van de inrichting is: 

2.105, 1.671, 
De bloemdijken 

x Kwetsbaargebied 2.075 meter 

X Bebouwde kom 950 

D Ziekenhuis, sanatorium, internaat enz. 

Camping Chaletpark de 
x Bungalowpark, camping enz. 1200 Uitwijk 

D Zwembad, speeltuin 
Adres dichtst bijzijnde 
woning 

D Meerdere burgervmningen in lintbebouwing 

D Meerdere verspreid liggende burgerwoningen 

X Een enkele burgerwoning in het buitengebied 440 Heensemolenweg 8 

X Een agrarische bedrijfswoning rnn derden 430 Heensedi,ik 16 

Afstanden kuilvoeropslag tot dichtstbijzijnde woning van 
derden of een gevoelig object bedraagt .... .. .... 

D graskuil 

D ma'iskuil 

D overige: 

D 
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a 

Afstandcn mestopslag tot dichtstbijZijnde woning van derden 
of een gevoelig object bcdraagt .......... 

0 vastemest 

0 dunne mest 

Ligt de inrichting in een .......... 

D Walerwingebied 

0 Bescherrningszone van een waterwingebied 

0 Boringsvrije-zone van een walen,~ngebied 

X Binnen 3 km van een gebied wal als beschermd 
natuurmonumenl is aangewezen (Natuurbeschermingswet) Het Krammer-Volkerak 

0 Gebied \\'aarop de Provinciale Waterhuishouding van 
toepassing is 

X Nabii een stilleeebied 
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8. PLATTEGRONDTEKENING 

Voeg een plattegrondtekening van de inrichting bij waarop tenminste de volgende zaken zijn aangegeven: 
gebouwen en procesinstallaties; 
functie diverse bedrijfsruimten; 
laad- en losplaatsen; 
electro- en verbrandingsmotoren (vast en mobiel); 
opslagplaatsen, tanks, tankputten, silo's e.d. met vermelding van de omvang; 
opslagplaatsen (gevaarlijke) (afval)stoffen met vermelding van de hoeveelheden; 
opslagplaats gasflessen/drukhouders met vermelding aard en hoeveelheid gassen; 
belangrijkste emissiepunten (geluidemissiepunten aangeven in het akoestisch rapport); 
situering brandblussystemen; 
wegen, parkeerterreinen e.d.; 
riolering, gasleidingen e.d.; 
aard verhardingen (binnen en buiten); 
begrenzing van de inrichting; 
erfafscheiding en toegangen tot het terrein; 
indien er delen van de inrichting warden verhuurd aan of gehuurd van derden moeten deze duidelijk zijn 
aangegeven, bijvoorbeeld middels arcering; 
in geval van een veranderings- of revisievergunning moet duidelijk zijn aangeven wat onder het bestaande 
gedeelte valt en wat onder de uitbreiding ofverandering. Maak bijvoorheeld gebruik van arcering; 
schaal tekening (tussen 1:200 en 1:500); 
noordpijl. 

Voeg, indien van toepassing, detailtekeningen toe van toegepaste ammoniakemissiearme stalsystemen. Hierop zijn de 
volgende zaken aangegeven: 

a. lengte en dwarsdoorsnede stallen 
b. lengte en dwarsdoorsnede per afdeling / per diercategorie / per huisvestingssysteem 
c. hokinrichting 
d. maatvoering 
e. schaal tussen 1:20 en 1: 50 voor de lengte- en dwarsdoorsneden huisvestingssystemen 
f. nageschakelde technieken, mestverwerking, mestdroging (lengte en dwarsdoorsnede) 
g. m·erige (zuuropslag, opslag spuiwater, beschermende maatregelen etc ... . ) 

9. SITUATIETEKENING - LIGGING VAN DE INRICHTING 

Voeg een situatietekening toe. Besteed daarbij ten minste aandacht aan de volgende aspecten: 
a. schaal 1:1000 (zo mogelijk); 
b. schaal en noordpijl aangeven op tekening; 
c. weergave van alle bebouwing en de aard hiervan binnen een straal van 250 meter; 
d. vermelding kadastrale begrenzingen; 
e. vermelding perceelsnummers van de inrichting; 
f. terrein eigen inrichting arceren of duidelijk omlijnen. 

Overeenkomstig artikel 5.1 van het Ivb moet in de aanvraag de ligging van de inrichting warden venneld. De 
meest overzichtelijke methode om dit te bereiken is het bijvoegen van een topografische kaart en een 
situatietekening. Door aandacht te besteden aan de hiema vermelde aspecten zal dit overzicht en daarmee het 
inzicht in de ligging van de inrichting het helderst zijn. Het is niet voor alle situaties noodzakelijk om alle 
vermelde aandachtspunten te verwerken in de tekeningen. Indien een aandachtspunt geen relevantie heeft 
voor het te verkrijgen inzicht behoeft bet niet te warden verwerkt in de tekeningen. 
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I 10. Dieren en huisvesting 

10.1 Algemeen 

Beschrijf in het kort: 

D Wat op het bedrijf verandert (ten opzichte van de geldende vergunning) 
De vergunning d.d. 30 maart 1999 is gedeeltelijk vervallen. Zie hiervoor de toelichting bij hoofclstuk 4 van deze aanvraag. 
Nu wordt oprichtingsvergunning aangevraagd voor de gehele inrichting, welke inmiddels gerealiseerd is op basis van de 
vergunning van 30 maart 1999. De voorgenomen activiteit bestaat uit het in gebruik nemen van de varkensstallen (6.864 
vleesvarkens). Verder is voorzien in de opslag van krachtvoeders evenals vochtrijke veevoeders in bunkers. Op het bedrijf 
worden de voeders bereidt en met behulp van een voerinstallatie bij de dieren gebracht. 

D Welke stallen veranderen en welke emissiearme stalsystemen worden toegepast (kort, bijvoorbeeld door het noemen 
van het type stal of nummer) 

De stallen worden uitgevoerd met een bouwkundig systeem (ICV BB 97.07.056V2) plus een wasser (combinatie van 
combiwasser 85% en nageschakelde chemische luchtwasser 95%) 

(combiwasser BWL 2006.14 en een BB 00.02.084) 

D Waarom de veranderingen moeten plaatsvinden 
Het legaliseren van de huidige bedrijfsvoering en deze aanvullen met luchtwastechnieken om de geur, ammoniak en fijn 
stof uitstoot te beperken. 

D Fasering uitvoering bouw- en / of verbouwplannen (bij emissiearme stallen van belang voor controle op ondergrondse 
aanleg van riolering e.d., putten en daarin aanwezige voorzieningen, de inrichting etc.) 

De bouwwerkzaamheden zijn al uitgevoerd. De luchtwassers zullen op korte termijn geplaatst worden. 

10.2 Worden elders vergunningrechten voor het houden van dleren ingetrokken 

Naam adres gemeente di er- aantal NH3 totaal 
locatie categorie dieren norm kgNH3 

De Boed Hooidijk 1 Ooltgensplaat legkippen 9.248 ~ 2.913 

- - -
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10.3 MILIEUEFFECTRAPPORTAGE: milieueffectrai;mortage is reeds oggesteld 

Diercategorie Drempelwaarden Conclusie * 
m.e.r . beoordelingsplicht m.e.r. plicht 

• nieuwe inrichting of installatie • nieuwe inrichting of 

• uitbreiden capaciteit installatie 
(aanta1 dierplaatsen van ... tot ... . ) (aanta1 dierp1aatsen vanaf ... ) 

• Mesthoenders 60.000 - 85.000 85.000 D Niet van toepassing 
D m.e.r. beoorde1ingsplicht 
D m.e.r . plicht 

•Hennen 45.000 - 60.000 60.000 D Niet van toepassing 
D m.e.r. beoordelingsplicht 
D m.e.r. plicht 

• Mestvarkens 2.200 - 3.000 3.000 D Niet van toepassing 
D m.e.r. beoordelingsplicht 
x m.e.r. plicht 

• Zeugen 350 -900 900 D Niet van toepassing 
D m.e.r. beoordelingsplicht 
D m.e.r. plicht 

* Toelichting: 
- niet van toepassing => aantal dierplaatsen is kleiner dan de drempelwaarden 
- m.e.r. beoordelingsplicht => oprichten van een nieuwe inrichting, nieuwe installatie en/ of het uitbreiden van de 

capaciteit met of zonder nieuwe installaties (installatie = stal) 
- m.e.r. plicht => alleen van toepassing op opricliten van een nieuwe inrichting of een nieuwe installatie 

D aanme1dingsnotitie m.e.r. beoordelingsplicht is bijgevoegd (indien van toepassing, ... zie rechterkolom hierboven); 

NB. Een handreiking voor opstellen van een aanmeldingsnotitie m.e.r. beoordelingsplicht is als bijlage 1 bij dit formulier 
gevoegd. 

10.4 Aantallen dieren en stalsystemen 

Op de volgende pagina's wordt gevraagd naar de aantallen dieren en huisvestingssystemen waarin deze 
worden gehouden. 

De situatie moet per stal(systeem) worden beschreven. 

Daar waar gevraagd wordt naar het aantal dieren, vult u aantal te houden dieren in dat vergund is of moet 
worden. Let we!, het aantal <lat u werkelijk op uw bedrijfheeft mag nooit groter zijn dan het vergunde aantal 
dieren. We spreken dus over het maximaal aantal te houden dieren, niet over het gemiddeld aantal aanwezige 
dieren en ook niet over bet aantal dierplaatsen (boewel bet maximaal aantal te bouden dieren in veel gevallen 
overeen zal komen met het aantal dierplaatsen). Uit de jurisprudentie blijkt <lat een vergunning moet worden 
verleend en beoordeeld op basis van het aantal dieren, omdat een goede definitie van dierplaatsen niet gegeven 
kan worden. 

De ammoniakemissie is in verscbillende buisvestingssystemen onder andere afhankelijk van bet emitterend 
oppervlak. 
In de uitvoeringsregeling van de Wet ammoniak en veebouderij zijn de emissiefactoren bij die 
huisvestingssystemen gekoppeld aan het leefoppervlak dat de dieren tot bun beschikking hebben. Hiermee 
wordt het netto leefoppervlak bedoeld, dus exclusief voerbakken, voe1troggen (tenzij een verhoogde trog wordt 
toegepast bij de guste en dragende zeugen), etc .. Dit oppervlak gedeeld door het aantal vergunde of aantal 
aangevraagde dieren (zie hiervoor) resulteert in het leefoppervlak per <lier. 

De Heense Hoeve b v. 7-7-2007 8 



10.4.1 SITUATIE CONFORM GELDENDE VERGUNNINGtEN) -ammoniak en stank 
NETTO AM MONIAK STANK 

STAL NR. DIERCATEGORIE STALSYSTEEM AANTAL LEEFOPP. 
KG NH:i/ l TOTAAL DIEREN/ I TOTAAL DIEREN per DIER 

DIERPLAATS NH3 MVE MVE 

Zie bedrijfsontwikkelingsplan x = = 

x = = 

x = = 

x = = 

x = = 

x = = 

x = = 

x = = 

x = = 

x = = 

x = = 

x = = 

x = = 

x = = 

x = = 

TOTAAL AMMONIAKEMISSIE BEDRIJF TOTAAL MVE BEDRIJF 
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10.4.2. BEREKENING GECORRIGEERD EMISSIEPLAFOND (AMMONIAK) 
MAXI MALE AMMONIAKEMISSIE 

DIERCATEGORIE MNTAL EMISSIEWAARDE 
TOT ML DIEREN kg NH3 per dierplaats 

NHl 
x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

AMMONIAKEMISSIEPLAFOND BEDRIJF 
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10.4.3 AANGEVRAAGDE VERGUNNING(EN) 
NETTO AMMONIAKEMISSIE STANKEENHEDEN 

STAL NR. DIERCATEGORIE STALSYSTEEM AANTAL LEEFOPP. 
KG NH:/ I TOTAAL DIEREN/ I TOTAAL DIEREN per DIER 

DIERPLAATS NH3 MVE MVE 

Zie bedrijfsontwikkelingsplan x = = 

x = = 
x = = 

x = = 

x = = 

x = = 
x = = 
x = = 
x = = 
x = = 
x = = 
x = = 

x = = 
x = = 

x ::: = 

x = = 

TOTAAL AMMONIAKEMISSIE BEDRIJF TOTAAL MVE BEDRIJF 
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11. KOELING 

x Niet van toepassing 
D Wei van toepassing => gegevens in onderstaande tabel invullen .. . 

Soort koeling Koelmedium Inhoud kg nr. op tekening 

Kadaver koeling 

Melktank koeling 

D keuringjaarlijks, 
D keuring anders, namelijk : 

D instructiekaart aanwezig 

12. DRUKHOUDERS 

D Niet van toepassing 
x Wei van toepassing => gegevens in onderstaande tabel invullen .. . 

Soort Aantal Flessen/tanks Totale waterinhoud nr.op 
tekening 

Acetyleen 

Butaan 

Propaan 1 tank 8.ooo liter 

Stikstof 

Zuurstof 

Overige, ........ .... ..... 

Overige, ............. .... 

13. OPSLAG MESTSTOFFEN 

Soort product Maximale opslag- Wijze van opslag en verpakking opslag voorziening nr. op 
capaciteit: ton / afdekking tekening 
m3 

Kunstmest 

Dunne mest 2.176 m3 Kelders mestkelders onder 
stall en 

Vaste mest 

........ · ~··· .... 

.............. ... 
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14. VOEDERMIDDELEN 

Soort product Maximale opslag- Wijze van opslag en verpakking Opslag voorziening nr. op 
capaciteit: ton / afdekking tekening 
m3 

Mengvoeder I 
krachtvoer 

Kuilvoer: gras 

Kuilvoer: mais 

Vochtrijke 63om3 Betonnen bunker in vloeibaar Luchtverversing is 
veevoeders st al aangesloten op 

centraal 
afzuigkanaal 

Enkelvoudige 8oton zaksilo bulk 
droge 

(gerst, soj a, tarwe bijproducten/aan 
vullende en aanvullende 

mengvoeders voeders) 

BIJPROOUCTEN, bijvoorbeeld voor brijvoer of bijvoederen 

Worden op het bedrijf bijproducten gebruikt en/ ofbijvoer? 

D Nee x Ja =>vu! tabel 15 op volgende pagina in voor de gegevens over de producten, de capaciteit en de opslag. 

Op welke wijze worden de bijproducten aangevoerd / wat is de frequentie van die aanvoer? Zie akoestisch rapport 

D vrachtauto frequentie van de aanvoer aantal per dag of week of maand? 

D tankwal?.en freauentie van de aanvoer aantal Der dae. of week of maand? 

Is er een brijvoerkeuken / -installatie aanwezig? 

D Nee x Zo Ja, voorin stal 1 ga verder met onderstaande gegevens invullen .. . 

bereidingscapaciteit Wordt het brijvoer gemengd Voerfrequentie Tijdstippen van voeren 
brijvoerinstallatie (mengtank met roerwerk)? (aantal keer per dag of (tijdstippen van de dag) 
(m3per <lag) Zo ja, op welke tijdstippen van de week) 

da.e;? 

69,3 04.oou- o.6oou 10.oou-120.oouen 3xdaags 06.oou 12.oou en 18.oou 

16.oou- 18.oou 
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Verbruik bijproducten de Heense Hoeve BV 

Uitgangspunten: 
Aanwezige vleesvarkens: 6864 
Gemiddelde opname per dier per dag: 1,75kg droge stof 
Aandeel bijproducten in het start rantsoen: 80% 
Aandeel bijproducten in het tussen rantsoen: 85% 
Aandeel bijproducten in het afmest rantsoen: 90% 
Verhouding start, tussen en afmestvoer is: 2:3:5 
Gemiddeld aandeel bijproducten: 86,5% (berekend uit verbouding start, tussen en afmest) 
Gemiddeld droge stof % van de bijproducten: ca 15% 

Berekening: 

6864 vlv * 1,75 kg droge stof = 12012 kg droge stof per dag 
Hiervan is 86,5% b1jproducten dus 12012 * 86,5% = 10390 kg droge stof uit bijproducten. 
Gemiddeld droge stof % van de bijproducten is 15%. Dit houdt in dater per dag 103.90 I 0, 15 = 69269 kg 
bijproducten verbruikt worden. Het soortelijk gewicht van deze producten is nagenoeg gelijk aan 1 dus dit 
komt overeen met 69,3 m3 per dag. 
Het jaarverbruik komt hiermee op 365*69,7 = 25.283 m3 
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15. GEGEVENS OVER DE BIJPRODUCTEN (bijvoorbeeld voor het voeren van brijvoer of bijvoederen) 

Leverancier Markt-/ Soort product Product( en) voersnelheid Wijze van opslag opslag- maatregelen tegen geuroverlast 
merknaarn -$amc:nstelling (kg/ dag) capaciteit 

divers Tarwe gist D enkelvoudig Levensmiddelen Afhankelijk D silo Bunker bunker inpandig geplaatst afzuiging via luchtwasser 

concentraat 0 mengsel industrie van rantsoen x bunker 7om3 
2Xbunker x nat en aanbod D tank 

D droog 0 .. .. .. u 

divers Stoomschillen D enkelvoudig Levensmiddelen Afhankelijk D silo Bunker bunker iopandig geplaatst afzuigingvia luchtwasser 

2 bunkers D mengsel industrie van rantsoen x bunker 7om3 
x nat en aanbod D tank 

D drool? D ... ..... 
divers Tarwezetmeel D enkelvoudig Levensmiddelen Afhankelijk D silo Bunker 2X bunkeriopandig geplaatst afzuiging via luchtwasser 

2Xbunker D mengsel industrie van rantsoen x bunker 7om3 
x nat enaanbod D tank 

D droog D ........ ~ · · 

divers zuivelproducten D enkelvoudig Lcvcnsmiddelen Afhankelijk D silo Bunker bunker inpandig geplaatst afzuigiog via luchtwasser 

D mengsel industrie van rantsoen x bunker 7om3 
x nat enaanbod D tank 

D droog D -······ 
DSM Acitex D enkelvoudig Levensmiddelen Afhankelijk D silo Bunker bunker inpandig geplaats.t afzniging via lucht"rasser 

v.d. Kooy D men gs el industrie van rantsoen x bunker 7om3 
x nat en aanbod D tank 

D droog D 040000 00 

Bonda Bondamix D enkelvoudig Levensmiddeleo Afhankelijk D silo Bunker bunker inpandig geplaatst afzu iging via luch twas.~er 

D mengsel industrie van rantsoen x bunker 7om3 
x nat enaanbod D tank 

D droog 0 ........ 
divers granen D enkelvoudig Levensmiddelen Afhankelijk x silo Zaksilo Zaksilo inpandig geplaatst 

D mengsel industrie van ran tsoen D bunker 14 ton 
D nat en aanbod D tank 

x drool!. D ......... 
divers soya D enkelvoudig Lcvensmiddelen Afhankelijk x silo Zaksilo Zaksilo inpandig geplaatst 

D mengsel industrie van ran tsoen 0 bunker 14 ton 
D nat en aanbod D tank 

x droog D ...... ... 
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16. OPSLAG MILIEUGEVAARLIJKE STOFFEN 

D Niet van toepassing 
x Wei van toepassing => gegevens in onderstaande tabel invullen .. . 

type opslag hoeveelheid verpakking opslag- nr.op 
Conder- I maximaal in voorziening tekening 

soort stof bovengr.) voorraad 

Brandstof 

(diesel, HBO, petr.) boven 200 liter vat Inlekbak 

Reinigingsmiddelen: boven 200 liter vat Inlekbak 

desinfectiemiddel boven 200 liter vat Inlekbak 

Bestrijdingsmiddelen i 

Diergeneesmiddelen Bovengronds 25 kg/liter Originele Kast Voorin 
verpakking stal 5 

Zuren: t.b.v. Bovengronds 2X 1.000 Jtr \.visselcontainers Dubbelwandig 

luchtwassers 
Zie bijlage 

Overig: 

Bij ondergrondse opslag KIWA tank- en installatiecertificaat toevoegen 
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17. BEDRIJFSAFVALSTOFFEN 

Rapport afvalstoffenonderzoek 

x niet van toepassing 

0 bijgevoegd, zie bijlage ..... .... (nummer invullen van de betreffende bijlage die bij deze aanvraag wordt gevoegd) 

aard afvalstof hoeveelheid per maximaal in afvoer- v.-ijze van inzamelaar 
week/maand/jaar voorraad frequentie ops lag 

[kg] [kg) perjaar 

mest 7.55om3 jaar 2.176 Op afroep Kelder onder Erkende 
st al intermediair 

Kadavers 41 ton/jaar 250 kg 3xweek Mobiele erkende 
kadaverwagen 

G.f.t . 

Snoeihout 

Landbouwplastics 

Overige, .... ...... ....... .... 

Bedrijfsafval van 7m3 o,6m3 txmnd container erkende 
huishoudelijke aard 

.... .. 

18. GEV AARLIJKE AFVALSTOFFEN 

aard afralstof hoeveelheid per maximaal in afvoer- wijzevan inzamelaar / 
week/ maand/jaar voorraad frequentie opslag verwerker 

[kg] [kg] per jaar 

Afgewerkte olie 

Oliehoudend afval 

Olie/water/slib mengsel 

Spuiwater 44om3 5om3 13xjaar Polyester silo Leverancier 
luchtwasser 

Ontvetter 

Restant 
bestrijdingsmiddelen 

Klein gevaarlijk afval 0,2 m3jaar 0,1 m3 2Xjaar Originele Erkende 
verpakking afvalverzamelaar 

TL!ampen 200 100 2Xjaar doos Leverancier TL 
lam pen 
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19. BEDRIJFSAFVALWATER: soort afvalwater -- ------- -- ·-
Soort afralwater Aard en Gemiddeld Vrije val Druk-

I mest- Meting of 
I 

samenstelling (m3/iaar) riolering riolering kelder schatting** 

bod em 
gem. m3/uur 

opp. m3/jaar 
water 

H uishoudelijk Toilet/douche/ 36,5 Schatting 
afvalwater 

kantine 

Spoel-
/reinigingswater 
van melkinstallatie 

Reinigingswater 
melkkamer 

Reinigingswater mestresten 781 Schatting 
stall en 

Ontsmettingswater 

Reinigings/ontsmet Zaagsel en 5om3 Schatting 
tingswater van mestresten 
veewagens 

Reinigings/ontsmet 10m3 Schatting 
tingswater van 
kadaverplaats 

perssap / 
percolatiewater 
veevoeropslag 
(kuilvoer) 

Afvalwater 
vergunning-
plichtige tuinders 

Spoelwater 
spuitapparatuur 
(inwendig en 
uitwending) 

Hemelwater van 7296 Schatting 
daken en 
verhardingen 

Spuiwater luchtwassers 44oin Schatting 
polyeste 
r silo 

TOT AAL= zelf 7296 t.318,5 
invullen 

* Geef een toelichting op de aard en de samenstelling van het afvalwater (pH, temperatuur, aanwezige stoffen, 
welke reinigingsmiddelen warden gebruitkt). 

** Indien debietmeting van het afvalwater plaatsvindt, wilt u dat dan in de Jaatste kolom de manier waarop 
aangeven 
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20. BEDRIJFSAFVALWATER: aanwezige behandelingsinstallaties 

Aanwezige behandelingsinstallaties en vermeldt Aanwezige Is een gescheiden riool 
de capaciteit (m3 of liter per uur) controlevoorzieningen aanwezig? 

D Zand- of slibvanger D Monsterput 
(hemelwater /afvalwater) 

D Olie- en benzine-afscheider D Controleput D Ja, ::::> aangeven met 

D Waterzuiveringsinstallatie D Niet van toepassing verschillende kleuren/Jijnen 
op de rioleringstekening ...... 

D Bezinkinstallatie 

D Septictank x niet van toepassing 

D Zink put 

0 ............... 
D ...... ........ . 

21. BEDRIJFSAFVALWATER: Herkomst geloosd afvalwater 

herkomst - onttrokken aan 

drinkwaterleiding grondwater oppervlakte water anderzins 
[m3/jaar] [m3/jaar] [m3/jaar] [m3/jaar] 

Leidingwater i.318,5 

Grondwater 

Capaciteit grondwaterpomp .. ....... m3 

Hemelwater 

Opper\'laktewater 

......... .............. ... 

.. .. ....................... 

TOTAAL i.318,5 

Is het boYenstaande watergebruik meer dan 5000 m3? Bovenstaande is exclusief het drinkwater van de dieren en het 
verbruikte water van de luchtwasser. 

Zo ja, een waterbesparingonderzoek bijgevoegd 

x Nee 

0 Ja (bijlagenummer ..... .... ) 

Op de spoelplaats worden de veewagens met lage druk gereinigd, om die reden is deze activiteit niet 
meegenomen in de toetsing Besluit luchtkwaliteit. 

De drinkwatervoorziening gebeurt op 2 manieren, het verstrekken van brijvoer en de beschikking over 
vers drinkwater via een nippelsysteem welke aangesloten is op de waterleiding . 

Voor verdere toelichting op het watergebruik: zie de waterparagraaf 
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x leidingwater 
0 Grondwater 
0 Oppervlaktewater 
O Hemelwater 

Overzicht waterverbruik 

m"liaar 
2.915 m3 

x Anders, namelijk: 25.283m3 bijproducten 

Beschrijving water registratie 

Wie registreert het waterverbruik? 

Wat wordt er geregistreerd? 

O n.v.t. 
x waterleidingbedrijf of nutsbedrijf 
0 eigen registratie 
0 Alie waterstromen 
x Drinkwater 
O Grondwater 
O Oppervlaktewater 
0 Hemelwater 
0 Anders nl. 
x nee Analyseert u deze registraties 

periodiek? Oja O per maand O per jaar O per bedrijfsonderdeel 

Beschrijving aard afvalwater 

Hoeveel huishoudelijk afvalwater heeft u? 
36,5 m3 

Overzicht bedrijfsafvalwater (exclusief huishoudelijk afvalwater) 
0 n.v.t. 

Soort deelstroom* Hoeveelheid Max. Max. Min. Aanwezige verontreinigingen 
(m3) temperatuur pH pH (mest, sulfaat, chloride, enz) . Waar 

(oC) mogelijk concentratie aanQeven 
Reiniging stal 781 20 7 7 Mest 
Spoelplaats 50 20 7 7 Mest en zaagsel 
Spuiwater 440 20 4 3.5 Sulfaat, stalstof 
luchtwasser 1828 20 7 7 Nvt 
Reiniging 10 20 7 7 Dierlijke resten 
kadaverwagen 

. . . ... 
'Voorbeelden van soorten afvalwater z11n: koelwater, spoel-/re1nigmgswater van melk1nstaJlaHe, rein1g1ngswater melkkamer, 
reinigingswater stallen, ontsmettingswater, reinigingswater van de wasplaats voor werktuigen en machines, 
reinigings/ontsmettingswater van veewagens, reinigings/ontsmettingswater van kadaverplaats, perssap I percolatiewater 
veevoeropslag (kuilvoer), afvalwater vergunningplichtige tuinders, spoelwater spuitapparatuur (inwendig en uitwending), 
hemelwater van daken en verhardingen, spuiwater. 

De Heense Hoeve b.v 7-7-2007 20 



Beschrijving afvoer afvalwater 

Soort deelstroom LozinQ via: Hoeveelheid BehandelinQsinstallatie 
Reinigingswater 0 vrije val riolering m,I X geen 
stal en spoelplaats 0 druk-riolering m3/ 0 waterzuiveringsinstallatie 

0 gemengd rioolstelsel gemeenle 0 amalgaamafscheider 
0 vuil/schoonwater rioolstelsel 0 bezinkput 
gemeente 

m3/ x mest- of opvangkelder 841 0 vetafscheider 
0 anders, nl 0 olie- en benzine-afscheider 

0 septictank 
0 zand- of slibvanger 
0 zetmeelafscheider 
0 zinkinstallatie 
0 anders, nl 

Spuiwater 0 vrije val riolering m3/ X geen 
0 druk-riolering m3/ 0 waterzuiveringsinstallatie 
0 gemengd rioolstelsel gemeente 0 amalgaamafscheider 
0 vuil/schoonwater rioolstelsel 0 bezinkput 
gemeente 

m3/ 0 mes!- of opvangkelder 0 vetafscheider 
x anders, nl Spuiwateropslag 440m3 0 olie- en benzine-afscheider 

0 septictank 
0 zand- of slibvanger 
0 zetmeelafscheider 
0 zinkinstallatie 
0 anders, nl 

Word! hemelwater gescheiden afgevoerd via een schoonwaterriool? 
x ja Het hemelwater wordt via dakgoten opgevangen en afgevoerd op het oppervlaktewater (sloot) 
O nee 
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Caoaciteit m~/uur Controlevoorzienino 
X geen 
0 monsterput 
0 controleput 

X geen 
0 monsterput 
O controleput 



Checklist water 

Stand van zaken 

Is voor de inrichting een onderzoek uitgevoerd 
naar de mogelijkheden voor waterbesparing? 

Indicator 

x nee 
0 ja, de onderzoeksrapportage is bijgevoegd als 
bijlage. Daarbij is aangegeven welke maatregelen 
uit het rapport wanneer worden uitgevoerd. 
Ga naar Bijlagen 

Indicator aantal m3 per product of anders: door dit gegeven te monitoren kan per (toekomstige) tijdseenheid 
een trend van de waterhoeveelheden worden weergegeven . Want als binnen een bepaalde termijn meer 
producten zullen worden geproduceerd zal er in deze termijn ook evenredig meer water worden gebruikt. 

lndustriele productiebedrijven geven vaak per product weer. Voor dienstverlenende bedrijven in kantoren is 
vermelding per werknemer geschikt. Voor agrarische bedrijven is vermelding per dierplaats geschikt. 

Door het gebruik van vochtrijke veevoeders is er een /aag waterverbruik op het bedrijf. Het vocht in de 
producten voorziet tevens voor het grootste dee/ in de vochtvoorziening van de dieren, daarnaast hebben de 
dieren continu de beschikking over vers drinkwater. De drinknippel is boven de trog gep/aatst om vermorsing 
te voorkomen. Daarnaast warden de stallen eerst ingeweekt alvorens deze met een hoge druk reiniger 
schoon le spuiten. He! waterverbruik van de luchtwassers zal deels met de uitgaande luchtstroom 
verdampen. Het overige dee/ blijft in gebruik als proces water of wordt als spuiwater afgevoerd. 

De dubbele luchtwastechniek gebruikt, in vergelijking met een "standaard" luchtwasser meer water, dit wordt 
veroorzaakt door de achter elkaar gep/aatste pakketten welke onafhanke/ijk van elkaar gespoeld warden. 
Hierdoor is het waterverbruik voor de multiwasser hoger dan bi} een enkelvoudige combiwasser. Gezien de 
extra reductie van geur en ammoniak die op deze wijze bereikt word! is dit een acceptabele hoevee/heid. 

Gemiddelde hoeveelheid water 
0 per werknemer/jaar: 
0 per producUjaar: 
0 per m2

: 

0 per kamer: 
0 per gasUbezoeker: 
x per dierplaats: 0,4m3 
O anders, nl. 

Maatregelen 

Sanitaire doeleinden 
(inclusief schoonmaak) 

Anders 

doorstroombegrenzers 
op de kranen 
spoelonderbrekers op 
de toiletten 
waterbesparende 
douchekoppen 
hergebruik (gezuiverd) 
afval- of proceswater 

waterzuinige 
apparatuur 
opvang en gebruik 
regenwater 

x nee 

0 nee 

0 nee 

O nee 

0 nee 

0 nee 

0 nee 

Zijn er maatregelen voor de nabije 
toekomst gepland? Termijn opgeven en 
een schatting van het resultaat en/of 
documentatie toevoegen. 

O ja, namelijk: 
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x ja 0 gedeeltelijk 

xja 0 gedeeltelijk 

x ja x gedeeltelijk 
Spoelwater 
luchtwasser 

Oja 0 gedeeltelijk 

Oja 0 gedeeltelijk 
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22. BODEMSCHERMING 

Bodembeschermende maatregelen 

D Niet van toepassing 
X Wei van toepassing = > gegevens in onderstaande tabel invullen ... 
D Rapport (nulonderzoek) 

NB. Rapport bodemonderzoek is voor reguliere agrarische activiteiten niet van toepassing (vastejurisprudentie). 

bestaande geplande 
Bodembedreigende 
activiteit of stoffen 

bodembeschermende maatregelen 
en / of voorzieningen 

bodembeschermende maatregelen 
en/ ofvoorzieningen 

X hygienesluis 

X ontsmetten voertuigen 

D opslag vaste mest 

X opslag dunne mest 

D kuilvoeropslag 

x reinigingsmiddelenopslag 

D werkplaats 

x dieselopslag 

X kadaveropslag 

X opslag zuren 

D .......... ......... ......... ............ . . 

x Opslag spuiwater ..................... .. 

vloeistofkerende vloer 

vloeistofdichte vloer ____ _ 

y]oeistofkerende voorziening _ _ 

geplaatst boven vloeistofdichte 

lekbak - - ----- ---

lekbak ----- ----
vloeistofdichte voorziening __ 

dubbelwandige kunststof 

wisselcontainer. 

Polyester silo geplaatst boven 

vloeistofdichte lekbak _ ___ _ 

Bodemrisicoanalyse conform de NRB 

0 . ht b d b d . f "t "t d verz1c o em e re1gen e ac 1v1 er en en t ff ge ro en voorzrenrngen 

Activiteit Getroffen voorzieningen 

Opslag van drijfmest in mestdichte mestkelder Opslag voldoet aan de door de 

Ministerie van VROM uitgegeven 

publicatie "bouwtechnische richtlijnen 

mestbassins". 

Wassen van landbouwvoertuigen op een Wasplaats voorzien van 
wasplaats vloeistofkerende vloer (conform eisen 

Besluit Landbouw milieubeheer) 

Opslag van kadavers vloeistofdichte voorziening (mobiele 

kadaverwaaen) 

Opslag van dieselolie in bovengrondse tanks Dieselolie tank is voorzien van lekbak en 

voldoet aan de richtliin PGS 30. 

Opslag van olien en reinigingsmiddelen in Opslag vindt plaats in speciale 

emballage. emballage boven een lekbak 

Opslag zwavelzuur Dubbelwandige wissel container welke 

voldoet aan PGS 15 

Opslag van spuiwater Polyester silo, bestand tegen 

opqeslaaen stoffen, qeplaatst boven een 
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vloeistofdichte vloer met opstaande rand 

en vzv pbv verklarinq 

Het mengen van voedercomponenten Gecoate vloeistofkerende vloer, met 

absorptiemateriaal in directe omgeving 

en instructiekaart voor oersoneel. 

Opslag vochtrijke veevoeders Opslagbunker van beton, omwanding 

30cm dik, voorzien van wapening, 

middels een kimplaat is een 

vloeistofdicht voorziening van wanden 

en vloer gewaarborgd. De bunkers zijn 

aan de binnen zijde voorzien van een 

coating. 

Mestproductie en afzet 

De geproduceerde mest wordt in een mestkelder opgevangen welke gebouwd is volgens de bouwtechnische 

richtlijnen mestbassins. Doordat volgens de:ze richtlijn gebouwd is en het bodemrisico tot een 

verwaarloosbaar niveau teruggebracht 

afvalwater 

De afvalwaterstromen, reiniging van de stallen, transportvoertuigen en de mobiele kadaverwagen nemen toe 

met 841 m3
/ jaar. Dit bedrijfsafvalwater wordt geloosd in de mestkelders en wordt samen met de mest af 

gezet. Het reinigen van de veewagens en de mobiele kadaverwagen gebeurt boven een vloeistofdichte 

wasplaats. 

Opslag van dieselolie in bovengrondse tanks 
Het betreft de dieselopslag van 200 liter ten behoeve van de noodstroomvoorziening. Deze is geplaatst 
boven een vloeistofdichte lekbak, met deze maatregel is het bodemrisico tot een verwaarloosbaar niveau 
teruggebracht. 

Ops/ag van reinigingsmiddelen in emballage. 
Het betreft de opslag van reinigings en desinfectiemiddelen welke geplaatst zijn boven een vloeistofdichte 
lekbak, met deze maatregel is het bodemrisico tot een verwaarloosbaar niveau teruggebracht. 

Opslag zwave/zuur 
Het zwavelzuur is noodzakelijk om de luchtwassers goed te laten functioneren. Het zwavelzuur wordt in 
dubbelwandige wisselcontainers opgeslagen . Deze containers worden aan het eind van de centrale gang in 
een afgeschermde ruimte geplaatst welke voldoet aan de eisen uit PGS 15. Deze ruimte neemt de helft van 
de centrale gang in. De naastgelegen deur blijft vrij om als vluchtweg te dienen. Met deze maatregelen is het 
opslaan van zwavel:zuur, tot een verwaarloosbaar bodemrisico teruggebracht. 

Opslag van spuiwater 
De opslag van spuiwater vindt plaats in een polyester silo, welke bestand tegen opgeslagen stoffen, 
geplaatst boven een vloeistofdichte vloer met opstaande rand. De vloer is voorzien van een pbv verklaring 
In de opslagloods is een instructiekaart opgehangen voor het personeel waarop vermeld staat hoe te 
handelen indien een lekkage aan de spuiwateropslag wordt geconstateerd. Met deze maatregelen is het 
bodemrisico tot een verwaarloosbaar niveau teruggebracht. 

Het mengen van voedercomponenten 

In de brijvoerkeuken vindt dagelijks menging van de diverse, droge en natte, componenten plaats tot een 
rantsoen. Het indoseren van de droge en natte producten gebeurt met vijzels en kunststof leidingen. In de 
brijvoerkeuken is absorptiemateriaal aanwezig om eventueel gemorst product zo snel mogelijk te kunnen 
verwijderen. Ook is het personeel voorzien van instructies om gemorste componenten :zo snel mogelijk op te 
ruimen. De betonnen vloer is vloeistofkerend en voorzien van een betoncoating. Met deze maatregelen is 
het bodemrisico tot een verwaarloosbaar niveau teruggebracht. 

Opslag vochtnjke veevoeders 
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Pe opslag van de vochtrijke veevoeders vindt plaats in betonnen bunkers. Peze zijn gebouwd in een tijd dat 
de eisen aan een dergelijke voorziening minder streng waren dan heden ten dagen . De bunkers hebben 
betonnen wanden van 30cm dik zijn gewapend met staal en aan de binnenzijde voorzien van een coating. 
De aansluiting van vloer en wand is vloeistof dicht gemaakt met een kimplaat. Direct na het onherroepelijk 
worden van de milieuvergunning zal begonnen worden met het keuren van de bunkers op vloeistofdichtheid. 
De verwachting is dat binnen een half jaar al de bunkers gekeurd zullen zijn en voorzien van een pbv 
verklating. Met deze maatregel is het bodemrisico tot een vetwaarloosbaar niveau teruggebracht. 

De termijn van een half jaar is noodzakelijk omdat niet alle voeropslagbunkers gelijktijdig leeg kunnen zijn en 
ge·1nspecteerd kunnen worden. De dleren hebben dagelijks voer nodlg. Per keer kunnen 1 of 2 bunkers 
ge·1nspecteerd worden . 

In de brljvoerkeuken is een instractievoorziening opgehangen voor het personeel waarop aangegeven is hoe 
te handelen bij het morsen van voer. 
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23. AKOESTISCH RAPPORT 

0 Niet van toepassing 
0 Wei van toepassing => gegevens in onderstaande tabel invullen ... 
x Rapport 

Geluidsbronnen * Aantal ** Bron Aantal uren in bedriif 

vermogen Dag Avond Nacht 

Lw db(A) 
07.00 - 19.00 19.00 - 23.00 23.00 - 07.00 

(uren) (uren) (uren) 

Ventilatoren *** 

Stal: 

Stal: 

Stal: 

Tractor 

Shovel 

Vrachtauto 

Laden/lossen bulkwagen 

Inkuilen gras 

Inkuilen ma"is 

Laden mest 

Laden vleeskuikens 

Laden legkippen 

Laden opfold<ippen 

Laden biggen 

Laden vleesvarkens 

Ophalen melk 

Mixenmest 

Beregeningsinstallatie 

Overig 
.. 

Vermeld de t1Jdvakken en frequent1es van de bewegmgen per soort vervoerm1ddel. Is h1er m een ander stadmm 
onderz.oek naar gedaan? Zo ja, deze resultaten als bijlage bij deze aanvraag voegen. 

... 
*** 

Op de tekening moet zijn aangeven waar de geluidbron zich bevindl. 
In de kolom 'aantal' 11·ordl het aantal venti latoren of maximaal aantal keer per <lag dat de activiteit plaatsvindt. 
Op tekening aangeven hoe de ventilator is geplaatst t.o.v. de stal; indien beschikbaar gegevens aanleveren 
(geluidvermogen / productblad /type/ leverancier). 
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24. VERKEERSBEWEGINGEN van en naar de inrichting Zie akoestisch rai;rnort 
- -

Maximaal aantal per: Aantal uren in bedrijf 

soort verkeer dag week maand Dag Avond Nacht 
07.00 - 19.00 19.00 - 23.00 23.00 - 07.00 

(uren) (uren) (uren) 

Veevoederwagens 

Mesttransport 

Veetransport 

Aanvoer brandstof 

Melkwagens 

········· ················ 

.. ....................... 

25. VENTILATIE STALLEN 

D Op natuurlijke wijze, stalnummers: 

X Op mechanische wijze, stalnummers: 1 t/m 6 __________ _____ ________ _ 

26. MECHANISCH VERMOGEN 

X Elektromotoren totaal _182,9 kW 

X Verbrandingsmotoren totaal noodstroomvoorziening kW 

D Is er een beregeningsinstallatie aanwezig? Neen / Ja Elektrisch vermogen _____ kW 

27. VERWARMINGSINSTALLATIE 

Installatie Soort nominale max.verbruik schoorsteenho maximaal verbruik per nr.op 
brandstof capaciteit 

[kg/uurof 
ogte jaar [m3] tekening 

bovendaks 
(gas/olie/kol [kW] m3/uur] [m] 
en/hout/and 

ers) 

C.v. propaan 2x45 kw weersafh 2,75boven 47,2 
installatie peil 

Boiler 

Heaters 

······· ··· ····· 
............... 

........... .. .. 
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28. Bedrijfsoverzicht ENERGIE(besparende)maatregelen 

Verlichting Bron Aantal (A) Vermogen(s) I Totaal vermogen Indicatie 
stuk (kW) (P) (AxP) werkingsduur 

(uur/iaar) 

HF verlichting Electriciteit 670 0,036 24,12 2190 

Spaarlampen Electriciteit 

Gloeilampen Electriciteit 

Ventilatoren 

220 volt Electriciteit 

38ovolt Electriciteit 36 1,6 57,6 8760 

Verwarming 

HR propaan 2 45 90 weersafh 

VR 

Conventioneel 

Luchtverhitter 

Boiler 

Vloerverwarmine: 

Warmwater buizen 

Electra kabels Electriciteit 

Mestverwerking 
en mestdroging 

Electriciteit 

Electriciteit 

Overige .... 

Biggelampen Electriciteit 

Melkstel Electriciteit 

voerinstallatie Elektriciteit 1 Divpompen 2190 

roerwerken en 

vijzels 

Reinigingsapparatuur Elektriciteit 2 7,5 15 416 
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29. ENERGIEGEBRUIK EN KOSTEN (afgelopen jaar) 
Hoeveel bedraagt het energieverbruik? Vermeld de soort brandstof/energiedrager (elektriciteit, aardgas, huisbrandolie, dieselolie, LPG, 

propaan), zo mogelijk opgesplitst per bedrijfsonderdeel. De verbruikgegevens zijn o.a. te vinden op de jaarafrekening van he! 
energlebedrijf 

soort brandstof/energie- bedrijfsonderdeel maximaal verbruik per ....... kosten 
drag er [m3, kWh, I] 

Gas propaan MJ* 

Electriciteit Gehele inrichting 504104 kWh(x9,o)= 
4.536.936 MJ* 

Olie !tr (x36,20)= MJ* 

Propaan Verwarming47.200 ltr(x36,20)= i.708.640 
liter MJ* 

Overige, nl. 

Is het bovenstaande gebruik representatiefvoor uw bedrijf? 

x Ja 

0 Nee, geef hieronder aan waarom niet .... 

Krachtstroom 

x Ja 

0 Nee 

* omrekeningsfactoren naar mega Joule (MJ) primaire energie, om onderlinge vergelijking mogelijk te maken) 

30. ENERGIEBESPARINGSONDERZOEK 

Is eerder een energiebesparingsonderzoek uitgevoerd? 

X Nee, niet van toepassing bedrijf is in 2004 opgericht en in werking gebracht, alle energieverbruikers voldoen aan de 
stand der techniek 

0 Ja, reeds eerder ............................................................................................. (datum invullen). 

0 Rapportage is bijgevoegd, zie bijlage ......... (nummer invullen van de betreffende bijlage die bij deze aanvraag wordt 
gevoegd) 

0 Rapportage volgt in de toekomst 

Door welke organisatie is dit onderzoek uitgevoerd? 

0 DLV 

D Energiebedrijf 

0 Anders, namelijk -------------------------------------

Waar was het onderzoek op gericht? 
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Berekening energieverbruik 

Het stroomverbruik van de combiwasser met nageschakelde chemische luchtwasser bedraagt 113. 700 kWh 

(bran: Uniqfill Air BV). De toelichting met betrekking tot dit stroomverbruik staat in paragraaf 5.6.3.4. Om het 

totale energiegebruik van het ventilatiesysteem met de combiwasser met daarachter gekoppeld een 

chemische luchtwasser te kunnen bepalen moet de extra energie, welke nodig is om de weerstand van de 

wasser te overbruggen, worden bepaald. 

De weerstand van een combiwasser bedraagt in de eerste filterfase (chemisch) 60 Pa en in de tweede 

filterfase (waterwasser) 30 pa . Totaal heeft de combiwasser een weerstand van 90 pa. De nageschakelde 

chemische luchtwasser heeft een lagere weerstand dan in een stand-alone situatie, aangezien de 

nageschakelde chemische luchtwasser over-gedimensioneerd is (5 vakken i.pv. 3-4 vakken). Daarom moet 

circa 10 pa in mindering worden gebracht (60 pa- 10 pa), wat uitkomt op een weerstand van 50 pa. De 

combiwasser met nageschakelde chemische luchtwasser heeft hiermee in totaal een weerstand van 140 pa. 

(Bron: Uniqfill Air BV). Zie ook het bedrijfskosten overzicht van de luchtwassers van Uniqfill Air B.V. 

De weerstand van de stal en ventilatoren zonder toepassing van luchtwassers met centrale afzuiging en 

plafondventilatie bedraagt circa 95 Pa (luchtinlaat 20 Pa, smoorunit met instroomring 40 Pa, 

luchtafzuigkanaal 15 Pa en uitblaasventilator 20 Pa) . Deze weerstanden zijn gebaseerd op metingen door 

ventilatiedeskundigen in het veld en worden als algemeen gehanteerd bij energieberekeningen. Een 

wetenschappelijk onderzoek naar deze weerstanden ontbreekt. 

In totaal bedraagt de weerstand van de stal, ventilatoren en luchtwassers dus 95+140 = 235 Pa. 

Voor de berekeningen is het stroomverbruik bij alleen ventilatie middels centrale afzuiging 

nodig . Bij de bepaling van het energiegebruik voor alleen de ventilatie zijn de uitkomsten 

gebruikt van het proefverslag P 1.240 genaamd "Monitoring van het energiegebruik in 

vleesvarkensstallen bij toepassing van frequentieregelaars op ventilatoren", van het 

Praktijkonderzoek Varkenshouderij. Dit verslag is toepasbaar bij alle vleesvarkensstallen 

aangezien het ventilatiepatroon en de temperatuurinstellingen voor deze dieren vergelijkbaar 

is. In dit rapport word! een energieverbruik vastgesteld van 7,43 kWh per vleesvarkensplaats 

per jaar bij een centrale frequentieregelaar per stal. In deze proefstal is geen sprake van 

centrale afzuiging en smoorunits. Hiermee komt de weerstand in deze proefstal op 40 Pa (20 

Pa voor de luchtinlaat en 20 Pa voor de uitblaasventilator). 7,43 x 95/40 = 17,65 kWh. 

Deze 17,65 kWh is een jaargemiddelde, waarbij ook de gelijktijdigheid over het jaar is 

ingerekend. Hierdoor is de verhoging van de weerstand lineair aan de toename van het 

stroomverbruik. Dit maakt het mogelijk om de toenarne in procenten te berekenen aan de 

hand van de bovengenoemde weerstanden . 

Berekening toename in procenten: (235-95) 195 = 147 %. 

17,56 kWh word! gesteld op 100%. 

Tabel 5.11: Stroomverbruik ventilatie 

Centrale Toename t.o .v . Stroomverbruik per 

afzuiging centrale afzuiging varkensplaats 

In kWh in% centrale afzuiging met 

luchtwassers in kWh 

Voorgenomen 17,56* 147% 43,37 

activiteit 

Stroornverbruik 

ventilatie in kWh 

per jaar 

297.714 

• Proefverslag P 1.240, "Monitoring van het energiegebruik in v/eesvarkensstallen bij toepassing van frequentierege/aars op 

ventilatoren", Praktijkonderzoek Varkenshouderij . Omgerekend van een weerstand in de stal van 40 Pa naar 95 Pa. 
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Tabel 5.12: Totaal stroomverbruik luchtwassers en ventilatie 

Totaal Stroomverbruik T otaal in kWh Stroomverbruik 

stroomverbruik klimaat kWh per per 

luchtwassers in jaar varkensplaats 

kWh In kWh 

Voorgenomen 113.700* 297.714 411.414 59,94 

activiteit 

• bron. Uniqfill Air B V 

Het energieverbruik voor overige activiteiten bestaat hoofdzakelijk uit verlichting, brijvoerinstallatie en 

hogedrukreiniging in de stallen. De brijvoerinstallatie verbruikt bij benadering 58.000 kWh (onder andere voor 

de voerpomp, roerinstallaties, mengtank, positioneringstank, doseerpomp, waterpomp en hamermolen). 

Voor de verlichting wordt bij benadering 15.336 kWh verbruikt (71 afdelingen met 5 TL-lampen van 36W, die 

1200 uur per jaar branden). Voor resterende energieverbruikende activiteiten wordt bij benadering 10% van 

het totaal stroomverbruik (zonder toepassing luchtwassers) verbruikt. Het totale stroomverbruik van de 

overige activiteiten komt hiermee bij benadering op 92 .690 kWh. 

Benaderd stroomverbruik totaal 

Stroomverbruik Stroomverbruik Totaal in kWh Stroomverbruik per 

luchtwassers en overige varkensplaats 

klimaat in kwh activiteiten in In kWh 

kWh 

Voorgenomen 411.414 92.690 504.104 73,44 

activiteit 

Bena d erd energieverbruik totaal 

Tota al Propaanverbruik Tota al Energieverbruik 

stroomverbruik In MJ per jaar energieverbruik per 

In MJ oer iaar varkensolaats 

Voorgenomen 504.104 kWh x 9,0* 47.200 ltr x 36,2* 6.245 .576 MJ 910 MJ 

activiteit = 4.536.936 MJ = 1.708.640 MJ .. 
• Omrekeningsfactoren naar megajoule (MJ) pnmaire energle. om onderllng vergelfjk mogeh)k te maken . 

Binnen de inrichting zijn de volgende maatregelen genomen waarmee het energieverbruik tot een minimum 

beperkt kan warden : 

1. Het gehele gebouw is ge"isoleerd met een K-waarde van 0,4. 

2. Alie ventilatoren zijn voorzien van een frequentieregeling waardoor het stroomverbruik beperkt wordt. 

Het toepassen van frequentieregelaars lever! op de energiebehoefte bij ventilatie een besparing op van 

bijna 70 % (bran: proefverslag P 1.240 genaamd "Monitoring van het energiegebruik in 

vleesvarkensstallen bij toepassing van frequentieregelaars op ventilatoren", van het Praktijkonderzoek 

Varkenshouderij). 

3. In alle afdelingen zijn meetunits aangebracht. Bedoelde meetunits registreren constant de 

ventilatiestroom. Naar aanleiding van deze registratie warden de ventilatoren constant bijgestuurd. Het 

gevolg daarvan is dat nooit meer geventileerd wordt dan strikt noodzakelijk waardoor niet onnodig 

verwarmd word! en het stroomverbruik van de ventilatoren beperkt wordt. 

4. De aanwezige meetunits zijn voorzien van automatische smoorkleppen die bij een hogere ventilatie dan 

noodzakelijk verder dicht gaan waardoor geen onnodige ventilatieverliezen ontstaan. 

5. De 2 HR-verwarmingsketels zijn voorzien van een weersafhankelijke cascaderegeling en een 

pompschakeling. Het gevolg daarvan is dat de ketel alleen brand! als het noodzakelijk is en dat de 

watertemperatuur afhankelijk is van de buitentemperatuur waardoor een beperking ontstaat in het 

gebruik van propaangas . De pompschakeling voorkomt onnodig stroomverbruik en onnodig circuleren 

van warm water. 
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6. Alie verwarmingsleidingen zijn, daar waar nodig ge'fsoleerd. 

7. Alie ligplaatsen zijn voorzien van isolatie. 

8. Het hele gebouw is voorzien van TL-verlichting 36W. De buitenverlichting bestaat uit HD-Na verlichting . 
9. Buitenverlichting is voorzien van een dag-nacht schakelaar. 

10. Verlichting in de afdelingen is middels een dag-nacht schakelaar afgesteld op het dag- en nacht ritme 
van de varkens en de vereisten voor licht die opgenomen staan in het Varkensbesluit. 

11. De voerpompen en pompen in het luchtwassysteem zijn voorzien van een frequentieregeling. 
12. De klimaatinstellingen worden regelmatig gecontroleerd. 

13. De ventilatoren worden regelmatig gereinigd. 

14. De ventilatiekanalen worden regelmatig gereinigd. 

15. De luchtwassers worden regelmatig gereinigd. 

Verder worden 'good housekeeping' maatregelen toegepast 

31. ENERGIEBEHEER 

Wordt er aan energiebeheer gedaan? 

D Nee 

X Ja => geefhieronder aan op welke wijze 

Het energieverbruik wordt gemeten en geregistreerd. ----- - ------- ---------

32. METEN EN REGISTREREN 

Aspect en Frequentie Wijze van registreren Bewaarplaats 

De stal en het Tijdens de bouw en Bevindingen Logboek 
emissiearme stalsysteem vervolgens periodiek 

Aantal dieren Conti nu Aantallen Boekhouding/diertellingen 

Aanvoer voer Per vracht Hoeveelheid en soort Via voermanagement op pc 
grondstof 

Waterverbruik Maandelijks M3 Logboek / jaarnota's 

Elektriciteitsverbruik maandelijks kWh Logboek / jaarnota's 

Aanvoer biggen wekelijks aantallen Boekhouding/diertellingen 

Afvoer vleesvarkens wekelijks aantallen Boekhouding/ diertellingen 

Controle werking 
wekelijks Visuele inspectie Logboek luchtwassers 

Rendementsmeting Eenmalig na Meting Logboek 
luchtwassers realisatie 

Bemonstering en 
Twee keer per jaar Meting Logboek analvse waswater 

Reiniging filterpakket 
Jaarlijks Tijdstip en tijdsduur Logboek luchtwassers 

Aanvoer zwavelzuur Op afroep Hoeveelheid Logboek/ afgiftebonnen/boekhouc:ling 
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Opafroep Hoeveelheid/ Logboek/ afgiftebonnen/boekhouding 

Afroer spuiwater inzamelaar en 
vervoerder 

Op afroep Hoeveelheid/ Lo.gboek/ afgiftebonnen/boekhouding 
Afvoer kadavers inzamelaar en 

vervoerder 

33. BRANDVEILIGHEID 

Zijn brandblusmiddelen aanwezig? 

x Ja 

D Nee, geef hieronder aan waarom niet ........ 

Zijn brandwerende maatregelen getroffen (bijv. compartimenten en omvang daarvan) 

Ja, gebouw is in3 brandcompartimenten verdeeld 
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34. NADERE GEGEVENS EN I OF OPMERKINGEN 

Bijvoorbeeld: kunnen er ongewone voorvallen optreden met nadelige gevolgen voor het milieu? 

n.v.t. 

35. TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN 

X Niet binnen afzienbare tijd te verwachten 

D ja, namelijk .. .. .... 

De aanvrager, De Heense Hoeve B.V. 

... ... ______ ____ ._.., __________________ __________ ______ ~-----~-

(handtekening) 

Behoort bij besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord - Brabant 

d.d. 

De secretaris, 

De Heense Hoeve b.v. 7-7-2007 

Firma stempel, 

no. 
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Bijlage 1. Niet technische samenvatting 



Niet technische samenvatting 
Samenvatting aanvraagformulier 
De Heense Hoeve B.V. vraagt voor haar inrichting aan de Heense Dijk 16b te De Heen (gemeente Steenbergen) een 
oprichtingsvergunning in het kader van de Wet milieubeheer aan voor een varkenshouderij met 6.864 stuks 
vleesvarkens. Deze vleesvarkens worden gehuisvest in een 6-tal stallen welke zijn uitgevoerd met een bouwkundig 
systeem (ICV-systeem) plus een combiwasser 85% ammoniak- en 70% geurreductie met nageschakelde chemische 
luchtwasser 95% ammoniakreductie. Verder is voorzien in de opslag Yan enkelvoudige droge bijproducten en 
aanvullende voeders, evenals vochtrijke veevoeders in bunkers. Op het bedrijfworden de voeders bereidt en met behulp 
van een voerinstallatie bij de dieren gebracht. 

Binnen de inrichting vindt opslag plaats van diergeneesmiddelen en zuren ten behoeve van de luchtwassers. Er wordt 
maximaal 2.176 m3 dunne mest opgeslagen in de mestkelders. Er wordt circa 41 ton per jaar aan kadavers afgevoerd. 
Kadaverkoeling is niet aanwezig (kadavers worden crica 3 keer per week opgehaald). Er komen geen gevaarlijke 
afvalstoffen vrij . 

Op plaatsen waar bodembedreigende activiteiten plaats vinden, zijn bodembeschermende voorzieningen getroffen. 
Binnen de inrichting zijn voldoende brandblusmiddelen aanwezig. 

Het energie- en waterverbruik en het verbruik van zuren wordt maandelijks geregistreerd in logboeken en jaarlijks 
middels de jaarnota's. 

Aantal vleesvarkens 
Totaal k NH3 
Totaal aantal 
eureenheden 

de situatie 

Conclusjes "Ceur- . ammoniak-. en luchtkwaliteitsonderzoek De Heense Hoeve". Roval Haskoning 

Ammoniak 
De effecten van de ammoniakdepositie bij toepassing van de voorgenomen activiteit samengeyat: 

Geen significant, negatief effect op het Krammer-Volkerak, aangezien de toename in depositie (zonder saldering 
met ammoniakrechten van De Boed) 0,1 mol/ha/jaar bedraagt. Hiermee wordt de drempelwaarde uit het 
"Toetsingskader ammoniak en Natura 2000" niet overschreden. 

• Ter hoogte van de Heense Hoeve wordt een lichte toename van de ammoniakdepositie berekend. 
Op de voor verzuring geYoelige bloemdijken is zonder saldering met ammoniakrechten geen sprake van een 
toename in ammoniakdepositie. Door saldering met de ingetrokken ammoniakrechten van De Boed is zelfs een 
afname van depositie ofwel een sterk positief effect vastgesteld. 

Aangezien geen sprake is van significant nadelige effecten op zowel het Krammer-Volkerak als de voor verzuring 
gevoelige bloemdijken, wordt wat betreft ammoniak voldaan aan de IPPC-richtlijn. 

Geur 
De effecten van de geurbelasting bij toepassing van de voorgenomen activiteit samengevat: 
Uit de resultaten van de geurberekeningen blijkt dat in de voorgenomen situatie ruim wordt voldaan aan de eisen uit de 
Wet geurhinder en veehouderij. Aangezien bet gebiedsgerichte geurbeleid van de gemeente Steenbergen nog in 
voorbereiding is, kan nog niet beoordeeld worden of de geurbelasting ook past binnen dit geurbeleid. De aanvraag 
milieuvergunning zal daarom ook aangehouden moeten worden, totdat de gemeentelijke verordening in werking is of 
totdat het aanhoudingsbesluit ten einde is (maximaal ijaar). 

Recreatieobjecten die volgens de Wgv niet aangemerkt worden als geurgevoelig zijn onder andere Jachthaven De Vlije 
aan het Benedensas, Jachthaven De Schapenput in De Heen en de kampeen,lotten op de Steenbergse Vliet van 
Akkermans Outdoor Recreatie Centre. Uit bovenstaande resultaten kan echter afgeleid warden dat de geurbelasting op 
deze objecten ook ruim binnen de wettelijke normen blijft. Deze objecten zijn liggen namelijk verder weg dan de objecten 
die in de verspreidingsberekening zijn meegenomen. 

Luchtkwaliteit 
Voor het verlenen van een milieuvergunning aan de Heensehoeve wordt voldaan aan de milieukwaliteitseisen, zoals deze 
zijn vastgelegd in het Besluit luchtkwaliteit 2005. 



Conclusies ~ Akoestjscb onderzoek ten behoeve van agrnriscb bedrijfde Hecnse Hoeve aan de Heensedjjk te De Heen•. 
Ccurts Tecbnjscb Adyjseurs. 

• De akoestisch relevante geluidsbronnen v<m hel agrarische bedrijf zijn transportbewegingen, laad- en 
losactiviteiten (m.n. vee, \'Oer, mest) en venlilatoren. 

• Uit toetsing van bet berekende langtijdgemiddeld beoordelingsni\'eau L Ar, LT op de ontvangerpunten, gelegen op 
de gevel van de woningen in de directe omgeving van de inrichting, blijkt dal voldaan wordt aan de ricbtwaarde 
\'OOr hel equivalente geluidniveau, te weten 40,35130 dB(A) en 40,38,37 dB(A) (Heensedijk 16) in respectievelijk 
de dag·, avond-, en nachtperiode. 
Voor wal betreft bel maxima le geluidsni"eau wordt de richtwaarde van L 11r.1.T +'IO dB(A) op een aantal 
ontvangerpunten O\'erscbreden. Hieraan ten grondslag liggen zwaar lranspo1t en laad- en Josacti\'iteiten. Orndat 
bet, conform bet BBT-principe, niet mogelijk is om maatregelen le treffen, wordt \'OOrgesteld de maximaal 
vergunbaar geachte waarden (resp. 70,65 en 60 dB(A) in dag-, avond- en nacbtperiode) voor bet maxi male 
geluidniveau in de vergunning op te nemen. 

• Tndirectc hinder ten gevolge van aan en afrijdend verkeer is niel tc verwacbten. Hel bedrijf voldoet aan de 
gestelde voorkeursgrenswaarde, te weten 50 dB(A) in de dagperiode en 45 dB( A) in de avondperiode en 40 
dB(A) in de nachtperiode. 



Bijlage 2 BedrijfsontwikkelingspJan 



BEDRIJFSONTWIKKELINGSPLAN 

behorend bij de aanvraag om een rniJieuvergunning 

Gegevens bedrijf I aanvrager vergunning 

Naam : De Heense Hoeve B~V. 

Adres : Helbloem 2a Locatie: Heensehoeve 168 

Postcode: 5541 RB Plaats : Reuse! Plaats : De Heen 

Telefoon : 0655-702933 Telefax : 

Boxmeer, 12 juli 2007 HENDRIX (. ) UTD 
·• ..... "!3..-· 

J. de Groot Speeiallst Huisvesting en Vergunnlngen 

leleloon 062.0-449332 
Handtekening aanvrager: __________ _ 

Heensehoeve 166, De Haen 12-7·2007 



label II. Voorgenomen activiteit: 
, ..... -~ 

ICV systeem icm chemische luchtwasser 95% ammoniakreductie en combi luchtwasser 70% geurreducti1 
HENDRIX (I!) UTD 

· ... ,y 

1 2 3 4 

stal nr. Huisvestingssysteem Diercategorie Opp./ 
dier 

Omschrijving Groen label Code·· 

1 ged rooster D 3.2.7.1.1 vleesvarkens eo <0,18 

i,c.m. D 3.2 .15.1.2 en D 3.2.14.2 >0,8 m2 

2 ged rooster D 3.2.7.1 .1 vleesvarkens eo <0,18 

i.c.m. D 3.2.15.1.2 en D 3.2.14.2 >0,8 m2 

3 ged rooster D 3.2.7.1.1 vleesvarkens eo <0,18 

i.c.m. D 3.2.15.1.2 en D 3.2 ,14.2 >0,8 m2 

4 ged rooster D 3.2,7.1.1 vleesvarkens eo <0,18 

i.c.m. D 3.2.15.1.2 en D 3.2.14.2 >0,8 m2 

5 ged rooster D 3.2.7.1.1 vleesvarkens eo <0, 18 

i.c.m. D 3.2.15.1.2 en D 3.2.14.2 >0,8 m2 

6 ged rooster D 3.2.7.1.1 vleesvarkens eo <0,18 

i.c,m. D 3.2.15.1.2 en D 3.2.14.2 >0,8 m2 

••De vermelde codes en normen zijn genomen uit de RAV, laatst gewijzigd 24 oktober 2006 

··• De vermelde norm en zijn genomen uit de RGV van 18 december 2006 

5 

Aantal 

dier- aanwezige 

plaatsen dieren 

1056 1056 

1152 1152 

1248 1248 

1248 1248 

1152 1152 

1008 1008 

•••• De toegepaste norm is een afgeleide ammoniaknorm waarbij 1,0 kg NH3 eerst 85% en daama 95% word! gereduceerd 

(rapport 'Beoordeling dimensionering multiwasser ' Dick Starmans, Animal Sciences Group UR Wageningen, 30 april 2007) 

Heensehoeve 16B. De Heen 

6 7 8 9 

Ammoniak*** geur ••• 

kg NH 3 totaal OUe/sec totaal 

per kg NH3 perdier OUe/sec 

dierplaats .. •• 

0,0075 7,9 6,9 7286,4 

0,0075 8,6 6,9 7948,8 

0,0075 9,4 6,9 8611,2 

0,0075 9,4 6,9 6611,2 

0,0075 8,6 6,9 7948,6 

0.0075 7,6 6,9 6955,2 

totaal NH3 totaal Oue/sec 
bedrijf: 51,5 bedrijf: 47361,6 

12-7-2007 



Bijlage 3: 
Dimensioneringsplan luchtwassers 
Product info zuur 
Product info zuuropslagtank 
Ontheffingsbepaling verbodsbepalingen meststoffen. Uniqfill 
International B.V. 



Dlmenslonerlngsplan LamellennJter Unlqflll Air 

Opdrachtge\rer 

Datum 

MtSv.o. eom.: 
Hom<ll<ndi)~ ~ 

55~1 RA Reuse! 

Heeosedl)k 
Steeil>Oigen 

>e<t.e c no.7~8 

In on<fer.ltaande Ulbefls O.t dlmenslorl'1Jniljplan w~ _, het fl!lnlg..,., van slallutht ''°" l>Ove"9•noemd8 
loca~ n"'t de IMJqf~l lameltenfiltet 

Omsdnl!!lllf 

opslag b1jproduew> • • 
kroamT,CUll"n 

opfcl<le~ 

1.056 vteesva1Sceos 
0 

Maximum ventllatleb<!hoefte 

Ital 1 
m•/uur/ 
dl!lpl!!ts • 

JOO 
250 
80 
70 

JO 

m;i/uur 
f' venllfltll! /JmDeft bl/ CMlr.i/e alzuiglng op /JaslS i.:iH1 ge/;jkllf<!fflh!!/d 

·*•'"""dt!ilflfl''fJlopYotnd<"-bo'(IVOt"At'tA.Md 00m#tupt.l(IJ. ~ttU1'/•~1Wildt!•llHR'U'~~ 

Aantal luchtwa5Sers 

Totale t;apacite~ luchtv,iasser 

Afnieting luchtwasser 
Afmetlng centraal kanaal por stal 

95.000 

ai, 5249x2800 
11,2 

Sta!: 1 1056 70 m3 /dierplaats /jaar. 
Luchtwassers: BB 00.02.084 - 95% ammoniakreductie en 

BWL 2006.14 - 70% geurreductie (Combiwasser) 

vert>rulk pet jaar eenheld 

Ele<tfil 20.500 kWn 

WatO< 338 m• 
Zuur ) .1137 ltr. 

Spvi(alvocr) 68 m• 
Ondetho<Jd 

Tota•I per 74.220 m• ventliatle 

Totaal perm• 

Tctalll 

300 

0 
7).920 

0 

7~c220 

stuks 

m3/uur 

mrn(DxH) 

m' 

kosten eenheld 

0,10 
1,55 
0,28 

14,00 

P!l'l 

~ 

december 2006. 
totaal 

2050,00 
5l3,90 

1074,36 
95'!,00 

€ 4 .600,26 

E 0,062 



- 01111d11tjvlnp stall 

0 OUSlc-/ .,,..,,de 1""9"" 
0 kruml.!llgen 
0 OpfokzeO<len 
1.152 """'5vorkeos 
0 .. 
M11><lmum ventDatiebehoeft:e 
' ""'li/41/e behoelt bij cenJrille.•f;u/¢19 QP b,1s;s ""1 gelgklUtlJ9htld 

Torat.. capoolelt luchlw,,.w 

Af metilg luch1wasser 
Afm<!!log cenl""'I k<lnaal per stal 

m•/u,./ 
dlarpl!!!! • 

150 

zso 
BO 
10 

JO 

m*/uur 

95.000 

ca. 5149x2800 
11,2 

Sta1:2 1152 '10 m3 /dlerplaats /jaar. 
Luchtwassers: BB 00.02.084 - 95% ammonlakreductie en 

BWl 2006.14 - 70% geurreductle (COmbiwasser) 

verbrulk per J .. r eent>eld 

Electra 20.500 kWh 
Wat et '100 m• 
Zuur U86 Ill. 
Spot (arvoer) 7'1 m• 
Ondorhoud 

Totaal per 60.640 m> ventllatle 

Tolllal perm' 

Talalll 

0 
0 

80.640 
0 

~0.640 

m)/wr 

mm(O H) 

rn' 

J.m. 

decemtier 2006. 

lt.osten eenheld l<)t;IO) 

0,10 2050,00 
1,55 620,00 
0,23 11n,os 

l'l.00 1036,00 
post 

( ~.876,08 

0,060 



Aantll omschr!jv!no still 3 

Q<J•t•·/ d'"'J'!nd• •euveo 
l<raamzeugm 
lljl(ola.evc]e11 

I.HS vleesvar~ 

0 blggen 

Maximum ventllatlebehoefle 
- vmt/"1/ie ~hoelt blf cenhale afztilgtnp op bosls wn gel/jl<tfjdigheld 

lllmellng 1U<'1tw"'w 

Al~lng cent,...1 i<an""I per.star 

m•/uw/ 
dlerpl!!t! • 

ISO 
250 
so 
70 

30 

m,/uur 

95.000 

Ga . 52~9>12800 

11,Z 

Stal:3 12•18 70 ml /dierplaats /jaar. 
Luch\wassers: BB 00.02.081 - 95% aromonlak.redoctie en 

EJe:tra 
W.ret 
Zuur 
Spul (afvoor) 
Onderho<Jd 

Totaal por 

Totaal 

BWL 2006.H • 70% Qetlrreductie (Coonblwasser) 

87.360 m> ventlloUe 

permJ 

verbruik per i•ar 

20.SOO 
..00 

4.535 

so 

eenheld 

kWh 

m• 
ltr. 

m> 

T-
0 

8?.J60 

87.360 

ml/uur 

mm(O>;H) 
m' 

kosten eenheld 

0,10 

1.5> 
0,28 

1.~.00 

pD>I 

deti!mber 2006. 

tota;!I 

2050,00 
620,00 

t269,60 
1120,00 

S.059,80 

0,058 



A...ml Omschrljvl~ st»l 4 

0 guste-/d~•Cll9et> 

0 1ctaam1eugen 
0 opfollieugen 
l.li8 vlecsvarl<e>s 
0 en 

Ma>dmum ventllatiebehoefte 
• venlilill/ebdil!eflbij.cen .. lle4h111/J'1g op /Jasls ,.., fJ</J/f<.lljflf/Jlleld 

Tot\lte.capaatelt luc:htwa~r 

Afmetlllg loc~twas,ser 
Alm•llng amt,M I kanaal pet stal 

m•fuutf 
dlerplaatl. 

lSO 
250 
80 
70 
30 

m3/1,1Ut 

95.000 

ca. 524?>lBOO 
11,1 

Sta1:4 1248 70 m3 /dlerplaats /jaar. 
Luchtwassers: BB 00.02.084 - 95% ammonlakreductie en 

BWL 2006.14 • 70% geurreduct!e (Comblwa!>Ser) 

Electra 
Wolel 

Zwr 
Spu (of..,.,) 
Onde<houd 

Totaal per 

Tot><il 

87.360 n1' ventllotle 

20.500 
<IOQ 

1.Sl5 

80 

oenheid 

kWh 

m• 
fir. ,,.,, 

Tcbud 

0 

0 
87.360 

D 

87.360 

Sluk$ 

ml/UUT 

mn~O.H) 

m• 

~ 

dc<embe' 2006. 

'°""' eenn.id 
totaal 

0,10 2050,00 
1,ss 610,00 
0,28 126'),80 

14,00 1120.00 
posl 

€ 5.059,80 

€ 0,058 



guste·/ dr•gendc •euoen 
1clflimteugert 
op/ol<z.C<Jgen 

LIS2 vleesvorkens 
0 

Maximum ventllallebehoefte 

Toole taPo<rt.,t luchtwasser 

Armcu~ lutht~~asser 

Alm<!iJng "!nlroal kMMl p..- 5lal 

an 
m•/uur/ 
dlerpl!!I! • 

150 
250 
80 
70 
30 

·!Jl3fUµr 

95.000 

ca. 5249"2800 
11,2 

Stal:S 1152 70 m) /dierplaats /iaar. 
Luchtwassers: BB 00.02..0M • 95% ammonlakreductle en 

Electra 

Water 

Zwr 
Spul(arYocr) 
Ondell)ood 

Totaol per 

TOlaal 

BWL 2006.14 - 70% geurrcductie (Comblwasser) 

80.640 m> ventllotle 

verbrulk per jaar 

20.500 
'100 

4.1.86 
7'l 

eenheld 

l<IVh 
m• 
ltr. 

m' 

Toc-1 

0 

80.6<10 
0 

80.640 

>IUkS 

ml/wr 

mol(O.H) 
m• 

ko•ten eenheid 

0,10 
1,55 
0,28 

14,00 
!IQSI 

december 2006. 

totaal 

2050,00 
620,00 

1172,08 
1036,00 

4.878,08 

o,oi;o 



AMll:ll ()mschr!jv!ng *" 
Q 9"'~' dlagenm icugen 
0 ~.raam:reugen 

0 oplokiC11Q"'1 

LOOS v~arkens 

0 en 

Maxlmum ventilatiebehoefte 
• "'115/.;/le /JdKJeft blj <i!ntr•le abU/¢111 oP bdSIS 1'<111 geDjkl/jtHghekJ 

""ntal luchtw••"'~ 

Alm·ctlng ruchlviosse 

Afm•ling to11l"'ill tanul per .ioi 

m•/uw/ 
dlc!)il!!t! • 

!SO 
l50 
80 
70 
JO 

m'/uur 

95.000 

ca. 52~9"2800 
11,2 

Stal:6 1,008 70 m3 /dierplaats /jaar. 
Luchtwassers: BB 00.02.064 - 95% ammonlakre<:Juctie en 

BWL 2006.14 - 70% geurreductie (Com_biwasser) 

Elcctr.l 

Water 
2uur 

Sll<Jl (al-r) 

Onde<ho<Kl 

Totool per 70.560 nt• ventllatie 

Tot.>al perm• 

20.500 
'23 

J .663 
65 

eenheid 

!cWh 
m• 
llr. 
m• 

TCCNI 

0 

0 
10.560 

0 

70.560 

swks 

m)/wr 

mm(O•H) 
111' 

kosten·eenheid 

0,10 
l,55 
0,28 

M,00 
post 

• spurwater Unoqf~l 15 erl:cllde ~; ,..,, ""°"' YOOl\'iaarden ultgeieden Worden O!I elgen land. oan -~ 
"""lleklsprrJ<. 

• • ~d met .,31.,. "'" watei1eldlf\!lnel. lnd1en elgen b!l>n oe> rt: eenh.prljs O,lOEurQ/ml. 
Ecdrag.,, In Euro" 
BoVen<ta•nd• ~en rijn ~Id a•n de hand van n>etingen door !MAG en DlG. 
Getlngo •fwijkil1!i<n ll)n per .stat en per taU!C}Orle mogelijk. 

°" lcosten pol' .. nheld lru"""" per lllnd en per reglO verschllltn. 
El<plottat!Ckostcn irdusief ko5ten ar..,.,, •ll<JI 

lioevelll<d<n trjn g<bil~ op hUlsYOSllng van> 0,8 m2 ltefruilnte per dlerplaau voor vloesvarl<ens. 

Do dtukvaJ blJ de mw•Jmale u~~"'"'""ponlnQ bcdr.agt : 
,_ ludllWll5$<!r OB 00.02.054 

voor a>mblwaS'Sef 111'1\. 2006.14 
S0 - 60Posc.al 
80 • 90 Pa<cat 

december 2006. 

lotaal 

2050,00 
500,65 

102.5,64 
910,00 

4.486,29 

0,06>l 



VEILIGHEIDSINFORMATIE 
Chemproha ChemiePartner/ HCI Chemicals Benelux/ NBM Export/ Ned. Benzol Mij. 

1-69850 I Gewijzigd op:24/07/2003 I Herziening van: 11/6/2003 

Naam: ZWAVELZUUR 94% - 98% 

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING 

IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT 

Naam: 'ZW A VELZUUR 94% - 98% 

Brutoformule: H2S04 

CAS-nr: 7664-93-9 
EU catalogusnummer: 016-020-00-8 
HAZCHEM-nr: 2P 

Moleculair gewicht: 98 .07 
Product type: Zuivere stof 

EINECS/ELINCS-nr: 231-639-5 
RTECS-nr: WS5600000 
NFPA-nr: 3-0-2 

Gebruik van de stof of het preparaat: In accu's 
Accu vloeistof 

Andere Dossiemummers: BIG nummer: B-10247 
Producten van dit dossier: ZW AVELZUUR 94% - 98%: 1-69850 

IDENTIFICATIE VAN DE ONDERNEMING 

Chemproha ChemiePartner/ HCI Chemicals Benelux/ NBM Export/ Ned. Benzol Mij . 
Donker Duyvisweg 44 
3316 BM Dordrecht 
Nederland/ The Netherlands 

Tel: +31 (0)78-65 44 944/ 950 Fax: +31 (0)78-65 44 919/ 975 

ALARMNUMMER 

Tel: hfst.4/+31(0)78-6544944 

2 SAMENSTELLJNG EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 

ZW A VELZUUR 94% - 98% : n.b. 
Gevaarsymbolen : C 
R-zinnen : R35 
CAS-nr : 7664-93-9 
EINECS-nr: 231-639-5 

(Zie hoofdstuk 16 voor de volledige tekst van de R-zinnen) 

3 MOGELIJKE GEV AREN 

R-ZINNEN 

Veroorzaakt ernstige brandwonden 

4 EERSTE HULP MAATREGELEN 

ALGEMEEN 

Indien bewusteloos: zorg voor vrije luchtwegen 
Bewust slachtoffer met ademhalingsmoeilijkheden: halfzittend 
Bij braken: voorkom verstikking/aspiratiepneumonie 
Voorkom afkoeling door toedekken (niet opwarmen) 
Hou het slachtoffer rustig, vermijd inspanningen 
Atbankelijk van de toestand: arts/ziekenhuis 

Afgedrukt in overeenkomst met de EG-richtlijn 2001158/EG op 24-07-2003 
Chernproha ChemiePartner B.V - HCI Chemicals Benelux B.Y - NBM Exp011 B.V - Ned. Benzol Mij . B.V. I /11 



VEILIGHEIDSINFORMATIE 
Chemproha ChemiePartner/ HCI Chemicals Benelux/ NBM Export/ Ned. Benzol Mij. 

1-69850 I Gewijzigd op:24/07/2003 

Naam: ZW AVELZUUR 94% - 98% 

INHALATIE 

HUID 

Breng het slachtoffer in de frisse lucht 
Onmiddellijk arts/medische dienst raadplegen 

Onmiddellijk 15 min. met veel water spoelen of douchen 
Gebruik van zeep toegestaan 
Geen (chemisch) neutralisatiemiddel gebruiken 
Kleding verwijderen tijdens spoelen 
Indien kleding vastzit aan de huid: niet verwijderen 
W onden steriel afdekken 
Indien verbrande opp. > I 0%: slachtoffer naar kliniek 

OGEN 

Onmiddellijk 15 minuten met veel water spoelen 
Zo mogelijk contact lenzen verwijderen. 
Geen neutralisatiemiddel gebruiken 
Slachtoffer naar oogarts brengen 

ORAAL 

Mond spoelen met water 
Zo vlug mogelijk na inname: veel water laten drinken 
Niet laten braken 
Geen medicinale houtskool toedienen 
In alle gevallen mts waarschuwen. 
Verpakking/braaksel tonen aan arts/ziekenhuis 
Bij inname van grote hoeveelheden: snel naar ziekenhuis 
Geen chemisch tegengif toedienen 
Arts: maagspoeling 

I Herziening van: 11/6/2003 

Telefoonnummer in noodgevallen buiten kantooruren, alleen voor artsen: 030 - 274 88 88. 
(Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum - Bilthoven) 
Belgie 
Antigifcentrum raadplegen (070/245 245) 

S BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN 

BLUSMIDDELEN 

Blusmiddelen bij omgevingsbrand 
Geen water 

BLUSINSTRUCTIES 

Tanks/vaten koelen en/of in veiligheid brengen 
Bij koelen/blussen: contact van product met water vermijden 
Toxische gassen verdunnen met verneveld water 

SPECIALE BLOOTSTELLINGSGEV AREN 

Direct bra11dgevaar 
Niet brandbaar 
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VEILIGHEIDSINFORMATIE 
Chemproha ChemiePartner/ HCI Chemicals Benelux/ NBM Export/ Ned. Benzol Mij . 

1-69850 I Gewijzigd op:24/07/2003 

Naam: ZW A VELZUUR 94% - 98% 

6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

Handschoenen 
Gelaatsscherm 
CmTosiebestendig pak 
Bij groot lek of in gesloten ruimte: persluchttoestel 
Bij groot lek of in gesloten ruimte: gaspak 

MlLIEUMAA TREGELEN EN VOORZORGSMAA TREGELEN 

Gevarenzone afbakenen 
Geen open vuur 
Bodem- en waterverontreiniging voorkomen 
Niet in riool lozen 
Vaten gesloten houden 
Geen water in tanks of vaten laten dringen 
Vrijkomend product in geschikte vaten opvangen/overpompen 
Lek dichten, toevoer afsluiten 
Morsvloeistof indammen 
Bij gevaarlijke reactie: explosief gas/luchtmengsel meten 
Bij reactie: brandbaar gas/damp verdunnen met watergordijn 
Bij hitte: toxische gas/damp verdunnen met verneveld water 
Rekening houden met giftig/bijtend neerslagwater 

OPR UIMINGSPROCEDURE 

Tanks na beschadiging/afkoeling leegmaken 
Morsvloeistof absorberen in droog zand,aarde,vermiculiet 
Geabsorbeerd product opscheppen in afsluitbare vaten 
Morsstof/restant zorgvuldig verzamelen 
Verzameld product overdragen aan producent/bevoegde dienst 

I Herziening van: 11/6/2003 

Kleine hoeveelheden morsvloeistof neutraliseren met kalk natriumbicarbonaat soda 
(natriumcarbonaat) of soda ash 
Geneutraliseerd product wegspoelen met een overmaat water 
Bevuilde oppervlakten reinigen (behandelen) met een overmaat water 
Na werkzaarnheden kleding en materiaal reinigen 

7 BANTERING EN OPSLAG 

BANTERING 

In orde met de wettelijke normen 
Regelmatig concentratie in de lucht meten 
Werken onder plaatsel ijke afzuiging/ventilatie 
Blootstelling en/of contact vermijden/beperken 
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken 
Verontreinigde kleding reinigen 
Verontreiniging van het product voorkomen 
Verpakking goed gesloten houden 
Verwijderd houden van open vuur/warmte 
Installatie zorgvuldig reinigen/drogen v66r ingebruikname 
Afval niet in de gootsteen lozen 
Contact van product met water vermijden 

Afge<lrukt in overeenkomst met de EG-richtlijn 2001/58/EG op 24-07-2003 
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VEILIGHEIDSINFORMATIE 
Chemproha ChemiePartner/ HCI Chemicals Benelux/ NBM Export/ Ned. Benzol Mij. 

1-69850 I Gewijzigd op:24/07/2003 l Herziening van: 1 l/6/2003 

Naam: ZW A VELZUUR 94% - 98% 

OP SLAG 

Op een droge plaats bewaren 
Ventilatie langs de vloer 
Beschermen tegen vorst/koude 
Opvangkuip voorzien 
Onder afdak/in open lucht 
Alleen in beperkte hoeveelheid is opslag toegelaten 
In orde met de wettelijke normen 

VERP AKKINGSMATERIALEN 

Geschikt verpakkingsmateriaal 
koolstofstaal 
polyethyleen 
polypropyleen 
glas 
aardewerk/porselein 

Te mijden verpakkingsnwteriaal 
monelstaal 
lood 
aluminium 
ijzer 
koper 
zink 
nikkel 
brons 

Bi)zondere eisen voor verpakkingsmateriaal 
afsluitbaar 
droog 
zuiver 
correct geetiketteerd 
beantwoorden aan de wettelijke normen 
Plaats kwetsbare verpakking in een stevige houder 

8 BLOOTSTELLINGSGRENZEN EN PERSOONLIJKE BESCHERMING 

BLOOTSTELLINGSGRENZEN 

Gre1mrncm/e11: 

MAC l1'c1£J.rden : 

TLVu-acmlt-11: 

VMEIVLE WaardC"n: 

i\1.AK Waardt'tL' 

CONCENTRATIEMETINGEN 

Korte duur meetbuisjes - Drager 
Zwavelzuur I/a (67 28781) 

Product ZWA VELZU UR 94% - 98%: 
Gre11Jw1HJrrle 

Kflrmiid.sn ·aurde 

Rc1111•re1u 

MAC 

TlV-IWA 

TLV-STE/, 

Carcinn1•e11ireit A2 * 

\ 1M£ 

\IL£ 

MAK 

Afgedmkt in overeenkomst met de EG-richtlijn 2001/58/EG op 24-07-2003 
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VEILIGHEIDSINFORMATIE 
Chemproha ChemiePartner/ HCI Chemicals Benelux/ NBM Export/ Ned. Benzol Mij. 

1-69850 I Gewijzigd op:24/07/2003 

Naam: ZWAVELZUUR 94% · 98% 

PERSOONLIJKE BESCHERMING 

Huid 
Handschoenen [butylrubber, polyetheen] 
Gelaatsscherm 
Cmrnsiebestendige kleding 

lnhalatie 
Gasmasker met filtertype E 
Bij hoge damp-/gasconcentratie: perslucht-/zuurstoftoestel 

Handen 
Handschoenen [butylrubber, polyetheen] 

MAATREGELEN VOOR WERKNEMERS -18 JAAR 

Geen gegevens beschikbaar 

MAA TREGELEN VOOR ZW AN GERE VROUWEN 

Geen gegevens beschikbaar 

MATERIALEN 

Materialen die een uitstekende bescherming bieden 
butylrubber 
polyethyleen 
tetrafluorethyleen 

Materialen die een minder goede bescherming bieden 
neopreen 
PVC 
vi ton 

Materialen die een slechte bescherming bieden 
natuurrubber 
nitrilrubber 
PVA 

9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

ALGEMENE INFORMATIE 

Fysisclie toestand 
Vloeistof 

Geur 
reukloos 

Kleur 
Zuiver product: kleurloos 
Onzuiver product: geel tot bruin 

Oplosbaarheid 
Oplosbaarheid in water: I 00 % 

Overige eigenschappen 
Exotherm oplosbaar in water 
Oplosbaar in ethanol 
Weinig vluchtig 
Gas/damp zwaarder dan lucht bij 20'C 
Hygroscopisch 
Reageert zuur 
Helder 
Olieachtig 

Afgedrukt in overeenkomst met de EG-richtlijn 2001/58/EG op 24-07-2003 
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VEILIGHEIDSINFORMATIE 
Chemproha ChemiePartner/ HCI Chemicals Benelux/ NBM Export/ Ned. Benzol Mij . 

1-69850 I Gewijzigd op:24/07/2003 I Herziening van: J 1/6/2003 

Naam: ZWAVELZUUR 94% - 98% 

CIJFERGEGEVENS FYSISCHE EIGENSCHAPPEN 

SmeltpuntJtraject: 
Kookpunt/traject: 
Ontbindingspunt: 

Relatieve dichtheid: 
Soortelijk gewicht: 
Dampdichtheid : 

10 ST ABILITEIT EN REACTIVITEIT 

STABILITEIT 

Niet stabiel o.i.v. vocht 

CHEMISCHE REACTIES 

3 °C 
338 °C 
> 340 °C 

1.84 
1841 kg/m3 
3.4 

reageert met vele verbindingen : (verhoogde) kans op brand/explosie 
Bij verhitting : vorming van giftige en bijtende gassen/dampen zwaveloxiden 
heftige exotherme reactie met water (vocht) : vorming van bijtende gassen/dampen 
reageert exotherm met organisch materiaal : kans op spontane ontbranding 
reageert met (sommige) metalen : vorming van licht ontvlambare gassen/dampen waterstof 
reageert heftig met brandbare stoffen : (verhoogde) kans op brand/explosie 
reageert heftig met (sommige) basen : warmteontwikkeling met verhoogde kans op brand/explosie 
reageert met (sterke) reductantia : (verhoogde) kans op brand/explosie 

TE VERMIJDEN OMST ANDIGHEDEN EN STOFFEN 

warmtebronnen 
brandbare stoffen 
reductiemiddelen 
( s terke) basen 
licht-ontvlambaar materiaal 
metal en 
cellulosehoudende stoffen 
organisch materiaal 
ox idatiemiddelen 

11 TOXICITEITSGEGEVENS 

TOXICITEIT 

Toxicologische gegevens 

LD50 Oraal rat: 

Chronisclze toxiciteit 

!ARC Groep: 

2140 mg/kg 

Nevels van sterke anorganische zuren die zwavelzuur bevatten zijn kankerverwekkend voor de 
mens 

Toxiciteit algemeen 
De commissie concludeert dat zwavelzuurnevels kankerverwekkend zijn (overeenkomend met EU
categorie I), vol gens een niet-stochastisch genotoxisch mechanisme. 

Acute toxiciteit 
Bij reukwaarneming is de blootstellingslimiet overschreden 
Bijtend voor de huid 
Bijtend voor de ogen 
Irriterend voor de ademhalingswegen 

Afgedrukt in overeenkomsL met de EG-richtlijn 2001158/EG op 24-07-2003 
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VEILIGHEIDSINFORMATIE 
Chemproha ChemiePartner/ HCI Chemicals Benelux/ NBM Export/ Ned. Benzol Mij. 

1-69850 I Gewijzigd op:24/07/2003 

Naam: ZWAVELZUUR 94% -98% 

Toxicologische gegevens 
Niet opgenomen in mutageniteitsklasse (EG,MAK) 
Niet opgenomen in teratogeniteitsklasse (EG,MAK) 

TOXICITEITSGEV AAR 

Direct toxiciteitsgevaar 
Bijtend 

ACUTE EFFECTEN/SYMPTOMEN 

Algemeen 
Etswonden/corrosie van de huid 
Ademhal ingsmoeil ijkheden 
Kans op spasme/oedeem van het strottehoofd 
Irritatie luchtwegen 
Droge keel/keelpijn 
Misselijkheid 
Buikpijn 
Bloederige stoelgang 
B loederig braaksel 
Brandwonden maag-darmslijmvliezen 
Gestoord gezichtsvermogen 
Co1Tosie van het oogweefsel 
Tranenv loed 

Die laattijdig kunnen versclujnen 
Kans op longontsteking 
Kans op longoedeem 

Bi) inname van grote hoeveelheden 
Shock 

Na langdurige blootstelling/contact 
Corrosie bovenste luchtwegen 

CHRONISCHE EFFECTEN 
Na langdurige/herhaalde blootstellinglcontact 

Rode huid 
Droge huid 
Jeuk 
Huiduitslag/ontsteking 
Aantasti ng/verkleuring tanden 
Ontsteking/aantasting oogweefsel 
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VEILIGHEIDSINFORMATIE 
Chemproha ChemiePartner/ HCI Chemicals Benelux/ NBM Export/ Ned. Benzol Mij . 

1-69850 I Gewijzigd op:24/07/2003 I Herziening van: l J /6/2003 

Naam: ZWAVELZUUR 94% - 98% 

12 ECOTOXICOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 

ECOTOXICITEIT 

Product ZWA VELZUUR 94% - 98%: 
OrPa.nis.me Commentaar 

LC50 Vissen: 

G/\MllUSIA AFFIN!S 

LEl10MfS MloCROC/f/RUS 

LC50 Wwerorgcmi.rmni: 

DECAPODA: NATANTIA ZOUTWATER 

TLM Vis.fe11: 

GP.MBUSIA AFF/NIS 

EC50 Dap/111ia: 

DAPHNIA MAGNA 

CRANGON CRANGON 

EC50 Wat.-rnrsanbmten: 

BACTERIA ACTIEFSLIB 

Tox.tlrempel \l'aferor.~u11isme11: 

l'SE.UDOMON1\S FLUORESCENS 

DA.PHNIA MAGNA 

MOBILITEIT 

Milieu informatie i. v.m. water 
Aanduiding waterbezwaarlijkheid: {9} 
Saneringsinspanning: B 
Zwak waterverontreinigend (Oppervlaktewater) 
Gevaar voor drinkwaterverontreiniging (Grondwater) 
Schadelijk voor vissen 
Schadelijk voor waterorganismen 
Weinig schadelijk voor bacterien (EC50 >I 00 mg/I) 
Literatuur vermeldt: (zeer) giftig voor algen 
Literatuur vermeldt: niet bioaccumuleerbaar 
pH-verschui ving 

Milieu informatie i. v.m. bodem 

Proerduu r 

Y~h 

48h 

48h 

96h 

96h 

24 h 

'1~h 

!ZOii 

24h 

24h 

Biologische afbreekbaarheid in de bodem: niet van toepassing 

PERSISTENTIE EN AFBRAAK 

WGK: 
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VEILIGHEIDSINFORMATIE 
Chemproha ChemiePartner/ HCI Chemicals Benelux/ NBM Expmt/ Ned. Benzol Mij. 

1-69850 I Gewijzigd op:24/07/2003 I Herziening van: 11/6/2003 

Naam: ZW AVELZUUR 94% - 98% 

13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING VAN AFV AL 

INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING VAN AFV AL 

Handel in overeenstemming met de plaatselijke wettelijke voorschriften. 
Afvalstofcode (Vlaanderen): 048 301 
Gevaarlijk afval (91/689/EG) 
Herwinnen/hergebruiken 
N eutraliseren 
Neerslaan/onoplosbaar maken 
Ontwateren 
Immobiliseren van giftige of schadelijke bestanddelen 

Met de best beschikbare technieken behandelen alvorens in het riool of het aquatische milieu te 
lozen 
KGA (Nederland): categorie 01 

14 TRANSPORTGEGEVENS 

UNO 

UNO-nr: 1830 
Verpakkingsgroep: II 

ADR : Transport over de weg. 

Klasse: 8 
Gevaarlabel(s) tanks: 8 
Gevarencode: 80 

ADNR : Binnenscheepvaart. 

Klasse: 8 
Transportnaam: ZW A VELZUUR 

RID : Transport via spoor. 

Klasse: 8 
Transportnaam: ZW A VELZUUR 

IMDG : Zeevaart. 

Klasse: 8 
EMS-nummer: 8-06 
Marine pollutant: -

ICAO : Luchtvaart. 

Klasse: 8 
Instructie "passagier" : 809/Y809 
Transportnaam: SULPHURIC ACID 

Afgedrnkt in overeenkomst met de EG-richtlijn 2001/58/EG op 24-07-2003 

Klasse: 8 
Transportnaam: SULPHURIC ACID 

Verpakkingsgroep: II 
Gevaarlabel(s) colli: 8 
Transportnaam: ZW A VELZUUR 

Verpakkingsgroep: II 

Verpakkingsgroep: II 

Verpakkingsgroep: II 
MFAG-nummer: 700 
Transpmtnaam: SULPHURIC ACID 

Verpakkingsgroep: II 
Instructie "cargo": 813 
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VEILIGHEIDSINFORMATIE 
Chemproha ChemiePartner/ HCI Chemicals Benelux/ NBM Export/ Ned. Benzol Mij. 

1-69850 I Gewijzigd op:24/07/2003 I Herziening van: 11/6/2003 

Naam: ZW AVELZUUR 94% - 98% 

15 ETIKETTERING 

EU catalogusnummer: 016-020-00-8 EINECS/ELINCS-nr: 231-639-5 

SYMBOLEN 

Bijtend 

R-ZINNEN 

R35: Veroorzaakt ernstige brandwonden 

S-ZINNEN 

S26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig 
medisch advies inwinnen 
S30: Nooit water op deze stof gieten 
S45: In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen 
(indien mogelijk hem dit etiket tonen) 
S093: Uitsluitend voor industrieel en beroepsmatig gebruik 
X2: Uitsluitend bestemd voor gebruik door professionele gebruikers. Opgelet! Blootstelling 
vermijden - v66r gebruik speciale aanwijzingen raadplegen. 

GEY ARENDIAMANT 

LOKALE VOORSCHRIFTEN EN EU LIJST 

Opgenomen in EG-Bijlage I stoffenlijst van richtlijn 67/548/EEG en volgende 
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VEILIGHEIDSINFORMATIE 
Chemproha ChemiePartner/ HCI Chemicals Benelux/ NBM Export/ Ned. Benzol Mij. 

1-69850 I Gewijzigd op:24/07/2003 I Herziening van: 11/6/2003 

Naam: ZWA VELZUUR 94% - 98% 

16 OVERIGE INFORMATIE 

BIJKOMENDE INFORMATIE 

De bovenstaande gegevens gelden alleen voor het in hfst. l genoemde product en de in dit 
veiligheidsinformatieblad vermelde omstandigheden. De gegevens gelden niet zondermeer 
wanneer het product samen met andere producten wordt gebruikt. En niet zondermeer wanneer 
het product in een proces wordt toegepast. Alhoewel de samenstelling van dit 
veiligheidsinformatieblad met de meeste zorg is gedaan kan Chemproha ChemiePartner B.V -
HCI Chemicals Benelux B.V - NBM Export B.V - Ned. Benzol Mij. B.V. geen enkele 
aansprakelijkheid aanvaarden voor schadelijke gevolgen die eventueel uit het gebruik van deze 
gegevens of van dit product zouden kunnen ontstaan. De gebruiker dient zich er vooraf van te 
overtuigen of de gegevens volledig en geschikt zijn voor de speciale toepassing van dit product. 

Relevante wijzigingen in een revisie worden aangegeven met een verticale streep in de kantlijn. 

Revisie nr : 5 

VOLLEDIGE TEKST VAN DE R-ZINNEN DIE IN HOOFDSTUK 2 VOORKOMEN 

R35 : Veroorzaakt emstige brandwonden 
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Ontheffing verbodsbepalingen 
Meststoff enbesluit 1977 
Firms Uniqflll International B.V. te 
Meijel 

Krachtens de Ontheffingsbeschikking 
verbodsbepalingen meststoffen (Stcrt 
230, 1977; Stcrt 250, 1979) en gelet 
op de artikelen 7 en 8 van het 
Meststoffenbesluit 1977 (Stb. 459) is 
door de Directeur-Generaal verleend 
aan Uniqfill International B. V. te 
Meijel ecn ontheffing van de verbods
bepalingen van het Meststoffenbesluit 
voor het vervoeren en verkopen van 
spuiwater uit door dit bedrijf 
gemaakte chemische luchtwassers 
bestemd voor de intensieve veehoude
rij. Het spuiwater betreft een stikstof
houdende zwavelmeststof, die verkre
gen wordt door ammoniakhoudende 
stallucht door filterelementen te lei
den en deze met een verdunde oplos
sing van zwavelzuur in water te rege
ncrercn onder vorming van 
ammoniumsulfaat. Aan deze ont
heffing worden de volgende voor
waarden verbonden: 

I. Het product moet worden aange
duid met: Stikstofboudendc zwavel
meststof. 
2. Het product moet voldoen aan de 
volgende eisen: 
- ten minste 2,5% stikstof (N) totaal, 
in de vorm van ammoniumstikstof; 
- ten minste 7,5% zwavelzuuranhydri
de (S03), oplosbaar in water; 
- pH ten hoogste 4. 
3. Het product moet qua samenstel
ling en hoedanigheid overeenkomen 
met een aan het RIKIL T Instituut 
voor Voedselveiligheid aangeboden en 
onder no. RIKOJ 39289 onderzocht 
monster. 
4. Bij het vervoeren en verkopen 
moeten een afleveringsbon alsmede 
een gebruiks- en doseringsvoorschrift 
worden verstrekt, beide met de voor
geschreven aanduidingen. De afleve
ringsbon dient informatie te geven 
over het bedrijf waarvan de desbe-

treffende partij spuiwater afkomstig 
is. 
5. Het gebruiks- en doseringsvoor
schrift dient te worden opgesteld 
overeenkomstig de richtlijncn van de 
overheid en ter goedkeuring zijn 
voorgelegd aan de Commissie van 
Deskundigen inzake 
Meststoffenbesluit 1977. 
6. Alie partijen spuiwater die als 
meststof worden vervoerd en verhan
deld dienen te worden geanalyseerd 
op hun gegarandeerde samenstelling, 
conform de bij RIKIL T in gebruik 
zijnde methoden. Het gebruik van een 
hiervan afwijkende analysemethode is 
pas toegestaan, nadat is aangetoond 
dat deze afwijkende analysemethode 
verkrijgbaar is met de bij RIKIL T in 
gebruik zijnde methoden. 
7. Voorwaarde 6 komt te vervallen 
nadat uit de analyseresultaten van ten 
minste 20 partijen door de Comrnissie 
van Deskundige inzake het Meststof
fenbesluit is vastgesteld dat de sprei
ding in de gehalten aan stikstof (N) 
totaal en zwavelzuuranhydride (S03) 

oplosbaar in water geringer is dan 
0,5% absoluut ten opzichte van gene
riek gegarandeerde gehalten. 
8. Op deze ontheffing zijn voor het 
overige de bepalingen van het 
Meststoffenbesluit 1977 en de 
Meststoffenbeschikking 1977 van toe
passing. 
9. Deze ontheffing, op grond van het 
Meststo!Tenbesluit 1977, laat eventu
eel van toepassing zijnde eisen of 
andere bepalingen, met name uit 
hoofde van algemene milieuwetgeving 
en van de Meststoffenwet, onverlet. 
10. Deze ontheffing wordt verleend 
voor de duur van drie (3) jaar en 
treedt in werking op de dag van 
publicatie in de Staatscourant. 

De directeur-generaal Landbouw, 
Natuur En Voedselkwaliteit, 
A. N. van der Zande. 

Uit: Staatscourant 11 augustus 2006, nr. 155 I pag. 8 1 
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Systeemnummer: 
Rav-nummer: 

Naam van het systeem: 

Diercategorie: 

Stalbeschrijving van: 

BWL 2006.14 
D 1.1.15.1.1; D 1.1.15.1.2; D 1.2.17.1; D 1.3.12.1; D 2.4.1; D 3.2.15.1.1 
en D 3.2.15.1.2 
Gecombineerd luchtwassysteem 85 % ammoniakemissiereductie 
met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser 
Kraamzeugen, gespeende biggen, guste en dragende zeugen, 
dekberen en vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen) 
Oktober 2006 

Korte omschrijving van het stalsysteem: 
De ammoniakemissie (inclusief geur- en stofemissie) wordt beperkt door de ventilatielucht te 
behandelen in een gecombineerd luchtwassysteem. Dit is een installatie die is opgebouwd uit 
meerdere wassystemen. Bij het beschreven systeem bestaat de installatie uit twee achter elkaar 
geplaatste filterelementen van het type dwarsstroom. Het eerste element is een chemische wasser die 
bestaat uit een lamellenfilter. Om de 10 minuten wordt gedurende 1 minuut aangezuurde wasvloeistof 
over het filter gesproeid. Achter dit filter staat een waterwasser. Dit is een kolom vulmateriaal 
waarover continu water wordt gesproeid met behulp van sproeiers die zich voor en achter het 
filterelement bevinden. De gezuiverde lucht verlaat vervolgens via een druppelvanger de installatie. 
Spuiwater komt vrij uit de chemische wasser. Het spuien van waswater vindt plaats nadat het 
waswater in de chemische wasser vijf keer achter elkaar op de ingestelde pH van 1,5 is gebracht (dit 
proces begint wanneer het waswater een pH van 4,0 heeft bereikt). Na spuien van het waswater uit de 
chemische wasser wordt de opvangbak gevuld met het waswater uit de waterwasser. Vervolgens 
wordt ten behoeve van de waterwasser vers water aangevoerd tot het ingestelde vloeistofniveau in de 
opvangbak. 
Bij passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt de ammoniak opgevangen in de 
wasvloeistof. Door toevoeging van zwavelzuur aan de wasvloeistof, wordt in de chemische wasser de 
ammoniak gebonden als ammoniumsulfaat. De verwijdering van stof en geurcomponenten gebeurt in 
beide wassers. 

Eisen aan de uitvoering: 
1) Gecombineerd luchtwassysteem 

a) het wassysteem is opgebouwd uit twee achter elkaar geplaatste filterelementen van het type 
dwarsstroom. Het eerste element is een chemische wasser van het type lamellenfilter met een 
dikte van 0,50 m. Oit filter is opgebouwd uit carbonaat vezels die in speciale banen zijn 
aangebracht tussen kunststofplaten. Het tweede element is een waterwasser met een dikte 
van 0,24 m. Het is een filterpakket dat is opgebouwd uit kunststof filtermateriaal 
(contactoppervlak is 240 m3 per m 2

). Voordat de gezuiverde lucht het wassysteem verlaat 
wordt het in een druppelvanger van waterdruppels ontdaan. 

b) per m2 aanstroomoppervlak van zowel de chemische wasser als de waterwasser wordt 
maximaal 5.000 m3 lucht aangevoerd. Voor de chemische wasser gaat het hierbij niet om het 
specifieke oppervlak van de lamellen, maar om het aanstroomoppervlak van het element 
waarin het lamellenfilter is geplaatst. Het lamellenfilter zelf heeft een capaciteit van maximaal 
75 m3 lucht per uur per m2 oppervlak van het lame!. 

c) het gecombineerd luchtwassysteem kan de ventilatielucht van een of meerdere afdelingen 
behandelen. Op de situatieschets van het totale bedrijf dient dit duidelijk te worden 
aangegeven. 

2) Ventilatielucht 
a) van elke afdeling waarvoor de lagere emissiewaarde van kracht is, dient alle ventilatielucht via 

het gecombineerd luchtwassysteem de stal te verlaten. 
b) bij het gebruik van een centraal afzuigkanaal moet het doorstroomoppervlak van dit kanaal 

tenminste 1 cm2 per m3 per uur maximale ventilatiecapaciteit bedragen. Voorts moeten de 
door het Klimaatplatform Varkenshouderij vastgestelde normen voor maximale ventilatie in 
acht warden genomen. 

3) Registratie instrumenten 
Ten behoeve van de wekelijkse controle (zie bijlage 2) moet zowel ten behoeve van de chemische 
wasser als de waterwasser een urenteller worden aangebracht. De urenteller is nodig voor het 
registreren van de draaiuren van de circulatiepomp. De hoeveelheid spuiwater van de chemische 
wasser moet met een geijkte waterpulsmeter warden geregistreerd. Deze waarden moeten 
continue worden geregistreerd en niet vrij toegankelijk worden opgeslagen. 



4) Zuuropslag 
De inhoud van de opslag moet snel en accuraat kunnen worden afgelezen. 

5) Afvoer spuiwater 
Het spuiwater van de chemische wasser moet worden afgevoerd naar een aparte opslag . 

Eisen aan het gebruik: 
1) Conform het monstername protocol (zie bijlage 1) dient elk half jaar een monster van het 

waswater van de chemische wasser (de eerste filterwand) te worden genomen. De 
analyseresultaten dienen binnen de aangegeven grenzen te liggen. lndien deze buiten de grenzen 
liggen dient de gebruiker, in overleg met de leverancier, actie te ondernemen. Monstername, 
vervoer en analyse van het waswater en de rapportage daarvan dienen door een 
STERIN/STERLAB gecertificeerde instelling te worden uitgevoerd. 

2) Door vervuiling van het filterpakket zal de ventilatielucht een hogere weerstand ondervinden. Om 
deze reden dient het filterpakket van de chemische wasser en de waterwasser minimaal elk jaar 
te worden gereinigd. De druppelvanger moet om de drie maanden worden gereinigd. 

3) Er dient een logboek te worden bijgehouden met betrekking tot enerzijds metingen, onderhoud, 
analyseresultaten van het wassysteem en optredende storingen en anderzijds de wekelijkse 
controle werkzaamheden (zie bijlage 2). 

4) Er dient een onderhoudscontract en een adviescontract afgesloten te zijn met de leverancier. In 
het onderhoudscontract moet een jaarlijkse controle en onderhoud van het luchtwassysteem zijn 
opgenomen. Voorts zijn in dit contract taken van de leverancier opgenomen. Bijlage 2 geeft 
informatie over de standaardinhoud van het onderhoudscontract. Het adviescontract biedt steun 
bij vragen over de procesvoering van het luchtwassysteem. 

5) In de periode van 3 tot 9 maanden nadat het systeem is ge'lnstalleerd moet een 
rendementsmeting van het gecombineerd luchtwassysteem worden uitgevoerd. Deze meting moet 
zowel betrekking hebben op het ammoniakverwijderingsrendement als het 
geurverwijderingsrendement. Om deze rendementen op langere termijn aan te tonen moet deze 
rendementsmeting worden herhaald in de zomerperiode van het derde jaar waarin de installatie in 
gebruik is. Vervolgens moet deze meting elke 2 jaar worden herhaald. In bijlage 3 is een 
omschrijving opgenomen van de wijze waarop de rendementsmeting moet warden uitgevoerd. 

Werkingsresultaat: 
1) Dit gecombineerd luchtwassysteem met een chemische wasser (lamellenfilter) en een 

waterwasser heeft een ammoniakverwijderingsrendement van minimaal 85 %. 
2) De geuremissie wordt door dit gecombineerd luchtwassysteem met 70 % verminderd . 
3) Voor de verwijdering van fijn stof door dit gecombineerd luchtwassysteem is op basis van het 

meetrapport geen waarde vast te stellen . 

Nadere bijzonderheden: 
1) Bij de vergunningaanvraag dient het dimensioneringsplan van het gecombineerd luchtwassysteem 

en het monsternameprotocol te worden overlegd. Uit het dimensioneringsplan moet onder meer 
de relatie met het aantal dieren per diercategorie blijken . 

2) Het monsternameprotocol en de bedieningshandleiding dienen op een centrale plaats bij de 
installatie te worden bewaard . 

3) De bestemming van het spuiwater van het gecombineerd luchtwassysteem moet duidelijk worden 
aangegeven. De verwijdering en afzet van het spuiwater dient binnen de vigerende regelgeving 
plaats te vinden. De luchtwasserproducent I leverancier dient de veehouder hier expliciet op te 
wijzen. 

4) Het gehalte aan ammoniumsulfaat in het spuiwater van de chemische wasser mag maximaal 2, 1 
mol per liter bedragen. 

5) De pH van het waswater in de chemische wasstap mag voordat het wordt ververst maximaal 4,0 
zijn en na verversing maximaal 1,5. 

6) Voor de opslag en het omgaan met zwavelzuur zijn door de arbeidsinspectie en de Adviesraad 
Gevaarlijke Staffen richtlijnen opgesteld (P-blad 134.4 en PGS 15). 

7) De aanvrager noemt dit gecombineerd luchtwassysteem: "Lamellenfilter Plus" . 
8) De beslissing over de emissiefactor is mede gebaseerd op de door de aanvrager overgelegde 

meetrapporten (rapport 1: Zwoll, M., 2004. Bericht Ober die DurchfUhrung van 
Emissionsmessungen, Berichtsnummer 2004_ 10. Fachhochschule Munster; rapport 2: Lorenz, 
Broer, L., Zechelius, M., 2005. Bericht Ober die DurchfUhrung von Emissionsmessungen, projekt
Nr: 220605-534. LUFA Nord-West). 



De herleide ammoniakemissie bedraagt: 
a) Gespeende biggen 

0,09 kg NH3 per dierplaats per jaar bij een hokoppervlak van maximaal 0,35 m2 per dier; 
0, 11 kg NH3 per dierplaats per jaar bij een hokoppervlak van grater dan 0,35 m2 per dier. 

b) Kraamzeugen 
1 ,25 kg NH3 per dierplaats per jaar 

c) Gusta en dragende zeugen 
0,63 kg NH3 per dierplaats per jaar bij individuele huisvesting; 
0,63 kg NH3 per dierplaats per jaar bij groepshuisvesting. 

d) Dekberen 
0,83 kg NH3 per dierplaats per jaar. 

e) Vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen) 
0,38 kg NH3 per dierplaats per jaar bi] een hokoppervlak van maximaal 0,8 m2 per dier; 
0,53 kg NH3 per dierplaats per jaar bij een hokoppervlak van grater dan 0,8 m2 per dier. 

9) De bovengenoemde bijlagen 1,2 en 3 zijn opgenomen in de bijlagen behorende bij het 
gecombineerd luchtwassystemen met chemische wasser en waterwasser. Deze zijn te vinden op 
www.infomil.nl. 

Tekeningen: 
Een schematisch overzicht van het gecombineerd luchtwassysteem en de integratie van dit 
luchtwassysteem is bijgevoegd. 

lnfQrmatie bij: 
- lnfomil (www.infomil.nl) 
- Unigfill Air BV(www.uniqfill.nl) 
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Bijlage 5: Bedrijfsnoodplan 



Bedrijfsnoodplan 

• Binnen de inrichting wordt gewerkt met opgeleid personeel. 

• Om te waarborgen dat gebouwen en materieel in goede staat verkeren en dat voorzieningen 
worden schoongehouden, wordt tijdens de bedrijfsvoering visuele inspecties gedaan. Als er 
gebreken waargenomen worden, worden de nodige onderhouds en reparatiewerkzaamheden 
uitgevoerd. 

Beschrijving van de mogelijke incidenten: 

Soort incident: 
• Lekkage aan zwavelzuuropslag. 

Omvang: 
• Op het bedrijfvindt de opslag plaats van zwavelzuur in 2 dubbelwandige wisselscontainers, 

met een inhoud van 1000 liter elk. Deze containers zijn dubbelwandig uitgevoerd, hierdoor 
neemt de kans op lekkage fors af. Het vullen gebeurt niet op het eigen bedrijf, incidenten 
tijdens vullen zullen niet voorkomen. 

Plan: 
• In de nabijheid van de zwavelzuur opslag is een douche en een oogdouche geplaatst, mocht het 

incident optreden dan is de douche en de oogdouche in de directe nabijheid aanwezig. 

Soort Incident: 
• Brand 

Omvang: 
• Het gebouw is opgedeeld in 3 compartimenten, de kans dat de brand beperkt blijft binnen een 

van de compartimenten is daarmee voor het eerste uur geborgd. 

Plan: 
• Het aanwezige personeel krijgt de instructie om een beginnende brand direct proberen te 

blussen met de aanwezige blusmiddelen. Dit bestaat uit 3 brandslanghaspels per 
compartiment waarmee het gehele gebouw bestreken kan warden. Daarnaast hangen in de 
brijvoerkeuken, voeropslag ruimte en nabij de generator nog poederblussers. 

• Het aanwezige personeel krijgt de instructie om, indien nodig, de brand weer te waarschuwen. 

Soort incident: 
• Stroomuitval 

Omvang: 
• Het bedrijf gebruikt 24 uur per dag stroom, voor oa luchtverversing en voeren van dieren 

Plan: 
• Op het bedrijf is een noodstroomvoorziening aanwezig welke maandelijks getest wordt. Via 

een alarmeringsvoorziening wordt het personeel gewaarschuwd om verdere escalatie van het 
probleem te voorkomen. 

Soort incident: 
• Dierziekteuitbraak: 

Omvang: 
• Uitbraak besmettelijke dierziekte met een daarbij behorend vervoersverbod voor varkens 

Plan: 
• Het bedrijf zal en kan geen dieren meer accepteren de aanwezige dieren blijven in afdelingen 

gehuisvest waar ze op dat moment liggen. Gezien de oppervlaktenorm zal op deze locatie de 
eerste 2 maanden geen probleem ontstaan voor dierwelzijn 



Bijlage 6 
Acceptatie en verwerkingsbeleid 



Acceptatie en administratie: 

Voor bedrijven zoals het onderhavige bedrijf is het onmogelijk om een volledig eigen controle beleid I 
systeem op te zetten. De nadruk ligt hier veel meer op een goede vooracceptatie zoals het betrekken 
van GMP-waardige voerproducten van erkende, gecertificeerde leveranciers. Dit sluit aan op de 
zienswijze van het ministerie en die van het Productschap Diervoeder (POV) die alle veehouders wit 
verplichten alleen nog GMP-waardige voerproducten aan te kopen. 

Sinds 1992 kent de diervoedersector de GMP-regeling (Good Manufacturing I Managing Practice). De 
regeling is vergelijkbaar met ISO 9002 en geldt voor de productie, de handel en vervoer van 
voerproducten. Bij GMP wordt gelet op 4 aspecten van het product: 

1. Nutritionele kwaliteit, oftewel de voederwaarde van het product. Die wordt uitgedrukt in 
beschikbare energie, aminozuren en essenMle bestanddelen zoals vitaminen en 
sporenelementen. 

2. Technische kwaliteit, oftewel de kenmerken van het voer, zoals de afmetingen en de hardheid 
van pellets en de smaak. 

3. Veiligheid, oftewel de hoeveelheid ongewenste stoffen en ziekteverwekkers in het product. De 
kans dat die bij een mens of het dier tot gezondheidsproblemen leiden, of in hoeverre die 
belastend zijn voor het milieu. 

4. Emotionele kwaliteit, betrekking hebbende op de herkomst of het doel van het product. 
Bijvoorbeeld voerproducten voor de biologische veehouderij zijn niet van dierlijke oorsprong 
en kennen geen kunstmatige kleur- en smaakstoffen. 

Verder zijn gecertificeerde bedrijven verplicht de risico's rond het product en alle handelingen die 
daarbij horen, in kaart te brengen en te analyseren om ze te kunnen beheersen. Verder zijn alle 
gecertificeerde leveranciers van mengvoeders en van enkelvoudige producten verplicht om de 
grondstoffen in te kopen bij toeleveranciers die de productveiligheid aantoonbaar kunnen garanderen. 
Alie binnenlandse toeleveranciers van diervoedergrondstoffen moeten beschikken over een 
kwaliteitssysteem dat gebaseerd is op GMP-voorwaarden. 

Datasheet acceptatie voedercomponenten 
Procedure: Gevaar Beheersbaarheid 
Vooracce12tatie : Ongewenste verontreinigingen GMP gecertificeerde leverancier 

Voldoen aan diervoederwetgeving 
Betrouwbare leverancier (vaker van afgenomen) 

Onvoldoende voederwaarde GMP gecertificeerde leverancier 
Voldoen aan diervoederwetgeving 
Betrouwbare leverancier (vaker van afgenomen) 
Productspecificatie 
Eisen stellen aan: 

- Ph-waarde 
- % drogestof 
- samenstelling 
- kleur 
- reuk 
- smaak 
- ruw eiwit 
- energiewaarde 

Geen constante kwaliteit GMP gecertificeerde leverancier 
Voldoen aan diervoederwetgeving 
Betrouwbare leverancier (vaker van afi:ienomen) 

Geen regetmatige aanvoer Betrouwbare leverancier (vaker van afgenomen) 
Niet voedselveilig GMP gecertificeerde leverancier 

Voldoen aan diervoederwetgeving 
Betrouwbare leverancier (vaker van afi:ienomen) 



Acce12tatie : Onvoldoende voederwaarde Tijdens lossen worden per vrachtwagen monsters 
(aflevering) genomen en voorzien van een uniek nummer, 

deze monsters worden onderzocht op 
- % drogestof 
- zuurgraad (Ph) . 

Monsters 3 maanden bewaren 
Ongewenste verontreinigingen Visuele controle, controle op 

- kleur 
- smaak 
- reuk 

Zie vooracceptatie 
Niet voedselveilig Zie vooracceptatie 
Afleveren ledere levering een uniek nummer geven 

(onvoldoende voederwaarde). 
Vrachtwagens bij aankomst en vertrek wegen en 

- vrachtbrieven verzamelen en bewaren 
- weegbonnen 

Per week afleveroverzichten doorsturen. 
Visuele controle, controle op 

- kleur 
- smaak 
- reuk 

Niet voldoen aan kwaliteitseis Direct retour. worden niet geaccepteerd 
Tijdens 012slag: Afname voerderwaarde, gisten Visuele controle, controle op 

en vorming van schimmels - kleur 
- smaak 
- reuk 

Monsters nemen en controleren op 
- % drogestof 
- zuurgraad (Ph). 

Resultaten 
- vergelijken en biistellen (voerderwaarde) 

Administratie: Onvoldoende voederwaarde Resultaten monstername 
Afleveren van onjuiste Vrachtbrieven en weegbonnen 
hoeveelheden 
Voorraad Per kwartaal voorraad opnemen. 
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Aci tcx® 

Aci1ex® is zccr geschikt als aanvullendc eiwit en cncrgiebron in de complete brijvoeding van gespccnde biggcn, 
zeugen en vleesvarkcns. 

Di1 product bcstaat uil gistcelwandcn die resteren bij de productie van gis1extracten uit 
bakkersgist, dcze gistextrac1en dienen als smaakstof In socpen, sauzen, kant en 
kla:mnaaltijdcn e.d. 

Acitcx® wordt aangczuurd met ecn uitgekiead mengscl van organische zurcn en be1ainc. Hc1 
produk1 word1 ook wet restgis1, uitgc1rokken gis11 of gis1mclk gcnoemd. 

Bakkcrsgist en daarvan afgclcidc produktcn als gistextrac1 en gistcelwandcn hcbben ecn lange historic van veilig 
gcbrulk voor mens, dicr en milieu. 
Acitex® 

Kcnmerk ccnhcid 

Droge stor Cc~cl % 
vl11ch11ge dclcn) 
Ruwo.s g/kg ds 

Orgonh.che ~tor g/kg d~ 
Ruw clwit g/kg d~ 
Ruw vet g/kg d~ 

Calcium g/kg ds 

Magnesium. g/kg d~ 
f'O~ror g/kg ds 

Orga11ischc wren g/kg ds 
BctnTnc Gfkg els 
Choline g/kg ds 
Linolrnur g/kg els 

Kali um g/kgds 
Nntrium g/kg d~ 
Sulfo~t g/kg d~ 
Chloride g/kg d.~ 

gemidclcld 

14,0 

37 
963 
2-80 
143 

0,6 
I. I 
8.4 

43 
5 

2,5 
25 

4.3 
5,0 
1.9 
3.9 

tolcnmtic 

II - 15 

/\ttcnlicwanrdc: 
60 g/kg ds 
8 g/kg d.~ 
8 g./kg ds 
10 g/kg d~ 

Toclichling 

Buitcn de tolcmniic: vindt verrckcnrng pl:uts mCI de 
vcchoudcr 

Ilij ovcrschrijding van de attentic wanrdon is 
attcndcring van de 3f. 
ncmer.. voorg~chn:vcn. 



Aardappelstoomschillen 

Aardappelstoomschillen is een product dat ontstaat bij de productie van trites of puree uit aardappelen. 

Omdat de eindproducten bestemd zijn voor menselijke consumptie, warden hoge kwaliteitseisen gesteld 

aan de grondstoffen en het productieproces. 

Specifieke eigenschappen: 

• Kwalitatief hoogwaardig product; 

• Hoge energiewaarde; 

• Een uitstekende mengvoervervanger; 

• Past in een ma'is en voerdroog rantsoen; 

• Past !evens in een rantsoen met voldoende eiwit; 

• Verhoogt de smakelijkheid van het rantsoen 

Voederwaarde: 

Bewaaradvies: 
Aardappelstoomschillen zijn een prima product om kuilen mee af te dichten. ook kan het 
product vers worden gevoerd waarbij het product in een opslagtank of silo opgeslagen dient te 
worden. Doordat het product een !age pH heeft, dient het een gecoate silo te zijn. De 
opslagduur is in principe onbeperkt. 
Het product bestrooien met wat zout verhoogt de conservering. 
Het product is circa 12 maanden houdbaar. 

Beschikbaarheid: 
Aardappelstoomschillen zijn praktisch het hele jaar beschikbaar. De beschikbare hoeveelheid 
kan we! sterk varieren onder invloed van de hoeveelheid te verwerken aardappelen. Door 
tijdig te bestellen kan er vlot na het afronden van de kuil geleverd warden. 
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PRODUCTINFO 

BONDAMIX! 

Bondamix! is een mengsel van bekende en vertrouwde bijproducten; 
Bondatar en C*Cerena leveren met uitstekend verteerbare koolhydraten de benodigde 
energie; 
Bonda bostel geeft structuur en eiwit aan de brij; 
Tarwegistconcentraat zorgt voor hoogwaardig eiwit in het mengsel; 
Voorgebakken friet zorgt voor smaak, energie en zetmeel in het mengsel ; 
Lactose wei zorgt voor smaak en eiwit; 
Bondaluxe 98 met veel vet voor extra energie. 

Om te voorkomen dat de beschikbaarheid van Bondamix! beperkt wordt doordat een van 
de verwerkte componenten niet in de gewenste hoeveelheid voorradig is, zal gebruik 
gemaakt worden van continu beschikbare grondstoffen zoals bijv. tarwe, of CCM. Het 
mengsel zal zo warden aangemaakt dat de samenstelling van Bondamix! op 
drogestofbasis gelijk blijft. 

Op de afleverbon warden de exacte hoeveelheden van de afzonderlijke componenten 
vermeld. De afrekening vindt plaats tegen de geldende prijzen van deze componenten. 

De voordelen voor u: 

• Levering van Bondamix! is veel constanter dan met individuele bijproducten ooit 
mogelijk zal zijn. 

• Tekorten aan bijvoorbeeld tarwezetmeel warden door Bonda aangevuld met 
vervangende componenten zodat uw rantsoen niet aangepast hoeft te warden. 

• U weet wat u voert, ook met dit mengproduct. Alie individuele componenten staan 
per levering gespecificeerd op afleverbon en factuur. 

• Met Bondamix! voert u diverse producten en een groot deel van het rantsoen van uw 
varkens uit een opslagsilo. Zander extra investeringen warden ook producten die 
enkelvoudig moeilijk verwerkbaar zijn, voor u bereikbaar. 

• Kwaliteitsschommelingen in de individuele producten warden door Bonda voor u 
afgevlakt. 

Aanbevolen vervangingspercentages: startvoer: 20 - 30% van de ds 
tussen/afmestvoer : 30 - 45% van de ds 
zeugenvoer: 25 - 35% van de ds 

Aanbevolen roertijd 
Zorg ervoor dat de inhoud van de tank goed homogeen blijft. Voor een goed werkend 
roerwerk volstaat vier maal per dag 15 minuten roeren . 

Bestellen/informatie 
Voor meer informatie over Bondamix! kunt u bellen met uw Bonda-adviseur of het 

z.o.z . 



kantoor te Hillegom, telefoon: 0252-536156. 

mei 2003 



Productmatrix Bondamix! op drogestofbasis 

drogestof 27% 

ruweiiMt 127 gram per kg ds 
ruwvet 87 
ruwe ce lstof 40 
ruwas 44 
tot. zetmeel 354 
suikers 99 
lactose 83 
oos 265 

dv lysine 4,4 
dv methionine 1,8 
dv cystine 2,6 
dv threonine 3,2 
dv tryptofaan 1,4 

Ca 2,8 
p 5,0 
vP 3,4 
Na 3,5 
K 10,2 
Cl 4,7 

linolzuur 19 

EW 1,45 

mei 2003 



PRODUCTINFO 

TARWEZETMEEL 

Algemeen 
Tarwezetmeel ontstaat bij de productie van glucose en gluten uit tarwe. Door het hoge 
zetmeelgehalte heeft het een zeer hoge energetische voederwaarde. Tarwezetmeel is in 
brij- en nippelrantsoenen de belangrijkste vochtrijke component. 

Bondatar 
Bondatar wordt geproduceerd door Cargill in Bergen op Zoom. Bondatar kenmerkt zich door zijn 
smakelijkheid en de constante samenstelling. Bondatar is oak uitermate geschikt voor gebruik in 
de nippelinstallatie. 

c•cerena 
C*Cerena wordt door Cargill in Sas van Gent geproduceerd. Het lage suikergehalte is 
kenmerkend voor C*Cerena. 

Tarwemix Beinheim 
Tarwemix Beinheim wordt geproduceerd door Roquette in Beinheim (F). De sterke punten 
van Tarwemix Beinheim zijn het hoge eiwitgehalte, de hoge drogestof en de smakelijkheid. 

Tarwemix Corami 
Tarwemix Cerami wordt geproduceerd door Roquette in Lestrem (F). De sterke punten zijn het 
hoge eiwitgehalte en de hoge drogestof. 

Optitar 
Bonda produceert Optitar uit Bondatar, C*Cerena en eventueel ander tarwezetmeel. Door 
het combineren van grote volumes product ontstaat een zeer constant mengsel dat de basis 
vormt in vele rantsoenen. Lactacid wordt toegevoegd om de conservering verder te 
optimaliseren. Optitar is zeer geschikt als drager in uw voormengsel. Optitar wordt ook 
geleverd in combinatie met andere producten zeals tarwegistconcentraat en bostel. 

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met een van onze productmanagers of 
de verkoop binnendienst, telefoon 0252 536 156ofmail@bonda.nl. 

z.o.z. 



Productmatrix tarwezetmelen 
in grammen per kg drogestof 

Bondatar C*Cerena Tarwemix Tarwemix 
Beinheim Corami 

drogestof 24% 20% 27% 28% 

ruw eiwit 132 155 183 180 
ruw vet 48 44 43 35 
ruwe celstof 69 45 50 26 
ruwas 28 34 50 40 
totaal zetmeel 340 425 335 307 
suikers 194 95 190 232 

dv lysine 4,0 4,7 5,5 5,0 
dv methionine 2,0 2,4 2,8 2,6 
dv cystine 3,3 3,8 4,5 4,1 
dv threonine 3,2 3,8 4,5 4,2 
dv tryptofaan 1,6 1,9 2,2 2, 1 

Ca 1,0 1,0 2,0 2,2 
p 3,3 4,4 4,8 3,8 
vP 2,3 3, 1 3,4 1,9 
Na 2,3 5,4 4,6 3,2 
K 5,7 6,3 10,4 11,8 
Cl 2,1 2,8 5,8 5,0 

EW 1,39 1,33 1,36 1,35 

Aanbevolen vervangingspercentages: 

startvoer 25% 25% 25% 10% 
tussen/afmestvoer 35% 35% 35% 20% 
zeugenvoer 35% 35% 35% 20% 
soeenbiaaenvoer 20% 20% 20% 7% 

nippelwaardig ./ ./ ./ 

Optitar 

22% 

141 
46 
59 
30 

374 
154 

4,2 
2,2 
3,5 
3,4 
1,7 

1,0 
3,7 
2,6 
3,5 
5,9 
2,4 

1,37 

30% 
40% 
40% 
20% 

C*Cerena wordt o.a. met zwavelzuur geconserveerd. Hierdoor bevat C*Cerena 13,5 gr. 
S04 per kg drogestof 

Roertijd: vier maal per dag 15 minuten 

Houdbaarheid: tenminste 6 weken 

november 2006 



PRODUCTINFO 

TGC-MENGSELS 

Algemeen 
Bonda produceert in haar vloeibaar mengvoerfabriek mengsels van tarwezetmeel en Tarwe
gistconcentraat (TGC). TGC ontstaat bij de productie van graanalcohol uit tarwezetmeel. 
TGC is eiwitrijk en heeft een zeer constants samenstelling. Tarwezetmeel heeft een 
conserverende werking op de toegevoegde TGC. Mede hierdoor kunnen bedrijven met een 
lagere voersnelheid ook TGC voeren. 

Optitar-TGC 
Dit vloeibare mengvoer bestaat uit Optitar en TGC. Optitar is een mengsel van tarwezet
meel soorten. Er zijn drie verschillende mengverhoudingen leverbaar: Optitar-TGC 20%, 
Optitar-TGC 35% en Optitar-TGC 50%. 

Optimaalmix-TGC 
In Optimaalmix-TGC is een deel van de Optitar vervangen door Boerenbrood. Ook dit 
mengsel is in drie mengverhoudingen leverbaar: Optimaalmix-TGC 20%, Optimaalmix-TGC 
35% en Optimaalmix-TGC 50%. Het belangrijkste verschil met Optitar-TGC is dat 
Optimaalmix-TGC een groter aandeel zetmeel bevat en jaarrond volop leverbaar is. 

Bondatar-TGC 
Dit mengsel wordt speciaal gemaakt voor nippelbedrijven. Bondatar-TGC is samengesteld uit 
tarwezetmeel Bondatar en Bergapro, beide nippelwaardige producten. 

Drogestofgehalte en vervluchtiging 
Bonda bepaalt de drogestofgehalten van de afzonderlijke componenten. Deze gegevens 
worden op de afleverbon vermeld en hiermee wordt het gemiddelde drogestofgehalte 
berekend. Na het mengen treedt fermentatie op. Suikers en zetmeel warden deels omgezet 
in vluchtige bestanddelen als melkzuur, azijnzuur en ethanol. Deze componenten verdampen 
voor een deel bij het drogen (op 103 °C, dus niet in uw opslag). Bij heranalyse zal daarom de 
drogestof lager uit kunnen komen (schijnbaar verlies). Omdat de ontstane vluchtige 
bestanddelen wel een goede voedingswaarde houden, adviseren wij u het door ons 
opgegeven drogestofpercentage te hanteren. 

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met een van onze productmanagers of 
de verkoop binnendienst, telefoon 0252 536 156ofmail@bonda.nl. 

z.o.z. 



drogestof 

ruw eiwit 
ruw vet 
ruwe celstof 
ruw as 
totaal zetmeel 
suikers 

dv lysine 
dv methionine 
dv cystine 
dv threonine 
dv tryptofaan 

Ca 
p 

vP 
Na 
K 
Cl 

EW 

Productmatrix TGC-mengsels 
in grammen per kg drogestof 

Optitar- Optitar- Optitar- Optimaal Optimaal 
TGC20% TGC 35% TGC 50% mix- mix-

TGC 20% TGC 35% 
23% 24% 24% 28% 28% 

183 207 232 176 200 
53 57 62 56 60 
49 42 36 38 34 
47 57 67 43 53 

288 236 185 364 302 
149 145 142 128 129 

6,4 7,7 8,9 5,6 6,9 
2,8 3,2 3,5 2,6 3,0 
3,7 3,8 3,9 3,3 3,5 
4,8 5,6 6,5 4,6 5,4 
2, 1 2,3 2,5 1,9 2, 1 

1,4 1,6 1,8 1,3 1,5 
5,5 6,5 7,6 4,7 5,8 
3,6 4,2 4,8 2,9 3,6 
6,3 7,9 9,6 6,9 8,3 

10,4 13, 1 15,8 8,7 11,6 
4,8 6,3 7,7 7,2 8,1 

1,33 1,31 1,29 1,37 1,34 

Aanbevolen vervangingspercentages: 

startvoer 30% 17% 12% 30% 17% 
tussen/afmestvoer 45% 26% 18% 45% 26% 
zeugenvoer 40% 23% 16% 40% 23% 
soeenbiooenvoer 25% 14% 10% 25% 14% 

nippelwaardig 

Roertijd: vier maal per dag 15 minuten 

Houdbaarheid: tenminste 6 weken 

november 2006 

Optlmaal Bondatar-
mix- TGC 30% 

TGC 50% 
27% 24% 

225 192 
63 55 
30 53 
64 48 

239 247 
129 175 

8,3 6,9 
3,4 2,9 
3,7 3,7 
6,2 5,2 
2,4 2,1 

1,7 1,3 
6,9 5,6 
4,3 3,6 
9,7 4,2 

14,4 12,2 
9,0 5,6 

1,32 1,34 

12% 20% 
18% 30% 
16% 27% 
10% 17% 

./ 



PRODUCTINFO 

ZUIVELPRODUCTEN 

Kaaswei 
Bij de productie van kaas uit melk wordt tevens het vochtrijke diervoeder Kaaswei 
geproduceerd. Kaaswei heeft ca. 4% drogestof en is daardoor geschikt voor zowel brij- als 
nippelvoedering. 
Kaaswei bevat hoogwaardig eiwit en heeft vanwege de aanwezigheid van organische zuren 
een gunstige werking op het maag-darmstelsel van varkens. 

Voorconcentraat 
Voorconcentraat ontstaat bij de verwerking van melk tot hoogwaardige zuivelproducten zoals 
melkeiwit en melksuiker. Voorconcentraat bevat veel lactose. De drogestof bedraagt ca. 7%. 

Yoghurt-via 
De restpartijen yoghurt en via die na productie uit de leidingen worden gespoeld, warden 
onder de naam Yoghurt-via vermarkt als vloeibaar diervoeder. Yoghurt-via is licht 
verteerbaar en bijzonder smakelijk. Het product is onder andere zeer geschikt voor 
toepassing in biggenrantsoenen. 

Botermelk 
Botermelk is een zuivelproduct dat wordt geproduceerd bij de bereiding van boterolie uit 
boter. Botermelk is een smakelijk, energie- en eiwitrijk voedermiddel. 

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met een van onze productmanagers of 
de verkoop binnendienst, telefoon 0252 536 156ofmail@bonda.nl. 

z.o.z. 



drogestof 

ruw eiwit 
ruw vet 
ruwe celstof 
ruwas 
totaal zetmeel 
suikers 
lactose 

dv lysine 
dv methionine 
dv cystine 
dv threonine 
dv tryptofaan 

Ca 
p 

vP 
Na 
K 
Cl 

EW 

Productmatrix zuivel 
in grammen per kg drogestof 

Kaaswei Voor Yoghurt-
concentraat via 

4% 7% 4% 

178 110 221 
37 28 167 

- - -
98 111 51 

- - 269 
- - -
339 560 220 

13,7 8,3 16,8 
2,2 1,3 3,3 
2,3 1,3 1,7 
9,2 5,0 6,6 
2,2 1,2 2,7 

10,9 14,0 7,3 
7,5 9,1 5,8 
6,0 7,3 4,6 
7,2 9,7 4,3 

25,8 25,5 8,4 
23,0 22,3 6,3 

1, 18 1,21 1,68 

Aanbevolen vervangingspercentages: 

startvoer 5% 
tussen/afmestvoer 10% 
zeugenvoer 10% 
speenbiaaenvoer 5% 

nippelwaardig ./ ./ 

Roertijd: vier maal per dag 5 minuten 

Houdbaarheid: tenminste 3 weken 

november 2006 

Boter 
melk 

4% 

274 
160 
-
65 
-
-
280 

20,1 
7,0 
0,9 

10,5 
3,1 

10,0 
10,0 
9,2 
8,8 

14,6 
16,7 

1,52 
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hoofdkantoor 

Veerstraat 3 8 

Postbus 1 

NL-5830 MA 
College van Burgemeesters en Wethouders 

Postbus 75 

3255 ZH Oude Tonge 

Boxmeer 

telefoon 0485 58 99 11 

fox 0485 5 7 45 18 

26 oktober 2005 referentie JOG/DB toestel 0620-449332 

gedeeltelijk intrekken milieuvergunning 

Geach! College, 

Met deze brief wil onderstaand bedrijf een verzoek indienen tot het gedeeltelijk intrekken van de 

milieuvergunning. 

Het betreft: 

Pluimveebedrijf de Boed Ootgensplaat B.V. 

Krommeweegje 6 

3244 LL Nieuwe Tonge. 

Het betreft de gedeeltelijke intrekking van de vergunning, van de locatie: 

Hooidijk 1 

Tc Ooltgcnsplaat, 

kadastraal bekend : gerneente OoltgenspJaat, sectie f, nummer 203 

Op 23 oktober 2002 is er voor de inrichting Hooidijk 1 een vergunning, de gehele inrichting 

omvattende vergunning ingevolge de Wm (zgn. Revisievergunning), verleend. 

intern.t www.hendrixutd.nl 

Deze vergunning zag toe op het uitbreiden in dieren door middel van het bouwen van 2 nieuwe 

stallen (stal C en D). Voor de betrokken stallen is nooit een bouwvergunning verleend, derhalve is 

deze milieuvergunning niet in werking getreden. 

Dit houdt automatisch in dat de oprichtingsvergunning van 1996 de rechtsgeldige, in werking zijnde, 

vergunning is waaruit rechten en plichten ontleend kunnen worden. 

Het verzoek tot intrekken van een deel van de milieuvergunning richt zich dan ook op deze 

vergunning. 

Met dit verzoek willen we de navolgende stallen geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen. 

Stal 3, 4 en 5 zullen niet meer voor het huisvesten van legkippen gebruikt worden. 

Stal 1 blijft in werking zeals vergund 28.000 Jegkippen in voliere huisvesting. 

Stal 2 blijft gedeeltelijk in werking zeals vergund: 10.252 legkippen in grondhuisvesting. 

HondnK UTll B.V. 
KvK: 16019743 Blw: NLD016B1448801 Bank: 48 96.29.436 

pagina 112 
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HENDRIX (jj!.) UTD 
·· .. ;;~.~ ... ·· 

26 oktober 2005 

referentie JOG/DB 

In het bijgevoegde bedrijfsontwikkelingsplan is de verg~nde en de gewenste dierbezetting 

weergegeven. Ook wordt de tekening bijgevoegd van de nieuwe situatie. 

De ammoniakrechten welke niet meer op deze inrichting benut warden zullen gesaldeerd worden ten 

behoeve van de natuurbeschermingswetvergunning van het varkensbedrijf: 

De Heensehoeve B. V. 

Heibloem 2a 

5541 RB Reusel 

De ammoniakrechten zullen benut worden voor de locatie: 

Gelegen aan de Heensedijk 168, 4655 SW De Heen kadastraal bekend als: Gemeente Steenbergen, 

sectie C, Nummer 457. 

De oprichtingsvergunning van 1996 blijft voor het overige ongewijzigd. Dit betekent dat de 

voorschriften van de vergunning niet hoeven te wijzigen, h.et betreft immers alleen intrekkingen die 

een positieve invloed hebben op het milieu. 

Na intrekking van het gevraagde deel van de vergunning, zullen de stallen 3, 4 en 5 buiten gebruik 

gesteld gaan worden. 

Op bijgevoegde tekening is het bedrijf weergegeven na intrekken van het deel van de 

milieuvergunning. 

Wij hopen dat u zo spoedig mogelijk op dit verzoek wilt en kunt reageren, dit om verdere vertragingen 

in navolgende procedure's te voorkomen (natuurbeschermingswetvergunning De Heensehoeve B. V.) 

lndien u nog vragen heeft verzoek ik u contact op te nemen met mijn adviseur Dhr J. de Groot 

Specialist Huisvesting en Vergunningen Hendrix UTD bereikbaar onder tel nr.: 0620-449332 

Met vriendelijke groet, 
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Oen Hollander Advocaten 
t.a.v. de heer rnr. J.J. Vermeulen 
Postbus 50 

3240 AB MIDDELHARNIS 

ons kenmerk 

VE0616-1579AM EBrief 

behandeld door 

A.M.E. Elema 

onderwerp 

Besluit gedeelteJijke intrekking 
vergunning 

Geachte heer Vermeulen, 

• 

tnt•rgcmeC'lt(lij~ Samenwe1ktng! e,§ g Q .overllakl<ee· 

uw kenrnerk 

doorkiesnummer 

(0187) 48 81 24 

bljlage(n) 

Een 

uw b1ief va.n 

datum 

9 augustus 2006 

VERZONDEN - 9 AUG 2006 

bezoekadres 

Dwarsweg 40 

3241 LB Middelha1 nls 

po<tbus 

Postbus 313 

3240 AH M lddelharnis 

1eteroon (018"7} 488 111 

telefax (0187) 488 199 

e·mail irifo@isgo,nl 

s•~ www.isgo.nl 

bankreloae 

Rabobank 34201 7845 

Het isgo is een 

sarnenwerkingsverband 

tusse11 de gemeenten 

Dirksland, Goedereede, 

Mlddelharnis en 

Oostflakkee. 

Bijgaand treft u aan het besluit strekkende tot gedeeltelijke intrekking van de oprlchtlngsvergunning ingevolge de Wet 

milieubeheer d.d. 8 Juli 1996 voor de inrichting aan de Hooidijk 1 te Ooltgensplaat. 

Het besluit en overige relevante stukken liggen vanaf 14 augustus 2006 gedurende z:es weken ter lnzage op het ge

meentehuis van Oostfiakkee te Cude-Tonge. Tegen het besluit kan beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuurs
rechtspraak van de Raad van State. Meer informatie hierover kunt u lezen in bijgaande kennisgeving. 

Het besluit word! in het Ons Eiland en het Eilanden-Nieuws gepubliceerd op respectievelijk 10 en 11 augustus 2006. 

Hoogachtend. 

A.M.E. Elema 
(Afdeling Milieu). 
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lnt.,gem.,.,nt.lijk Samenwe<king!.,§ g Q .Qvertlakkee 

WET MILIEUBEHEER 

BESLUIT INTREKKING VERGUNNING EX ARTIKEL 8.25/8.26 

nr. 1579 

Mandaatbesluit 
Bij gemeenschappelijke regeling goedgekeurd op 30 november 2004 is de vergunningverlening ingevolge de Wet mili
eubeheer (Wm) en de daaraan gerelateerde besluitvorming aan het dagelijks bestuur van het ISGO gemandateerd . Op 
7 februari 2005 heeft het dagelijks bestuur besloten ondermandaat te verlenen voor genoernde bevoegdheden aan de 
milieucoordinator van het ISGO. 

Artikel 8.26 Wm 
Op grand van artikel 8.26, lid 1, van de Wm kan het bevoegd gezag op verzoek van de vergunninghouder een milieu
vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, mits het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet ver
zet. 

Onderwerp verzoek intrekking 
Op 1 november 2005 is een verzoek ontvangen van Hendrix UTD B.V., Postbus 1, 5830 MA Boxmeer, namens Pluim
veebedrijf De Boed Ooltgensplaat B.V., tot gedeeltelijke intrekking ex artikel 8.26, lid 1, van de Wm van de oprichtings
vergunning ingevolge de Wm d.d. 8 juli 1996 voor de inrichting aan de Hooidijk 1 te Ooltgensplaat, kadastraal bekend 
gemeente Ooltgensplaat, sectie F, nummer 301 . Dit verzoek dient ongewijzigd en onverkort als hier ingelast beschouwd 
te warden en is daarom als gewaarmerkte bijlage bij dit besluit gevoegd. Samengevat houdt het intrekkingsverzoek van 
Hendrix UTD B.V. het volgende in : 
• stal 1 blijft in werking zoals vergund: 28.000 kippen in volierehuisvesting; 

stal 2 blijft gedeeltelijk in werking zoals vergund: 10.252 kippen in grondhuisvesting (was 11.500 kippen in grond
huisvesting volgens de vergunning d.d. 8 juli 1996); 

• stal 3, 4 en 5 zullen niet meer voor het huisvesten van legkippen warden gebruikt (betreft in totaal 8.000 kippen in 
grondhuisvesting ). 

N.B. Bij' brief van 7 juti 2006 heeft Hendrix UTD medegedee/d dat het /aatste punt een verschrijving betreft. Gebouw 3 is volgens de 

vergunning d.d. 8 juli 1996 namelijk geen sta/, maar een ops/agtoods voor diverse materiaten. Het is dan ook de bedoeting dat de ver

gunning voor stat 4, 5 en 6 (en niet 3, 4 en 5) wordt ingetrokken. 

Er warden dus 9.248 kippen in grondhuisvesting (strooiselvloer + roostervloer) minder gehouden dan op grand van de 
oprichtingsvergunning d.d . 8 juli 1996 is toegestaan. 

Bij brief van 10 januari 2006 heeft Stichting Leefbaarheid De Heen eveneens verzocht om gedeeltelijke intrekking van 

voornoemde milieuvergunning . Dit verzoek is echter gebaseerd op artikel 8.25, lid 3, juncto artik~I 8.25, lid 1, ender c en 
d, van de Wm. Ook dit verzoek dient ongewijzigd en onverkort als hier ingelast beschouwd te warden en is daarom ook 
als gewaarmerkte bijlage bij dit besluit gevoegd. 

Overwegingen 

Op 8 juli 1996 is voor de onderhavige inrichting een oprichtingsvergunning ingevolge de Wm verleend. Vervolgens is op 
22 oktober 2002 een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieuvergunning (zgn. revisievergunning) verleend. Vo/
gens het bepaalde in artikel 8.4, lid 4, 2e volzin, van de Wm zou op het moment dat de revisievergunning onherroepe/ij'k 
is geworden de oprichtingsvergunning d.d. 8 juli 1996 van rechtswege zijn vervallen. Voor bepaling van de bestaande 
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rechten zou dan vervolgens moeten worden uitgegaan van de vergunning die onherroepelijk is, te weten de revisiever
gunning van 22 oktober 2002. Dit is echter niet juist. Hierover het volgende. 

In artikel 20.8 van de Wm is allereerst bepaald dat als het oprichten of veranderen van een inrichting tevens is aan te 
merken als bouwen in de zin van de Woningwet, de milieuvergunning niet eerder in werking treedt dan nadat de vereiste 
bouwvergunning is verleend. 

Volgens de revisievergunning d.d. 22 oktober 2002 zouden -naast de reeds bestaande stallen- twee nieuwe kippensta
len warden gebouwd en een aantal oude stallen warden afgebroken. Voor de nieuwe stallen is echter nimmer een bouw
vergunning aangevraagd of verleend, dus is de revisievergunning ingevolge het bepaalde in artikel 20.8 van de Wm 
nooit (geheel of gedeeltelijk) in werking getreden. 

Er is thans dus sprake van de volgende situatie: de revisievergunning van 22 oktober 2002 is wel onherroepelijk (er is 
immers geen bezwaar en/of beroep meer mogelijk), maar niet (geheel of gedeeltelijk) in werking getreden. Wat betekent 
dit nu concreet voor het intrekkingsverzoek van Hendrix UTD B.V.? 

Van wezenlijk belang bij beantwoording van deze vraag is de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State d.d. 3 november 2004, nr. 200402405/1 (Uden). In deze uitspraak heeft de Raad van State bepaald dat 
een onderliggende vergunning pas vervait, wanneer de revisievergunning onherroepelijk is geworden en in werking is 
getreden. 
Deze uitspraak betekent dat voor het bepalen van de bestaande rechten in het kader van een vergunningprocedure 
moet warden uitgegaan van de vergunning die in werking is getreden. Deze uitspraak sluit overigens aan bij de jurispru
dentie inzake handhaving. Om een vergunning met bijbehorende voorschriften te kunnen handhaven is het immers 
noodzakelijk dat deze in werking is. Is de vergunning niet in werking, dan moet er warden gehandhaafd op de onderlig
gende vergunning. 

Het gestelde in de uitspraak Uden betekent in het onderhavige geval dat de oprichtingsvergunning d.d. 8 juli 1996 voor 
de inrichting aan de Hooidijk 1 te Ooltgensplaat niet is vervallen en dat het intrekkingsverzoek van Hendrix UTD B.V. 
kan/moet warden gehonoreerd, mits het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet. 

Bij brief van 10 januari 2006 heeft Stichting Leefbaarheid De Heen eveneens verzocht om gedeeltelijke intrekking van de 
milieuvergunning uit 1996. Dit verzoek is echter gebaseerd op artikel 8.25, lid 3, juncto artikel 8.25, lid 1, onder c en d, 
van de Wm. Om te beginnen enkele algemene opmerkingen over het verzoek van de Stichting. 

Allereerst is -in tegenstelling tot hetgeen de Stichting stelt- de milieuvergunning d.d. 22 oktober 2002 niet vervallen. De
ze vergunning is zelfs nooit in werking getreden, omdat de hiermee gepaard gaande bouwvergunning nimmer is ver
leend (zie artikel 20.8 Wm). Het moge duidelijk zijn dat een vergunning die nooit in werking is getreden oak niet nag 
eens (al dan niet van rechtswege) kan zijn vervallen. Anders gezegd, de vergunning uit 2002 heeft in feite nooit bestaan. 
Verder verzoekt de Stichting om intrekking van de (oprichting)vergunning d.d. 8 juli 1996, voor zover deze betrekking 
heeft op het gedeelte van de inrichting dat is verwoest. De Stichting verwijst hierbij naar een uitspraak van de Raad van 
State (d.d. 7 december 2005, nr. 200500414 ). Dit onderdeel van het intrekkingsverzoek bevreemdt ans enigszins, want 
er is i.e. geen sprake van een gehele of gedeeltelijke verwoesting van de inrichting. 

Het intrekkingsverzoek van de Stichting is verder gebaseerd op artikel 8.25, lid 3, van de Wm. Hierin is bepaald dat een 
belanghebbende het bevoegd gezag kan verzoeken een milieuvergunning geheel of gedeeltelijk in te trekken, indien (li
mitatieve opsomming): 
• gedurende 3 jaar geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning; 

de inrichting geheel of gedeeltelijk is verwoest. 
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In het onderhavige geval is geen sprake van een situatie waarin gedurende 3 jaar geen handelingen zijn verricht met 
gebruikmaking van de (oprichtings)vergunning en/of de inrichting geheel of gedeeltelijk is verwoest. Los van de vraag of 
de Stichting belanghebbende is en of e.e.a. milieuhygienisch verantwoord is, kan dit intrekkingsverzoek van de Stichting 
dus niet warden gehonoreerd. Er wordt immers niet voldaan aan de limitatieve "voorwaarden" van artikel 8.25, lid 1, van 
de Wm. 

De Stichting onderbouwt haar intrekkingsverzoek tot slot nog met een betoog over de verkoop van ammoniakrechten, 
saldering in het kader van de vergunning o.g.v. de Natuurbeschermingswet voor een nieuwe veehouderij in het Brabant
se, enz. Met betrekking tot de beslissing op een intrekkingsverzoek (zowel artikel 8.25 als 8.26 van de Wm) moet het 
bepaalde in artikel 8.8 van de Wm in acht warden genomen. In artikel 8.8. van de Wm word! een opsomming gegeven 
van datgene dat het bevoegd gezag in de beoordeling moet betrekken, om zo te bepalen of het belang van de bescher
ming van het milieu in de weg staat aan intrekking van de vergunning. De door de Stichting genoemde onderwerpen val
len hier niet onder en/of moeten door de provincie Noord Brcibant warden betrokken bij de vraag of al dan niet een ver

gunning wordt verleend o.g. v. de Natuurbeschermingswet 1998. In het kader van de huidige intrekkingsprocedure zijn 
deze zaken echter niet relevant. 

Naar voren gebrachte zienswijze 
Het ontwerp-besluit heeft met ingang van 22 mei 2006 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage gelegen. Geduren
de de daarvoor openstaande termijn is een zienswijze naar voren gebracht door Stichting Leefbaarheid De Heen (hierna 
kortweg: Stichting) bij brief van 29 mei 2006. Deze zienswijze/brief dient ongewijzigd als hier ingelast beschouwd te war
den en is daarorn als gewaarmerkte bijlage bij di! besluit gevoegd. 

Overwegingen n.a.v. naar voren qebrachte zienswijze 
Volgens de Stichting is de kern van de zaak dat he! bevoegd gezag de milieuvergunning ambtshalve dient in te trekken 
en wel om de volgende redenen: 
• omdat de revisievergunning d.d. 22 oktober 2002 rneer dan 3 jaar niet is gebruikt en daardoor is komen le vervaflen; 
• orndat het gedeelte van de inrichting waarop dit deel van de milieuvergunning betrekking heeft, sinds meer dan 3 

jaar is verwoest. 

Volgens de Stichting is het inderdaad zo dat -overeenkomstig het gestelde in het ontwerp-besluit- de revisieverqunning 
d.d. 22 oktober 2002 niet is vervallen, aangezien deze nooit in .werking is getreden. 

Dit gedeelte van de zienswijze achten wij dan oak ongegrond. 

Van de onderliggende vergunninq c.q. de oprichtingsvergunning 8 juli 1996 is volgens de Stichting gedurende de voor
bije 3 jaar nag wel gebruik gemaakt en dus is deze niet als geheel vervallen. Naar de mening van de Stichting kan het 
bevoegd gezag de oprichtingsvergunning wel gedeeltelijk intrekken voor het gedeelte dat gedurende 3 jaar niet is ge
bruikt. 

lngevolge artikel 8.25, lid 1, onder c, kan het bevoegd gezag (ambtshalve) een vergunning geheel of gedeeltelijk intrek
ken, indien gedurende 3 jaar geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning. Zoals eerder in di! 
besluit reeds is gesteld (zie overwegingen laatste alinea, biz. 2), is door het bevoegd gezag nimmer geconstateerd dat in 
het onderhavige geval gedurende 3 jaar geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de oprichtingsvergun
ning. 

De Stichting verwijst verder in haar zienswijze naar een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State van 23 januari 2002, nr. 200005761 /1, "Oldebroek". Hierbij was sprake van een stal die was gesloopt, maar nim-
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mer is herbouwd. Op grand van artikel 27, lid 3, van de Hinderwet (verwoesting) was hiermee de milieuvergunning voor 
de betreffende stal van rechtswege vervallen. Hierover merken wij het volgende op. 

De uitspraak van de Raad van State heeft betrekking op een bepaling uit de inmid~els vervallen Hinderwet. Onder het 
regime van de Wm is geen sprake (meer) van het van rechtswege vervallen van een vergunning als binnen 3 jaar na 
verwoesting niet is herbouwd. Deze bepaling is thans opgenomen in artikel 8.25, lid 1, onder d, van de Wm en geeft het 
bevoegd gezag de (ambtshalve) bevoegdheid om een vergunning in te trekken. Er is dus geen sprake van een verplich
ting tot intrekking van een vergunning en/of het van rechtswege vervallen van een vergunning. 

Hoe dan ook, de vragen die i.e. moeten warden beantwoord, zijn: 
is er sprake van (gehele of gedeeltelijke) verwoesting van de inrichting; 
moet het bevoegd gezag vervolgens gebruik maken van de bevoegdheid tot (gehele of gedeeltelijke) intrekking 
van de milieuvergunning d.d. 8 juli 1996, en zo ja 
welk gedeelte moeUkan dan warden ingetrokken? 

Zeals eerder in dit besluit reeds is gesteld, heeft het verzoek van Hendril' UTD betrekking op het volgende: 
• stal 1 blijft in werking zeals vergund: 28.000 kippen in volierehuisvesting; 

stal 2 blijft gedeeltelijk in werking zeals vergund: 10.252 kippen in grondhuisvesting (was 11.500 kippen volgens de 
vergunning d.d. 8 juii 1996); 

@ stal 4, 5 en 6 zullen niet meer voor het huisvesten van legkippen warden gebruikt. 

Met andere woorden, de milieuvergunning d.d. 8 juli 1996 voor stal 4, 5 en 6 wordt in zijn geheel ingetrokken, de ver
gunning voor stal 2 wordt gedeeltelijk ingetrokken en de vergunning voor stal 1 blijft van kracht c.q. wordt niet ingetrok
ken. Na honorering van dit verzoek resteert dus een milieuvergunning voor stal 1 en gedeeltelijk voor stal 2. 
Het verzoek van de Stichting heeft betrekking op het gedeelte van de inrichting dat zou zijn verwoest en niet herbouwd. 
Dit verzoek kan alleen betrekking hebben op 4, 5 en 6, want stal 1 en 2 zijn nimmer verwoest en/of afgebroken. 

Samengevat vragen dus zowel Hendrix UTD als de Stichting om intrekking van de milieuvergunning voor stal 4, 5 en 6. 
In die zin zijn beide verzoeken gelijkluidend c.q. stemmen ze inhoudelijk overeen. De vraag of i.e. wel of niet sprake is 
van verwoesting van stal 4, 5 en 6 is dan ook niet (meer) relevant en/of behoeft naar onze mening geen verdere uiteen
zetting. lmmers, als stal 4, 5 en 6 wel zouden zijn verwoest, dan kan dit deel van de vergunning (op verzoek van een be
langhebbende) warden ingetrokken. Maar ook als de stallen niet zouden zijn verwoest, kan (door vergunninghouder) te 
alien tijde warden verzocht om intrekking van de vergunning. In beide gevallen is het eindresultaat hetzelfde. 

Stal 1 en/of 2 zijn nimmer verwoest, dus kan hiervoor de vergunning niet warden ingetrokken met gebruikmaking van de 
bevoegdheid in artikel 8.25, lid 1, onder d, van de Wm. Het verzoek van Hendrix UTD tot gedeeltelijke intrekking van de 
vergunning voor stal 2 met gebruikmaking van de bevoegdheid in artikel 8.26, lid 1, van de Wm kan wel warden gehono
reerd. Er zijn naar onze mening namelijk geen rnilieuhygienische belernmeringen aanwezig die tot afwijzing van het ver
zoek van Hendrix UTD zouden moeten leiden. 

Tot slot stelt de Stichting in haar zienswijze (onder Conclusie) dat het ambtshalve gedeeltelijk intrekken van de vergun
ning tot gevolg heeft dat het verzoek van Hendrix UTD alleen betrekking kan hebben op het deel van de milieuvergun
ning dat nog resteert na deze gedeeltelijke intrekking. Naar de mening van de Stichting moeten de intrekkingsverzoeken 
van de Stichting en Hendrix UTD als het ware bij elkaar opgeteld warden. In geval van honorering van beide verzoeken 
zou het gevolg moeten zijn dat een gedeelte van de inrichting zoals die nu nog in gebruik is, buiten werking word! ge
steld. 
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Hierover merken wij op dat het verzoek van Hendrix UTO eerder is ingediend dan het verzoek van de Stichting, zodat 
eerst het verzoek van Hendrix UTD op zijn merites moet worden beoordeeld en daarna pas het verzoek van de Stich
ting. Het is naar onze mening niet zo -zoals de Stichting suggereert- dat het verzoek van Hendrix UTD tijdelijk zou moe
ten worden aangehouden en eerst ambtshalve de vergunning geheel of gedeeltelijk moet worden ingetrokken voor he! 
gedeelte van de inrichting dat zou zijn verwoest, waarna vervolgens het verzoek van Hendrix UTD pas wordt beoor
deeld. Een dergelijke werkwijze zou in strijd zijn met het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en/of de al
gemene beginselen van behoorlijk bestuur. Het verzoek van Hendrix UTD moet dus eerst worden beoordeeld en afge
handeld en -voor zover dan nog relevant- daama het verzoek van de Stichting. 

Tot slot is in het onderhavige geval geen sprake van een ambtshalve intrekking van de vergunning. Er moet "slechts" 
een besluit worden genomen op twee inhoudelijk nagenoeg gelijkluidende intrekkingsverzoeken. 

Samengevat achten wij de zienswijze(n) van de Stichting ongegrond. 

Procedure 
De procedure is gevolgd conform het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb ). Het ontwerp
besluit heeft gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Tevens is hiervan kennisgeving gedaan als bedoeld 
in artikel 3:12 van de Awb. 

Omdat wij van mening zijn dat het verzoek van Stichting Leefbaarheid De Heen qua inhoudelijke strekking overeenkomt 
met het verzoek van Hendrix UTD B.V., hebben wij -mede gelet op het feit dat de procedure met betrekking tot een ver
zoek om intrekking van een vergunning ex artikel 8.25, lid 1, van de Wm gelijk is aan de procedure tot intrekking van een 
vergunning ex artikel 8.26, lid 1, van de Wm- de beslissing op beide verzoeken in een besluit samengevoegd. Hierdoor 
worden naar onze mening in ieder geval niemands procedurele rechten geschaad. 

Regeling advisering lnspectoraat-Generaal VROM 
Op grand van de Regeling advisering lnspectoraat-Generaal VROM d.d. 14 januari 2005 (Staatscourant d.d. 24 januari 
2005, nr. 16) moet het ontwerp van een beschikking nog slechts in een beperkt aantal gevallen ter advisering warden voor
gelegd aan de VROM-inspectie. Het betreft hier: 

inrichtingen waarvoor een milieujaarverslag moet worden opgesteld; 
inrichtingen die vallen onder de werkingssfeer van het Besluit risico's zware ongevallen; 
eindverwerkers van afvalstoffen (afvalverbrandingsinstallaties en stortplaatsen). 

Omdat hiervan in het onderhavige geval geen sprake is, hebben wij het ontwerp-besluit niet ter advisering toegezonden aan 
de VROM-lnspectie. 

Toetsingsgronden 
Artikel 8.8 van de Wm noemt drie soorten richtinggevende factoren: 
a. factoren die het bevoegd gezag bij de beslissing op de aanvraag in ieder geval moet betrekken; 
b. factoren waarmee het bevoegd gezag in ieder geval rekening moet houden; 
c. factoren die het bevoegd gezag in ieder geval in acht moet nemen. 

Bij onze besluitvorming terzake is mede overwogen dat de gedeeltelijke intrekking van de vergunning niet bezwaarlijk is 
vanwege de bestaande toestand van het milieu en de effecten van de inrichting op het omliggende leefmilieu. 

Conclusie 

Het voorgaande geeft ans geen aanleiding om niet tot gedeeltelijke intrekking van de vergunning over te gaan. 

VE0610-1579CHOBesluit Pagina 5 van 5 



Besluit 
Gelet op vorenstaande hebben wij besloten: 
1. de naar voren gebrachte zienswijzen ongegrond te verklaren, overeenkomstig het gestelde in dit besluit onder 

"Overwegingen n.a.v. naar voren gebrachte zienswijzen"; 
2. het verzoek van Hendrix UTD B.V. tot gedeeltelijke intrekking ex artikel 8.26, lid 1, van de Wm van de oprichtings

vergunning ingevolge de Wm d.d . 8 juli 1996 van Pluimveebedrijf De Boed Ooltgensplaat B.V. voor de inrichting aan 
de Hooidijk 1 te Ooltgensplaat, kadastraal bekend gemeente Ool!genspiaat, sectie F, nurnmer 301, te honoreren; 

3. het verzoek van Stichting Leefbaarheid De Heen d.d. 10 januari 2006 tot gedeeltelijke intrekking ex artikel 8.25, lid 
3, juncto artlkel 8.25, lid 1, onder c end, van de Wm, van voornoemde milieuvergunning af te '.vijzen. 

Afschriften 
Van dit besluit hebben wij afschriften gezonden aan: 

Hendrix UTD B.V., Postbus 1, 5830 MA Boxmeer; 
Pluimveebedrijf De Boed Ooltgensplaat B.V., p/a Krommeweegje 6, 3244 LL Nieuwe-Tonge; 
Den Hollander Advocaten, t.a.v. de heer mr. J.J . Vermeulen, Postbus 50, 3240 AB Middelharnis; 
Stichting Leefbaarheid De Heen, p/a Dorpsweg 132, 4655 AH De Heen; 
Provincie Noord Brabant, Dir. Ecologie, t.a.v. de heer R. Segers, Postbus 90151, 5200 MC Den Bosch. 

Midde!harnis, 9 augustus 2006. 

namens burgemeester en wethouders van Oostflakkee, 

A. R. Slijkhuis, 
de plv. milieuco6rdinator. 

Datum verzending: 9 augustus 2006. 
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Bijlage 9. Toetsing IPPC-Richtlijn 



Locatle: 

TO ETSI NG 
IPPC-RICHTLIJN 

De Heense Hoeve B.V. 

Heensedijk 168 

De Heen (gemeente Steenbergen) 

Aanvrager: 

De Heense Hoeve B.V. 

Heibloem 2a 

5541 RB R.eusel 

9 j ul i 2007 



Toetsing IPPC-richtlijn 

1 lnleiding 

De IPPC richtlijn verplicht de lidstaten van de EU om grate milieuvervuilende bedrijven te reguleren 

middets een integrale vergunning gebaseerd op de best beschikbare techniek (BBT). In Nederland is 

de richtlijn in de Wet milieubeheer (Wm) en in de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) 

ge'implementeerd. In de IPPC richtlijn is bepaald dat emissies naar bodem, water en lucht moeten 

warden voorkomen en, wanneer dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk moeten warden beperkt. Alie 

passende maatregelen tegen verontreinigingen moeten warden getroffen door toepassing van de best 

beschikbare technieken (BBT). 

Daarnaast mogen nieuwe situatie bij IPPC-plichtige intensieve veehouderijen onder andere geen 

"belangrijke toename aan verontreiniging" veroorzaken. Of er sprake is van een "belangrijke toename 

aan verontreiniging" in de zin van de IPPC-richtlijn zal moeten warden vastgesteld aan de hand van 

een "omgevingstoets". Het MER van de Heense Hoeve is deze omgevingstoets uitgevoerd. 

Bij ministeriele regeling zijn de documenten aangewezen, waarmee het bevoegd gezag bij de 

bepaling van BBT in het kader van de vergunningverlening rekening moet houden. De bijlage van 

deze "Regeling aanwijzing BBT-documenten"' bevat twee tabellen. In tabel 1 is aangegeven voor 

welke gpbv-installaties (IPPC-plichtige installaties) met welke BREF's rekening moet worden 

gehouden. In tabel 2 zijn de documenten opgenomen waar rekening mee moet worden gehouden, 

voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting. 

In zogenoemde BREF's zijn per bedrijfstak de best beschikbare technieken weergegeven (verticale 

BREF's). De BREF's zijn opgesteld voor elke industriele activiteit die genoemd wordt in bijlage 1 van 

de IPPC-richtlijn. In de zogenaamde horizontale BREF's zijn de best beschikbare technieken (BBT) 

voor een bepaalde activiteit vastgelegd. Van een BREF mag alleen gemotiveerd worden afgeweken. 

In bijlage 1 van de IPPC-richtlijn is aangegeven welke categorieen van industriele activiteiten onder de 

werkingssfeer van de richtlijn vallen. De Heense Hoeve valt onder categorie 6.6 onder b van Bijlage 1 

van de IPPC-richtlijn. Bij vergunningverlening wordt getoetst aan de Europese en Nederlandse 

vastgestelde informatie documenten over BBT, zoals deze zijn vastgelegd in de "Regeling aanwijzing 

BBT-documenten". Voor categorie 6.6.b zijn conform deze regeling primair het BREF lntensieve 

Veehouderij en het BREF op- en overslag bulkgoederen van toepassing . 

Hiernaast moeten gelet op de aard van de inrichting de volgende in de 'Regeling aanwijzing BBT

documenten' opgenomen Nederlandse informatiedocumenten over BBT bij de beoordeling betrokken 

warden: 



• Leidraad afval- en emissiepreventie, 1996, lnfoMil 

• Circulaire energie in de milieuvergunning, november 1999, VROM/EZ 

• NeR Nederlandse emissierichtlijn lucht, april 2003, lnfoMil 

• Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB), juli 2001, lnfoMil 

• Beoordelingsmethode emissiereducerende maatregelen, Lozingsbesluit open teelt en 

veehouderij, maart 2003, CIW 

• PGS.15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen , 2005, VROM.nl 

• PGs• 21: Propaan 5 m3-150 m3 de opslag van propaan en butaan, 2005 VROM.nl 

• PGs• 29: Vloeibare aardolieproducten bovengrondse opslag in verticale cilindrische 

installaties, 2005, VROM.nl 

(• Publicatiereeks Gevaarlijke Staffen) 

De van toepassing zijnde BREF's en de Nederlandse BAT-documenten dienen door het bevoegde 

gezag bij de beoordeling van de vergunningaanvraag in aanmerking te warden genomen. 

BREF lntensieve veehouderij 

Voor de intensieve veehouderij zijn in de BREF "lntensieve Veehouderij" op basis van de 

bovengenoemde punten de best beschikbare technieken bepaald voor de volgende onderdelen: 

• Goede landbouwpraktijk 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Voerstrategie 

Huisvestingsystemen 

Water 

Energie 

Opslag van mest 

Behandeling van mest op bedrijfsniveau 

Uitrijden van mest 

Op 22 mei 2007 is een concept-oplegnotitie door het Ministerie van VROM uitgebracht. De definitieve 

versie zal warden opgenomen in de Regeling aanwijzing BBT-documenten. Deze oplegnotie is 

bedoeld om de vergunningverlener te ondersteunen bij het toepassen van dit BREF document. 

BREF Op- en overslag bulkgoederen 

Deze BREF is van toepassing op alle soort opslagvoorzieningen: 

• Open tanks 

• Tanks met extern drijvend dak 

• Tanks met vast dank 

• Bovengrondse horizontale tanks (atmosferisch) 

• Horizontale tanks (drukopslag) 

• Verticale tanks drukopslag 

• Sferen (drukopslag) 



• lngeterpte tanks (drukopslag) 

• Tanks met intern drijvend dek (variabele dampruimte) 

• Gekoelde tank 

• Ondergrondse tank 

Overige opslag voorzieningen: 

• Verpakte stoffe.n in emballage 

• Bassins en lagons 

• Vlottende opslag 

Opslagen voor vaste stoffen: 

• Hopen 

• Zakken 

• Silo's en bunkers 

• Verpakte gevaarlijke vaste stoffen 



2 Algemene bedrijfsgegevens 

Locatie: 

Bedrijfsnaam: De Heense Hoeve B.V. 

Bedrijfslocatie: Heensedijk 168, De Heen (Gem. Steenbergen) 

Aanvrager: 

De Heense Hoeve B.V. 

Heibloem 2a 

5541 RB Reuse! 

Aangevraagde bedrijfsomvang: 6864 vleesvarkens + brijvoerkeuken 

3 Toepassing van de best beschikbare technieken 

In artikel 2, punt 11 van de richtlijn 96/61/EG (de IPPC richtlijn) is de definitie van de "best beschikbare 

technieken" (BBT) weergegeven . Tevens staat in dit artikel weergeven dat bij de bepaling van de BBT 

de in bijlage IV van de richtlijn 96/61/EG vermelde punten speciaal in aanmerking moeten warden 

genomen. Deze punten zijn : 

1. de toepassing van technieken die weinig afval veroorzaken; 

2. de toepassing van minder gevaarlijke stoffen; 

3. de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en recycling van de in 

het proces uitgestoten en gebruikte stoffen en afval. 

4. vergelijkbare processen, apparaten of exploitatiemethoden die met succes op industriele 

schaal zijn beproefd ; 

5. de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis ; 

6. de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies; 

7. de data van ingebruikneming van de nieuwe of bestaande installaties; 

8. de tijd die nodig is voor het omschakelen op een betere beschikbare techniek; 

9. het verbruik en de aard van de grondstoffen (met inbegrip van water) en de energie-efficiente; 

10. de noodzaak het algemene effect van de emissies en de risico's op het milieu te voorkomen of 

tot een minimum te beperken; 

11 . de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken ; 

12. de door de Commissie krachtens artikel 16, lid 2, of door internationale organisaties 

bekendgemaakte informatie. 



4 Omgevingstoets 

Voorgenomen activiteiten 

De voorgenomen activiteiten bestaan uit het houden van 6864 vleesvarkens in de recent 

gerealiseerde vleesvarkensstallen. De varkens zijn verdeeld over een zestal stallen voorzien van een 

bouwkundig stalsysteem (ICV-systeem met metalen driekantrooster). De stallen zijn voorzien van 

centrale afzuiging, welke warden uitgerust met combiwasser en een nageschakelde chemische 

luchtwasser (geplaatst aan de achterzijde van het gebouw, met een emissiehoogte van 6,2 meter). De 

combiwasser resulteert in 85% ammoniakreductie en 70% geurreductie en de chemische luchtwasser 

resulteert in 95% ammoniakreductie (D 3.2.7.1.1 i.c.m. D3.2.14.2 en D 3.2.15.1.2). De 

plattegrondtekening is opgenomen in bijlage 20. 

Ten behoeve van de chemische luchtwasser zal opslag van zuur en spuiwater plaatsvinden in 

bovengrondse tanks. Ten behoeve van de verwarming zal de bestaande bovengrondse propaantank 

in gebruik warden genomen. Mestopslag zal plaatsvinden in een mestkelder welke is gelegen onder 

de vleesvarkensstallen. Voor het laden en lossen van varkens, het aanvoeren van veevoeders, het 

aanvoeren van zuur t.b.v. het luchtwassysteem en het afvoeren van kadavers, bedrijfsafval en mest 

zullen diverse transportbewegingen plaatsvinden van en naar het bedrijf. Transportbewegingen vinden 

met name van maandag tot en met vrijdag hoofdzakelijk plaats in de dagperiode. lncidenteel kunnen 

transportbewegingen op zaterdagen of in de avond- c.q. in de nachtperiode plaatsvinden. Verder 

bevindt zich aan de voorzijde van het bedrijf een wasplaats voor voertuigen en een brijvoerkeuken . 

Ammoniak, geur en luchtkwaliteit 

Naar de effecten op gebied van ammoniak, geur en luchtkwaliteit is onderzoek gedaan ( 'Geur

,ammoniak- en luchtkwaliteitsonderzoek De Heense Hoeve', versie 9, 6 Juli 2007, Royal Haskoning). 

In dit onderzoek zijn verschillende in het MER aangegeven alternatieven toegepast, waaronder de 

toepassing van een combiwasser 85% ammoniak- en 70% geurreductie met nageschakelde 

chemische luchtwasser 95% ammoniakreductie. 

Uit de resultaten van de geur, ammoniak- en luchtkwaliteitsberekeningen van Royal Haskoning blijkt 

dat bij toepassing van de combiwasser 85% ammoniak- en 70% geurreductie met nageschakelde 

chemische luchtwasser 95% ammoniakreductie voldaan kan warden aan de eisen van de van 

toepassing zijnde wet- en regelgeving op gebied van geur-, ammoniak en luchtkwaliteit. Zie voor 

nadere gegevens het betreffende onderzoeksrapport in bijlage 12 behorende bij onderhavige 

aanvraag milieuvergunning 12 juli 2007. 

Naar de effecten op gebied van geluid is ook onderzoek gedaan ('Akoestisch onderzoek ten behoeve 

van agrarisch bedrijf De Heense Hoeve aan de Heensedijk te De Heen ', 9 Juli 2007, Geurts technisch 

adviseurs). In dit onderzoek warden dezelfde alternatieven beoordeeld als in het bovengenoemde 



rapport van Royal Haskoning. Uit de resultaten van het akoestisch onderzoek blijkt dat bij de 

voorgenomen activiteit voldaan kan warden aan de eisen van de van toepassing zijnde wet- en 

regelgeving op gebied van geluid. 

Het maximale aantal verkeersbewegingen per dag bedraagt bij de voorgenomen activiteit 30. De 

verkeersbewegingen ten aanzien van spuiwaterafvoer en zuuraanvoer zijn te beoordelen als niet 

significant ten opzichte van de overige transportbewegingen. De transportbewegingen voor spuiwater 

en zuur zijn daarom in het akoestisch onderzoek verdisconteerd in de andere transportbewegingen. 

Bij toepassing van de voorgenomen activiteit blijkt dat wordt voldaan aan de richtwaarde voor het 

langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT te weten 40,35,30 dB(A) en 40,38,37 dB(A) (Heensedijk 

16) in resp. de dag-, avond- en nachtperiode. 

Verder blijkt dat het maximale geluidsniveau LA.max voor zowel de voorgenomen activiteit als de 

alternatieven op een aantal ontvangerpunten wordt overschreden. De bepalende bronnen in de 

dagperiode zijn voornamelijk de laad- en losactiviteiten. De bepalende bronnen in de avondperiode 

zijn het lossen van de bulkwagen veevoer en de ventilatoren . In de nachtperiode is het laden van 

varkens en de ventilatoren maatgevend. De transportpieken en de piek laden/lossen varkens zijn 

maatgevend voor het maxi male geluidsniveau in de dag-, avond- en nachtperiode. 

In verband met het dierenwelzijn en de bedrijfsvoering van de slachterijen, is het bedrijf genoodzaakt 

om een vracht vleesvarkens in de vroege ochtend aan te leveren (nachtperiode). Voor wat betreft het 

aanvoeren van het voer in de avondperiode is het bedrijf afhankelijk van de planning van de 

leverancier. In het kader van BBT en gelet op de bedrijfssituatie zijn mogelijkheden onderzocht om het 

maximale geluidsniveau verder te reduceren. Hieruit blijkt dat het niet mogelijk is om verdere 

maatregelen te treffen in de vorm van verplaatsing van geluidsbronnen of vervanging door een 

geluidsarmere uitvoering, omdat het hier materieel van derden betreft. De geluidsproductie van de 

ventilatoren wordt al gereduceerd door geluidsreducerende technieken. De geluidemissie zal namelijk 

behoorlijk gereduceerd warden (tot 7 dBA), doordat de ventilatoren zich inpandig bevinden in de 

scheidingswand tussen het centrale luchtkanaal en de luchtwassers en niet in open verbinding staan 

met de open lucht. De ventilatoren zullen daarnaast niet continue op vol vermogen warden gebruikt. Een 

klimaatcomputer draagt zorg voor de automatische aansturing van de ventilatoren. 

Omdat niet mogelijk is om wat betreft laad- en losactiviteiten maatregelen te treffen om het maximale 

geluidsniveau te reduceren , wordt voorgesteld de maximaal vergunbaar geachte waarden (resp. 70, 

65 en 60 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode) voor het maximale geluidsniveau in de 

vergunning op te nemen. 

Tot slot wordt bij de voorgenomen activiteit ook voldaan aan de voorkeursgrenswaarde voor indirecte 

hinder (50 dB(A), 45 dB(A) en 45 dB(A) in resp. de dag-, avond- en nachtperiode). 



Zie voor nadere gegevens het betreffende onderzoeksrapport in bijlage 11 van het onderhavige MER 

van 12 juli 2007. 

5 Luchtwassers in relatie tot BBT 

Op grond van het aantal dierplaatsen wordt de drempelwaarde van 2.000 vleesvarkenplaatsen 

overschreden en is de IPPC-richtlijn van toepassing op de inrichting. In de voorgenomen activiteit 

wordt uitgegaan van het ICV-systeem als emissiearm systeem. Het ICV-systeem is in het Reference 

Document on Available Techniques for Intensive Rearing of Pigs en Poultry (BREF voor de intensieve 

veehouderij) opgenomen als BBT. Aanvullend op het ICV-systeem is in de voorgenomen activiteit een 

luchtwassysteem opgenomen. Het luchtwassysteem op zich is niet benoemd als best beschikbare 

techniek (BBT) in het BREF voor de intensieve veehouderij. Hierin worden vooral emissiearme 

stalsystemen genoemd, waarbij door middel van bouwkundige voorzieningen, mestkoeling of -

verdunning de emissie wordt gereduceerd. De reden dat luchtwassers niet opgenomen zijn in de 

BREF's zijn de stijging van he! energieverbruik, het produceren van spuiwater (afval) en de hoge 

kosten. 

lnmiddels zijn de luchtwassystemen doorontwikkeld en is de hoeveelheid spuiwater in de loop der 

jaren tors beperkt en is het energieverbruik gedurende de jaren met ruim 70% teruggebracht en zijn 

de kosten verminderd . De effectiviteit in de verwijdering van ammoniak, stof en geur heeft er mede toe 

geleid dat de luchtwassers kunnen worden beschouwd als BBT. De afdeling bestuursrechtspraak van 

de Raad van State heeft bij haar uitspraken van de gemeente Echt-Susteren (zaaknummer 

200409343) en de gemeente Oirschot (zaaknummer 200507565) onderschreven dat een 

luchtwassysteem kan warden beschouwd als best beschikbare techniek. Na deze twee uitspraken is 

deze lijn in jurisprudentie door de Raad van State voortgezet. 

Desalniettemin dient een gemotiveerde afweging gemaakt te warden tussen enerzijds ammoniak-, 

geur-, en fijn stof reductie en anderszijds energieverbruik, afvalstoffen en waterverbruik. De 

plaatselijke omstandigheden spelen in deze afweging een belangrijke rol. In het onderhavige 

milieueffectrapport (MER) voor de Heense Hoeve van 12 juli 2007 staat een uitgebreide toelichting en 

afweging opgenomen inzake de verschillende milieueffecten als gevolg van het toepassen van 

luchtwassystemen. 

Ammoniak en natuur 

Het nabij de inrichting gelegen Habitatrichtlijngebied Krammer-Volkerak en de nabij gelegen voor 

verzuring gevoelige bloemdijken noodzaken tot een forse ammoniakreductie. Bij toepassing van de 

voorgenomen activiteit (ICV-systeem met een combiwasser 85% ammoniakreductie en 

nageschakelde chemische luchtwasser 95% ammoniakreductie) ontstaan geen negatieve, significante 

effecten op deze natuurgebieden. 



Geur en /uchtkwaliteit 

Uit de geurberekeningen blijkt dat wat betreft de geurbelasting bij een geurreductie van 70% voldaan 

kan worden aan de Wet geurhinder en veehouderij. De voorgenomen activiteit voorziet in een 

geurreductie van 70%. Het chemische luchtwassysteem zorgt voor een reductie in fijn stof van 

minimaal 70%, waardoor voldaan kan warden aan het Besluit luchtkwaliteit 2005. 

Gezien de plaatselijke omstandigheden kan geoordeeld warden dat het toepassen van 

luchtwassystemen noodzakelijk is om aan de vigerende wet- en regelgeving op gebied van ammoniak, 

geur en luchtkwaliteit te kunnen voldoen. 

Energie 

Binnen de inrichting zijn de volgende maatregelen genomen waarmee het energieverbruik tot een 

minimum beperkt kan warden: 

1. Het gehele gebouw is ge'isoleerd met een K-waarde van 0,4. 

2. Alie ventilatoren zijn voorzien van een frequentieregeling waardoor het stroomverbruik beperkt 

wordt. Het toepassen van frequentieregelaars levert op de energiebehoefte bij ventilatie een 

besparing op van bijna 70 % (bran: proefverslag P 1.240 genaamd "Monitoring van het 

energiegebruik in vleesvarkensstallen bij toepassing van frequentierege/aars op ventilatoren'; van 

het Praktijkonderzoek Varkenshouderij) . 

3. In alle afdelingen zijn meetunits aangebracht. Bedoelde meetunits registreren constant de 

ventilatiestroom. Naar aanleiding van deze registratie warden de ventilatoren constant bijgestuurd. 

Het gevolg daarvan is dat nooit meer geventileerd wordt dan strikt noodzakelijk waardoor niet 

onnodig verwarmd word! en het stroomverbruik van de ventilatoren beperkt wordt. 

4. De aanwezige meetunits zijn voorzien van automatische smoorkleppen die bij een hogere 

ventilatie dan noodzakelijk verder dicht gaan waardoor geen onnodige ventilatieverliezen 

ontstaan. 

5. De 2 HR-verwarmingsketels zijn voorzien van een weersafhankelijke cascaderegeling en een 

pompschakeling. Het gevolg daarvan is dat de ketel alleen brand! als het noodzakelijk is en dat de 

watertemperatuur afhankelijk is van de buitentemperatuur waardoor een beperking ontstaat in het 

gebruik van propaangas. De pompschakeling voorkomt onnodig stroomverbruik en onnodig 

circuleren van warm water. 

6. Alie verwarmingsleidingen zijn, daar waar nodig ge·isoleerd. 

7. Alie ligplaatsen zijn voorzien van isolatie. 

8. Het hele gebouw is voorzien van TL-verlichting 36W. De buitenverlichting bestaat uit HD-Na 

verlichting . 

9. Buitenverlichting is voorzien van een dag-nacht schakelaar. 

10. Verlichting in de afdelingen is middels een dag-nacht schakelaar afgesteld op het dag- en nacht 

ritme van de varkens en de vereisten voor licht die opgenomen staan in het Varkensbesluit. 

11. De voerpompen en pompen in het luchtwassysteem zijn voorzien van een frequentieregeling. 



12. De klimaatinstellingen worden regelmatig gecontroleerd . 

13. De ventilatoren worden regelmatig gereinigd . 

14. De ventilatiekanalen worden regelmatig gereinigd . 

15. De luchtwassers worden regelmatig gereinigd. 

Verder worden 'good housekeeping' maatregelen toegepast. Dit betekent dat de omstandigheden in 

de stal worden afgestemd op de veranderingen in dieraantallen, gewicht en leeftijd van de dieren. 

Klimaatbeheersing is hierbij een heel belangrijk punt. De instellingen van de bepalende 

klimaatparameters (temperatuur, C02-gehalte, vochtgehalte) worden regelmatig op de meest recente 

inzichten en gewijzigde leefomstandigheden afgestemd. 

Een tweetal van de energiebesparende technieken die in het informatieblad energiebesparing 

Veehouderijen (E11 van lnfomil) als BBT genoemd worden, warden niet toegepast. Di! betreft de HF

TL verlichting met spiegelarmatuur en spaarlampen bij meer dan 1000 uren per jaar. De HF-TL kan 

technisch niet toegepast warden op dit bedrijf en heeft een terugverdientijd van meer dan 5 jaar. 

Spaarlampen kunnen niet toegepast worden in de inrichting, omdat helemaal geen 

gloeilampenarmatuur aanwezig is. Dit aangezien overal TL-verlichting toegepast wordt. Deze TL

verlichting kan met 36 W in feite ook als een spaarlamp beschouwd warden. 

Het energieverbruik word! maandelijks geregistreerd in een logboek en jaarlijks geregistreerd op basis 

van de energienota's. 

Op basis van de bovengenoemde maatregelen kan aan de hand van het lnformatieblad 

energiebesparing veehouderijen E11, lnfomil gesteld warden dat wat betreft energie de best 

beschikbare technieken warden toegepast en dus voldaan wordt aan het BREF. 

Spuiwater 

He! spuiwater wordt afgevoerd via de leverancier van de luchtwasser. Deze beschikt over een 

ontheffing om het spuiwater als meststof af te voeren. He! bedrijf produceert dus geen gevaarlijk afval. 

Water 

Op het bedrijf wordt duurzaam omgegaan met water door onder andere het schone hemelwater te 

scheiden van het vuile water, geen uitlogende materialen toe te passen en bewust om le gaan met het 

waterverbruik. Het grootste gedeelte van de drinkwaterbehoefte (circa 80-90%) word! ingevuld door 

natte bijproducten. Hier word! een flinke besparing op het waterverbruik gedaan. Waterbesparende 

voorzieningen zijn aanwezig (spoelstop toilet, waterbesparende douchekop en doorstroombegrenzers 

op kranen). In de stallen word! gereinigd met hogedrukreiniging. 



Gez.ien de plaatselijke milieuomstandigheden en de toegepaste maatregelen bij bovengenoemde 

milieuaspecten kan geconcludeerd worden dat ondanks de toename in energleverbruik , waterverbruik 

en afvalstoffen toch cle best beschikbare technieken worden loegepast. 

Voor een uitgebreide beoordeling van de plaatselljke mllieuomstandigheden en de verschillenden 

milieueffecten wordt verwezen naar het MER voor de Heense Hoeve van 12 juli 2007. 



BAT conform BREF Uitvoering binnen De Heense Hoeve BAT 

"lntensieve veehouderij (j/n) 

Onderwerp 
Techniek 

Referentie 

BREF 

Goede landbouwpraktijl Boekhouding bijhouden van water- en 5.1 Mesi en veevoer worden verplicht geregistreerd conform het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet. Ja 

(organlsatorische energieverbruik, hoeveelheden veevoer, Water- en energieverbruik worden geregistreerd in logboeken, facturen en boekhouding. Afval word 

maatregelen} afval en de op het land gebrachte mest. geregistreerd in logboeken, afgiftebonnen en de boekhouding. 

Onderhoud· en inspectieprogramma Voor calamiteiten word! een bedrijfsnoodplan uitgewerkt en jaarlijks geoefend. 

Scholing, planning en programmering zijn primair de verantwoordelijkheid van de ondernemer 

Scholing is afhankelijk van het opleidingsniveau en de taken en zal per werknemer bepaald er 

gepland warden. 

Voor de verschillende aanwezige installaties word! een onderhoud- en inspectieprogramma opgesteld. 

Voerstrategie 
Om de hoeveelheid uitgescheiden 5.2 Om uitscheiding van nutrienten (N en P} in varkensmest te verminderen, is het noodzakelijk om he Ja 

mineralen le verminderen is het BBT om voer optimaal af te stemmen op de behoeften van de dieren in de diverse productiestadia, zodat e 

preventieve maatregelen bij het voeren te minder stikstofafval van onverteerde of omgezette stikstof overblijft en via de urine word 

nemen uitgescheiden. Bij de samenstelling van de voeders word! hiermee rekening gehouden door ca 15°/c 

ruw eiwit en 0,5% fosfor toe le passen. Dit aspect is ge'implementeerd in de Meststoffenwet en he 

bijbehorende Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet. Di! systeem zorgt ervoor dat de voerstrategieen ui 

het BREF toegepast warden. 

Het voeren van de varkens geschiedt middels een geautomatiseerd systeem (voerdoseerleidingen) 

Hiermee word! de hoeveelheid voer exact afgestemd op de behoefte van de varkens. Daarnaast word 

uitsluitend van GMP+ gecertificeerde leveranciers voedingsstoffen geaccepteerd. De GMP+ regelin( 

is vergelijkbaar met ISO 9002 en geld! voor de productie, de handel en vervoer van voerproducten 

Hiermee is gewaarborgd dat via he! veevoer geen te hoge gehaltes verontreinigende stoffen in de 

mest en uiteindeliik in de bodem terecht komen. 

Huisvestingssystemen 
Stalsystemen die tot BBT gerekend ICV-systeem met metalen driekantrooster met daarnaast een (chemisch) luchtwassysteem. Ja 

kunnen worden Dit is een verdergaande beperking van emissies. Zie verdere toelichting onder paragraaf 5. 

Water De volgende waterbesparende 5.2.3/4.3 . Binnen de inrichting wordt de drinkwaterinstallatie regelmatig gecontroleerd om lekkages op te Ja 

maatregelen zijn BBT: sooren zodat deze kunnen warden oerepareerd. 



BAT conform BREI 

"lntensieve veehouderij 

Onderwerp 

Energie 

Techniek 

Het schoonmaken van stallen 

en materieel met 

hogedrukreinigers na iedere 

productiecyclus of ronde. 

Regelmatig ijken van de 

drinkwaterinstallatie. 

Melen en bijhouden van het 

watergebruik. 

Opsporen en repareren van 

lekken. 

De volgende energiebesparende 

maatregelen zijn BBT: 

Toepassen van natuurlijke 

ventilatie waar mogelijk; di! 

geld! alien voor nieuwbouw. 

Voor mechnisch geventileerde 

stallen: het optimaliseren van 

het ontwerp van het 

ventilatiesysteem in iedere stal. 

Voor mechanisch geventileerde 

stallen: frequente insoectie en 

Referentie 

BREF 

5.2.4/4.4.2 

Uitvoering binnen De Heense Hoeve 

Het waterverbruik binnen de inrichting word! geregistreerd om verspilling le voorkomen. 

Na iedere productiecyclus worden de stallen van binnen schoongemaakt met 

hogedrukreinigers. Alleen inpandig word! gewerkt met hogedrukreiniging, waardoor gevormde 

aerosolen (vernevelde vloeibare of vaste deelljes die lang kunnen blijven zweven in de 

atmosfeer. bijvoorbeeld ziektekiemen) niet buiten de stallen terecht kunnen komen. Di! inpandig 

gebruik van hogedrukreiniging is daarom oak niet meegenomen in he! luchtkwaliteitsonderzoek 

van Royal Haskoning. 

Daarnaast vindt buiten, !er voorkoming van aerosolvorming en verspreiding van ziektekiemen, 

enkel lagedruk reiniging plaats van vrachtwagens, indien dit noodzakelijk is. 

• Bedrijfsafvalwater komt terecht in de mestput en word! met de mes! afgevoerd. 

• Spuiwater word! teruggeleverd aan de (erkende) leverancier van de luchtwasser en als 

meststof afgezet. 

• 

• 

• 
• 

Ventilatie vindt plaats conform de eisen van he! Klimaatplatform. 

De gevraagde stalsystemen voor de varkens worden mechanisch geventileerd. In de stallen 

worden nieuwe ventilatiesystemen aangebracht waarbij centrale afzuigsystemen in combinatie 

met de wasser worden toegepast. Hierbij word! he! klimaat gestuurd door computers en 

frequentieregelaars. 

Het ventilatiesysteem is gedimensioneerd en geoptimaliseerd zodat nooit meer word! 

geventileerd dan strikt noodzakelijk is. Hierdoor vindt !evens geen onnodige verwarming plaats. 

De instellingen op klimaatregelapparatuur worden dagelijks gecontroleerd en bijgesteld . 

Luchtinlaten, luchtkanalen en ventilatoren warden 3 keer per jaar ge'inspecteerd en indien nodig 

schoongemaakt om te hoge weerstanden in ventilatiesystemen te voorkomen. 

BAT 

{j/n) 

Ja 



BAT conform BREF Uitvoerlng bfnnen De Heense Hoeve BAT 

~ intensleve veehouderij (j/n) 

Onderwerp 
Tec\lnlek 

Rererenlle 

BREF 

reiniglng van leidlngen en • In de stallen word! overal energlezulnlge TL-vertlchtlng van 36 W toegepast. HF-TL is technisch 
ventilatoren. 

nlet mogelijk en heeft daemaast een 1erugverdlentijd van meer dan 5 jaar. . Hat gebrulk van energiezulnlge 
• 'Good housekeeping' maatregelen worden toegepast Dlt betekenl dal de omstandlgheden In 

verlichtlng 
de stal warden argestemd op de veranderingen in dieraantallen, gewichl en teeflijd van de 

dleren. Klimaatbeheer$lng Is hierblj een heel belangrijk punt. De instelllngen van de bepalende 

J<lfmaa1parameters (temperatuur, C02-gehalte, vochtgehalte) warden regelmalig op de meest 

recente ln:z.ichten en gewij:z.lgde leefomstandlgheden afgestemd. . Alie stallen :z.ijn geYsoleerd (K-waarde 0,4). Het dak bestaat uit golfplaten met lsolalle over de 

gordlng. De muren bestaan ult geisoleerde betonelementen met baksteenmotlef. De plafonds 

blnneri de afdel fngen bestaan ult glaswol. De ligplaatsen :z.ljn ook geisoleerd. . 2 HR-verwarmingsketels van 45 kW . 

• De aanwe:z.lge elektromotoren zijn energiezuinig . 



Opslag van mest 

Uitrijden van mest 

BBT houdt in relatie tot het voornemen voor di! initiatief de 

volgende maatregelen in (iv5.2.5): 

Opslagfaciliteiten voor varkensmest hebben 

5.2.5 

4.8.1 

Binnen de inrichting word! mes! opgeslagen in kelders onder de 

stallen. Ja 

voldoende capaciteit om de mes! op te slaan tot het 1 4.8.2 
moment waarop deze verder kan warden verwerkt of I De kelders binnen de inrichting zijn van beton. Hiermee word! 

op het land kan warden gebracht; d1t wordt in voldaan aan de BRM en de HBRM. 
Nederland geregeld via het Besluit opslagcapaciteit 

dierlijke meststoffen meststoffenwet. 

Opslag van v/oeibare varkensmesl 

• Voor opslag van vloeibare varkensmest in een 

betonnen of stalen tank. 

• Voor opslag van vloeibare varkensmest in een 

foliebassin: ondoorlatende bodem en wanden in 

combinatie met Jekdetec::tie en een afdekking. 

De BREF geeft aanbeveling voor het uitrijden van mes!. In 

Nederland zijn de regels voor he! uitrijden van de mest 

opgenomen in he! Besluit gebruik meststoffen op grand 

van de Wet bodembescherming. Deze regels waarborgen 

de toepassing van BBT volgens de BREF 

5.1/5.2.7/5.3. 7 

Het bedrijf heeft geen eigen landbouwgrond beschikbaar voor hel Ja 

uitrijden van mes!. Mesi word! vanuit de inrichting periodie~ 

afgevoerd door daartoe erkende transporteurs. De mes! word 

vervolgens verwerkt of uitgereden volgens het Besluit Gebrui~ 

Dierlijke Meststoffen 1998. Hiermee wordt voldaan aan de BBT voo 

het uitrijden van mes!. 



BAT conform BREF "Op- er 

overslag bulkgoederen" 

Onderwerp 

Tanks 

Techniek 

Bovengrondse horizontale tanks (atmosferisch) 

Horizontale tanks (drukopslag) 

Verticale tanks (drukopslag) 

Gekoelde tank 

Overige opslagvoorzieningen I Verpakte stoffen in emballage 

Opslagen voor vaste stoffen Silo's en bunkers 

Zakken 

Verpakte gevaarlijke vaste stoffen 

5.1.1 

5.2.1 

5.2.2 

5.1.2 

5.3.2 

5.3.3 

5.3.4 

Uitvoering binnen De Heense Hoeve BATij/n) 

Twee dubbelwandige tanks met ge"integreerde opvangbak voo~ Ja 

zuuropslag (multi box, 1000 ltr), geplaatst in een ruimte die voldoe 

aan PGS 15 i.v.m. nood- en oogdouche. 

Enkelwandige tank voor opslag dieselolie (200 ltr) t.b.v. eer 

generator is voorzien van een lekbak en voldoet aan PGS 29. 

Enkelwandige tank voor opslag van propaan ( 8000 ltr ) die voldoe 

aan PGS 21 . 

De opslag van reinigings- en ontsmettingsmiddel (200 ltr) is voorzier 

van een lekbak. 

Acht zaksilo's (4 van 14 ton en 4 van 6 ton) voor de opslag var 

mengvoer zijn inpandig geplaatst en voorzien van stoffiltersJ Ja 

Chauffeurs warden ge"instrueerd om tijdens het lossen de deu 

gesloten te houden. Hiermee warden windinvloed uitgesloten er 

vindt geen emissie van stof en geur plaats. 

Bunkers voor droge en natte bijproducten 970 M3/stuk). DezE 

betonnen bunkers zijn inpandig geplaatst en voorzien van eer 

coating (vloeistofdicht met PBV-verklaring). Laden en lossen gebeur 

vanaf buiten met gesloten deur. 

Voor de opvang van het spuiwater word! een polyester silo me 

lekbak gebruikt (50 m3). Random de silo is een muur van 200 err 



hoog geplaatsl op een vloelstofdichte vloer, vool7len van ee1 

coaling. Bovenaan de silo bevindt zich een onUuchting. Het spulwale 

wordt vanuit de luchtwasser verpomt middels een clrculaliepom1 

voorzien van een urenteller. Spuiwa1ermeting vindt plaats d.m.v 

geijkte waterpulsmeter. 

Zakken van m.n. diervoeders worden als oud papier of lngeval va1 

plastic als bedrijfsafval afgevoerd. 



5. Slotconclusie 

Met in acht neming van de plaatselijke omstandigheden kan aan de hand van de van 

toepassing zijnde BBT-documenten geoordeeld worden dat met het toepassen van een 

combiwasser 85% ammoniak- en 70% geurreductie met nageschakelde chemische 

luchtwasser 95%, ondanks de toename in energieverbruik, waterverbruik en afvalstoffen toch 

de best beschikbare technieken worden toegepast. 

Op basis van de conclusies die getrokken zijn in de verschillende onderzoeken 

inzake ammoniak-, geur-, luchtkwaliteit- en geluid en de informatie inzake de 

voorgenomen activiteit in het MER voor de Heense Hoeve van 12 juli 2007, blijkt 

dat bij toepassing van de voorgenomen activiteit geen belangrijke, significante 

toename van verontreiniging wordt veroorzaakt. 

Uitgevoerde onderzoeken: 

• "Geur-, ammoniak en luchtkwaliteitsonderzoek de Heense Hoeve", versie 

9, Royal Haskoning, 6 juli 2007 

• "Akoestisch onderzoek ten behoeve van agrarisch bedrijf de Heense 

Hoeve, Geurts Technisch Adviseurs BV, 9 juli 2007 

• "Effecten van het vleesvarkensbedrijf Heensedijk 168 te Steenbergen op 

de kwalificerende natuurwaarden van het natuurmonument Krammer

Volkerak en op voor verzuring gevoelige en wettelijk beschermde 

gebieden", Oranjewoud, 29 maart 2006 

Geconcludeerd kan warden dat bij toepassing van het ICV-systeem en 

combiwasser 85% ammoniak- en 70% geurreductie met nageschakelde 

chemische luchtwasser 95% voldaan wordt aan de IPPC-richtlijn. 

* * * * * 



Bijlage 10. 

Ondertekende offerte cq; onderzoeksvoorstel nul-situatie bodemonderzoek.. 
(Opdracht tot uitvoeren onderzoek is door initiatiefnemer gegeven. 
Onderzoek wordt binnenkort uitgevoerd. Het rapport naar aanleiding van dit 
onderzoek wordt later als aanvullend document bij de aanvraag 
milieuvergunning ingediend). 



GROND-, GEWAS- EN MILIEULABORATORIUM. 

Graauw, 18 juni 2007 

Ref, nr.: mde/2007-06-18 

'i ''!i:.i .. :a fl~e-nse llowe fiV. 
Heibloem 2a 
5541 RB Reusel 

Betreft: herziene offerte nulsltuatle bodemonderzoek Heensedljk 16 te Steenbergen 

Geachte heer V/d Borne, 

in vervolg op de offerteaanvraag door de heer J. de Groot van Hendrix UTD ontvangt u 
vrijblijvend een offerte voor de uitvoering van een nulsituatie bodemonderzoek. Dit onderzoek 
heeft ten doel om een toetsingsgrondslag te verkrijgen met het oog op mogelijke 
bodemverontreinlging voortvloeiende uit Wet Milieubeheer vergunningplichtiga en 
bodembedreigende activiteiten. 

Het nulsituatie bodemonderzoek omvat 4 fasen: historisch onderzoek, veldinspectie en 
veldwerkzaamheden, chemische analyses en rapportage gebaseerd op de Nederlandse Norm 
5740. Het onderzoeksterrein omvat een achttal verdachte locaties, qua verontreiniging. Te 
waten: 

1. generator v.z.v. dieseltank 200 ltr in lekbak (2 m2
); 

2. opslag van reinigings- en ontsmeltlngsmiddel 200 ltr In lekbak (2 m2
); 

3. wasplaats voor veewagens (24 m2
); 

4. werkplaats (280 m2
) ; 

5. opslag van zuur (2x 1 m~) ; 
6. . . o~lag van br~ivoer en breikeuken (234 m2

); -

7. opslag spuiwater (24 m2
); 

8. vleesvarkensstallen met drijfmest (9000 m2
). 

Macht uit het historisch onderzoek en/of visuele inspectie blijken dat er, in milieuhygienisch 
opzicht, 'verdachte' bijzonderheden op de locatie voorkomen, dan wordt in overleg met de 
opdrachtgever de onderzoeksopzet aangepast. Eventuele extra kosten zijn niat in de offerte 
opgenomen. 

Hieronder worden de onderzoeksstrategieen per deellocatie beschreven. 



GROND-, GEWAS .. EN MILIEULABORATORIUM 
7 _ "ZEEUWS-VLAANDEREN" b.v. 
-V · --~~~dherg.s~stra.at 1 • 4569 TC Urnauw - Telefoon (0114) 635 400 ··Fax (0114) 635 754 

Grond-, Gewas- en Milieulaboratorium 'Zeeuws-Vlaanderen' b.v. is geaccrediteerd door de 
Raad voor Accreditatie voor het uitvoeren van milieukundige veldwerkzaamheden en het 
verrichten van milieukundige analyses zoals vastgelegd in NEN-EN-ISO 17025:2000 (L201). 

Sinds 6 juni 2007 is Grond-, Gewas- en Milieulaboratorium 'Zeeuws-Vlaanderen' B.V. voor 
het uitvoeran van veldwerk geaccrediteerd en "Kwalibo" erkend. Uiterlijk 22 juli 2007 is de 
erkenning op de website van Senternovem terug te vinden. Tot die tijd is het 
accreditatiecertificaat ta downloaden op de site van de RvA. Deze is direct op onderstaand 
adres te downloaden. 
http://www.rva.nl/uri/?uri=-AMGATE 10218 1 TICH R9198757860828 

De AS 3000 analyses zullen begin 2008 geaccrediteerd · zijn, tot deze tijd worden de 
grondanalyses uitbesteed bij Analytico Milieu. In januari 2008 zijn grondwateranalyses 
volgens AS 3000 verplicht. 

De kosten van hat onderzoek bedragen € 3250,- exclusief BTW, voor eventueel noodzakelijke 
beton~, asfalt- en/of puinboringen zal E 1,50 per centimeter in rekening warden gebracht. 

Deze aanbieding is geldig tot 3 maanden na dagtekening. 

Voor vragen, onduidelijkheden of voor een nadere toelichting kunt u contact met ons 
opnemen. Verstrekken van de opdracht kunt u door de bijgevoegde orderbevestiging te 
retourneren naar bovenstaand adres. 

De algemene voorwaarden geldlg voor hat ultvoeren van bodemonder.i:oe~ iljn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 
Terne1.1;:en onder lnschrijvlngsnummer 21015865, op vertoe~ wordt ean exemplaar kosteloo& toegezonden. 

--· 



GROND-, G'EWAS- EN MILIEULABORATORIUM 
"ZEEUWS-VLAANDEREN" b.v. 

Zandbergsestrnat l - 4569 TC Graauw - Telefoon (0114) 635 400 - F11x {0114) 635 754 

5. opslag van zuur (2x 1 m2
) 

- aantal boringen tot 0,5 m-rnv per zuuropslag 
- en aantal boringen met peilbuis per zuuropslag 

- aantal te analyseren grond(meng)monsters per zuuropslag 
- aantal te analyseren grondwatermonsters per zuuropslag 

Analysepttkl<el grond : slandaald NEN 5740 pa/<l<st +pH 
Analysepakket grondwater ; Sllmdaard NE:.N 5740 JJBkket 

6. opslt1g van brelvoer en brelkeuke11 (234 trf) 

- aantal borlngen tot 0,5 m-mv 
- en aantal boringen met pellbuis 

- aantal te analyseren grond(meng)monsters 
- aantal te analyseren grondwatermonsters 

Analysepakket grond : standaard NEN 5740 pakket 
Analysepakl<e/ grondwater : standaa!d NEN 5740 pakkel 

7, op8lag spulwater (24 m~ 

~ aantal boringen tot 0,5 m-mv 
- tin aantal boringen met peilbuis 

- aantal te analyseren grond(meng)monsters 
- aantal te analyseren grondwatermonsters 

An11lysepakket grond : stsnda1m1 NEN 5740 pakket 
Ana/ysepakl<st grondwater ; stendsard NEN 5740 pakket 

8. vleesvsrkonsstal/en met drljfmest (9000 m 2
) 

" aantal boringen met pellbuis 

• aantal te analyseren grondwatermonsters 

Analysopakket grondwater : standssrd NEN 6740 p11kket, CZV, N-KjsldBhl, chloride en fostsst 
• aan elks 'Zljdfl vnn het lotale gebo1iwencomp/ex wordt oen p&itbuis geplsatst 

: 2 (4 totaal) 
: 1 (2 totaal) 

: 1 (2 totaal) 
: 1 (2 totaal) 

: 3 
: 1 

: 1 
: 1 

: 2 
: 1 

: 1 
: 1 

: 4"' 

: 4 

Indian in de bodem zintuiglijk een verontreiniging wordt aangetroffen, zal van de betreffende 
bodemlaag een separaat monster worden genomen. Conform de NEN 5740 richtlijnen dienen 
zintuiglijk 'verdachte' grondmonsters op de vermoedelijk aanwezige verontreiniging te worden 
geanalyseerd. Kosten voor aanvullende analyses zullen als meerwerk worden beschouwd. 



GROND-, G.EWAS· EN MILIEULABORATORIUM 
'~ ZEEUWS-VLAANDEREN" b.v. 

Zandbergs.~s_traat I - 4569 TC Grnnuw - Telefoon (0114) 635 400 - Fax (0114) 635 754 

1. generator v.z. v. dieseltsnk 200 /tr In lekbak (2 m2
) 

- aantal boringen tot 0,5 m-mv 
- en aantal boringen met peilbuis 

- aantal te analyseten grond(meng)monsters 
- aantal te analyseren grondwatermonsters 

Ana/ysepakket grond : minersle o/ie 
Analysapakk9t grondwater : min&ra/e olie + BTEXN 

2. ops/11g van reinigings- en ontsmettlngsmiddel 200 /tr In tekbak (2 'm2
) 

- aantal boringen tot 0,5 m-mv 
- en aantal boringen met peilbuis 

- aantal te analyseren grond(meng)monsters 
- aantal te analyseren grondmonsters* 
• aantal te analyseren grondwatermonsters 

A11a/ysspakket grond 
Anslysepakket grondwats,. 

: 8lllfldaam NEN 5740 pskkat + BTEX + VOCI 
: standaard NEN 5740 pakk9f + EOX 

: 2 
: 1 

: 1 
: 1 

: 2 
: 1 

: 1 
: 1 
: 1 

• : voor de tmolyses BTEX en VOCI op grond wordt een enkslvoudig grolldmonsf9r oabroikt 

3. wasplaats voor veewagens (24 m2
) 

~ aantal boringen tot 0,5 m-mv 
" en aantaf boringen met peilbuis 

- aantal te analyseren grond(meng)monsters 
- aantal te analyseren grondmonsters* 
• aantal te analyseren grondwatermonsters 

Ana/ysepekk&t g;orld 
Analysepakket grondwat9r 

: standaard NEN 5740 pakl<et + VOCI 
: stsndssrd NEN 5740 pakket + EOX + deterpenten 

: 2 
: 1 

: 1 
: 1 
: 1 

• : voor ~ ~nlllYse VOCI ap gtoncl wordt elm sn/.11/VOl/UiO OfOl'lclmonnr 119/JnJikt 

4. werkp/aats (280 m2
) 

- aantal boringen tot 0,5 m-mv :3 
• en aantal boringen met peilbuis . * 

- aantal te analyseren grond(meng)monsters : 1 

Ana/yS()pakket grond : stllndaard NEN 5740 pakk9t 
• : voor de bBpsling van dB miliauhyg~nische g10t1dwetsrkwalitail t.p. v. ds werl<plaels wordt dB 

psilbuis van deellocatie 2 gebruikt 



GROND-, GEWAS- EN MILIEULABORATORIUM 
"ZEEUWS-VLAANDEREN', b.v. 

Zandbergsestraat l • 4569 TS: CJ:aauw -Telufoon (0114) 635 400-Fax (0114) 635 __ 75_4 __ 

Opdrachtbevestlglng (milieukundlg) onderzoek gebaaseerd op de offerte met referentienr. 

mds/2007-06.1 B 

Opdrachtgever 

Contactpersoon 

Ad res 

Postcode 

Waanplaats 

Tel. 

Fax 

Projectaanduiding 
(locatie gelegen aan) 

Kosten 

Plaats 

Datum 

: /)e ke.£nSe. }(oe,,ve t11 
: lkfcvn I/If AJ ci£1V &~#JC 
: /le;,, bheM 2.-/l --- . -· ___ -- - -

fi6-l/ 1 R 13 
Rwse,L 
tJftJ1 - l~ IJ)JJ 

0 't9 J -h. 0 J.3'1 

: € exolu~ief BTW 

Namens bovenstaand laboretorium 

..... -· 

De a1gemene voorwaarden geldig voor tlttl uitvoernn van bodemonde~oek zljn gedeponeerd blj de Kamer van Koopl'landel !11 
Terneuzen ender IMehrljvlngsnummer 21015085, op verzoek wordt een exemplaar kosteloos tcege;i.onden. 



Bijlage 11. Rapport Oranjewoud "Effecten van het vleesvarkensbedrijf 
Heensedijk i6B te Steenbergen op de kwalificerende natuurwaarden van het 
natuurmonurnent Krammer Volkerak en op verzuring gevoelige en wettelijk 
beschermde gebieden" 



Effecten van het vleesvarkensbedrijf Heensedijk 168 te 
Steenbergen op de kwalificerende natuurwaarden van 
het natuurmonument Krammer Volkerak en op 
verzuring gevoelige en wettelijk beschermde gebieden 
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Tekening 

blad 1 van 24 

Effecten van het vleesvarkensbedrijf Heensedijk 168 le Steenbergen op de kwalifiterende natuurwaarden 
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1 lnleiding 

Natuurbeschermingswetvergunning 
In de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak op 22 december 2004 (zaaknummer 

200305403/1) is de beslissing vastgelegd om de verleende vergunning artikel 12 van de 
Natuurbeschermingswet (Nb) voor de vleesvarkenshouderij aan de Heensedijk 168 te 

Steenbergen te vernietigen. 

In overweging 2.7 .2 van dat besluit is vermeld dat: 'Onduidelijk is in hoeverre de 

toevoeging van de depositie van het nieuwe veehouderijbedrijf aan de reeds bestaande 

depositie kan lei den tot een toeneming van de door ammoniakdepositie veroorzaakte 

schade aan de wezenlijke kenmerken van het natuurmonument' (Krammer Volkerak). 

In overweging 2.8.2 is vermeld dat de specifieke doelstellingen dienen te warden getoetst 

bij de beoordeling van een vergunningaanvraag art. 12 van de Natuurbeschermingswet. 

Het afwegingskader heeft een eigenstandige positie. 

Bovendien is het volgens overweging 2.8.3 niet duidelijk waarom de Uitvoeringsregeling 

1996 in plaats van de Uitvoeringsregeling 1998 is toegepast bij de berekening van de 

depositiewaarde. 

De initiatiefnemer I eigenaar van de vleesvarkenshouderij wil die onduidelijkheid 

wegnemen en een nieuwe vergunningaanvraag indienen op basis van een nadere 

effectbeschrijving van de ammoniakemissie die het nieuwe bedrijf zal veroorzaken. 

Wet Milieubeheervergunning 
In de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak op 24 oktober 2004 (zaaknummer 

200505122/1) wordt geconcludeerd dat de inrichting ten tijde van het nemen van het 

besluit in strijd met artikel 8.1 Wm zonder een toereikende vergunning is opgericht en in 

werking gebracht. De Wm-vergunning is geheel vervallen. 

Ter onderbouwing van een nieuwe Wm-vergunning is in deze rap portage onderzocht wat 

de effecten van de ammoniakdepositie zijn op de aanwezige verzuring gevoelige en 

wettelijk beschermde gebieden. 

1.1 Doel van de effectbeschrijving 

In de voorliggende effectbeschrijving is de toevoeging van de schade aan de wezenlijke 

kenmerken van het natuurmonument nader gekwantificeerd en objectief beoordeeld met 

behulp van recente literatuur. Deze literatuur is buiten beschouwing gebleven bij de 

overwegingen van het genoemde besluit. Deze beschrijving is aanvullend op het gevoerde 

verweer. Tevens wordt bepaald of significante schadelijke effecten optreden op verzuring 

gevoelige gebieden. 

1.2 Leeswijzer 

blad 2 van 24 

Hoofdstuk 2 gaat in op de ammoniakdepositie op natuurmonument Krammer Volkerak. In 

paragraaf 2.1 wordt de werkwijze beschreven voor het bepalen van de effecten van 

ammoniakdepositie op de wezenlijke kenmerken van het natuurmonument. De resultaten 
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warden in weergeven in paragraaf 2.2. Haofdstuk 3 beschrl]ft de effecten van de 

ammoniakdepositie op verzuring gevoelige en wettelijk beschermde gebieden. In 

haafdstuk 4 warden de conclusie.s van de studie gepresenteerd. 
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2 Ammoniakdepositie op het KrammerVolkerak 

De bovengenoemde uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak heeft betrekking op 

het besluit van de minister LNV van 10 juli 2003 (kenmerk TRCIZ/2003 I 6406). In de 

daarin gehanteerde overwegingen over de verzuringsgevoeligheid is verwezen naar het 

besluit van de staatssecretaris LNV van 19 augustus 2002 (kenmerk DZ 02-

2361/PK/DvR). Oat besluit bevat meer specifieke informatie dan de uitspraak zelfen is 

mede als uitgangspunt gehanteerd voor een objectieve en eigenstandige beoordelingvan 

de toeneming van de door ammoniakdepositie veroorzaakte schade aan de wezenlijke 

kenmerken van het natuurmonument. 

De objectieve beoordeling van de effecten is gespecificeerd voor de wezenlijke 

kenmerken (§ 2.1.1) en voor de depositieberekeningen (§ 2.2.1). Op basis van een 

'Critical Load' wordt bepaald of sprake is van een toeneming van de door 

ammoniakdepositie veroorzaakte schade aan de wezenlijke kenmerken van het 

natuurmonument. 

2.1 Werkwijze 

2.1.1 De wezenlijke kenmerken van het natuurmonument 

2.1.2 

2.1.3 
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De effecten op de wezenlijke kenmerken van het natuurmonument zijn nader 

gekwantificeerd en geobjectiveerd op basis van: 

Situering voor zo ver binnen een straal van 3 km vanaf het emissiepunt op het bedrijf 

aan de Heensedijk 168 (§ 2.1.2). 

De natuurwaarden (§ 2.1.3). 

De stikstofgevoeligheid op basis van recente literatuur (§ 2.1.6). 

Hinnen een straal van 3 kilometer 

De toenemingvan de door ammoniakdepositie veroorzaakte schade aan de wezenlijke 

kenmerken is mogelijk aan de orde binnen een straal van 3 kilometer vanaf het 

emissiepunt op het bedrijf aan de Heensedijk 168. Buiten die straal is de 

ammoniakdepositie door dat bedrijf verwaarloosbaar klein. 

Het gebied binnen deze straal is aangegeven op tekening 15212451. 

De natuurwaarden 

Het Nb aanwijzingsbesluit Krammer -Volkerak 
De wezenlijke kenmerken van het natuurmonument Krammer Volkerak zijn omschreven in 

het aanwijzingsbesluit voor het beschermd natuurmonument (Min LNV; 

aanwijzingsbesluit; 2 augustus 1988) en voor het staatsnatuurmonument (Min LNV; 

aanwijzingsbesluit; 2 november 1988). 

Deze omschrijving is bepalend bij de toetsing van vergunningaanvragen. In de toelichting 

(§ 2) is het voormalige getijdengebied met kenmerkende geomorfologische eenheden 

gekarakteriseerd als voedselrijk. De kenmerkende vegetaties zijn als volgt omschreven: 
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Primair schor met Engels slijkgrastype en Zeekraal in !age bedekking (<50%). 

Laag schor. Idem in iets hogere bedekking en met soorten als Schorrezoutgras en 

Zeeaster. 

Middelhoge schorren met een rijk scala aan vegetatietypen. Bijvoorbeeld het 

Schorrezoutgrastype met veel Schorrezoutgras en bijmenging van Zeeaster, Gewoon 

Kweldergras en Lamsoor. Op de oeverwallen kunnen andere vegetaties optreden 

zoals Zeeaster en Engels slijkgrastype. Op de iets hogere oeverwallen komt het 

Zeeaster en Gewone zoutmeldetype, en op de hogere oeverwallen het Gewone 

zoutmeldetype. 
Hoge schorren komen weinig voor. Hier bevinden zich de meest soortenrijke 

vegetaties: het Strandkweektype met brakke en zoete elementen (Heemst en Riet). 

Deze omschrijving heeft betrekking op landvegetaties. Kenmerkende 

waterplantvegetaties zijn niet vermeld. Volgens de toelichting {§ 4) zijn de ontwikkelingen 
in de landvegetatie die optreden door afsluiting van de getijdewerking als volgt 

gekenschetst: 

Ondiepe oevers met riet - en biezenvegetaties. 

Droogvallende laaggelegen gronden met zoutvegetaties zullen geleidelijk overgaan in 

open grazige vegetaties en bij vergaande spontane ontwikkeling verruigen en zal er 

uiteindelijk struweel - en wetlicht bosvorming op gaan treden. 

Volgens de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak is onvoldoende duidelijk of 

sprake is van een toeneming van de door ammoniakdepositie veroorzaakte schade aan de 

wezenlijke kenmerken van het natuurmonument. Op basis van de gehanteerde 

omschrijving is dat ook niet voldoende te objectiveren. Tijdens de vergunningprocedure 

zijn impliciet een aantal interpretaties van die kenschets gehanteerd: welke 

natuurwaarden c.q. vegetaties zijn feitelijk in het geding? lo is in het besluit van de 19 

augustus 2002 van de staatssecretaris LNV is vermeld : 

De Dintelse Gorzen en Slikken van Heen maken onderdeel uit van het beschermd / 

staatsnatuurmonument Krammer -Volkerak. Na afsluiting van het Krammer -Volkerak 

is een brak tot zoet milieu ontstaan. 'De schorren en slikken zijn inmiddels 

grotendeels dichtgegroeid met allerlei algemene ruigtekruiden en struiken. Lokaal 

zijn nog zoutplanten te vinden. Op beschutte plaatsen in ondiep water van het 

Krammer -Volkerak komen lokaal vegetaties van ondergedoken waterplanten 

(voornamelijk fonteinkruiden) voor'. 

'Ten aanzien van de voor ammoniak gevoelige oevervegetatie zijn het zout dat nog in 

de bod em aanwezig is en de waterstanden in het Volkerak complicerende factoren. 

De meeste van deze vegetaties liggen niet ver boven de grondwaterstand, hetgeen 

betekent dat bufferende stoffen die (nog) in de bod em aanwezig zijn, ook ruim 

voorhanden zijn om de verzurende invloed van ammoniak tegen te gaan. Bij verdere 

ophoging van het gebied komt de vegetatie verder boven het grondwater te liggen en 

wordt derhalve gevoeliger voor verzuring en ook vermesting (gevolg: duinriet gaat 

ove rh eerse n)'. 

'Op de Dintelse Gorzen zijn de grootste effecten van ammoniak te verwachten van de 

Knopbies-orde (Caricetalia Davallianae) en met name de associatie van Duinrus en 

Parnassia (Panassio-Juncetum atricapi/10' zoals Parnassia, bitterling, geelhartje, 

dwergzegge, sierlijk vetmuur, stijve ogentroost, kleverige ogentroost, 

moeraswespenorchis, vleeskleurige orchis en strandduizendguldenkruid. Dit type 

kent een ruimtebeslag van circa 13 ha op de Dintelse Gorzen en groeit op een 

basenrijk substraat. Het kan weinig voedingsstoffen verdragen en is daarom gevoelig 

voor ammoniakdepositie. De genoemde soorten staan op de overgangen van de 

hogere delen naar de kreken'. 
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'De in de Dintelse Gorzen en Slikken van Heen voorkomende vegetatietypen zijn 

gebonden aan natte en voedselarme milieuomstandigheden. Ammoniak heeft een 

eutrofierende werking, en heeft daarmee een negatief effect op de aan voedselarme 

omstandigheden gebonden vegetatietypen van het natuurmonument. De 

schadelijkheidsgrens ligt tussen de 700 en 1400 ammoniakmol per hectare per jaar. 

De achtergronddepositie in het Krammer -Volkerakgebied ligt ver boven deze 

schadelijkheidsgrens'. 

Nog afgezien van de status geven deze interpretaties onvoldoende eenduidigheid over de 

toeneming van de door ammoniakdepositie veroorzaakte schade aan de wezenlijke 

kenmerken van het natuurmonument. De vermeldingen verschillen onderling in 

detaillering: de eerste en de tweede omschrijving zijn globaal van aard. Deze detaillering 

is ontoereikend voor een schade beoordeling. De derde omschrijving leent zich daar we! 

voor. Deze omschrijving past binnen de omschrijving 'Droogvallende laaggelegen 
gronden met zoutvegetaties zullen geleidelijk overgaan in open grazige vegetaties ... ', 

volgens het Nb aanwijsbesluit Krammer - Volkerak. Onduidelijk is of de derde en vierde 
omschrijving op dezelfde vegetatietypen betrekking hebben. Naar verwachting we!. 

De omschrijvingen hebben gemeen dat een exacte situering van de vegetaties ontbreekt 

(binnen of buiten de straal van 3 kilometer). 

De omschrijvingen geven wel aan dater ergens, althans op de Dintelse Gorzen, soorten en 

vegetaties voorkomen die gebonden zijn aan (zwak)brakke omstandigheden. 

Aanwijzing Krammer -Volkerak als Habitatrichtlijngebied 
In het besluit van de staatssecretaris LNV van 10 juli 2003 is voorts vermeld: 

'lndien een natuurmonument tevens is aangemeld als Habitatrichtlijngebied dienen 

eventuele significante gevolgen op de instandhoudingsdoelstellingen bij de 

vergunningaanvraag mee te worden gewogen'. 

De aanwijzing van het Krammer -Volkerak als Habitatrichtlijngebied is gebaseerd op de 

volgende habitattypen: 

1310 Eenjarige pioniervegetaties van slik- en zandgebieden met Zeekraal (Salicornia 
sp.) en andere zoutminnende soorten. 'Het habitattype omvat pionierbegroeiingen 

van periodiek door zout water ge"fnundeerde slikken en zandvlakten aan de kust. 

Binnenlands op kleine schaal in gebieden die vroeger onder invloed van de zee 

stonden.' Dit habitattype correspondeert met de vegetaties uit het verbond Thero -
Salicornion (25Aa), en uit het verbond Sagion maritimae (27Aa) Oanssen en 
Schaminee, 2003). 

1330 Atlantische schorren met kweldergrasvegetatie (Glauco -Puccinellietalia 
maritimae). 'Het habitattype omvat buitendijkse graslanden die met regelmaat door 

zeewater overspoeld worden. Binnendijks op plaatsen die onder invloed staan of 

hebben gestaan van zout water.' Dit habitattype correspondeert met de vegetaties uit 
het verbond Puccinel/ion maritimae (26Aa), uit het verbond Puccinelio -Spergu/arion 
salinae (26Ab) en uit het verbond Armerion maritimae (26Ac) Uansen en Schaminee, 
2003). 

6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland en van de montane en 

alpiene zones. Het Habitattype omvat natte, productieve strooiselruigten op 

voedselrijke standplaatsen van vegetaties uit het verbond Epilobion hirsuti 

De corresponderende vegetatietypen uit het habitattype 1330 vertonen enige overlap met 

het vegetatietype uit de Knopbies orde, dat in het in het besluit van 19 augustus 2002 van 

de staatssecretaris LNV is vermeld. 
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In aanvulling op de bovengenoemde habitattypen is in de aanwijzing Krammer - Volkerak 

de Noordse woelmuis als kwalificerende soort vermeld. Het biotoop van deze soort zijn 

plaatsen met hoge waterstanden in de winter en plaatsen die onder invloed staan van 

getijdenwerking. Het voorkomen van de soort is afhankelijk van de verdringing door de 

Aardmuis op drogere ruigten en de wat hoger gelegen rietlanden Uanssen en Schaminee, 

2004). Volgens het Beheerplan Volkerak (Vereniging Natuurmonumenten, 1998) komt de 

Noordse woelmuis op de laaggelegen Krammerse Slikken voor. Van het voorkomen op de 

Dintelse Gorzen of op de Slikken van Heen is geen melding gedaan. Gelet op 

hoogteligging ten opzichte van het waterpeil ontbreekt daar naar verwachting het 

geschikte biotoop. Toetsing blijft buiten beschouwing. Nog afgezien van het ontbreken 

van kennis over de betekenis van ammoniakdepostitie op het voorkomen van de soort. 

Bij een objectieve beoordeling van de toeneming van de door ammoniakdepositie 
veroorzaakte schade is het noodzakelijk de wezenlijke kenmerken van het 

natuurmonument expliciet te omschrijven en te karteren (=situering aangeven). Dat is in 

de volgende paragrafen beschreven. 

In die beschrijving zijn de stikstofminnende (riet)vegetaties op de hogere en kleiige 

schorren buiten beschouwing gelaten. En daarmee het habitatype 6430. Die zijn niet of 

nauwelijks gevoelig voor ammoniakdepositie. Stikstof is hier in overvloed beschikbaar en 

vormt niet de beperkende groeifactor. 

Terrestrische vegetatietypen 

Welke van de aangewezen vegetatietypen volgens de Habitatrichtlijn binnen de straal van 

3 kilometervoorkomen is gebaseerd op de informatie uit Beheerplan Volkerak 1998 

(Vereniging Natuurmonumenten, 1998), de recentere Kwaliteitstoetsen (Vereniging 

Natuurmonumenten, 2001, 2002) en de floristische informatie uit de rapportage Dintelse 

Gorzen Slikken van Heen -oost 2004 (KNNV, januari 2005). 

De informatie over het natuurmonument volgens www.natuurloket.nl blijkt op oudere 

gegevens (1978, 1984) of op de verspreiding van algemeen voorkomende soorten 

betrekking te hebben. 

Beheerplan Volkerak 1998 
In het Beheerplan Volkerak zijn vegetatiekaarten uit 1989 en 1993 opgenomen. De 

legenda van de vegetatiekaarten is gebaseerd op een lokale typologie. De vegetatie is 

aangeduid als 'lage zilte kruidenvegetatie' en als 'schraalgrasland'. Uit vergelijking van 

beide karteringen blijkt dat deze vegetaties in omvang afnemen en naar de lager 

gesitueerde (< NAP+0,5m) zandige delen (<5% <2µm) langs de waterkant (slikken en 

kreken van de Dintelse Gorzen) zijn verdrongen. Het waterpeil is sinds 1996 ingesteld op 

NAP·O,lm (winter) tot NAP+0,15m (zomer). In 1993 zijn deze vegetaties, binnen de straal 
van 3 kilometer, in een smalle zone langs de oever van het Volkerak en langs (voormalige) 

kreken gesitueerd. 'De Slikken van Heen zijn floristisch wat minder waardevol dan de 

Dintelse Gorzen. De oppervlakte met vegetaties van duinvalleien is klein. Ook het aantal 

soorten is veel kleiner dan op de Dintelse Gorzen'. 

Een vergelijking met landelijk gehanteerde typologie ontbreekt. Dat maakt het niet goed 

mogelijk een vergelijking te ma ken met de vegetatietypen die corresponderen met de 

habitattypen. De situatie van 1993 is opgenomen tekening 15212451. 

De informatie is floristisch van karakter (=soortniveau). De slikken van de Slikken van 

Heen kart zijn begroeid met Hertshoornweegbree, Zilte rus en Schorrekruid. Op de slikken 
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en de kreekoevers van de Dintelse Gorzen komt Engels slijkgras, Zeeweegbree, Zeeaster, 

Heen, Zilte rus en Melkkruid vrij veel voor. Plaatselijk Zeealsum, Lamsoor Echte selderij en 

Dunstaart. Op de randen van de kreken Lepelblad. 

Aan de hand van deze soorten is een verwijzing te ma ken naar het Kweldergras verbond 

(Puccinellion maritimae) (26Aa). Dat verbond is ook vermeld als corresponderend 

vegetatietype voor de aanwijzing in het kader van de Habitatrichtlijn en past binnen de 
omschrijving binnen het Nb aanwijzingsbesluit (§ 2.1.3). 

De overige informatie heeft betrekking op de op slag van Berk en de verruigende soorten 

op de hogere (>NAP+1,5m) en zwaardere (> 12% <2µm) schorren. Die informatie is 

onvoldoende gespecificeerd voor een verwijzing naar een vegetatietype. 

Stikstofminnende vegetaties blijven buiten beschouwing. 

Kwaliteitstoetsen 2001 en 2002 

De geconstateerde verdringing van de In de Kwaliteitstoets is vermeld: 

'de oppervlakte met bijzondere soortenrijke vegetaties voor Dintelse Gorzen is 

redelijk constant gebleven, maar wel duidelijk opgeschoven naar de waterkant'. Dat 

resulteert in een nuancering van de vegetatiekaart 1993. 

'In de vergraven kreken is geen oevervegetatie tot ontwikkeling gekomen. In de 

natuurlijke, onvergraven kreken is wel enige oevervegetatie aanwezig. Lan gs de oever 

van het Volkerak is geen oevervegetatie tot ontwikkeling gekomen. Waarschijnlijk 

komt dit door een combinatie van waterverontreiniging, peilbeheer en vraat door 

watervogels. Ondertussen is het gebied wet bijna ontwikkeld tot bos en 

duinrietruigte. De bijzondere soorten van de graslanden staan er wel, en komen 

uitbundig tot bloei. De verwachting is dat het zonder beheer niet lang zal duren totdat 

deze soorten zich niet meer kunnen handhaven'. 

'Dit is echter geen red en om actief in het beheer in te grijpen (bijvoorbeeld door 

maaien). Een natuurlijke ontwikkeling tot het gewenste eindstadium is ook in 

Nederland vrij uniek. Ook het eindstadium kan bijzondere vogel - en plantensoorten 

met zich mee brengen. De doelstelling van het gebied stellen we niet ter discussie'. 

'Als door middel van begrazing waardevolle vegetaties (anger behouden kunnen 

blijven heeft dat zeker de aandacht'. 

'De achteruitgang van zoutplanten komt door ontzilting. Deze gaat heel langzaam 

door de kleine peilfluctuaties'. 

Deze informatie bevestigt het voorkomen van een vegetatietype dat past binnen de 

omschreven natuurwaarden in het Nb aanwijzingsbesluit en de Habitatrichtlijn. De 

informatie geeft aan dat de situering van deze typen naar de waterlijn is verdrongen . 

Floristische informatie 2004 

Een aantal soorten is in 2004 gekarteerd. Deze soorten zijn volgens deze rapportage 

kenmerkend voor het Knopbiesverbond (Caricion davallianae) (27Ba). De verspreiding is 

vergeleken met de soortkarteringen in voorgaande jaren. In de kartering zijn met name de 

Rode -lijst soorten en de orchideeen opgenomen. Deze soorten zijn deels kenmerkend 

voor de natuurwaarden volgens het aanwijsbesluit. Andere niet. 

De vindplaatsen vallen vrijwel samen met het vegetatietypen 'lage zilte kruidenvegetatie' 

en 'schraalgrasland'. Een aantal zoutminnende soorten (Rode ogentroost, Zeealsum) is 

gesitueerd in het vegetatietype 'rietruigte'. Naar verwachting is daar een kreek(restant) 

binnen de rietruigte gesitueerd. 

De informatie concretiseert en bevestigt de situering van de omschreven natuurwaarden 

langs de waterlijn. De flora vindplaatsen zijn aangegeven op tekening 15212451. 
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In de tekening is een tabel opgenomen met de in 2004 gekarteerde soorten. Vermeld is of 

deze soorten vermeld zijn in het Nb aanwijzingsbesluit en het Besluit 19 augustus 2002 

van de staatssecretaris LNV. Uit de tabel blijkt dat de gekarteerde soorten niet als zodanig 

zijn vermeld in het Nb aanwijzingsbesluit. Enkele soorten komen overeen met de 

interpretatie van de natuurwaarden volgens het besluit 19-08-2002. De afstand van het 

emissiepunt Heendijk 16B tot deze vindplaatsen is in de tekening aangegeven. 

Milieuomstandigheden 
Het Krammer -Volkerak is afgesloten van de getijdenbeweging en van overspoeling door 

zeewater. Dit gebied is of zal binnen een termijn van circa 50 jaar ontzilten. In het besluit 

van 19 augustus 2002 van de staatssecretaris van LNV is dat ook al als complicerende 

factor onderkend. Uit de gehanteerde informatie blijkt op de Dintelse Gorzen en op de 

Slikken van Heen (tekening 15212451): 
De vegetatietypen van de primaire schorren (volgens Nb besluit) komen nu niet meer 

voor. Met de ontzilting is ook habitattype 1310 verdwenen en de daarmee 

corresponderende vegetatietypen. 

De vegetatie van de droogvallende laaggelegen gronden met zoutvegetaties (volgens 

Nb besluit) en van het Kweldergrasverbond (26Aa), dat overlap vertoont met de 

vegetatietypen uit het habitattype 1330, is verdrongen naar de (nog) niet ontzilte 

zandige slikzone tangs de oever van het Volkerak en van de (voormalige) kreken. 

Deze kenmerkende natuurwaarden zijn gebonden aan zilte omstandigheden. Het 

voorkomen van de schrale vegetatie wordt met name bepaald door de ontzilting. De 

bijbehorende flora heeft een schraal karakter en houdt stand ondanks een overmaat aan 

stikstof die al in de bodem aanwezig is. Deze soorten zijn ondanks de zoutconcentratie tot 

een (beperkte) droge -stofproductie in staat. Bij verdergaande ontzilting voldoende diep 

in het bodemprofiel worden deze soorten overwoekerd door de flora van 

stikstofminnende (riet)vegetaties met een hoge droge -stofproductie. Deze vegetaties 

zijn niet bestand tegen hoge(re) zoutconcentratie. Die natuurlijke successie wordt 

bepaald door de ruime beschikbaarheid van stikstof en andere mineralen in de bodem. 

Oligo en mesotrofe wateren 

In het besluit van de staatssecretaris LNV van 19 augustus 2002 is vermeld: 

'Tevens is het gebied aangemeld voor de EG -Habitatrichtlijn, vanwege het voorkomen 

van oligo- mesotrofe wateren met benthische Chara spp. vegetaties ... '. 

'Tevens heeft ammoniak mogelijk significante gevolgen op de kwalificerende habitats 

en soorten, op grond waarvan het gebied is aangemeld in het kader van de 

Habitatrichtlijn: kalkhoudende oligo - en mesotrofe wateren. De watervegetatie ter 

plaatse heeft belang bij handhaving van voedselarme omstandigheden. De kritische 

waarde van onderhavige natuurdoeltypen bedraagt 700 -1400 mol/ha/jr voor zowel 

de kalkhoudende oligo - en mesotrofe wateren als het oeverlandschap van de 

afgesloten zeearmen. De overige delen van het natuurmonument zijn niet (bijzonder) 

gevoelig voor ammoniak'. 

Volgens het hierboven (§ 2.1.3) geciteerde Habitat aanwijsbesluit is die verwijzing naar 

oligo - en mesotrofe wateren feitelijk onjuist. 

Onafhankelijk daarvan zijn de kalkhoudende mesotrofe - en oligotrofe wateren van het 

Krammer -Volkerak buiten de straal van 3 kilometer gesitueerd. De Dintelse Gorzen en 

Slikken van Heen binnen de straal van 3 kilometer zijn gebiedsdelen die gesitueerd zijn 
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boven het ingestelde waterpeil. Met uitzondering van de voormalige kreken en langs de 

drooggevallen slikken en platen. De kreken zullen op veel plaatsen dichtgroeien met riet 

en andere oeverplanten, tenzij dit door begrazing of door vraat van ganzen en eenden 

wordt verhinderd (Vereniging Natuurmonumenten, 1998). 

Bovendien is volgens de zienswijze van 12 oktober 2004 op het deskundigenadvies van 7 

september 2004 en onder verwijzing naar het Beheerplan Volkerak 1998 aangegeven dat 

de huidige waterkwaliteit en met name het fosfaatgehalte niet voldoet aan de 

normstelling voor mesotrofe en oligotrofe wateren. Ondanks het actief biologisch beheer 

en de extra inrichtingsmaatregelen die Rijkswaterstaat uitvoert. 

De stikstofgevoeligheid op basis van recente literatuur 

De maximaal toelaatbare stikstofbelasting (Critical Load) is bepaald voor de duurzame 

instandhouding van landgebonden vegetatietypen in Nederland (Dobben et al., 2004). De 

maximaal toelaatbare belasting is omschreven als: 'de kwantitatieve schatting waar 

beneden geen significant schadelijke effecten optreden van de specifieke gevoelige 

elementen'. De Critical Load is gebaseerd op: 

de minimale pH (zuurgraad). De N depositie heeft een verzurende werking op de 

bodem. De omvang is afhankelijk van de aard van de bodem. Zandgronden zijn 

gevoeliger dan klei en veengronden. 

de maxim ale N - beschikbaarheid. Ammoniak vormt daar onderdeel van. De 

beschikbaarheid van stikstof op kleigronden is niet beperkend voor de groei. 

De Critical Load voor de vegetatietypen die actueel aan de Dintelse Gorzen en de Slikken 

van Heen kunnen warden toegekend en passen binnen de natuurwaarden volgens het Nb 

aanwijzingsbesluit en de aanwijzing volgens de Habitatrichtlijn zijn samengevat (Tabet 1). 

Tabet 1. Critical Load voor vegetatietypen in De Dintelse Gorzen en de Slikken van Heen 

(Dobben et al., 2004) 

Code Bod em Critical Load Latijnse naam Nederlandse naam 

Type (kg N/ha.jaar) Mol N/ha.jaar 

25AA01 Zand 23,0 1643 Sa/icornietum Associatie van 
kalkrijk Do/ichostachyae Langarige zeekraal 

25AA02 Klei 22,8 1629 Salicornietum Associatie van 
kalkrijk Brachystachyae Kortarige zeekraal 

25AA02 Klei 22,5 1607 Salicornietum Associatie van 
kalkarm Brachystachyae Kortarige zeekraal 

25AA03 Klei of 22,9 1636 Suadetum Schorrekruid -
zand Maritimae associatie 
Kalkrijk 

26AA01 Klei 22,3 1593 Puccinellietum Associatie van 
kalkrijk matltimae Gewoon kweldergras 

26AA01 Klei 21,9 1564 Puccinellietum Associatie van 
kalkarm matitimae Gewoon kweldergras 

26AA01 Zand 22,2 1586 Puccinellietum Associatie van 
kalkrijk matitlmae Gewoon kweldergras 

26AA02 Zand 22,0 1571 Plantagini - Associatie van 
kalkrijk Limonietum Zeeweegbree en 

Lamsoor 

26AA03 Klei 22,7 1621 Halimonium Zoutmelde -
kalkrijk portulacoides associatie 

26AB01 Klei 22,8 1629 Puccinellietum Associatie van 
kalkrijk distantis Stomp Kweldergras 
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26AB01 Klei 21,7 1550 Puccine//ietum Associatie van 

kalkarm distantis Stomp Kweldergras 

26AB01 Zand 22,5 1607 Puccinellietum Associatie van 

kalkrijk distantis Stomp Kweldergras 

27AA02 Zand 20,8 1486 Centaurio - Associatie van 

kalkrijk Saginetum Strandduizend· 

Guldenkruid en 

Krielparnassia 

Toelichting op de tabe/ 
de vegetatietypen die actueel kunnen worden toegekend aan zones langs de waterlijn 

in de Dintelse Gorzen en de Slikken van Heen zijn vet gedrukt. De overige vermelde 

vegetatietypen passen binnen de globale omschrijving van de natuurwaarden in de 

aanwijzing volgens Nb besluit en volgens de Habitatrichtlijn. Deze komen in de 

actuele situatie niet meer voor. 

De laagste Critical Load van de vegetatietypen die actueel mogelijk voorkomen is 
1.564 mol N/ha.jr. De Critical Load van de overige mogelijk voorkomende 

natuurwaarden I vegetatietypen is hoger. 

Volgens de studie is een bepaling van de Critical Load op een lager abstractieniveau dan 

vegetatietypen niet goed mogelijk. Met andere woorden: de Critical Load voor een 

specifieke locatie kan niet worden gebaseerd op basis van het voorkomen van enkele 

soorten(combinaties). Het gehanteerde simulatiemodel bevat daarvoor een te hoge 

onzekerheid. 

Resultaten 

Stikstofochtergronddepostie en specifieke ommoniokdepositieberekening 

De depositie op de actuele vegetatietypen langs de waterrand in de Dintelse Gorzen en de 

Slikken van Heen is bepaald aan de hand van: 

De N achtergronddepositie in 2002, 2003 en 2010. (§ 2.2.2) 

De lokale depositie als gevolg van de emissie afkomstig van het bedrijf aan de 

Heensedijk 16. (§ 2.2.3) 

Stikstofachtergronddepositie 

De waarde voor de achtergronddepositie op het natuurgebied Krammer-Volkerak is 

gebaseerd op de 'depositiegrids' van verzurende en vermestende stoffen van de jaren 

2002 en 2003 (RIVM /NMP). De gegevens van 2003 zijn de meest recent berekende en 

gevalideerde waarden. De depositiewaarden zijn over heel Nederland vastgesteld met 

een resolutie van 5 bij 5 kilometer. Het gaat om jaar totalen en de eenheid van depositie 

is mol per hectare per jaar ( 

Figuur 1). 
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Figuur 1. Gridindeling van 5 x 5 km die gehanteerd wordt bij de berekening van 
achtergronddepositie. 

Toe/ichting bij de figuur 
Onderhavig bedrijf aan de Heensedijk 16 B bevindt zich in het deelgebied A. 

Het natuurmonument Krammer Volkerak is aangegeven met een groene diagonale 

arcering. De te beschermen natuurwaarden I vegetatietypen (§ 2.1.6) zijn gesitueerd 

in deelgebied B. 

De waarde voor de stikstofdepositie is weergegeven (Tabet 2). 

Tabet 2. Stikstofachtergronddepostie (mol N/ hectare.jaar) 

2002 2003 2010 

Deelgebied B 1.400 1.320 1.121 

Deelgebied A 1.750 1.680 1.385 

Toelichting 
de waarden in 2003 zijn lager dan in 2002. Naar verwachting neemt de 

achtergronddepositie in de toekomst verder af. 

de verwachte waarden van 2010 zijn op basis van RIVM gegevens. 
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de waarden in 1988, toen het aanwijzingsbesluit Nb wet Krammer -Volkerak is 

vastgesteld waren aanzienlijk hoger. Vanaf dat moment geldt een stand still beleid. 

Oat betekent dat de depositiewaarde niet hoger mag worden. 

De berekening van de achtergronddepositie voor een kleiner gridmaat kan resulteren in 

een lagere ondergrens en een hogere bovengrens, als er binnen een grid een sterke 

gradient in depositie bestaat (Alterra en TNO Milieu, maart 2004). Oat is hier naar 

verwachting niet het geval gelet op de afstand tot de bepalende vegetatietypen in de 

Dintelse Gorzen en de Slikken van Heen. 

Specifieke ammoniakdepositieberekening 

De ammoniakdepositieberekening is gebaseerd op de meest recente Uitvoeringsregeling 

ammoniak en veehouderij per 16 april 1998 (verder: Uav-96). Uit jurisprudentie van de 

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State blijkt dat voor de omrekening van 

ammoniakemissie naar ammoniakdepositie aansluiting gezocht mag word en bij de 

inmiddels vervallen Uav die haar grondslag vond in de Interim-wet ammoniak en 

veehouderij. 

In bijlage 5 van de Uav-96 is een lijst van omrekenfactoren opgenomen waarmee van 

ammoniak emissie (kg NH3) naar ammoniakdepositie (mot NH3 /hectare. jaar) kan 

worden omgerekend bij verschillende afstanden en vegetaties. Er wordt onderscheidt 

gemaakt in bosvegetaties en overige vegetaties. Bos wordt in artikel 1 van de Uav-96 

gedefinieerd als een houtopstand in de zin van de Boswet, waarvoor krachtens artikel 3 

van die wet de verplichting tot herplant geldt (Tabet 3). 

Tabel 3. Ammoniakdepositie (mol N/hectare.jaar) op de bepalende vegetaties 

Bosvegetatie Overige vegetatie 

Omrekenfactor Depositie Omrekenfactor Depositie Afstand 

Dintelse Gorzen 0,0030 20,7 0,0014 9,7 1.733 

Slikken van de Heen 0,0026 18,0 0,0013 9,0 1.863 

Toe/ichting 
De emissie die wordt vrijkomt uit de veehouderij bedraagt 6.912 kg NH3; 

De afstand tussen het emissiepunt van de veehouderij tot de natuurwaarden I 
bepalende (overige) vegetatie binnen de Dintelse Gorzen bedraagt 1.733 meter en 

binnen de Slikken van de Heen 1.863 meter. Genoemde locaties en afstanden zijn 

weergegeven op tekening 152124 S-1. De depositiewaarden zijn vetgedrukt. 

de depositiewaarden op de bosvegetaties zijn volledigheidshalve vermeld. Deze 

bosvegetaties zijn echter niet vermeld in het Nb aanwijzingsbesluit Krammer -

Volkerak en blijven buiten beschouwing. 
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3 Ammoniakdepositie op verzuring gevoelige gebieden 

3.1 lnleiding 

De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) heeft tot doel kwetsbare natuur extra te 

beschermen tegen nadelige gevolgen van de emissie van ammoniak uit veehouderijen die 

in en nabij deze gebieden gelegen zijn . Om op grond van de Wav als kwetsbaar te worden 

aangemerkt moet een gebied aan twee criteria voldoen: 

op 31 december 2001 op grond van de lnterimwet ammoniak en veehouderij als voor 

verzuring gevoelig gebied zijn aangemerkt, en 

gelegen zijn binnen de ecologische hoofdstructuur (EHS). 

Welke gebieden als verzuring gevoelig zijn aangemerkt is geregeld in de 

Uitvoeringsregeling Ammoniak en veehouderij (Uav). De provincie Noord-Brabant heeft in 

het Streekplan Noord-Brabant 2002 gebieden aangewezen die (zeer) kwetsbaar zijn voor 

verzuring en binnen de Groene Hoofdstructuur zijn gelegen (digitale atlas Noord-Brabant, 

2004). De Wav bevat een aanvullend zoneringsbeleid. Dit aanvullend beleid is van 

toepassing op veehouderijen gelegen in kwetsbare gebieden in een zone van 250 meter 

rondom de kwetsbare gebieden. In deze zone is oprichting van een veehouderij niet 

toegestaan . Buiten de zone van 250 meter is oprichting en uitbreiding van veehouderijen 

op grond van de Wav in beginsel toegestaan. Wei zullen deze veehouderijen 

emissiereducerende technieken (BAT) dien toe te passen om te voldoen aan de emissie

eisen van het Besluit huisvesting. Voor het oprichten van een nieuwe veehouderij van 

IPPC-omvang moet worden aangetoond dat de ammoniakemissie uit de dierenverblijven 

niet zal leiden tot een 'belangrijke toename van verontreiniging'. Aangetoond dient te 

worden dat de oprichting geen 'negatieve en significante effecten' heeft op mens of 

milieu. 

Binnen een straal van drie kilometer om het varkensbedrijf aan de Heensedijk 168 zijn 

twee (zeer) kwetsbare voor verzuring gevoelige gebieden gelegen. Het gaat om zogehete 

bloemdijken. Bloemdijken zijn op klei gelegen, slapende dijken die begroeid zijn met 

waardevolle vegetaties. Bloemdijken zijn gelegen op de Dwarsdijk, Oude Vlietpolderdijk 

en Honderd Gemetendijk. 

3.2 Werkwijze 

blad 14 van 24 

Om te bepalen welke vegetatietypen voorkomen op de bloemdijken is het Natuurloket 

geraadpleegd en zijn recente floragegevens opgevraagd bij de Provincie Noord-Brabant. 

De gegevens via het Natuurloket komen uit de Landelijke Vegetatie Databank van Alterra . 

De gegevens waren verouderd (1982) en niet meer representatief. De beschikbaar 

gestelde floragegevens van de Provincie zijn afkomstig uit 2003. Bij de provinciale 

vegetatiekartering wordt van een selectie van soorten de verspreiding in beeld gebracht. 

In principe worden alle soorten van de Rode Lijst gekarteerd. Bij de kartering wordt een 

gebied eenmalig bezocht en afhankelijk van de periode waarin is gekarteerd of door 

recent beheer kunnen soorten worden gemist. De aangetroffen Rode Lijstsoorten zijn 

aangeleverd in een karteersoortenlijst (dataset). 

De dataset is gebruikt om te bepalen welke vegetatietypen voorkomen op de bloemdijken. 

Dit resulteerde in een soortenlijst met voorkomende plantensoorten. Op basis van deze 

beperkte dataset bleek het goed mogelijk om met behulp van Schaminee et al., 1995 de 
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plantensoorten onder te brengen in vegetatietypen waarin ze voornamelijk als kensoorten 

voorkomen. De gevonden plantensoorten en bijbehorende vegetatietypen zijn voorgelegd 

aan vegetatiedeskundige de heer ir. Rene Verhagen. Sam en met de heer Verhagen zijn de 

vegetatietypen verder aangescherpt. De vegetatietypen die actueel voor kunnen komen 

op de bloemdijken zijn weergegeven in tabel 4. 

De stikstofgevoeligheid op basis van recente literatuur 

De maximaal toelaatbare stikstofbelasting (Critical load) is bepaald met de in paragraaf 

2.1.6 beschreven methode op basis van Dobbe! et al., 2004. 

De Critical Load voor de vegetatietypen die actueel kunnen voorkomen op de bloemdijken 

Dwarsdijk, Oude Vlietpolderdijk en Honderd Gemetendijk zijn hieronder weergegeven in 
tabel 4. De vegetatietypen op de bloemdijken staan op kalkrijke poldervaaggronden 

(zeekleigronden) gebaseerd op de Bodemkaart van Nederland 43 West. 

Tabel 4. Critical Load voor vegetatietypen op de Bloemdijken (Dobben et al., 2004) 

Code Bod em Critical Load Latijnse naam Nederlandse naam 
Type (kg N/ha.jaar) Mol N/ha.jaar 

8BB03 zand rijk 22.3 1593 Alismato-Scirpetum Ass. van Heen en Grote 
scirpetosum waterweegbree; subass . 
triquerti met Driekantlg bies 

88803 klei 23.2 1657 Allsmato-Scirpetum Ass. van Heen en Grote 

kalkrijk sclrpetosum waterweegbree; subass. 
triquerti met Driekantig bies 

8BB03 klei 22.4 1600 Alismato·Scirpetum Ass. van Heen en Grote 

kalkarm sclrpetosum waterweegbree; subass. 
triquerti met Driekantlg bies 

128A01 klei 22.4 1600 Ranunculo- Associatle van Geknlkte 

kalkrijk Alopecuretum vossestaart 
geniculati 

12BA01 zand 22.2 1571 Ranunculo- Associatie van Geknikte 

kalkrijk Alopecuretum vossestaart 
geniculati 

12BA03 klei 21.4 1529 Trlfolia fragiferi· Associatie van 

kalkrijk Agrostietum Aardbeiklaver en 
stoloniferae Fioringras 

12BA03 zand 21.4 1529 Trifolia fragiferi· Associatie van 

rijk Agrostietum Aardbeiklaver en 
stoloniferae Fioringras 

16AB02 klei 17.6 1257 Rhinantho- Associatie van Harlekijn 

kalkarm Orchietum morionls en Ratelaar 

16AB02 zand 18.0 1286 Rhinantho- Associatie van Harlekijn 

kalkrijk Orchietum morionis en Ratelaar 

16AB02 zand 11.1 793 Rhinantho· Associatie van Harlekijn 

arm Orchietum morionis en Ratelaar 

16AB02 zand 11.3 807 Rhinantho- Associatie van Harlekijn 

rijk Orchietum morlonls en Ratelaar 

168801 klei 23.7 1693 Arrhenatheretum Glanshaver-assoclatie 

kalkrijk elatioris 

16BB01 zand 15.0 1071 Arrhenatheretum G lanshaver-associatie 

rijk elatioris 

16BC01 klei 21.1 1507 Lolio-Cynosuretum Kamgrasweide 

kalkarm 

16BC01 zand 17.6 1257 Lolio-Cynosuretum Kamgrasweide 
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rijk 

16BC02 klei 21.6 1543 Galio-Trifolietum Associatie van Ruige 

kalkrijk weegbree en Aarddistel 

17AA01A klei 22.8 1629 Rubo-Origanetum Ass. van Dauwbraam en 

kalkrijk typlcum Marjolein; typlsche 
subass. 

17AA01B klei 23.4 1671 Rubo-Origanetum Ass. van Dauwbraam en 

kalkrijk festucetosum Marjolein; subass. met 
arundinaceae Rietzwenkgras 

31BA01 zand 21.0 1500 Echio-Verbascetum Slangekruid-associatie 

kalkrijk 

31CA02 klei 20.8 1486 Bromo inermis- Kweekdravik-associatie 

kalkrijk Eryngietum 
campestris 

31CA02 zand 21.0 1500 Bromo inermis- Kweekdravik-associatie 

kalkrijk Eryngietum 
campestris 

Toelichting op de tabel 
de vegetatietypen die actueel kunnen warden toegekend aan de bloemdijken zijn 

vetgedrukt. De overig vermelde vegetatietypen zijn afkomstig uit de bewerking van de 

floragegevens en komen alleen voor op zandgronden en kalkarme kleigronden die 

niet word en aangetroffen in de Heensche Polder. Daarnaast zijn vegetatietypen 

vermeld die wel naar voren komen uit de bewerking van de floragegevens maar een 

beperkte verspreiding hebben in Nederland en niet voorkomen in de Heensche 

Paider. Deze komen in de actuele situatie dus niet voor. 

de laagste Critical Load van de vegetatietypen die actueel kunnen voorkomen is 

1.600 mol N/ha.jr. De Critical Load van de overige mogelijk voorkomende 

natuurwaarden/vegetatietypen is hoger. 

Resultaten 

Stikstofachtergronddepostie en specifieke ammoniakdepositieberekening 

De depositie op de actuele vegetatietypen op de bloemdijken Dwarsdijk, Oude 
Vlietpolderdijk en Honderd Gemetendijk is bepaald aan de hand van: 

• De stikstofachtergronddepositie in 2002, 2003, 2006 en 2010 (§ 3.3.2); 

• De lokale depositie als gevolg van de ammoniak emissie afkomstig van het 
vleesvarkenbedrijf aan de Heensedijk 168 (§ 3.3.3). 

Stikstofachtergronddepositie 

De waarden van de achtergronddepositie op de bloemdijken is gebaseerd op de 

depositiegrids van verzurende en vermestende stoffen van de jaren 2002, 2003 en 2010 

(RIVM/NMP). De gegevens van 2003 zijn de meest recent berekende en gevalideerde 

waarden. De waarden van 2006 is een schatting op basis van de gegevens van 2003 en 

2010. De waarden van 2010 geven een verwachting en wordt gebruikt om een doorkijk te 

geven. De gridindeling van 5 bij 5 kilometer wordt weergegeven in figuur 2. 
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Figuur 2. Gridindeling van 5 x 5 kilometer die gehanteerd wordt bij de berekeningen van 

de stikstofachtergronddepositie. 
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Toelichting bij de figuur 

• Onderhavige bedrijf aan de Heensedijk 16B is getegen in deelgebied B; 

• De bloemdijken zijn aangegeven met een groene lijn en zijn te vinden in alle 

deelgebieden. 

De waarden van de stikstofachtergronddepositie in weergegeven in tabel 5. 

Tabet 5. Stikstofachtergronddepostie (mot N/ hectare per jaar) bron: RIVM 

2002 2003 2006 2010 

Deetgebied A 1.700 1.630 1.510 1.391 

Deelgebied B 1.750 1.680 1.532 1.385 

Deetgebied C 1.910 1.780 1.660 1.541 

Toe/ichting 
de waarden in 2003 zijn lager dan in 2002. Naar verwachting nee mt de 

achtergronddepositie in de toekomst verder af. 

de waarden van 2006 zijn geschat op basis van 2003 en 2010. 

de waarden van 2010 zijn verwachte waarden op basis van RIVM gegevens. 

Specifieke ammoniakdepositieberekening 

Bij het berekenen van de ammoniakdepositie is gebruik gemaakt van de methode zoats 

beschreven in paragraaf 2.2.2. De berekeningen zijn gebaseerd op de meest recente 

Uitvoeringsregeling ammoniak en veehouderij per 16 april 1998 (Uav). 

/ 
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In bijlage 5 van de Uav-96 is een lijst opgenomen met omrekenfactoren van 

ammoniakemissie (kg NH3) naar ammoniakdepositie (mol potentieel zuur per hectare per 

jaar) bij verschillende afstanden en vegetaties. De afstand wordt gemeten van het dichtst 

bij het dichtbijgelegen voor verzuring gevoelige gebied. De omrekenfactoren zijn bepaald 

voor bosvegetaties en overige vegetaties. Bos wordt in artikel 1 van de Uav-96 

gedefinieerd als een houtopstand in de zin van de Boswet. De depositiewaarden op de 

bosvegetaties worden volledigheidshalve vermeld. Deze bosvegetaties komen echter niet 
voor op de onderhavige bloemdijken en blijven buiten beschouwing (zie tabel 6). 

Tabel 6. Ammoniakdepositie (mol N/hectare per jaar) op de bloemdijken 

Bosvegetatie Overige vegetatie 

Bloemdijken Factor Depositie Factor Depositie ICV · Afstand 

Wassers 95% 

Dwarsdijk 0,0032 22,1 0,0015 10,3 -1,9 1.671 

Oude Vlietpolderdijk 0,0020 13,8 0,0010 6,9-1,2 2.075 

Honderd Gemetendijk 0,0019 13,1 0,0009 6,2 - 1,1 2.105 

Toelichting 

De emissie die vrijkomt uit de veehouderij ICV-systeem bedraagt 6.912 kg NH3; 

De emissie die vrijkomt uit de veehouderij met toepassing van chemische 

luchtwassers 95% bedraagt 1.245 kg NH3; 

De afstand tussen het emissiepunt van het varkensbedrijf tot de vegetatietypen op de 

Dwarsdijk bedraagt 1.671 meter, de Oude Vlietpolderdijk 2.075 meter en de Honderd 

Gemetendijk 2.105 meter. De bloemdijken en afstanden zijn weergegeven op 

tekening 152124 52. De depositiewaarden zijn vetgedrukt. 

De depositiewaarden met toepassing van chemische luchtwassers 95% zijn 

weergegeven achter de depositiewaarden zonder luchtwassers. 
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4 Conclusies 

4.1 Conclusie KrammerVolkerak 

De beoordeling van de toeneming van de door ammoniakdepositie veroorzaakte schade 

aan de wezenlijke kenmerken in de Dintelse Gorzen en de Slikken van Heen is als volgt 

samengevat: 

De Critical Load van de bepalende vegetatietypen is: 1.564 mot N/ha.jr (Tabet 1). 
De stikstofachtergronddepositie in 2003 op is: 1.320 mot N I ha.jr (Tabet 2). Deze 

waarde is lager dan de achtergronddepositie en lager dan in 2002. Oat betekent dat 

er als gevolg van de achtergronddepositie geen significant schadelijke effect 

optreedt. De depositiewaarde 2003 is naar verwachting veel lager dan op de 

peildatum 1988. 

De lo kale depositie afkomstig van het bedrijf aan de Heensedijk bedraagt 9,7 mol N / 
ha.jr (Tabel 3). Deze lokale depositie opgeteld bij de achtergronddepositie is de totale 

N depositie 1.329,7 mol NI ha.jr. 

Conclusies 
De N depositie inclusief de lokale ammoniakdepositie is lager dan de Critical Load op 

de bepalende vegetatietypen. Oat betekent dat de lokale depositie niet resulteert in 

een bijdrage aan de toeneming van de door ammoniak veroorzaakte schade. 

De stikstofdepositie inclusief de lo kale depositie is lager dan op de peildatum 1988. 

Oat betekent dat voldaan wordt aan het stand· still beginsel. 

4.2 Conclusie verzuring gevoelige gebieden 

blad 19 van 24 

De beoordeling van een toename door ammoniakdepositie veroorzaakte sch a de op de 

kwetsbare verzuring gevoelige bloemdijken is als volgt samengevat: 

De laagste Critical Load van de bepalende vegetatietypen die actueel kunnen word en 

toegekend aan de bloemdijken in alle deelgebieden is: 1600 mol N/ha.jr (Tabel 4). 

De stikstofachtergronddepositie in mol N/ha per jaar in 2003, 2006 en 2010: 

Deelgebied A 

Deelgebied B 

Deelgebied C 

2003 

1.630 

1.680 

1.780 

2006 

1.510 

1.532 

1.660 

2010 

1.391 

1.385 
1.541 

De lo kale depositie afkomstig van het varkensbedrijf aan de Heensedijk 16B ICV

systeem bedraagt op de Dwarsdijk 10,3 mol N/ha.jr, op de Oude Vlietpolderdijk 6,9 

mol N/ha.jr en op de Honderd Gemetendijk 6,2 mol N/ha.jr. Deze lokale depositie 

opgete\d bij de achtergronddepositie in mol N/ha.jr van 2003, 2006 en 2010 geeft 

een totaal van: 

2003 2006 2010 

Honderd Gemetendijk (deelgebied A) 1.636,2 1.516,2 1.397 ,2 
Dwarsdijk (deelgebied B) 1.690,3 1.542,3 1.395,3 
Oude Vlietpolderdijk(deelgebied c) 1.786,9 1.666,9 1.547,9 
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De lo kale depositie afkomstig van het varkensbedrijf aan de Heensedijk 168 met 

toepassing van chemische luchtwassers 95% bedraagt op de Dwarsdijk 1,9 mol 

N/ha.jr, op de Oude Vlietpolderdijk 1,2 mol N/ha.jr en op de Honderd Gemetendijk 

1,1 mol N/ha.jr. Deze lokale depositie opgeteld bij de achtergronddepositie in mol 

N/ha.jr van 2003, 2006 en 2010 geeft een totaal van: 

Honderd Gemetendijk (deelgebied A) 
Dwarsdijk (deelgebied B) 
Oude Vlietpolderdijk(deelgebied c) 

Conclusies 

2003 2006 

1.631,1 
1.681,9 
1.781,2 

1.511,1 

1.533,9 
1.661,2 

2010 

1.392, 1 

1.386,9 

1.542,2 

De N achtergronddepositie van 2003 inclusief de lokale ammoniakdepositie is hoger dan 
de Critical Load op de bepalende vegetatietypen op de bloemdijken in alle deelgebieden 

(vetgedrukt). Oat betekent dat de totale depositie resulteert in een bijdrage aan de 

toename van de door ammoniak veroorzaakte schade. Er treden significant schadelijke 

effecten op de kwetsbare verzuring gevoelige bloemdijken. 

De geschatte N achtergronddepositie van 2006 inclusief de lokale ammoniakdepositie is 

a Ileen hoger dan de Critical Load op de bepalende vegetatietypen op de bloemdijk Oude 

Vlietpolderdijk (vetgedrukt). De totale depositie op de overige bloemdijken is lager dan de 

Critical Load van de bepalende vegetatietypen. 

lndien gekeken wordt naar de verwachte achtergronddepositie van 2010 inclusief de 

lo kale ammoniakdepositie is deze lager dan de Critical Load op de bepalende 

vegetatietypen op de bloemdijken. Verwacht mag word en dat de totale depositie over vier 

jaar niet resulteert in een bijdrage aan de toename van de door ammoniak veroorzaakte 
schade. Er treden dan geen significant schadelijke effecten op de kwetsbare verzuring 

gevoelige bloemdijken. 

Ook zonder de bijdrage aan lo kale ammoniakdepositie van het varkensbedrijf aan de 

Heensedijk 168 is de achtergronddepositie van 2003 a Ileen al hoger dan de Critical Load 

op de bepalende vegetatietypen op de bloemdijken. Uit de depositiegegevens blijkt dat 

de achtergronddepositie in voorgaande jaren vele malen hoger was dan nu het geval is. 

Uit de meest recente vegetatiekarteringen blijkt dat typische vegetatietypen worden 

aangetroffen die thuishoren op de onderhavige bloemdijken. De jarenlange hoge 

achtergronddepositie heeft niet geleidt tot het verdwijnen van deze typische vegetatie van 

de bloemdijken. De lokale depositie afkomstig uit het varkensbedrijf aan Heensedijk 168 

is 0,4 - 0,6% van de totale stikstofdepositie dat neerkomt op de bloemdijken. Deze 

hoeveelheid is verwaarloosbaar klein te noemen. De lokale depositie levert geen bijdrage 
aan een belangrijke toename van de verontreiniging. Er zijn geen negatieve en 

significante schadelijke effecten op de verzuring gevoelige bloemdijken Dwarsdijk, Oude 

Vlietpolderdijk en Honderd Gemetendijk. 
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Bijlage 1: lnvoerbestand verspreidingsberekeningen geur 
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- Voorgenomen activiteit en alternatief 2 (combiwasser 70% geurreductie) 
- Alternatief 1 (chemische luchtwasser 30% geurreductie) 

Bijlage 2: lnvoerbestand verspreidingsberekeningen Besluit luchtkwaliteit 
- voorgenomen activiteit (stofreductie 90%) 

Bijlage 3: lnvoerbestand verspreidingsberekeningen Besluit luchtkwaliteit 
- voorgenomen activiteit (worst case situatie: stofreductie 70%) 

Bijlage 4: lnvoerbestand verspreidingsberekeningen ammoniak 
- Voorgenomen activiteit (chemische luchtwasser 95% ammoniakreductie + 

combiwasser 85% ammoniakreductie) 
- Alternatief 1 (chemische luchtwasser 95% ammoniakreductie) 
- Alternatief 2 (combiwasser 85% ammoniakreductie) 

Bijlage 5: Scenariobestanden verspreidingsberekeningen Besluit luchtkwaliteit 
- Voorgenomen activiteit 90% stofreductie 
- Voorgenomen activiteit 70% stofreductie (worst case scenario) 

Bijlage 6: Scenariobestanden verspreidingsberekeningen ammoniak 
- Enkel Heense Hoeve (voorgenomen activiteit) 
- Enkel Heense Hoeve (alternatief 1) 
- Enkel Heense Hoeve (alternatief 2) 
- Enkel de Boed 
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De Heense Hoeve B.V. heeft de intentie een varkenshouderij te realiseren aan de 
Heensedijk te Heen (gemeente Steenbergen). In deze varkenshouderij zullen varkens 
warden gehouden ten behoeve van de vleesverwerkende industrie. Als gevolg van de 
voorgenomen activiteiten zullen diverse emissies naar de lucht plaatsvinden. De 
volgende drie aspecten hierin zijn van belang: 
1) Geuremissie en geurbelasting in de omgeving; 
2) Ammoniakemissie en depositie in natuurbeschermingsgebieden; 
3) Fijn stof- en NOx-emissie en de invloed hiervan op de luchtkwaliteit in de omgeving. 

In het kader van een MER-procedure dient inzicht te warden verschaft in de invloed van 
de bovengenoemde emissies als gevolg van de activiteiten. In opdracht van De Heense 
Hoeve is onderhavige onderzoek uitgevoerd waarin de verspreiding van de geur-, 
ammoniak, fijn stof- en NOx-emissie is uitgewerkt. Hiertoe wordt in hoofdstuk 2 ingegaan 
op de diverse bedrijfsactiviteiten. De geuremissies en de invloed van de activiteiten op 
de geurbelasting van de omgeving zijn uitgewerkt in hoofdstuk 3. Ditzelfde is gedaan 
voor ammoniak in hoofdstuk 4. De invloed op de luchtkwaliteit en toetsing aan het 
Besluit luchtkwaliteit is uitgewerkt in hoofdstuk 5. De rapportage wordt afgesloten met 
conclusievorming in hoofdstuk 6. 
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SITUATIESCHETS 

In het onderhavig onderzoek wordt ingegaan op de volgende situatie, te weten: 
• Huidige situatie; 
• Voorgenomen activiteit met ICV systeem + combiwasser (85% ammoniak- en 70% 

geurreductie) + nageschakelde chemische luchtwasser (95% ammoniakreductie); 
• Alternatief 1 met ICV systeem (chemische luchtwasser 95% ammoniak- en 30% 

geurreductie); 
• Alternatief 2 met ICV systeem + combiwasser (85% ammoniak- en 70% 

geurreductie). 

2.1 Huidige situatie 

De agrarische activiteiten van De Heense Hoeve zullen plaatsvinden aan de Heense 
Dijk (Heense Dijk 16b) in de nabijheid van het plaatsje De Heen (gemeente 
Steenbergen). Voor de ligging van deze locatie wordt volledigheidshalve verwezen naar 
figuur 2.1. De betreffende locatie is gemarkeerd met een groene cirkel. 
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Figuur 2.1 Overzichtskaart omgeving De Heense Hoeve 
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2.2 Voorgenomen activiteit (ICV systeem + combiwasser + nageschakelde 
chemische luchtwasser) 

Het voornemen bestaat uit het houden van 6.864 varkens in De Heense Hoeve. Deze 
varkens warden gehouden ten behoeve van de vleesindustrie. Deze varkens zijn 
verdeeld over een zestal stallen. De stallen zijn voorzien van afzuiging, welke warden 
uitgerust met een combiwasser (85% ammoniak- en 70% geurreductie) + 
nageschakelde chemische luchtwasser (95% ammoniakreductie), welke geplaatst zijn 
aan de achterzijde van het gebouw op een emissiehoogte van 6,2 meter. Dit zou 
betekenen dat door gebruik te maken van deze combinatie een ammoniakreductie van 
99% gehaald kan warden. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een zogenaamd ICV
systeem. 

2.3 Alternatief 1 (ICV systeem + chemische luchtwasser) 

In alternatief 1 warden de stallen voorzien van afzuiging, welke warden uitgerust met 
chemische luchtwassers aan de achterzijde van het gebouw op een emissiehoogte van 
6,2 meter. Deze situatie resulteert in 95% ammoniak- en 30% geurreductie. Daarnaast 
wordt gebruik gemaakt van een zogenaamd ICV-systeem. 

2.4 Alternatief 2 (ICV systeem + combiwasser) 

In alternatief 2 warden de stallen voorzien van afzuiging, welke warden uitgerust met 
combiwassers aan de achterzijde van het gebouw op een emissiehoogte van 6,2 meter. 
Deze situatie resulteert in 85% ammoniak- en 70% geurreductie. Daarnaast wordt 
gebruik gemaakt van een zogenaamd ICV-systeem. 

2.5 Optredende emissies en diverse situaties 

2.5.1 Geur 

Voor geur warden de volgende situaties in beschouwing genomen: 
1) De geurbelasting van de omgeving als gevolg van de voorgenomen activiteit 

inclusief geurbeperkende maatregelen (combiwasser geurreductie 70%) van De 
Heense Hoeve; 

2) De geurbelasting van de omgeving als gevolg van alleen alternatief 1 inclusief 
geurbeperkende maatregelen (chemische luchtwasser geurreductie 30%) van De 
Heense Hoeve; 

Voor alternatief 2 zal warden aangesloten bij de voorgenomen activiteit aangezien 
eenzelfde geurreductie wordt bewerkstelligd. 

Daarnaast dient te warden opgemerkt dat cumulatie van geur niet is meegenomen in 
onderhavige studie. Dit heeft te maken met het feit dat cumulatie van geur in de 
gebiedsvisie van de gemeente is opgenomen. 
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2.5.2 Ammoniak 

Ten aanzien van ammoniak geldt dat het nabijgelegen bedrijf De Boed (Ooltgensplaat) 
eveneens van belang is en derhalve in het onderzoek wordt betrokken. Voor de 
depositie van ammoniak zijn onderhavig de volgende situaties in beschouwing 
genomen: 
A) De ammoniakdepositie in de huidige situatie (gevolg van alleen de activiteiten van 

De 8oed). Het betreft hier de ingetrokken hoeveelheid ammoniak (rechten) van De 
8oed; 

8) De ammoniakdepositie als gevolg van de activiteiten van De Heense Hoeve: 
81) ICV-systeem + chemische luchtwasser + combiwasser 99% ammoniakreductie 

(voorgenomen activiteit); 
82) ICV-systeem + chemische luchtwasser 95% ammoniakreductie (alternatief 1 ); 
83) ICV-systeem + combiwasser 85% ammoniakreductie (alternatief 2) . 

C) De ammoniakdepositie als gevolg van de activiteiten van De Heense Hoeve 
inclusief de activiteiten van De 8oed (het gaat hierbij om een ammoniakafname bij 
bedrijf De Boed): 
C1) ICV-systeem + chemische luchtwasser + combiwasser 99% ammoniakreductie 

inclusief ingetrokken rechten De 8oed (voorgenomen activiteit); 
C2) ICV-systeem + chemische luchtwasser 95% ammoniakreductie inclusief 

ingetrokken rechten De 8oed (alternatief 1 ); 
C3) ICV-systeem + combiwasser 85% ammoniakreductie inclusief ingetrokken 

rechten De 8oed (alternatief 2). 

2.5.3 Fijn stof en stikstofoxiden 

Zowel de voorgenomen activiteit als alternatief 1 zal ertoe leiden dat er 
verkeersaantrekkende werking plaatsvindt van en naar de inrichting. Daarnaast vinden 
transportbewegingen op het terrein plaats. Deze verkeersbewegingen zullen de 
luchtkwaliteit be"invloeden. Tevens zal stofemissie plaatsvinden vanuit de stallen. Voor 
alternatief 1 en 2 wordt aansluiting gezocht bij de voorgenomen activiteit, aangezien de 
emissies en emissiepunten in deze situaties nagenoeg gelijk zijn. In de alternatieve 
situaties 1 en 2 vinden weliswaar minder vervoersbewegingen plaats, maar dit betreft 
voornamelijk het minder aanvoeren van chemicalien. Dit is echter een klein verschil op 
jaarbasis (10 - 15 vervoersbewegingen op jaarbasis), waarmee geen rekening is en kan 
worden gehouden in de verspreidingsmodellen. Derhalve is dit verschil niet 
meegenomen in onderhavig onderzoek. 
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3 GEUREMISSIES EN GEURBELASTING VAN DE OMGEVING 

3.1 Geurbronnen en geuremissie 
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Als gevolg van het houden van varkens op de Heense Hoeve treedt geuremissie op. 
Deze geuremissie treedt op bij de zes stallen. Teneinde de geuremissie te beperken 
zullen de stallen uitgerust warden met chemische- en combiwassers welke 70% 
geurreductie bewerkstelligen (voorgenomen activiteit). Daarnaast zal alternatief 1 in 
beschouwing warden genomen welke bestaat uit het uitrusten van de stallen met een 
chemische luchtwasser welke 30% geurreductie bewerkstelligd. Alternatief 2 zal 
eveneens in beschouwing warden genomen waarbij een combiwasser wordt toegepast 
welke 70% geurreductie bewerkstelligd. 

De geuremissie is bepaald middels het aantal te houden dieren, het toegepaste stal
systeem, de toegepaste zuiveringstechniek en de bijhorende emissiefactoren. In 
onderstaande tabel 3.1 is weergegeven wat de geuremissie van de Heense Hoeve is bij 
de diverse stallen voor de voorgenomen activiteit en alternatief 2. In tabel 3.2 is de 
geuremissie weergegeven voor alternatief 1 . 

label 3.1 Geuremissie voorgenomen activiteit en alternatief 2 

Stallen Aantal Stalsysteem 

varkens 

Stal 1 1.056 Emissiearm. 6 9 OUe/s/dier 

Stal 2 1.152 Emissiearm, 6,9 OUE/s/dier 

Stal 3 1.248 Emissiearm 6.9 OUe/s/dier 

Stal 4 1.248 Emissiearm. 6.9 OUE/s/dier 

Stal 5 1.152 Emissiearm. 6,9 OUE/s/dier 

Stal 6 1.008 Emissiearm, 6,9 OUE/s/dier 

label 3.2 Geuremissie alternatief 1 

Stall en Aantal Stalsysteem 

varkens 

Stal 1 1.056 Emissiearm 12 5 OUe/s/dier 

Stal 2 1.152 Emissiearm 12 5 OUE/s/dier 

Stal 3 1.248 Emissiearm. 12,5 OU.ls/dier 

Stal 4 1.248 Emissiearm, 12,5 OUE/s/dier 

Stal 5 1.152 Emissiearm, 12 5 OUE/s/dier 

Stal 6 1.008 Emissiearm, 12,5 OUe/s/dier 
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Om inzicht te krijgen in de invloed van de Heense Hoeve op de geurbelasting in de 
omgeving zijn de volgende situaties in beschouwing genomen: 
1) De geurbelasting van de omgeving als gevolg van de voorgenomen activiteit 

inclusief geurbeperkende maatregelen (combiwasser geurreductie 70%) van De 
Heense Hoeve; 

u u i...J 

2) De geurbelasting van de omgeving als gevolg van alleen alternatief 1 inclusief 
geurbeperkende maatregelen (chemische luchtwasser geurreductie 30%) van De 
Heense Hoeve; 

3) De geurbelasting van de omgeving als gevolg van alleen alternatief 2 inclusief 
geurbeperkende maatregelen (combiwasser geurreductie 70%) van De Heense 
Hoeve. 

Voor alternatief 2 is aansluiting gezocht bij de voorgenomen activiteit aangezien de 
geurreductie 70% bedraagt. 

3.2 Toetsingskader 

Het toetsingskader voor geurbelasting is overgenomen van de nieuwe Wet geurhinder 
en veehouderij (verder: Wgv). Daarbij is in artikel 3 van de Wgv aangegeven waaraan 
een bedrijf moet voldoen. Voor De Heense Hoeve geldt dat het bedrijf niet in een 
concentratiegebied ligt. Dit betekent het volgende: 
• Buiten een concentratiegebied en binnen de bebouwde kom mag de 

geurconcentratie niet meer bedragen dan 2,0 OUE/m3
. 

• Buiten een concentratiegebied en buiten de bebouwde kom mag de 
geurconcentratie niet meer bedragen dan 8,0 OUE/m3

.' 

• De afstand tussen een veehouderij en een geurgevoelig object dat onderdeel 
uitmaakt van een andere veehouderij binnen de bebouwde kom een afstand van ten 
minste 100 meter en buiten de bebouwde kom ten minste 50 meter; 

• Gemeentebeleid: aanhoudingsbesluit ingevolge Wet geurhinder en Veehouderij 21 
december 2006. 

3.3 Geurbelasting van de omgeving 

3.3.1 Verspreidingsberekeningen 

Middels verspreidingsberekeningen wordt de invloed van de hierboven beschreven 
emissies op de luchtkwaliteit inzichtelijk gemaakt en vindt toetsing plaats van de 
berekende geurimmissie aan de normen. De berekeningen zijn uitgevoerd middels het 
verspreidingsmodel V-Stacks Vergunning versie 1.1 van KEMA. In tabel 3.3 zijn de 
gehanteerde algemene uitgangspunten voor de berekeningen weergegeven. In de 
tabellen 3.4 tot en met 3.6 zijn de invoergegevens vermeld van de verschillende 
situaties. 

label 3.3 Algemene uitgangspunten voor de verspreidingsberekeningen 

Parameter Aanname 

De klimatolo ische e evens van Schi ho\ zi'n re resentatief voor de om evin . 
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Tabel 3.4 lnvoergegevens verspreidingsberekeningen per emissiepunt in de voorgenomen activiteit 

en alternatief 2 

Emissiepunt X, Y-coordinaat Emissle- Emlssie- Emissievracht 

duur hoogte (combiwasser} 

[m,m) [uur/jaar] [m] [x106 QUE/uur] [QUE/sec] 

Stal 1 76.773; 403.321 8.760 62 26 7.300 

Stal 2 76.717; 403.326 8.760 6,2 29 7.950 

Stal 3 76.703; 403.331 8.760 6,2 31 8.600 

Stal 4 76.687: 403.337 8.760 62 31 8.600 

Stal 5 76.673; 403.341 8.760 6,2 29 7.950 

Stal 6 76.657: 403.347 8.760 6,2 25 6.950 

Tabel 3.5 lnvoergegevens verspreldingsberekeningen per emissiepunt in alternatief 1 

Emissiepunt X,Y-coordinaat Emissie- Emissie- Emissievracht 

duur hoogte (chemische luchtwasser) 

[m,m] [uur/jaar] fm) [x106 QUE/uur] [QUE/sec] 

Stal 1 76.773; 403.321 8.760 6,2 48 13.200 

Stal 2 76.717: 403.326 8.760 6,2 52 14.400 

Stal 3 76.703; 403.331 8.760 6,2 56 15.600 

Stal 4 76.687; 403.337 8.760 6,2 56 15.600 

Stal 5 76.673· 403.341 8.760 62 52 14.400 

Stal 6 76.657; 403.347 8.760 6,2 45 12.600 

3.3.2 Resultaten verspreidingsberekeningen 

De resultaten van de verspreidingsberekeningen zijn voor de drie in beschouwing 
genomen situaties hieronder weergegeven in tabelvorm (tabel 3.6 en 3.7). Hierin is 
vermeld welke geurgevoelige locaties er in de nabijheid zijn gelegen, welke geurnorm bij 
deze locaties van toepassing is en de bijbehorende berekende geurbelasting op deze 
locaties. Daarnaast zijn de resultaten grafisch weergegeven als punten in het gekozen 
rekengebied. De woning Heensedijk 14 en 16 is niet meegenomen in de berekening 
omdat dit een woning behorende bij een veehouderij is. Hiervoor geldt buiten de 
bebouwde kom een vaste afstand van 50 meter. In onderhavige situatie wordt hieraan 
voldaan. De scenariobestanden van de berekingen zijn opgenomen in bijlage 1. 
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Voorqenomen activiteit (chemische /uchtwasser + combiwasser geurreductie 
70%) 

Tabel 3.6 Resultaten geurverspreidingsberekeningen van de voorgenomen activiteit en alternatief 2 

Volg Geur gevoelige X-coordinaat Y-coordinaat Geurnorm Berekende 

nummer locaties rou.1m3J geurbelastlna rou.im31 

Binnen de bebouwde kom 

7 Heensediik 19 77 625 403 005 2,00 0,72 

8 Heensediik 49 77 780 402 965 2,00 0,57 

9 Lanqeweq 3 77 527 402 669 2,00 0,76 

10 Camping De Uitwiik 1l 77 856 402 969 2,00 0,51 

Buiten de bebouwde kom 

11 Lanaewea 1 76 820 402 947 8,00 5,99 

12 Heensemolenwea 23 75 906 402 640 8,00 0,39 

13 Heensemolenweq 8 76195 403 331 8,00 2.77 

14 Heensemolenwea 6 76 208 403 396 8,00 2.45 

15 Heensemolenwea 27 76 286 403 766 8,00 1,45 

16 Heensemolenwea 29 76 374 404 027 8 00 1,26 

17 Heensemolenweq 33 76 462 404 224 8,00 0,91 

18 Heensediik 15 77 327 403 709 8,00 0,87 

1) De camping is geen geurgevoelige object. Volledigheidshalve is deze locatie wel meegenomen 

405100 
Heense Ho eve voorgenomen activiteit en alternatief 2 

404600 

17 

16 
404100 

y 15 18 

403600 

~~ • 403100 11 ~ 
12 

402600 
75500 76000 76500 77000 77500 78000 

x 
Figuur 3.1 Geurbelastlng van de omgeving als gevolg van de activiteiten van De Heense Hoeve 

(voorgenomen activiteit en alternatief 2) berekend middels het V-stacks vergunningen 

model. Gepresenteerd zijn de locaties van de Heense Hoeve (blauw) en de geurgevoelige 

locaties (groen) in het gekozen rekengebied. 
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Alternatief 1 (chemische luchtwasser geurreductie 30%) 

Tabel 3.7 Resultaten geurverspreidingsberekeningen van alternatief 1 

Volg Geur gevoelige X-coordinaat Y-coordinaat Geurnorm Berekende 

nummer locaties [OU.,Jm3
] geurbelastina rou.,1m3] 

Blnnen de bebouwde kom 

7 Heensedijk 19 77 625 403 005 2,00 1,31 

8 Heensediik 49 77 780 402 965 2 00 1,05 

9 Lanaeweo 3 77 527 402 669 2,00 1,39 

10 Carnpino De Uitwiik 1l 77 856 402 969 2,00 0,94 

Buiten de bebouwde kom 

11 Langeweg 1 76 820 402 947 8,00 10,64 

12 Heensernolenweo 23 75 906 402 640 8 00 0,70 

13 Heensernolenwea 8 76195 403 331 8,00 4,95 

14 Heensernolenwea 6 76 208 403 396 8,00 4,42 

15 Heensemolenweg 27 76 286 403 766 8,00 2.69 

16 Heensernolenwea 29 76 374 404 027 8 00 2.24 

17 Heensernolenwea 33 76 462 404 224 8,00 1,66 

18 Heensediik 15 77 327 403 709 8,00 1,63 

1) De camping is geen geurgevoelige object. Volledigheidshalve is deze locatie wel rneegenornen 

405100 
Heense Hoeve alternatief 1 

404600 
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Figuur 3.2 Geurbelasting van de omgeving als gevolg van de activiteiten van De Heense Hoeve 

(alternatief 1) berekend middels het V-stacks vergunningen model. Gepresenteerd zijn de 

locaties van de Heense Hoeve (blauw) en de geurgevoelige locaties (green) in het 

gekozen rekengebied. 
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3.4 Evaluatie geurbelasting van de omgeving 

Om inzicht te krijgen in de invloed van de Heense Hoeve op de geurbelasting van de 
omgeving zijn de volgende situaties in beschouwing genomen: 
1) De geurbelasting van de omgeving als gevolg van de voorgenomen activiteit 

inclusief geurbeperkende maatregelen (combiwasser geurreductie 70%) van De 
Heense Hoeve; 

2) De geurbelasting van de omgeving als gevolg van alleen alternatief 1 inclusief 
geurbeperkende maatregelen (chemische luchtwasser geurreductie 30%) van De 
Heense Hoeve; 

3) De geurbelasting van de omgeving als gevolg van alleen alternatief 2 inclusief 
geurbeperkende maatregelen (combiwasser geurreductie 70%) van De Heense 
Hoeve. 

In tabel 3.10 is een overzicht gegeven van de resultaten van de geurberekeningen van 
zowel de voorgenomen activiteit als de alternatieven 1 en 2. Daarbij is tevens 
aangegeven of wordt voldaan aan de eisen uit de Wgv. 

Tabel 3.1 O Overzicht resultaten geurberekeningen van zowel de voorgenomen activiteit als de 

alternatieven 1 en 2 

Geur gevoelige Geur Voorgenomen actlvlteit en Alternatlef 1 

locaties norm alternatief 2 

Berekende Voldoet Berekende Voldoet 

geur- geur-

[OUJm3
] belasting belastlng 

rou.1m3J [ia/neel rou.1m3] fia/neel 

Heensediik 19 2 00 0.54 Ja 1,31 Ja 

Heensediik 49 2 00 0,57 Ja 1,05 Ja 

Lanaewea 3 2,00 0,76 Ja 1,39 Ja 

Campina De Uitwijk 2,00 0,51 Ja 0,94 Ja 

Lanaewea 1 8,00 5,99 Ja 10,64 Nee 

Heensemolenwea 23 8,00 0,39 Ja 0,70 Ja 

Heensemolenwea 8 8,00 2,77 Ja 4 95 Ja 

Heensemolenwea 6 8,00 2,45 Ja 4,42 Ja 

Heensemolenwea 27 8,00 1,45 Ja 2 69 Ja 

Heensemolenwea 29 8.00 1 26 Ja 2,24 Ja 

Heensemolenweg 33 8,00 0 91 Ja 1,66 Ja 

Heensediik 15 8,00 0,87 Ja 1,63 Ja 

Uit de resultaten van de geurberekeningen blijkt dat in zowel de voorgenomen activiteit 
en alternatief 2 wordt voldaan aan de eisen uit het Wgv. Alternatief 1 voldoet niet aan de 
eisen uit het Wgv. 

Daarnaast geldt voor de woning aan de Heensedijk 16 dat deze niet meegenomen is in 
de berekening omdat dit een woning behorende bij een veehouderij is. Hiervoor geldt 
een vaste afstand van 50 meter conform het Wgv. In onderhavige situatie wordt hieraan 
voldaan. 

Geur-, ammoniak- en Blk-onderzoek 

Rapport, versie 9 - 10 -

982774.01 /R0009/Nijm 

10 juli 2007 



4 AMMONIAKEMISSIE EN DEPOSITIE IN DE OMGEVING 

4.1 Ammoniakbronnen en optredende emissie 
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Als gevolg van het houden van varkens op De Heense Hoeve vindt ammoniakemissie 
plaats. Voor de be"invloeding van de omgeving dient de verspreiding van deze emissies 
in ogenschouw te warden genomen. Ten aanzien van ammoniak geldt dat het 
nabijgelegen bedrijf De Boed (Ooltgensplaat) van belang is en derhalve in het 
onderzoek wordt betrokken. Dit heeft te maken met het feit dat een deel van de 
vergunning van bedrijf De Boed is ingetrokken ten behoeve van De Heense Hoeve. De 
ammoniakrechten zijn aangekocht ten behoeve van het salderen van de 
ammoniakemissie op de bloemendijken. Het doel hierbij is dat de totale 
ammoniakdepositie in de betreffende gebieden niet zal toenemen, maar zal afnemen. 
Met andere woorden, de ammoniakuitstoot zal warden verminderd bij De Boed en de 
ammoniakuitstoot bij De Heense Hoeve zal toenemen. Per saldo betekent dit in principe 
een vermindering (verbetering) van de ammoniakdepositie ter hoogte van de 
Bloemendijken. 

4.2 Berekening ammoniakdepositie 

Middels verspreidingsberekeningen is de ammoniakdepositie in de omgeving inzichtelijk 
gemaakt. De berekeningen zijn uitgevoerd middels het Nieuwe Nationaal Model, zoals 
toegepast in het door KEMA vervaardigde Stacks programmapakket (versie 6.3.0, 
update augustus 2006). In tabel 4.1 zijn de gehanteerde algemene uitgangspunten voor 
de berekeningen weergegeven. In de tabellen 4.2 tot en met 4.4 zijn de invoergegevens 
vermeld van de beschouwde situaties. In bijlage 4 zijn de complete invoergegevens van 
het rekenmodel opgenomen. De scenariobestanden van de berekeningen zijn 
opgenomen in bijlage 6. 

label 4.1 Algemene uitgangspunten voor de verspreidingsberekeningen 

Parameter Aanname 

Klimatologie De klimatologische gegevens van Schiphol zijn representatief voor de omgeving. 

Gehanteerd zijn de klimatologische gegevens van 2001 - 2005. Gerekend is met de uur-tot-

uur-methode. 

Receotorhooote Voor de receotorhooote is 1,5 meter gehanteerd 

Ruwheidlenote De ruwheidlengte bedraaat gezien het gebied 0,1 meter 

Afmetingen grid De afmetingen van het oppervlak, waarin de verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd, 

ziin: 12.000 bii 12.000 meter 

Receotorounten Het aantal receotorounten waarmee gerekend wordt bedraaot 1.681 

Gebouwinvloed Het toepassen van gebauwinvloed in het kader van depasitieberekeningen is niet mogelijk 

met het rekenoroaramma Stacks 
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Tabel 4.2 lnvoergegevens verspreidingsberekeningen per emissiepunt in de voorgenomen activlteit 

Emissiepunt Emissie- Emlssie- Emissievracht Debi et X,Y 
duur hoogte coordinaat 

[uur/jaar] [ml lka/uurl [m3th] [m,m) 

Stal 1 8.760 6,2 0.001 32.736 76.773: 403.321 

Stal 2 8.760 6,2 0 001 35.712 76.717" 403.326 

Stal 3 8.760 62 0,001 38.688 76.703; 403.331 

Stal4 8.760 6,2 0,001 38.688 76.687; 403.337 

Stal 5 8.760 6,2 0,001 35.712 76.673; 403.341 

Stal 6 8.760 6,2 0,001 31.248 76.657· 403.347 

De Boed 8.760 2,0 0,333 21.039 83.036; 409.921 

Tabel 4.3 lnvoergegevens verspreidingsberekeningen per emissiepunt in alternatief 1 

Emissiepunt Emissie- Emissie- Emissievracht Debi et X,Y 
duur hoogte coordinaat 

ruur/iaarl £ml lka/uurl lm3/hl [m,ml 

Stal 1 8.760 6,2 0,006 32.736 76.773• 403.321 

Stal 2 8.760 6,2 0 007 35.712 76.717; 403.326 

Stal3 8.760 6,2 0,007 38.688 76.703; 403.331 

Stal4 8.760 6,2 0,007 38.688 76.687: 403.337 

Stal 5 8.760 6,2 0,007 35.712 76.673; 403.341 

Stal6 8.760 6,2 0 006 31.248 76.657' 403.347 

De Boed 8.760 2,0 0.333 21 .039 83.036; 409.921 

Tabel 4.4 lnvoergegevens verspreidingsberekeningen per emissiepunt in alternatief 2 

Emlssiepunt Emissie-

duur 

[uur/jaar] 

Stal 1 8.760 

Stal 2 8.760 

Stal 3 8.760 

Stal 4 8.760 

Stal 5 8.760 

Stal6 8.760 

De Boed 8.760 
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Em Issie-

hoogte 

rml 

6,2 

6,2 

6.2 

6,2 

6,2 

6,2 

2,0 

Emissievracht Debi et 

fka/uurl [m 3/h) 

0,018 32.736 

0 020 35.712 

0,021 38.688 

0,021 38.688 

0,020 35.712 

0,017 31 .248 

0,333 21.039 

- 12 -

X,Y 
coordlnaat 

[m,m] 

76.773; 403.321 

76.717" 403.326 

76.703; 403.331 

76.687• 403.337 

76.673• 403.341 

76.657; 403.347 

83.036; 409 .921 
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Voor de depositie van arnrnoniak zijn onderhavig de volgende situaties in beschouwing 
genornen: 
A) De arnrnoniakdepositie in de huidige situatie (gevolg van alleen de activiteiten van 

De Boed). Het betreft hier de ingetrokken hoeveelheid arnrnoniak (rechten) van De 
Boed; 

8) De arnrnoniakdepositie als gevolg van de activiteiten van De Heense Hoeve: 
81) ICV-systeern + chernische luchtwasser + cornbiwasser 99% arnrnoniakreductie 

(voorgenornen activiteit); 
82) ICV-systeern + chernische luchtwasser 95% arnrnoniakreductie (alternatief 1 ); 
83) ICV-systeern + cornbiwasser 85% arnmoniakreductie (alternatief 2) . 

C) De amrnoniakdepositie als gevolg van de activiteiten van De Heense Hoeve 
inclusief de activiteiten van De 8oed (het gaat hierbij om een amrnoniakafname bij 
bedrijf De 8oed): 
C1) ICV-systeem + chemische luchtwasser + combiwasser 99% ammoniakreductie 

inclusief ingetrokken rechten De 8oed (voorgenomen activiteit); 
C2) ICV-systeem + chemische luchtwasser 95% ammoniakreductie inclusief 

ingetrokken rechten De Boed (alternatief 1 ); 
C3) ICV-systeem + combiwasser 85% ammoniakreductie inclusief ingetrokken 

rechten De Boed (alternatief 2). 

4.3 Toetsingskader 

Voor de ammoniakdepositie is het toetsingskader in een eerder stadium gedefinieerd en 
vastgelegd in een rapport van Oranjewoud1

. Hier wordt volledigheidshalve naar 
verwezen. 

Volledigheidshalve zijn de achtergronddepositiewaarden in het gebied in onderstaande 
tabel overgenomen uit het rapport van Oranjewoud. 

Achterqronddeposities Krammer-Volkerak 
De waarden van de achtergronddeposities op het Krammer-Volkerak is gebaseerd op 
de depositiegrids (5x5 km) van verzurende en vermestende stoffen van de jaren 2002, 
2003 en 2010 (RIVM/NMP). Volledigheidshalve zijn in figuur 4.1 de gebieden waar de 
gevoelige gebieden in de omgeving van De Heense Hoeve weergegeven. 

'Effecten van het vleesvarkensbedrijf Heensedijk 168 te Steenbergen op de kwalificerende natuurwaarden van 

het natuurmonument Krammer Volkerak en op het verzuringgevoelige en wettelijke beschermde gebieden', 

Oranjewoud, projectnummer 152134, d.d. 29 maart 2006 
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Figuur 4.1.: Gridindeling van SxS km met deelgebieden, gehanteerd blj depositieberekeningen inzake 

Krammer-Volkerak (behorende bij tabel 4.1) 

Deelgebied A 

---

In deelgebied A. Het Krammer-Volkerak is aangegeven met groene diagonale arcering. 
De te beschermen natuurwaarden /vegetatietypen komen voor met name voor in 
deelgebied B. In table 4.5 zijn de achtergrondwaarden van de verschillende gebieden 
weergegeven. 

Tabel 4.5 Achtergronddeposities Krammer-Volkerak (mol N ihectareijaar) 

Deelgebied 2002 

[mol Ni ha.Jaar] 

Deelgebied B 1.400 

Deelaebied A 1.750 
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lmol Ni ha.iaarl lmol Niha.jaar] 

1.280 1.200 

1.680 1.532 
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2010 

[mol Ni ha.Jaar] 

1.121 

1.385 
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Achterqronddeposities voor verzurinq qevoeliqe bloemdiiken 
De waarden van de achtergronddeposities op de bloemdijken is gebaseerd op de 
depositiegrids (5x5 km) van verzurende en vermestende stoffen van de jaren 2002, 
2003 en 201 O (RIVM/NMP). Volledigheidshalve zijn in figuur 4.2 de gebieden waar de 
gevoelige gebieden in de omgeving van De Heense Hoeve weergegeven. Wanneer 
gesproken wordt over de Bloemendijken warden daarmee specifiek de Honderd 
Gemetendijk, Nieuw Vossemeerse dijk en Oude Vlietpolderdijk bedoeld. 

Flguur 4.2: Gridindeling van 5x5 km met deelgebieden, gehanteerd bij depositieberekeningen inzake de 

verzurlng gevoelige bloemdljken(behorende bij tabel 4.2) 
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De initiatieflocatie is gelegen in deelgebied B. De bloemdijken zijn aangegeven met een 
groene lijn en zijn te vinden in alledrie de deelgebieden. In table 4.5 zijn de 
achtergrondwaarden van de verschillende gebieden weergegeven. 

Tabel 4.5: Achtergronddeposltles verzuring gevoelige bloemdijken (mol N ihaijaar) 

Deelgebied 2002 

[mol Ni ha.jaarl 

Deelgebied A 1.700 

Deelaebied B 1.750 

Deelaebied C 1.910 
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2003 2006 

fmol Ni ha.iaarl fmol Niha.jaar] 

1.630 1.510 

1.680 1.532 

1.780 1.660 

-15-

2010 

[mol Ni ha.jaar] 

1.391 

1.385 

1.541 
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De totale stikstofdepositie vertoont al jaren een dalende trend. Tussen 1990 en 2003 is 
de stikstofdepositie met bijna 35% afgenomen (Natuurbalans 2006, MNP). Deze trend 
zal zich de komende jaren voortzetten, in elk geval tot 2015 (Alterra, 'Aanvullend 
onderzoek naar de effecten van de ammoniakdepositie op 5 habitatgebieden ten 
behoeve van het interim-toetsingskader Natura 2000 en ammoniak', 2007). 

Een belangrijke ontwikkeling op gebied van wetgeving vormt het Besluit 
ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting) . Met het Besluit 
huisvesting zal invullingen warden gegeven aan een generiek emissiebeleid voor heel 
Nederland. Uit het bovengenoemde Alterra-rapport (2007) blijkt dat onder andere de 
toepassing van het generieke emissiebeleid zal leiden tot een afname van de door deze 
bedrijven veroorzaakte stikstofbelasting op de natuurgebieden {als gevolg van 
toepassen emissiearme technieken) . 

Het Besluit zal bepalen dat dierenverblijven, waar emissiearme huisvestingssystemen 
voor beschikbaar zijn, op den duur emissiearm moeten zijn uitgevoerd. Met uitzondering 
van een pluimveehouderij gelegen aan de Heensedijk 14 zijn alle in de buurt gelegen 
veehouderijen, voorzover van toepassing, emissiearm uitgevoerd. 

Als gevolg van het Besluit huisvesting zal de pluimveehouderij gelegen aan de 
Heensedijk 14 in de toekomst oak over moeten gaan op emissiearme 
huisvestingssystemen. Voor bestaande bedrijven geldt conform het Besluit huisvesting 
een overgangstermijn tot 2010. Het emissiearm maken van de pluimveehouderij aan de 
Heensedijk 14 zal in de toekomst dus leiden tot een verdere afname van de 
ammoniakemissie in het gebied rond de locatie Heensedijk 16B ten opzichte van de 
huidige situatie. 

Geur-, ammoniak- en Blk-onderzoek 

Rapport, versie 9 - 16 -

982774.01 /R0009/Nijm 

10 juli 2007 



4.4 

an a 

Resultaten 

De resultaten van de depositieberekeningen zijn weergegeven in de figuren 4.2 tot en 
met 4.8. 

Figuur 4.2 Ammoniakdepositie als gevolg van de ingetrokken rechten van De Boed in mol/ha/jaar. 

De gepresenteerde contouren betreffen de afname van de ammoniakdepositie door De 

Boed 
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Figuur 4.3 Ammoniakdepositie van alleen de Heense Hoeve (bronbijdrage) in mol/ha/jaar in de 

voorgenomen activiteit (chemische luchtwasser met een ammoniakreductie van 95% + 

combiwasser met een ammoniakreductie van 85%) Gezamenlijk ammoniakreductie van 

99%. 
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Figuur 4.4 Ammoniakdepositie van alleen de Heense Hoeve (bronbijdrage) in mol/ha/jaar in de 

alternatief 1 (chemische luchtwasser met een ammoniakreductie van 95%) 
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Figuur 4.5 

alternatief 2 (combiwasser met een ammoniakreductie van 85%) 
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Figuur 4.6 Ammoniakdepositie als gevolg van De Heense Hoeve en de ingetrokken 

ammoniakrechten van de Beed (bronbijdrage) in mol/ha/jaar, uitgaande van de 

voorgenomen activiteit (chemische luchtwasser met een ammoniakreductie van 95% + 

combiwasser met een ammoniakreductie van 85%) Gezamenlijk ammoniakreductie van 

99%. Rechtsboven in de figuur de zuidelijke grens van de Hellegatsplaten. 
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Figuur 4.7 Ammoniakdepositie als gevolg van De Heense Hoeve en de ingetrokken 

ammoniakrechten van de Boed (bronbijdrage) in mol/ha/jaar, uitgaande van alternatief 1 

(chemische luchtwasser met een ammoniakreductie van 95%). Rechtsboven in de figuur 

de zuidelijke grens van de Hellegatsplaten. 
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Figuur 4.8 Ammoniakdepositie als gevolg van De Heense Hoeve en de ingetrokken 

ammoniakrechten van de Boed (bronbijdrage) in mol/ha/jaar, uitgaande van alternatief 2 

(combiwasser met een ammoniakreductie van 85%). Rechtsboven in de figuur de 

zuidelijke grens van de Hellegatsplaten. 
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4.5 Evaluatie 

In deze paragraaf vindt de evaluatie plaats van de depositie van ammoniak in de drie 
verschillende situaties: 
A) De ammoniakdepositie in de huidige situatie (gevolg van alleen de activiteiten van 

De 8oed). Het betreft hier de ingetrokken hoeveelheid ammoniak (rechten) van De 
8oed; 

8) De ammoniakdepositie als gevolg van de activiteiten van De Heense Hoeve: 
81) ICV-systeem + chemische luchtwasser + combiwasser 99% ammoniakreductie 

(voorgenomen activiteit); 
82) ICV-systeem + chemische luchtwasser 95% ammoniakreductie (alternatief 1 ); 
83) ICV-systeem + combiwasser 85% ammoniakreductie (alternatief 2). 

C) De ammoniakdepositie als gevolg van de activiteiten van De Heense Hoeve 
inclusief de activiteiten van De Boed (het gaat hierbij om een ammoniakafname bij 
bedrijf De 8oed): 
C1) ICV-systeem + chemische luchtwasser + combiwasser 99% ammoniakreductie 

inclusief ingetrokken rechten De 8oed (voorgenomen activiteit); 
C2) ICV-systeem + chemische luchtwasser 95% ammoniakreductie inclusief 

ingetrokken rechten De 8oed (alternatief 1 ); 
C3) ICV-systeem + combiwasser 85% ammoniakreductie inclusief ingetrokken 

rechten De 8oed (alternatief 2). 

Het bedrijf De 8oed heeft ten gevolge van haar activiteiten invloed op het natuurgebied 
het Krammer Volkerak. Het bedrijf is gelegen zeer nabij het betreffende gebied. Echter, 
een deel van de vergunning met betrekking tot ammoniakemissie (rechten) is 
ingetrokken. De ammoniakrechten zijn aangekocht door De Heense Hoeve ten behoeve 
van het salderen van de ammoniakdepositie op het gebied. Het doel hierbij is dat de 
totale ammoniakdepositie op het gebied niet zal toenemen, maar zal afnemen. Doordat 
rechten zijn opgekocht zal eveneens een positief effect optreden op het 
natuurbeschermingsgebied de Hellegatsplaten (onderdeel het Vogel- en 
Habitatrichtlijngebied het Krammer Volkerak) ten Noorden van De Boed. Op het 
zuidelijkste punt van de Hellegatsplaten wordt een positief effect berekend (afname) van 
circa 7 mol/ha/jaar {zie figuur 4.2). De afname op het zuidelijkste punt is het sterkst, 
maar gesteld kan warden dat wanneer op het zuidelijkste punt een positief effect wordt 
berekend, dit eveneens geldt voor de gehele Hellegatsplaten. 

In figuur 4.3 is de ammoniakdepositie weergegeven ten gevolge van alleen de 
activiteiten van De Heense Hoeve in de voorgenomen activiteit (chemische luchtwasser 
+ combiwasser 99% ammoniakreductie). In figuur 4.4 is de ammoniakdepositie 
weergegeven ten gevolge van alleen de activiteiten van De Heense Hoeve in alternatief 
1 (chemische luchtwasser 95% ammoniakreductie. In figuur 4.5 is de 
ammoniakdepositie weergegeven ten gevolge van alleen de activiteiten van De Heense 
Hoeve in alternatief 2 (combiwasser 85% ammoniakreductie). Op basis van de 
gegevens uit de figuren 4.2 tot en met 4.5 is vervolgens bepaald wat de effecten zijn van 
beide situaties op het gebied. Daarbij is de bronbijdrage van De 8oed in mindering 
gebracht op de bronbijdrage van De Heense Hoeve in iedere afzonderlijke situatie. In de 
figuren 4.6 tot en met 4.8 is de afname van de ammoniakdepositie weergegeven in het 
rood en de toename in het zwart. 
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Voor de voorgenomen activiteit geldt dat alleen ter hoogte van De Heense Hoeve een 
ichte toename wordt berekend van de ammoniakdepositie. Wanneer gekeken wordt 
naar het gehele gebied in de omgeving, kan gesteld warden dat een afname plaatsvindt 
van de ammoniakdepositie. Dit betekent dat de situatie ter hoogte van het Vogel- en 
Habitatrichtlijngebied het Krammer Volkerak en de Bloemendijken (Honderd 
Gemetendijk, Nieuw Vossemeerse dijk en Oude Vlietpolderdijk) zal verbeteren. 

Hierbij dient te warden opgemerkt dat de saldobenadering is toegepast. Echter, in de 
nieuwe wetgeving met betrekking tot Natura 2000, waarbij het het Vogel- en 
Habitatrichtlijngebied het Krammer Volkerak behoord, is het niet toegestaan een 
saldobenadering toe te passen. Echter, voor Natura 2000 gebieden gaat een ander 
toetsingskader gelden, te weten (concept) toetsingskader ammoniak random Natura 
2000 gebieden. Het ministerie van LNV heeft dit toetsingskader ammoniak Natura 2000-
gebieden aangeboden aan de Tweede Kamer en bevoegde gezagen. Het 
toetsingskader wordt gebruikt voor de beoordeling van het effect van veehouderijen op 
Vogel- en Habitatrichtlijn gebieden. Vooruitlopend op het toetsingskader wordt in dit 
onderzoekl hierbij aangesloten. In het toetsingskader wordt gesproken over een 
dermpelwaarde. Met behulp van de drempelwaarde wordt aangegeven wanneer een 
bedrijf een significante bijdrage levert. De bijdrage van een bedrijf is significant wanneer 
het bedrijf meer dan 5% bijdraagt (ten opzicht van de achtergronddepositie) aan de 
depostie in een gebied 2 (significant is in dit geval 5% van 1.200 mol/ha/jaar = 60 
mol/ha/jaar). De toename van de Heense Hoeve op het gebied is maximaal circa 0, 1 
mol/ha/jaar. Op basisi van dit gegeven kan gesteld warden dat de bijdrage van de 
Heense Hoeve niet significant is. 

Over het algemeen geldt het volgende met betrekking tot de voorgenomen avtviteit: 
• Een niet negatief effect op het Vogel- en Habitatrichtlijngebied het Krammer 

Volkerak, aangezien de bijdrage lager is dan de drempelwaarde van 5% (zeals 
eerder aangegeven 60 mol/ha/jaar) conform het toetsingskader ammoniak random 
Natura 2000 gebieden; 

• Ter hoogte van de Heense Hoeve wordt een lichte toename van de 
ammoniakdepositie berekend; 

• Een sterk positief effect (afname van ammoniakdepositie) is vastgesteld op het 
kwetsbare gebied de Bloemendijken (Honderd Gemetendijk, Nieuw Vossemeerse 
dijk en Oude Vlietpolderdijk), mede door de saldering van de ammoniakdepositie 
van het bedrijf De Boed. 

Voor alternatief 1 geldt dat ter hoogte van De Heense Hoeve een lichte toename wordt 
berekend van de ammoniakdepositie. Echter, wanneer gekeken wordt naar het gehele 
gebied in de omgeving, kan gesteld warden dat een afname plaatsvindt van de 
ammoniakdepositie. Dit betekent dat per saldo de situatie ter hoogte van het Vogel- en 
Habitatrichtlijngebied het Krammer Volkerak zal verbeteren. Oak hier geldt weer dat de 
saldobenadering is toegepast (zie uitleg hierboven). Echter, indien het nieuwe 

2 Het instituut Alterra van Wageningen UR heeft in vijf proefgebieden uitgerekend hoe de ammoniakuitstoot zich de 

komende jaren naar verwachting ontwikke/t. Hieruit blijkt dat de gemiddelde ammoniakdepositie afneemt als de 

depositie van een bedrijf na uitbreiding niet hoger is dan vijf procent van de kritische depositie. Deze vijf procent 

noemen we de drempe/waarde (overgenomen uit het Toetsingskader ammoniak random Natura 2000 gebieden. 

Afspraken van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) met gemeenten (VNG), provincies 

(/PO) en veehouders {L TO Nederland)). 
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toetsingskader in beshouwing wordt genomen blijkt dat de bijdrage van de Heense 
Hoeve ter hoogte van Habitatrichtlijngebied het Krammer Volkerak niet significant is. 

Ter hoogte van het verzuring gevoelige gebied de Bloemendijken wordt op een klein 
gedeelte een (lichte) toename berekend van de ammoniakdepositie in alternatief 1 
(maximaal circa 0, 1 mol/ha/jaar). Echter, de ammoniakdepositie neemt af in het over 
grate deel van het verzuring gevoelige gebied de Bloemendijken (van 1.750 mol/ha/jaar 
in 2003 naar 1.385 mol/ha/jaar in 201 O (afname van 21 %). Deze afname wordt mede 
bewerkstelligd door het ammoniakbeleid van de rijksoverheid. Op basis van dit gegeven 
en door de berekende lichte toename (< 0,01%) op de Bloemendijken wordt dan ook 
niet verwacht dat ten gevolge van de activiteiten van De Heense Hoeve een significante 
toename op schadelijk effecten op de verzuring gevoelige Bloemdijken op zal treden. 

Over het algemeen geldt het volgende met betrekking tot alternatief 1 : 
• Een niet negatief effect op het Vogel- en Habitatrichtlijngebied het Krammer 

Volkerak, aangezien de bijdrage lager is dan de drempelwaarde van 5% (zoals 
eerder aangegeven 60 mol/ha/jaar) conform het toetsingskader ammoniak random 
Natura 2000 gebieden; 

• T er hoogte van de Heense Hoeve wordt een lichte toename van de 
ammoniakdepositie berekend; 

• Een positief effect (afname van ammoniakdepositie) is vastgesteld op het verzuring 
gevoelige gebied de Bloemendijken, mede door de saldering van de 
ammoniakdepositie van het bedrijf De Boed. 

Voor alternatief 2 met een combiwasser met een ammoniakreductie van 85% wordt 
alleen ten Westen en Noorden van de Heense Hoeve een positief effect (afname 
ammoniakdepositie) berekend (figuur 4.6). Ter hoogte van het verzuring gevoelige 
gebied de Bloemendijken wordt een toename berekend van de ammoniakdepositie. 

Over het algemeen geldt het volgende met betrekking tot alternatief 2: 
• Een niet negatief effect op het Vogel- en Habitatrichtlijngebied het Krammer 

Volkerak, aangezien de bijdrage lager is dan de drempelwaarde van 5% (zeals 
eerder aangegeven 60 mol/ha/jaar) conform het toetsingskader ammoniak random 
Natura 2000 gebieden; 

• Ter hoogte van de Heense Hoeve wordt een toename van de ammoniakdepositie 
berekend; 

• Een negatief effect (toename van ammoniakdepositie) is vastgesteld op het 
verzuring gevoelige gebied de Bloemendijken, ondanks de saldering van de 
ammoniakdepositie van bedrijf De Boed. 
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5 EFFECTEN EMISSIES OP DE LUCHTKWALITEIT 

Als gevolg van de activiteiten van De Heense Hoeve vinden emissies naar de lucht 
plaats die de luchtkwaliteit in de omgeving kunnen be'invloeden. Hierbij dient ender 
andere te worden gedacht aan het vrijkomen van fijn stot als gevolg van het houden van 
varkens en emissies aan NOx en tijn stot als gevolg van verkeersbewegingen op het 
terrein. Voor de be'invloeding van de luchtkwaliteit door deze emissies dient het Besluit 
luchtkwaliteit in ogenschouw te worden genomen. In deze rapportage wordt onderzoek 
verricht naar de emissiebronnen op het terrein alsook de verkeersaantrekkende werking 
van de diverse activiteiten. 

In paragraaf 5.1, 5.2 en 5.3 wordt ingegaan op de emissies in het kader van het Besluit 
luchtkwaliteit. In paragraat 5.4 zijn deze emissies getoetst aan het Besluit luchtkwaliteit. 
Tenslotte is in paragraat 5.5 een evaluatie van de resultaten weergegeven. 

5.1 Achtergrond Besluit luchtkwaliteit 

In Europees verband zijn normen vastgelegd voor de maximum concentratie van een 
aantal stotfen in de buitenlucht. Deze normen zijn voor de Nederlandse situatie sinds 19 
juli 2001 vastgelegd in het Besluit luchtkwaliteit (Ministerie van VROM, 2001 ). Het 
Besluit luchtkwaliteit (Blk) bevat luchtkwaliteitsnormen voor de staff en zwaveldioxide 
(802), stikstofoxiden (NOx als N02), fijn stof (PM1 0), koolmonoxide (CO), lood en 
benzeen. Het Blk geeft bovendien aan op welke termijn aan de gestelde normen moeten 
worden voldaan en welke bestuursorganen verantwoordelijkheden hebben bij het 
realiseren van de normen. De normen zijn gebaseerd op recente inzichten van de WHO 
(World Health Organisation) in de mogelijke effecten van luchtverontreinigingen op de 
gezondheid van de mens. Voor bovengenoemde stoffen zijn grenswaarden 
geform uleerd. 

In het jaar 2005 is het Blk gewijzigd. Er is onder andere een correctie opgenomen voor 
zwevende deeltjes, die zich van nature in de lucht bevinden en niet schadelijk zijn voor 
de gezondheid van de mens, de zeezoutcorrectie. Dit betekent voor de toetsing dat de 
jaargemiddelde fijn stat concentratie en het aantal overschrijdingen van de 24-
uursgemiddelde grenswaarde gecorrigeerd mogen warden voor de bijdrage van 
natuurlijke bronnen. Voor de Heense Hoeve, gemeente Steenbergen, bedraagt deze 
correctie voor zwevende deeltjes 4 µg/m3 voor de jaargemiddelde concentratie. 
Daarnaast mag het aantal overschrijdingsdagen van de 24-uursgemiddelde 
grenswaarde met 6 dagen warden verlaagd. 

In Nederland zijn er eigenlijk twee stotfen van de eerder genoemde stoffen die 
problemen kunnen opleveren met betrekking tot overschrijding van de grenswaarden. 
Het betreft hierbij N02 en fijn stof. Fijn stof wordt be"invloed door grote industriele 
bronnen (met name uit het buitenland), diffuse bronnen zeals het totale wagenpark, 
natuurlijke bronnen en in mindere mate door lokale bronnen. N02 wordt voornamelijk 
be'invloed door het wagenpark (verkeersbewegingen). De grenswaarden voor beide 
componenten zijn opgenomen in de onderstaande tabel 5.1. 
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Tabel 5.1 Grenswaarden voor de concentratie fijn stof en N02 

Component Concentratie Status Omschrijvlng 

rua/m31 

Fijnstof 40 Grenswaarde Jaargemiddelde concentratie 

(PM10) vanaf 2005 

50 Grenswaarde 24 uurgemiddelde dat 35 keer per jaar mag warden 

vanaf2005 overschreden 

N02 40 Grenswaarde Jaargemiddelde concentratie 

vanaf 2010 

200 Grenswaarde Uurgemiddelde dat 18 keer per jaar mag warden 

vanaf 2010 overschreden 

De activiteiten van De Heense Hoeve zullen voor de componenten N02 en fijn stof 
getaetst warden aan het Blk 2005. De toetsing zal enkel plaatsvinden voor deze 
companenten aangezien fijn stat en N02 in Nederland warden gezien als de twee meest 
kritische en belangrijkste componenten ten aanzien van de kans op overschrijding van 
de grenswaarde. 

5.2 Optredende emissies 

De vaar dit onderzoek relevante emissies bij de activiteiten van De Heense Hoeve 
bestaan uit emissies ten gevolge van: 
• Het houden van varkens; 
• Vrachtwagen/tractor/autobewegingen op het terrain; 
• Aanvoerbewegingen van voer; 
• Personenvervoer; 
• Laden van varkens; 
• Lassen van varken ; 
• Laden van mest; 
• Laden van kadavers. 

Daarnaast wordt op het terrein tevens gebruik gemaakt van een spoelplaats (lage druk). 
Op de spoelplaats vinden reinigingswerkzaamheden plaats. Deze 
reinigingswerkzaamheden vinden echter enkel plaats met behulp van water, waardoor 
de emissie aan fijn stof niet relevant wardt geacht. Deze bran is in dit onderzoek dan 
oak niet verder in beschouwing genomen. 

In de onderstaande paragrafen wordt nader ingegaan op de optredende emissies uit de 
diverse bronnen. De gedetailleerde emissieberekeningen zijn opgenomen bijlage 2 en 3. 

5.2.1 Hauden van varkens 

De Heense Hoeve is een inrichting bestemd voor het houden van vleesvarkens voor de 
vleesverwerkende industrie. In tataal zullen circa 6.864 vleesvarkens binnen de 
inrichting warden gehouden verdeeld over een zestal stallen zeals vermeld in 
onderstaande tabel 5.2. 

Geur-, ammoniak- en Blk-onderzoek 

Rapport, versie 9 - 28 . 

982774.O1 /R0009/Nijm 

10 juli 2007 



Tabel 5.2 Aantal gehouden varkens per stal 

Stall en 

Stal 1 

Stal 2 

Stal 3 

Stal 4 

Stal 5 

Stal6 

Totaal 

Aantal varkens 

1.056 

1.152 

1.248 

1.248 

1.152 

1.008 

6.864 
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Bij het houden van varkens treed emissie van fijn stof op. De stallen waarin de varkens 
warden gehouden zullen alien warden voorzien van chemische luchtwassers. In de 
voorgenomen activiteit dragen de chemische luchtwassers zorg voor een fijn 
stofreductie van 90% (opgave leverancier). Echter om een onderschatting van de fijn 
stof emissie te voorkomen wordt, als worst case benadering, eveneens gerekend met 
een fijn stof reductie van 70%. Elke stal zal worden uitgerust met afzuiging, voorzien van 
een combiwasser met nageschakelde chemische luchtwasser. Alie emissies vrijkomend 
in een stal zullen via deze luchtwassers worden geemitteerd. De emissies vrijkomend bij 
het houden van varkens in de diverse stallen zijn weergegeven in tabel 5.3 (opgave 
opdrachtgever). 

Opgemerkt dient te warden dat zowel alternatief 1 (chemische luchtwasser 
ammoniakreductie 95%) als alternatief 2 (combiwasser 85% ammoniakreductie) 
nagenoeg dezelfde emissiesituaties zijn als de voorgenomen activiteit (zelfde 
emissievrachten en emissiepunten). Weliswaar zijn er minder vervoersbewegingen op 
jaarbasis in het geval van alternatief 1 en 2, echter dit zijn op jaarbasis een tiental 
vervoersbewegingen. Dit kan niet warden meegenomen in de 
verspreidingsberekeningen. 

In alternatief 2 wordt gebruik gemaakt van een combiwasser. Deze heeft dezelfde fijn 
stof reductie als een chemische luchtwasser. Voor de alternatieven 1 en 2 zijn derhalve 
geen berekeningen uitgevoerd. Voor de alternatieven 1 en 2 wordt dan ook verwezen 
naar de voorgenomen activiteit. Het doorrekenen van de voorgenomen activiteit is 
derhalve een worst case benadering. Wanneer de voorgenomen activiteit voldoet aan 
de eisen uit het Besluit luchtkwaliteit zullen de alternatieven 1 en 2 ook voldoen. 

Tabel 5.3 Emissies vrijkomend bij het houden varkens 

Stall en Aantal Emissiefactor1> Emissieduur2> Emissie fijn stof 3> Emissie fljn stof 4l 

varkens raram/uur/dierl [uren/iaar] [ka/uurl rka/uur] 

Stal 1 1.056 0,0348 8.760 0,0038 0,011 

Stal 2 1.152 0 0348 8.760 0,0040 0,012 

Stal 3 1.248 0,0348 8.760 0,0043 0,013 

Stal 4 1.248 0,0348 8.760 0,0043 0,013 

Stal 5 1.152 0,0348 B.760 0,0040 0,013 

Stal 6 1.008 0,0348 8.760 0,0035 0,011 

1) Emissiefactor RIVM rapport 289 en handreiking Besluit luchtkwaliteit en Veehouderijen (kentallen voor fijn stof); 

2) De emissie aan fijn stof vindt volcontinue plaats. 

3) 90% stofreductie 

4) 70% stofreductie (worst case benadering) 
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5.2.2 Vrachtwagen/tractor/autobewegingen op het terrein 

Vervoersbewegingen op het terrein dragen bij aan de emissie naar de lucht. In dit 
onderzoek is er van uitgegaan dat gedurende 3,5 uur per dag een vrachtwagen of 
tractor of auto met draaiende motor op het terrein aanwezig is. Deze schatting is 
gemaakt om eventuele extra transportbewegingen op het terrein te benaderen. De 
emissie die hierbij vrijkomt, is weergegeven in tabel 5.4. 

Tabel 5.4 Emissies vrijkomend vrachtwagen/tractor/autobewegingen op het terrein 

Emissiebron Aantal Component Emlsslefactor Emissleduur3l Emissie 

raram/uur/daal ruren/dag] (kg/uur] 

Vrachtwagen/tractor/auto 1 N02 18,602) 3,5 0,019 

PM10 7,4811 3,5 0,008 

1) Emissiefactor afkomstig uit RIVM rapport 289 en handreiking Besluit luchtkwaliteit en Veehouderijen; 

2) Emissiefactor is gelijk gesteld aan de emissiefactor van zware motorvoertuigen afkomstig uit CAR II en is 

derhalve 'worst case'; 

3) De emissieduur is gesteld op 3,5 uur per dag. 

5.2.3 Voertuigbewegingen op het terrein 

Naast bovenstaande bewegingen op het terrein vinden tevens andere voertuig
bewegingen plaats op het terrein . Het betreft hier aanvoerbewegingen van voer, 
personenvervoer, laden en lossen van varkens, laden van mest en het laden van 
kadavers. De aanvoerbewegingen van voer en het laden en lossen van varkens vindt 
plaats door middel van vrachtwagens. Het personenvervoer bestaat uit personenauto's. 
Het laden van mest vindt plaats door middel van een tractor. Deze tractor is in dit 
luchtonderzoek gelijk gesteld aan een middelzwaar motorvoertuig. Het laden van 
kadavers vindt plaats aan de rand van de inrichting. Deze bran is dan oak niet 
meegenomen als zijnde een emissiebron op het terrein. De bran is wel meegenomen in 
de verkeersaantrekkende werking (zie §5.3). De emissies van de overige vervoers
bewegingen zijn gebaseerd op emissiefactoren uit het CAR II model. Middels deze 
emissiefactoren en het af te leggen aantal kilometers op het terrein kan de emissie 
worden bepaald. De berekende emissies ten gevo/ge van aan- en afvoerbewegingen 
zijn weergegeven in tabel 5.5. 
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Tabel 5.5: Emissies als gevolg van vrachtwagenbewegingen 

Emissiepunt Aantal Component Emissie- Voertuig- Emissieduur Emissie-

ken ta I kilometers2l vracht 

fa/vkml rvkm/daal ruren/iaar)3
) fka/uurl 

Aanvoer voer 2 NO, 18 600 04 22 5,43 

PM1a 0 546 0.4 22 O,i6 

Personen- 4 NO, 0,648 0.4 45 0,38 

vervoer PM1n 0,070 0,4 45 0,04 

Laden varkens 1 NO, 18,600 0,4 11 2,72 

PM10 0,546 04 11 0,08 

Lassen varkens 2 NO, 18,600 0,4 22 5,43 

PM10 0,546 0,4 22 016 

Laden mest11 5 NO, 12,952 0.75 105 17,73 

PM10 0,466 0,75 105 0,64 

1) De emissiefactor van tratoren is gelijk gesteld aan de emissiefactor van middelzware vrachtwagens zeals 

vermeld in het CAR II rekenmodel (versie 5, maart 2006) voor het jaar 2007; 

2) Geschatte aantal at te leggen kilometers binnen de terreingrenzen per voertuig gedurende 24 uur; 

3) Emissieduur is berekend met behulp van de afgelegde afstand op het terrein en een gemiddelde rijsnelheid van 

13 km/uur. 

5.3 Emissies ten gevolge van verkeersaantrekkende werking 

Naast de effecten bij de inrichting dient in het kader van het Besluit luchtkwaliteit tevens 
de verkeersaantrekkende werking van de inrichting in beschouwing te warden genomen. 
De activiteiten leiden ertoe dat er een verkeersaantrekkende werking plaatsvindt van 30 
voertuigbewegingen per etmaal (15 voertuigen per etmaal maal 2). Dit verkeer is als 
volgt opgebouwd: 
• 2 maal per dag aanvoer van voer; 
• 4 maal per dag personenvervoer; 
• 2 maal per dag laden van varkens (gedurende een maal per week); 
• 1 maal per dag lessen van varkens (gedurende een maal per week); 
• 3 maal per week laden van kadavers (zijnde circa 0,4 voertuigen per etmaal) ; 
• 5 maal per dag laden van mest. 

Bovengenoemde verkeersbewegingen vermenigvuldigd met twee (heen en terug) geven 
het aantal voertuigbewegingen per etmaal. Het laden en lessen van varkens en laden 
van kadavers vindt gedurende een maal per week plaats en het laden van mest vindt , 
afhankelijk van het seizoen, wel of niet dagelijks plaats. Bij het modelmatig benaderen 
van deze voertuigbewegingen is het niet mogelijk onderscheidt te maken in voertuig
bewegingen per dag of per week. Derhalve zijn in dit onderzoek alle voertuig
bewegingen als zijnde dagelijkse bewegingen ingezet. Hierdoor betreft de benadering 
een 'worst case' situatie. 

Daarnaast vinden gedurende het jaar de volgende extra verkeersbewegingen plaats : 
• 12 maal per jaar aanvoer van zuur ten behoeve van de luchtwassers (zijnde circa 

0,03 voertuigen per etmaal) . In de alternatieven 1 en 2 is dit minder); 
• 8 maal per jaar afvoer van spuiwater (zijnde circa 0,02 voertuigen per etmaal); 
• 6 maal per jaar aanvoer van propaan (zijnde circa 0,02 voertuigen per etmaal). 
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Deze minimale hoeveelheid aan extra verkeersbewegingen per etmaal zijn in het 
onderzoek buiten beschouwing gelaten, aangezien de normale verkeersbewegingen al 
'worst case' gedurende elke dag zijn ingezet. 

De voornaamste aan- en afvoerweg naar de Heense Hoeve is de Heensedijk. De 
verkeersintensiteit op deze weg bedraagt 900 voertuigen per etmaal3 . Daarnaast is de 
provinciale weg N257 (Zeelandweg west) een belangrijke aan- en afvoerweg. De 
verkeersintensiteit op de N257 bedraagt 2.900 voertuigen per etmaal4 . Om de invloed 
van de verkeersaantrekkende werking in combinatie met de invloed van de activiteiten 
op het terrein ter hoogte van de Heensedijk en de N257 te bepalen zijn berekeningen 
uitgevoerd middels het daartoe geeigende CAR II Model versie 6.0 (update maart 2007) . 
De luchtkwaliteit is berekend op vijf meter afstand van de wegas van de Heensedijk en 
de N257 in de autonome situatie (zonder verkeerstoename en bronbijdrage van De 
Heense Hoeve) en in de situatie met verkeerstoename inclusief bronbijdrage van De 
Heense Hoeve. De berekeningen voor N02 zijn uitgevoerd voor het jaar 2010, daar 
vanaf 2010 de grenswaarde van kracht is. De berekeningen voor fijn stof (PM10) zijn 
uitgevoerd voor het jaar 2007, het jaar waarin de inrichting in bedrijf zal zijn. 

De grenswaarde voor fijn stof is reeds in 2005 van kracht geworden. De verkeers
intensiteit op de Heensedijk en de N257 is voor de jaren 2007 en 2010 opgeschaald 
middels een groeipercentage van 1,5% per jaar. De bevindingen van de berekeningen 
zijn opgenomen in §5.4.2 en 5.4.3. 

5.4 Toetsing Besluit luchtkwaliteit 

5.4.1 Toetsing activiteiten binnen de inrichting 

Middels verspreidingsberekeningen wordt de invloed van de hierboven beschreven 
emissies op de luchtkwaliteit inzichtelijk gemaakt en vindt toetsing plaats aan de grens
waarden uit het Besluit luchtkwaliteit. De berekeningen zijn uitgevoerd middels het 
Nieuwe Nationaal Model, zoals toegepast in het door KEMA vervaardigde Stacks 
programmapakket (versie 7.0, update juni 2007). In tabel 5.6 zijn de gehanteerde 
algemene uitgangspunten voor de berekeningen weergegeven. In tabel 5.7 staan de 
invoergegevens vermeld. In bijlage 2 en 3 zijn de complete invoergegevens van het 
rekenmodel opgenomen. De scenariobestanden van de berekeningen zijn opgenomen in 
bijlage 5. 

3 'Luchtkwaliteitsonderzoek Heense Hoeve, rapportage voor Besluit luchtkwaliteit de Heense Hoeve in Heen', d.d. 

31 maart 2006, lngenieursbureau Oranjewoud B.V., ref 152124.01 

Provincie Noord Brabant, verkeerscijfers 2005 
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label 5.6 Algemene uitgangspunten voor de verspreidingsberekeningen 

Parameter Aanname 

Klimatologie De klimatologische gegevens van Schiphol zijn representatief voor de omgeving. 

Gehanteerd zijn de klimatologische gegevens van 1995 - 1999, zoals voor de toetsing aan 

het Besluit luchtkwaliteit aebruikeliik is. Gerekend is met de uur-tot-uur-methode. 

Receptorhoorite Voor de receptorhooate is 1,5 meter aehanteerd 

Ruwheidlenate De ruwheidlenate bedraaat aezien het riebied 0.1 meter 

Afmetingen grid De afmetingen van het oppervlak, waarin de verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd, 

zijn: 2.000 bij 2.000 meter 

Receotorounten Het aantal receotorounten waarmee aerekend word! bedraaat 1.681 

Gebouwinvloed De pluimstijging van alle zes de bronnen van de stallen word! be'invloed door het aanwezige 

gebouw. Derhalve is rekening gehouden met de module gebouwinvloed binnen het reken-

programma. Hierbij zijn de volgende modelmatige uitgangspunten gehanteerd: Bron 

gebouw 1 t/m 6 zijn alien gesitueerd als puntbronnen op het gebouw met de afmetingen 

94,9•95•5,2 Wb.h) . 

label 5.7 lnvoergegevens verspreidingsberekeningen per emissiepunt in de voorgenomen activiteit1l 

Emissiepunt Emissie Em Issie Emlsslevracht Debi et X,Y 

duur hoogte [kg/uur] [m3/h] Coordlnaat 

[uur/jaar] [m] NO, PM104l PM105l [m,m] 

Stal 1 8.760 6,2 - 0 0038 0 011 32.736 76 .773 ' 403.321 

Stal 2 8 .760 6.2 - 0 0040 0.012 35.712 76 .717; 403 .326 

Stal 3 8 .760 6, 2 . 0 0043 0.013 38.688 76 .703; 403.331 

Stal 4 8.760 6,2 - 0,0043 0,013 38.688 76 .687; 403.337 

Stal 5 8 .760 6,2 . 0,0040 0,013 35.71 2 76.673; 403.341 

Stal 6 8.760 6,2 - 0,0035 0,011 31 .248 76 .657; 403.347 

Vrachtwaaen/tractor/auto21 1.278 1,5 0,019 0,008 180 76 .751 ; 403.421 

Aanvoer voer3l 22 ,5 1.5 5,43 0,16 180 76.751 ; 403.421 

Personenvervoer3l 44,9 1,5 0,38 0,04 180 76.751 ; 403.421 

Laden van varkens3l 22,5 1,5 2,72 0,08 180 76.751 ; 403.421 

Lossen van varkens3l 11 ,2 1,5 5,43 0,16 180 76.751 ; 403.421 

Laden van mest2l 105,3 1,5 17,73 0,64 180 76 .751 ; 403.421 

1) De fijn stof scenario's (emissies) gelden eveneens voor de alternatieven 2 en 3; 

2) De bronnen vrachtwagen/tractor/auto en laden van mest zijn modelmatig ingevoerd als zijnde puntbronnen 

met een fictieve diameter van 30 meter. Dit heeft te maken met het feit dat niet exact bekend waar de bronnen 

zich kunnen bevinden, aangezien de voertuigen zich verplaatsen over het terrein; 

3) De bronnen aanvoer voer, personenvervoer, laden van varkens en lossen van varkens zijn modelmatig 

ingevoerd als zijnde puntbronnen met een fictieve diameter van 10 meter. Dit heeft te maken met het feit dat 

niet exact bekend waar de bronnen zich kunnen bevinden. Echter de kans is groot dat de bronnen naar een 

bepaalde locatie op het terrein gaan. Vandaar dat is gekozen voor een fictieve diameter van 1 O meter; 

4) Emissie behoord bij scenario fijn stof reductie met 90%; 

5) Emissie behoord bij scenario fijn stof reductie met 70% (worst case situatie) ; 

In tabel 5.8 zijn de resultaten opgenomen van de berekeningen bestaande uit gegevens 
over de jaargemiddelde achtergrondconcentratie van de luchtverontreinigde stoffen NOx 
en fijn stof, de jaargemiddelde bronbijdrage (ten gevolge van de activiteiten) en de som 
van de achtergrondconcentratie en bronbijdrage. De achtergrondconcentratie is de 
concentratie luchtverontreinigde stoffen, zonder bijdrage ten gevolge van de activiteiten 
van de inrichting. 
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label 5.8 Gemiddelde immissieconcentraties 

Component Grenswaarde Blk Jaargemiddelde Jaargemiddelde Jaargemiddelde 

achtergrond- bronbijdrage concentratie 

concentratie 1l (achtergrond + 

bronbijdrage) 

rua/m3
] rua/m1 rua/m3

] rua/m3
] 

NO, (als N02) 40 18,066 0,004 18.062 

Fiin stof2·3l 40 20,576 0,005 20 581 

Fiin stof2·4l 40 20,576 0,024 20,597 

1) Voor NOx (als N02) wordt in het program ma Stacks voor 201 O als reterentiejaar gehanteerd. Dit heeft te maken 

met het teit dat in het jaar 201 O aan deze grenswaarde moet warden vo/daan. Voor fijn stat word! 2007 als 

reterentiejaar gehanteerd; 

2) In het Besluit luchtkwaliteit 2005 en de Meetregeling luchtkwaliteit 2005 is opgenomen dat een correctie voor de 

bijdrage van natuurlijk tijn stat (dat niet schadelijk is voor de volksgezondheid), kan warden toegepast. Deze 

correctie is met name van toepassing op de bijdrage van zeezout aan de fijn stat concentratie. In de Meet

regeling Juchtkwaliteit 2005 is de correctiemethode uitgewerkt. De aangegeven waarden zijn daarom inclusiet 

de correctie voor zeezout (-4 µg/m3 voor gemeente Steenbergen); 

3) Fijn stat reductie met 90%; 

4) Fijn stat reductie met 70% (worst case situatie). 

In tabel 5.9 zijn de resultaten weergegeven in de vorm van overschrijdingen van de 
grenswaarde. Deze is opgesplitst naar het aantal overschrijdingen van de grenswaarde 
per jaar zonder de aanwezigheid van de activiteiten van De Heense Hoeve (aantal 
overschrijdingen ten gevolge van de reeds heersende achtergrondconcentratie) en het 
aantal overschrijdingen van de grenswaarde per jaar inclusief de activiteiten van De 
Heense Hoeve. 

label 5.9 Gemiddelde overschrijding grenswaarde 

Component Maximaal toelaatbaar Gemiddeld aantal overschrijdingen grenswaarde 

aantal overschrljdlngen [aantal per iaar] 

Overschrijdingen t.g.v. de Overschrijdingen 

achterarondconcentratie t.g.v. activiteiten 

NO, (als N02l 18 0 0 

Fiin stof1
•
2
l 35 9 9 

Fiin stot1
•
31 35 9 9 

1) In het Besluit luchtkwaliteit 2005 en de Meetregeling luchtkwaliteit 2005 is opgenomen dat een correctie voor 

het aantal overschrijdingen voor de bijdrage van natuurlijk fijn stof (dat niet schadelijk is voor de vo/ks

gezondheid), kan warden toegepast. In de Meetregeling luchtkwaliteit 2005 is de correctiemethode uitgewerkt. 

De aangegeven waarden voor het aantal overschrijdingen zijn daarom inclusief de correctie voor zeezout (-6 

overschrijdingen). 

2) Fijn stat reductie met 90%; 

3) Fijn stof reductie met 70% (worst case situatie). 

Uit de resultaten van de verspreidingsberekeningen, zoals weergegeven in tabel 5.8 en 
5.9, blijkt dat de bijdrage aan de luchtkwaliteit ten gevolge van de voorgenomen activiteit 
van De Heense Hoeve voor NOx 0,004 µg/m3 bedraagt en voor fijn stof 0,005 µg/m3 

respectievelijk 0,024 µg/m3 (worst case scenario). 
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Om de invloed van de verkeersaantrekkende werking in combinatie met de invloed van 
de activiteiten op het terrein ter hoogte van de Heensedijk en de N257 te bepalen zijn 
verspreidingsberekeningen uitgevoerd middels het daartoe geeigende CAR II Model 
versie 6.0 (update maart 2007). De resultaten van de berekeningen zijn weergegeven in 
tabel 5.10 en 5.11. De berekeningen voor N02 zijn uitgevoerd voor het jaar 201 O en de 
berekeningen voor fijn stof voor het jaar 2007. Hierbij dient te warden opgemerkt dat de 
alternatieven 1 en 2 dezelfde fijn stof scenario's hebben. Derhalve wordt voor de 
alternatieven 1 en 2 aansluiting gezocht bij de berekeningsresultaten van de 
voorgenomen activiteit. 

Tabel 5.10 Resultaten verspreidingsberekeningen langs de Heensedijk 

Componenten Eenheid Toelaatbare 2010 

waarde Autonome Verkeer + 

situatie2
> bronbijdrage3

> 

N02 Jaaroemiddelde achterorond rua/m31 40 15,9 15 9 

Jaaroemiddelde concentratie f!,!a/m 31 40 17,9 17,9 

Aantal overschrijdingen grens- [aantal] 18 0 0 

waarde (uuraemiddefde} 

Componenten Eenheid Toelaatbare 2007 

waarde Autonome Verkeer + 

sltuatie2
> bronbiidraae3

> 

PM1011 Jaaraemidde!de achterarond !1m/m31 40 21,9 21 ,9 

Jaaraemiddelde concentratie lun/m31 40 22,2 22,2 

Aantal overschrijdingen grens- (aantal] 35 13 13 

waarde (daqqemiddelde) 

1) De berekende waarde voor fijn stof zijn reeds gecorrigeerd voor de bijdrage van zeezout voor de gemeente 

Steenbergen (Meetregeling Besluit luchtkwaliteit 2005): 

• Jaargemiddelde achtergrond concentratie: -4 µg/m3
; 

• Aantal overschrijdingen daggemiddelde concentratie: -6 overschrijdingen; 

2) De autonome situatie bestaat enkel uit de effecten van het reeds aanwezige verkeer op de Heensedijk; 

3) De situatie inclusief bijdrage verkeer en bronbijdrage bestaat uit de effecten van het reeds aanwezige verkeer 

op de Heensedijk inclusief de effecten van de extra voertuigen van en naar de inrichting en de effecten 

(bronbijdrage) van de inrichting ter hoogte van de Heensedijk. 

Tabel 5.11 Resultaten verspreidingsberekeningen langs de N257 

Componenten 

N02 Jaarqemiddelde achterqrond 

Jaarqemiddelde concentratie 

Aantal overschrijdingen 

arenswaarde (uuraemiddeldel 

Geur- , ammoniak- en Blk-onderzoek 

Rapport, versie 9 

Eenheid Toelaatbare 

waarde 

rur:i/m31 40 

rua/m3l 40 

(aantal] 18 

- 35 -

Autonome 

situatie2
> 

16,0 

17,2 

0 

2010 

Verkeer + 

bronbijdrage3
> 

16,0 

17.2 

0 

9S2774.01 /R0009/Nijm 

10 juli 2007 



DD ::J 

- n • n 
u u "-l 

ROYIU MAfK0' 

Componenten Eenheid Toelaatbare 2007 

waarde Autonome Verkeer + 

sltuatie2
l bronbi idraae3l 

PM101l Jaargemiddelde achtergrond fua/m3l 40 21 ,9 21 .9 

Jaargemiddelde concentratie fua/m3l 40 22,2 22,2 

Aantal overschrijdingen [aantal] 35 13 13 

grenswaarde (daaaemiddelde) 

1) De berekende waarde voor fijn stof zijn reeds gecorrigeerd voor de bijdrage van zeezout voor de gemeente 

Steenbergen (Meetregeling Besluit luchtkwaliteit 2005): 

Jaargemiddelde achtergrond concentratie: -4 µg/m 3
; 

Aantal overschrijdingen daggemiddelde concentratie: -6 overschrijdingen; 

2) De autonome situatie bestaat enkel uit de effecten van het reeds aanwezige verkeer op de N257; 

3) De situatie inclusief bijdrage verkeer en bronbijdrage bestaat uit de effecten van het reeds aanwezige verkeer 

op de N257 inclusief de effecten van de extra voertuigen van en naar de inrichting en de effecten 

(bronbijdrage) van de inrichting ter hoogte van de N257. 

Uit de resultaten van de berekeningen langs de Heensedijk komt naar voren dat de 
jaargemiddelde concentratie aan N02 ter hoogte van de Heensedijk niet toeneemt door 
de extra verkeersbewegingen en de bronbijdrage van de inrichting. De jaargemiddelde 
concentratie aan N02 blijft 17,9 µg/m3 inclusief de bronbijdrage van de inrichting. De 
jaargemiddelde concentratie aan fijn stof ter hoogte van de Heensedijk neemt niet toe 
door de extra verkeersbewegingen en de bronbijdrage van de inrichting. Daarnaast 
komt uit de berekeningen naar voren dat het aantal overschrijdingen van de uur
gemiddelde waarde voor N02 en het aantal overschrijdingen van de daggemiddelde 
waarde voor fijn stof niet toe nemen door de extra verkeersbewegingen en de bron
bijdrage van de inrichting en beide zijn gelegen onder de grenswaarde uit het Besluit 
luchtkwaliteit. 

Uit de resultaten van de berekeningen langs de N257 komt naar voren dat de jaar
gemiddelde concentratie aan N02 ter hoogte van de N257 niet toeneemt door de extra 
verkeersbewegingen en de bronbijdrage van de inrichting. Ook de jaargemiddelde 
concentratie aan fijn stof ter hoogte van de N257 neemt niet toe door de extra verkeers
bewegingen en de bronbijdrage van de inrichting. Daarnaast kom uit de berekeningen 
naar voren dat het aantal overschrijdingen van de uurgemiddelde waarde voor N02 en 
de daggemiddelde waarde voor fijn stof niet toenemen. Er wordt in alle gevallen 
ruimschoots voldaan aan de grenswaarden uit het Besluit luchtkwaliteit. 
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Als gevolg van de activiteiten van De Heense Hoeve in de voorgenomen activiteit treden 
emissies op van N02 en fijn stof. Uit berekeningen komt naar voren dat de bijdrage aan 
de luchtkwaliteit als gevolg van de voorgenomen activiteiten aan de jaargemiddelde N02 

concentratie zeer laag is (0,004 µg/m3). Oak de bijdrage aan de jaargemiddelde fijn stof 
concentratie is zeer laag (gemiddeld 0,005 µg/m3

, worst case situatie gemiddeld 0,024 
µg/m3

). De berekeningen tonen aan dat met deze bijdrage de grenswaarden uit het 
Besluit luchtkwaliteit voor de jaargemiddelde concentratie N02 en fijn stof niet warden 
overschreden. 

Daarnaast tonen de berekeningen aan dat de uurgemiddelde grenswaarde voor N02 

niet wordt overschreden. Voor fijn stof wordt zowel zonder als met activiteiten van de 
Heense Hoeve een aantal van 13 overschrijdingen van de daggemiddelde grenswaarde 
berekend, zowel in de situatie met 90% stofreductie als de situatie met 70% 
stofreductie). Dit ligt ruim onder het maximaal toegestane aantal van 35 
overschrijdingen. De berekeningen tonen aan dat met de bijdrage van De Heense 
Hoeve de grenswaarde uit het Besluit luchtkwaliteit voor het aantal overschrijdingen van 
de uurgemiddelde N02 concentratie respectievelijk de daggemiddelde fijn stof 
concentratie niet warden overschreden. 

De voorgenomen activiteit leidt ertoe dat een verkeersaantrekkende werking plaatsvindt 
van circa 30 voertuigbewegingen per etmaal. Deze extra voertuigbewegingen kunnen 
invloed hebben op de luchtkwaliteit ter hoogte van de aanvoerweg 'de Heensedijk' en 
'de N257'. Uit berekeningen komt naar voren dat de verkeersaantrekkende bewegingen, 
inclusief de bronbijdrage van de voorgenomen activiteiten, niet leiden tot een toename 
van de jaargemiddelde N02 en fijn stof concentratie ten opzichte van de situatie zonder 
de voorgenomen activiteiten. Tevens komt uit de berekeningen naar voren dat uur
gemiddelde grenswaarde voor N02 niet wordt overschreden en het aantal over
schrijdingen van de daggemiddelde grenswaarde voor fijn ruim onder het toelaatbare 
aantal is gelegen. Dit betekent dat (ruimschoots) wordt voldaan aan de grenswaarden 
uit het Besluit luchtkwaliteit. Aangezien de hier beschouwde situatie aan voertuig
bewegingen een 'worst case' situatie betreft, kan warden gesteld dat oak in de 
werkelijke situatie aan de grenswaarde uit het Besluit luchtkwaliteit zal warden voldaan. 

Aangezien de fijn stof scenario's van de voorgenomen activiteit nagenoeg 
overeenkomen met zowel alternatief 1 als 2 kan gesteld warden dat oak in deze 
alternatieven wordt voldaan aan de grenswaarden uit het besluit luchtkwaliteit. 
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6 CONCLUSIES 

6.1 Geurbelasting 

Het toetsingskader voor geurbelasting is overgenomen van de nieuwe Wet geurhinder 
en veehouderij (verder: Wgv). Daarbij is in artikel 3 van de Wgv aangegeven waaraan 
een bedrijf moet voldoen. Voor De Heense hoeve geldt dat het bedrijf niet in een 
concentratiegebied ligt. Dit betekent het volgende: 
• Buiten een concentratiegebied en binnen de bebouwde kom mag de 

geurconcentratie niet meer bedragen dan 2,0 OUE/m3
. 

• Buiten een concentratiegebied en buiten de bebouwde kom mag de 
geurconcentratie niet meer bedragen dan 8,0 OUE/m3

. 

• De afstand tussen een veehouderij en een geurgevoelig object dat onderdeel 
uitmaakt van een andere veehouderij binnen de bebouwde kom een afstand van ten 
minste 100 meter en buiten de bebouwde kom ten minste 50 meter 

Uit de resultaten van de geurberekeningen blijkt dat in zowel de voorgenomen activiteit 
en alternatief 2 wordt voldaan aan de eisen uit het Wgv. Alternatief 1 voldoet niet aan de 
eisen uit het Wgv. 

6.2 Ammoniakdepositie 

Het bedrijf De Boed heeft ten gevolge van haar activiteiten invloed op het natuurgebied 
het Krammer Volkerak. Het bedrijf is gelegen zeer nabij het betreffende gebied. Echter, 
een deel van de vergunning met betrekking tot ammoniakemissie (rechten) is 
ingetrokken. De ammoniakrechten zijn aangekocht door De Heense Hoeve ten behoeve 
van het salderen van de ammoniakdepositie op het gebied. Het doel hierbij is dat de 
totale ammoniakdepositie op het gebied niet zal toenemen, maar zal afnemen. Doordat 
rechten zijn opgekocht zal eveneens een positief effect optreden op het 
natuurbeschermingsgebied de Hellegatsplaten (onderdeel het Vogel- en 
Habitatrichtlijngebied het Krammer Volkerak) ten Noorden van De Boed. Op het 
zuidelijkste punt van de Hellegatsplaten wordt een positief effect berekend (afname) van 
circa 7 mol/ha/jaar (zie figuur 4.2). De afname op het zuidelijkste punt is het sterkst, 
maar gesteld kan warden dat wanneer op het zuidelijkste punt een positief effect wordt 
berekend, dit eveneens geldt voor de gehele Hellegatsplaten. 

Over het algemeen geldt het volgende met betrekking tot de voorgenomen avtviteit: 
• Een niet negatief effect op het Vogel- en Habitatrichtlijngebied het Krammer 

Volkerak, aangezien de bijdrage lager is dan de drempelwaarde van 5% (zoals 
eerder aangegeven 60 mol/ha/jaar) conform het toetsingskader ammoniak random 
Natura 2000 gebieden; 

• Ter hoogte van de Heense Hoeve wordt een lichte toename van de 
ammoniakdepositie berekend; 

• Een sterk positief effect (afname van ammoniakdepositie) is vastgesteld op het 
kwetsbare gebied de Bloemendijken (Honderd Gemetendijk, Nieuw Vossemeerse 
dijk en Oude Vlietpolderdijk), mede door de saldering van de ammoniakdepositie 
van het bedrijf De Boed. 

Voor alternatief 1 geldt dat ter hoogte van De Heense Hoeve een lichte toename wordt 
berekend van de ammoniakdepositie. Echter, wanneer gekeken wordt naar het gehele 
gebied in de omgeving , kan gesteld warden dat een afname plaatsvindt van de 

Geur- , ammoniak- en Blk-onderzoek 

Rapport, versie 9 - 38 -

9S2774.01/R0009/Nijm 

1 O juli 2007 



DOD 

U LI LJ 

•OYAL Ha.ico• 

ammoniakdepositie. Dit betekent dat per saldo de situatie ter hoogte van het Vogel- en 
Habitatrichtlijngebied het Krammer Volkerak zal verbeteren. Ook hier geldt weer dat de 
saldobenadering is toegepast (zie uitleg hierboven). Echter, indien het nieuwe 
toetsingskader in beshouwing wordt genomen blijkt dat de bijdrage van de Heense 
Hoeve ter hoogte van Habitatrichtlijngebied het Krammer Volkerak niet significant is. 

T er hoogte van het verzuring gevoelige gebied de Bloemendijken wordt op een klein 
gedeelte een (lichte) toename berekend van de ammoniakdepositie in alternatief 1 
(maximaal circa 0, 1 mol/ha/jaar). Echter, de ammoniakdepositie neemt af in het over 
grate deel van het verzuring gevoelige gebied de Bloemendijken (van 1.750 mol/ha/jaar 
in 2003 naar 1.385 mol/ha/jaar in 2010 (afname van 21 %). Deze afname wordt mede 
bewerkstelligd door het ammoniakbeleid van de rijksoverheid. Op basis van dit gegeven 
en door de berekende lichte toename (< 0,01 %) op de Bloemendijken wordt dan ook 
niet verwacht dat ten gevolge van de activiteiten van De Heense Hoeve een significante 
toename op schadelijk effecten op de verzuring gevoelige Bloemdijken op zal treden. 

Over het algemeen geldt het volgende met betrekking tot alternatief 1: 
• Een niet negatief effect op het Vogel- en Habitatrichtlijngebied het Krammer 

Volkerak, aangezien de bijdrage lager is dan de drempelwaarde van 5% (zoals 
eerder aangegeven 60 mol/ha/jaar) conform het toetsingskader ammoniak random 
Natura 2000 gebieden; 

• Ter hoogte van de Heense Hoeve wordt een lichte toename van de 
ammoniakdepositie berekend; 

• Een positief effect (afname van ammoniakdepositie) is vastgesteld op het verzuring 
gevoelige gebied de Bloemendijken, mede door de saldering van de 
ammoniakdepositie van het bedrijf De Boed. 

Voor alternatief 2 met een combiwasser met een ammoniakreductie van 85% wordt 
alleen ten Westen en Noorden van de Heense Hoeve een positief effect (afname 
ammoniakdepositie) berekend (figuur 4.6). Ter hoogte van het verzuring gevoelige 
gebied de Bloemendijken wordt een toename berekend van de ammoniakdepositie. 

Over het algemeen geldt het volgende met betrekking tot alternatief 2: 
• Een niet negatief effect op het Vogel- en Habitatrichtlijngebied het Krammer 

Volkerak, aangezien de bijdrage lager is dan de drempelwaarde van 5% (zoals 
eerder aangegeven 60 mol/ha/jaar) conform het toetsingskader ammoniak random 
Natura 2000 gebieden; 

• Ter hoogte van de Heense Hoeve wordt een toename van de ammoniakdepositie 
berekend; 

• Een negatief effect (toename van ammoniakdepositie) is vastgesteld op het 
verzuring gevoelige gebied de Bloemendijken, ondanks de saldering van de 
ammoniakdepositie van bedrijf De Boed. 

6.3 Besluit luchtkwaliteit 

De emissies als gevolg van de voorgenomen activiteiten op De Heense Hoeve leveren 
een bijdrage aan de heersende achtergrondconcentraties aan fijn stof en stikstofoxiden 
in de omgeving. Uit de uitgevoerde berekeningen blijkt dat de grenswaarden uit het 
Besluit luchtkwaliteit 2005 niet warden overschreden. Er wordt derhalve voldaan aan de 
grenswaarden uit het Besluit luchtkwaliteit. Dit geldt voor zowel de voorgenomen 
activiteit als de alternatieven 1 en 2. 
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Bijlage 1 lnvoerbestand verspreidingsberekeningen 
geur 
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DOD 

Gegenereerd op: 29-06-2007 met V-ST ACKS Vergunning Release 1 /12/2006 versie 1.1 (c) 
KEMA Nederland B. V. 

Naam van de berekening: Heense Hoeve voorgenomen 
activiteit en alternatief 2 
Gemaakt op: 29-06-2007 15:18:16 
Rekentijd: 0:00:28 
Naam van het bedrijf: Heense Hoeve voorgenomen activiteit 
en alternatief 2 

Berekende ruwheid: 0,130 m 
Meteo station: Schiphol 

Brongegevens: 
Volgnr. BronlD X-coord. Y-coord. EP 

Hooote 

1 Stal 1 76 733 403 321 6,2 
2 Stal 2 76 717 403 326 6,2 
3 Stal 3 76 703 403 331 6,2 
4 Stal 4 76 687 403 337 6,2 
5 Stal 5 76 673 403 341 6,2 
6 Stal 6 76 657 403 347 6,2 

Geur gevoelige locaties: 
Volg GGLID 
nummer 
7 Heensedijk 19 
8 Heensedijk 49 
9 Langeweg 3 
10 Camping De Uitkijk 
11 Langeweg 1 
12 Heensemolenweg 23 
13 Heensemolenweg 8 
14 Heensemolenweg 6 
15 Heensemolenweg 27 
16 Heensemolenweg 29 
17 Heensemolenweg 33 
18 Heensediik 15 

Geur-, ammoniak- en Blk-onderzoek 

Rapport, versie 9 

Xcoordinaat 

77 625 
77780 
77 527 
77 856 
76 820 
75 906 
76 195 
76 208 
76 286 
76 374 
76 462 
77 327 

- BU -

Gem.geb. EP Diam. EP Uittr. E-

hooate 

4,8 2,2 
4,8 2,2 
4,8 2,2 
4,8 2,2 
4,8 2,2 
4,8 2,2 

Ycoordinaat 

403 005 
402 965 
402 669 
402 969 
402 947 
402 640 
403 331 
403 396 
403 766 
404 027 
404 224 
403 709 

snelh. Aanvraaa 

2,55 7 286 
2,84 7 949 
3,12 8 611 
3,12 8 611 
2,84 7 949 
2,55 6 955 

Geur Geur 
norm belastinq 

2,00 0,72 
2,00 0,57 
2,00 0,76 
2,00 0,51 
8,00 5,99 
8,00 0,39 
8,00 2,77 
8,00 2,45 
8,00 1,45 
8,00 1,26 
8,00 0,91 
8,00 0,87 

982774.01/R0009/Nijm 

10 juli 2007 
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Gegenereerd op: 29-06-2007 met V-STACKS Vergunning Release 1 /12/2006 versie 1.1 (c) 
KEMA Nederland B.V. 

405100 
Heense Hoeve voorgenomen activiteit en alternatief2 

404600 

404100 

y 15 
18 

403600 

-
403100 71~ 

402600 -t-~~~.._._-+-~~~~--t--~~~~-t-~~~~-t-~~~~~ 

75500 76000 

Geur-, ammoniak- en Blk-onderzoek 
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Gegenereerd op: 29-06-2007 met V-STACKS Vergunning Release 1 /12/2006 versie 1.1 (c) 
KEMA Nederland B.V. 

Naam van de berekening: Heense Hoeve alternatief 1 
Gemaakt op: 29-06-2007 15:42:13 
Rekentijd: 0:00:29 
Naam van het bedrijf: Heense Hoeve alternatief 1 

Berekende ruwheid: 0,130 m 
Meteo stat i on : Schiphol 

Brongegevens: 
Volgnr. Bron ID X-coord. Y-coord. EP 

Hoogte 

1 Stal 1 76 773 403 321 6,2 
2 Stal 2 76 717 403 326 6,2 
3 Stal 3 76 703 403 331 6,2 
4 Stal 4 76 687 403 337 6,2 
5 Stal 5 76 673 403 341 6,2 
6 Stal 6 76 657 403 347 6,2 

Geur gevoelige locaties: 
Volgnu GGLID Xcoordinaat 
mmer 
7 Heensedijk 19 77 625 
8 Heensedijk 49 77 780 
9 Langeweg 3 77 527 
10 Camping De Uitkijk 77 856 
11 Langeweg 1 76 820 
12 Heensemolenweg 23 75 906 
13 Heensemolenweg 8 76 195 
14 Heensemolenweg 6 76 208 
15 Heensemolenweg 27 76 286 
16 Heensemolenweg 29 76 374 
17 Heensemolenweg 33 76 462 
18 Heensediik 15 77 327 

Gem. EP Diam. EP Uittr. 

Geb. snelh. 

hooote 

4,8 2,2 2,55 
4,8 2,2 2,84 
4,8 2,2 3,12 
4,8 2,2 3,12 
4,8 2,2 2,84 
4,8 2,2 2,55 

Ycoordinaat Geurnorm 

403 005 2,00 
402 965 2,00 
402 669 2,00 
402 969 2,00 
402 947 8,00 
402 640 8,00 
403 331 8,00 
403 396 8,00 
403 766 8,00 
404 027 8,00 
404 224 8,00 
403 709 8,00 

E-

Aanvraag 

13 200 
14 400 
15 600 
15 600 
14 400 
12 600 

Geurbela 
sting 

1,31 
1,05 
1,39 
0,94 
10,64 
0,70 
4,95 
4,42 
2,69 
2,24 
1,66 
1,63 

Geur-, ammoniak- en Blk-onderzoek 
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Gegenereerd op: 29-06-2007 met V-STACKS Vergunning Release 1/12/2006 versie 1.1 (c) 
KEMA Nederland B.V. 

405100 

404600 

404100 

y 

403600 

403100 

12 

402600 
75500 76000 

Geur-, ammoniak- en Blk-onderzoek 

Rapport, versie 9 

- 15 

17 

16 

'& 
~ 

76500 

x 

- 81 .4 -

Heense Hoeve alternatief 1 

18 

77000 

71 

77500 78000 

982774.01/R0009/Nijm 

10 juli 2007 



nnn 
n • n - · 
uuu 

llOYA~ HAHCOll 

Bijlage 2 
lnvoerbestand verspreldingsberekeningen Besluit 

luchtkwaliteit voorgenomen activiteit (stofreductie 90°/o) 

Geur-, ammoniak- en Blk-onderzoek 
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Vootgenomen activiteit (90% stofreductie) 
Bnm Emissiekental Em1ss1ekental Bron D1eren Reductie Tijdsduur per 

emiss1ekental door dag 
maarreael 

Attiviteit Omschniv1m1 Comoonenten fald1eriuurl foromilel raantan f%1 fuur/daal 
Vleesvarkensstal 1 Dieren PM10 0,0348 - [1] 1 056 90 24 
Vleesvarkensstal 2 Oieren PM10 0,0348 . f11 1 152 90 24 
Vleesvarkensstal 3 Dieren PM10 0.0348 . [1] 1 248 90 24 
Vleesvarkensstal 4 Oieren PM10 0.0348 . rn 1 248 90 24 
Vleesvarkensstal 5 Oieren PM10 0,0348 - [1] 1 152 90 24 
Vleesvarkensstal 6 Oieren PM10 0,0348 - fl] 1 008 90 24 
Bron Emiss1ekental Emissiekental Bron Af te leggen Gemiddelde Trjdsduur per 

emiss1ekental afstand snelheid dag 

Activi~eit Omschriiv1oa Comoonenren fa/uurl fa/k\/Vh] fm/24hl [km/uur] [uurfdool 
Werkzaamheden op terrein Vrachtwaaenltr PM10 7.48 - [1] . 13 3,50 
13ron Emiss1ekental Em1ssiekental Bron Af te leggen Gemiddelde Tijdsduur per 

emiss1ekental afstand snelheid dag 

Activiteit O.mschriivlna Comoonenten fuM<Ml fnik\Nhl [m/24hl fkm/wrl ruur/daal 
Aanvoer voer Vrachtwaaens PM10 0 546 . f21 400 13 0,06 
Personenvervoer Personenauto'~ PM10 0 070 . [21 400 13 0.12 
Laden van varkens Vrachtvvaaens PM10 0,546 - r21 400 13 0.03 
Lassen van varkens VrachbNaciens PM10 0.546 . r21 400 13 0 06 
Laden van mest Tractoren PM10 0.466 - f21 750 13 0,28 
Bron Emissiekental Emissiekental Bron Af te leggen Gemiddelde Tijdsduur per 

emiss1ekental afstand snelheid dag 

Act1viteit Omschri'vina Cornoonenten faluurl fq/k\l\lhl fm/24hl fkmluurl ruur/daal 
Werkzaamheden oo terrein Vrachtwaae11/tr N02 18,600 - f21 . 13 3.50 
Bron Emiss1ekental Em1ssiel<ental Bron Af te leggen Gemiddelde Tijdsduur per 

emiss1ekental afstand snelhe1d dag 

ActM~e1t Omsc:hrav111a Comaonenten faNl<Ml fn/k\/Vh] fm/24hl fl<rn/uurl fuur/d=l 
Aanvoer voer \/rachtwaaens N02 18.600 . [21 400 13 0,06 
Personenvervoer Personenauto'' N02 0.648 f2l 400 13 0.12 
Laden van varkens Vrachtwaaens N02 18.600 . [21 400 13 0,03 
Lassen van varkens Vrachtwaoens N02 18.600 - f21 400 13 0.06 
Laden van mest Tractoren N02 12.952 [21 750 13 0,29 
Bronnen 
[1] RIVM rapport 288 en handreiking Besluit luchtkwaliteit en \leehouderijen 

1r21 CAR II S Jonkers. S Teeu\Nlsse. 'Handleldint1 CAR II versie 5 0, TNO-rappon '2006-A-R007818. maart 2006, TNO 

Aantal dagen Totale Aantal 
per iaar emissieduur voertuig.en 

fdaa/ iaarl ruren/iaarl faantall 
365 8760 . 
365 8760 . 
365 8760 -

365 8760 -
365 8760 . 
365 8160 . 

Aanta1 dagen Totale Aantal 
per iaar emissieduur voertuigen 

fda!I/ iaar] [urenfjaar] [aantal/24hl 
365 1278 1 

Aantal dagen Tolllle Aantsl 
per jaar emissieduur voertu1gen 

fdaa/ iaarl furenltaarl faantal/24hl 
365 22 2 
365 45 4 
365 11 1 
365 22 2 
365 105 5 

Aantal dagen Totafe Aantal 
per jaar emissieduur voertuigen 

fdaa/ iaarl furen/iaarl faantal/24hl 
365 1278 1 

Aantal dagen Totale Aantal 
per 1aar emissieduur voertrngen 

fdaa/ iaarl furen/13arl r aantaJ/24hl 
365 22 2 
365 45 4 
365 11 1 
365 22 2 
365 105 5 

Aantal km 

IV.m/iasrl 
. 
-
-
. 
-
-

Aantal km 

kmii,aarl: 
. 

Aantal km 

llrmfiaarl 
292 
584 
146 
292 

1 369 
Aar'ltal km 

fkm/,aarl 

-
.lltantal km 

fkh1.liaarl 
292 
584 
146 
292 

1.369 

ono 
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Emissie Emissie 

rarluurl lka/iaarl 
3,67 32 .19 
4.01 35.12 
4 34 38 05 
4,34 38,05 
4.01 35,12 
3,51 30.73 

Emrssie Emissie 

[~/daa] fka/iaarl 
26 9.56 

Em1ssie Emissie 

[qr/uurl fkQiiaarl 
7,10 0 16 
0,91 0,04 
7.10 0.08 
7.10 0.16 
6,06 0.64 

Em Issie Enirssle 

fw/uurl rh,aflaarl 
65 23.76 

Emissie Emissie 

far/uur] [k[i{ja-atl 
241 80 5.43 
8 42 0,38 

241.80 2.i2 
241,80 5.43 
168.38 17,73 
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Bijlage 3 
lnvoerbestand verspreidingsberekeningen Besluit 

luchtkwaliteit voorgenomen activlteit 
(worst case situatie: stofreductie 70°/o) 
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Worst case situatie voorgenomen activiteit (70% stofreductle) 

Bron Em1ssiekental Emiss1ekental Bron D1eren Reductie Tijdsd.uur per 
emissie'kental door dag 

maatreael 
Act:Mteit Omschriivina Componenten fa/dier/uurl foromilel faantall fo/ol ruur/daal 
Vleesvarkensstal 1 Dieren PM10 0.0348 . [1] 1 056 70 24 
Vleesvarkensstal 2 Dieren PM10 0 0348 . [1] 1.152 70 24 
Vleesvarkensstal 3 Dieren FM10 0 0348 - f1l 1 248 70 24 
Vleesvarkensstal 4 D1eren PM10 0.0348 [1] 1 248 70 24 
Vleesvarkensstal 5 Dieren PM10 0.0348 . f1l 1 152 70 24 
Vleesvarkensstal 6 Dieren PM10 0,0348 - [1] 1 008 70 24 
Bron Emissiekental Emissiekental Bron Af te leggen Gemiddelde Tijdsduur per 

emissrekental afstand snelheid dag 

Activiteit OmschriMna Componenten fa/uurl fafkWh] fm/24h] [kmluurl fuuridaal 
Werkzaamheden op terrein Vracht;vaaen/tr PM10 7,48 - f1l - 13 3,50 
Bron Emissiekental Emissiekental Bron Mteleggen Gemiddelde Todsduur per 

emtSS1eke.ntal afstand snelheid dag 

Activlteit Omschriivina Comoonenten fa/VKMI fg/kWhl fml24hl [km/uurl fuuridaal 
Aanvoervoer Vrachb/Vaaens PM10 0 546 . f21 400 13 0 06 
Personenvervoer Personenauto's PM10 0 070 . [21 400 13 0,12 
Laden van varkens Vrachb/Vaoens PM10 0,546 . r21 400 13 0,03 
Lassen van varkens Vrachtvvaaens PM10 0.546 . [21 400 13 0,06 
Laden van mest Tractoren PM10 0.466 . [21 750 13 0,29 
Bron Emiss1ekental Emissiekental Bron Afteleggen Gemiddelde Tijdsduur per 

emss1ekental afstand snelheid dag 

Activileit Omschriiv1na Comoonenten fa/uurl ~alkWhl rm/24hl fkrnfu1;rl fuur/daal 
Werkzaamheden op terrein Vracht;vaaenitr N02 18,600 . r21 . 13 3.50 
Brun Emissiekental Emiss1eke11tal Bron Af te leggen Gemiddelde Tijdsduur per 

emissiekental afstand snelheid dag 

Activiteit Omschriivmq Comoonenten raNKMJ rall<.Whl fm/24hl fkm/uurl ruur/daq] 
Aanvoer voer Vrachmaaens N02 18.600 - f21 400 13 0.06 
Personenvervoer Personenauto'~ N02 0.648 - r21 400 13 0.12 
Laden van varkens Vracht;vaaens N02 18.600 . [2] 400 13 0,03 
Lassen van varkens Vracht\!11aaens N02 18.600 . 121 400 13 0 06 
Laden van mest Tractoren N02 12,952 . r21 750 13 0,29 
Bronnen 
[1] RIVM rapport 289 en handreiking Besluit luchtkwaliteit en Veehouderijen 

1r21 CAR II: S. Jonkers, S. Teeuwisse. 'Handleiding CAR II versie 5 0, TNO-rapport 2006-A-R0078/B, maart 2006, nJo 

Aantal dag;en Totate Aantal 
per 1aar emissieduur voertuigen 

fda.uf 1aarl ruren!iaarl raantan 
365 8760 . 
365 8760 . 
365 8760 . 

365 8760 . 
365 8760 . 
365 8760 -

Jl,antal dagen Totale Aan.tal 
per 1aar emissieduur voertuigen 

fdaa/ iaarl [uren/jaarl [aantal/24hl 
365 1278 1 

Aantal dagen Totale Aantal 
per 1aar em1ss11!duur \<oertui!i)en 

fda!}I iaarl ruren~aarl raantali24.h1 
365 22 2 
365 45 4 
365 11 1 
365 22 2 
365 105 5 

Aantal dagen Tolale Aantal 
per1aar emlss1eduur voertuigeo 

[dagl 1aarl ruren/iaarl faantal/24hl 
365 1278 1 

Aantal dagen Totale Aan.tal 
per Jaar emiss1eduur voertuigen 

[daQ/ iaarl furenliaar] faantal!24hl 
365 22 2 
365 45 4 
365 11 1 
365 22 2 
365 105 5 

' 

Aar\tal km 

fkm11aarl 

. 

. 

Jl.antal mi 

fl<ml iraarl 
. 

Aanta1I km 

fkmM!'arl 
292 
584 
146 
292 

1 369 
Aantaf km 

r~ml1aarl 
. 

Aantal km 

fkm/laarl 
292 
584 
146 
292 

1 369 
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Emissie Emissie 

farluurl fkWiaarl 
11 ,02 96.58 
12,03 105,36 
13 .. 03 114.14 
13,03 114,14 
12.03 105.36 
10.52 92.19 

Emi!lsie Emissie 

fqfdaal fkiJ/iaarl 
26 9.56 

Em1ssie Emissie 

far/uurl f!\Ql1aarl 
7 10 0 16 
0 91 0 04 
7.10 0.08 
7.10 0.16 
6,06 0.64 

em!ssie Emfssie 

rar/uwrl fka/'aarl 
65 23.76 

Emissie Emissie 

fgr/uurl fka/laarl 
241.80 5 43 
8,42 0.38 

241.80 2.72 
241 .80 5.43 
168,38 17.73 
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BiJ.lage 4 
lnvoerbestand verspreidingsberekeningen ammoniak 

voorgenomen activiteit 95% NH3 reductie + 85% NH3 reductie 
alternatief 1 95% NH3 reductie 
alternatief 2 85% NH3 reductie 

Geur- , ammoniak- en Blk-onderzoek 
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Voorgenomen activiteit (chemische luchtwasser 95% NH3 reductie + combiwasser 85% NH3 reductie) 

Boon Dieren Bron Emiss1ekental Emissiekental 
RmissiRkRnt;,I 

ICV-systeem (96% ammoniakredLJctie) 

ACtP.;iteit OmschriMna faantafl Comoonenten f-1 fka NH3/dierolaats/iaarl fka NH3/dierplaats/iaarl 
Vleesvarkensstal 1 Dieren 1.056 NH3 [11 1 0 05 
Vleesvarkensstal 2 Dieren 1.152 HN3 [11 1 0,05 
Vleesvarl<ensstal 3 Oieren 1 248 NH3 r1l 1 0,05 
Vleesvarkensstal 4 Dieren 1.248 NH3 r11 1 0,05 
Vleesvarkensstal 5 Dieren 1.152 NH3 [1] 1 0,05 
Vleesvarkensstal 6 Dieren 1.008 HN3 [1] 1 0,05 
Bron Dieren Bron 

emissiekental 

ActiYiteit Omschrijvjnq [aantal] Componenten f-1 
De Boed kippenstal 1l Dieren 9.248 NH3 [1) - -
1) De berekende ammoniak hoeveelheid betreft een afname. Dit heeft te maken met het feit dat ammoniakrechten ziin ctekocht van bedriif De Boed 

' 
Emissiekental Totafe 

RmissiRrl1u1r 
(85% amnmniakredLJct1e) 

fka NH3/drerplaats/iaarl [ LJrenliaar l 
0,0075 8760 
0 0075 8760 
0,0075 8760 
0,0075 8760 
0,0075 8760 
0,0075 8760 

Emissiekental Totale 
emissieduur 

fka NH3/dierolaatsliaarl (urenfiaa1rl 
0,315 8760 

onn 
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Emissie 

llmfLJwrl [kaltaarl 
0.001 7.92 
0 001 8.64 
0,001 9,36 
0.001 9.36 
0,001 8,64 
0,001 7,56 

Emissie 

fkolwrl [ka/iaarl 
0,333 2 913 



Alternatief2 (combiwasser 85% NH3 reductie} 

Bron Dieren Bron Emissiekental Emissiekental Totale 
ernissiekental emissieduur 

ICV-systeem (85% ammoniakreductie) 

Activiteit Omschriivinq raantall Componenten r-1 fko NH3/dierolaatsflaarl rkn NH3/diemlaats(laarl f yren/iaarl 
Vleesvarkensstal 1 Dieren 1.056 t~H3 f 1 l 1 0, 15 8760 
Vleesvarkensstal 2 Dieren 1.152 Hr-.13 f 1 l 1 0,15 8760 
Vleesvarkensstal 3 Dieren 1.248 ~JH3 f 11 1 0,15 8760 
Vleesvarkensstal 4 Dieren 1.248 NH3 [11 1 0,15 8760 
Vleesvarkensstal 5 Dieren 1.152 r-.JH3 f1l 1 0, 15 8760 
Vleesvarkensstal 6 Dieren 1.008 HN3 (1] 1 0,15 8760 
8ron Dieren Bron Emissiekental Totale 

emissiekental emissieduur 
Activiteit OmschrijvinQ raantall Comoonenten r-1 fkr:t NH3/dierplaatsfiaarl f u.ren/jaarl 

De Boed kippenstal 1
) Dieren 9.248 NH3 [1] - 0,315 8760 

1) De berekende ammoniak hoeveelheid betreft een afname. Dit heeft te maken met het feit dat ammoniakrechten zijn gekocht van bedrijf De Boed 
Bronn en . 
[1 l Regeling Ammoniak en Veehouderij van 1 mei 2002. 19 juli 2002. 13 april 2004 en 15 juli 2005. 

::in::i 
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Emissie 

fkq{uurl rl<Q/iaarl 
0,018 158,40 
0.D20 172,80 
0,021 187,20 
0.021 187,20 
0,020 172,80 
0,017 151,20 

Emissie 

fkQ{Uurl [kQfjaarl 
0,333 2.913 

I 
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Alternatief2 (chemlsche luchtwasser 95% NH3 reductie) 

Bron Dieren Bron Emissiekental Emissiekental Totale emiss,ieduur Emissie 
emissiekental 

ICV-svsteem (95% ammornal<reductie) 
AcfMteit Omschriiv1nq faantaO Componenten f-l fka NH3/dierolaats/i'aarl fkn NH3/di€ro!aatsliaarl furenliaarl !Kaluurl fkaliaarl 
Vleesvarkensstal 1 Dieren 1 056 NH3 r11 1 0,05 8760 0,006 52,80 
Vleesvarkensstal 2 Dieren 1 152 HN3 [11 1 0,05 8760 0,007 57 ,60 
Vleesvarkensstal 3 Dieren 1.248 NH3 f1l 1 0,05 8760 0 007 62,40 
Vleesvarkensstal 4 Dieren 1.248 NH3 f1l 1 0.05 8760 0,007 62,40 
Vleesvarkensstal 5 Dieren 1 152 NH3 [11 1 0,05 8760 0,007 57 ,60 
Vleesvarkensstal 6 Dieren 1 008 HN3 (1] 1 0,05 8760 0,006 50,40 

Bron Dieren Bron Emissiekentail Toliale emiss.ieduur Emissie 
emissiekental 

Act1viteit Omschriivinq [aantan Cornoonenten f-l fka NH3/d1erolaats/iaar] [uren/iaarl fka.luurl fkafiaarl 

De Boed kippenstal 1l Dieren 9.248 NH3 [1] - 0,315 8760 0,333 2.913 

1) De berekende ammoniak hoeveelheid betreft een afname Dit heeft te maken met het feit dat ammonrakrechten zijn gekocht van bedrijf De Boed 
Bronnen 

11 Reqelinq Ammoniak en Veehouderi1 van 1 mei 2002, 19 juli 2002, 13 april 2004 en 15 juli 2005 . , 
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Bijlage 5 
Scenariobestanden verspreidingsberekeningen Besluit 

luchtkwaliteit 
voorgenomen activiteit 90% stofreductie 
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Voorgenomen activiteit 90% stofreductie 

KEMA STACKS VERSIE 2007.1 
Release 19 juni 2007 

Stof-identificatie: 

starttijd: 9:37:13 

FIJN STOF 

datum/tijd journaal bestand: 3-7-2007 12:38:20 
BEREKENINGRESULTATEN 

jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 4 ug/m3 
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PMlO zijn gecorrigeerd voor zeezoutbijdrage 
met 6 dagen 
PMlO-Overschrijdingsdagen gecorrigeerd met 3 voor harmonisatie met CAR 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de actergrondconcentratie is bepaald : 76690 403370 
opgegeven emissie-bestand D:\Stacks70\Input\emis.dat 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend 1 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Gerekend is met het MNP scenario van RS2006 

Er is gerekend met geinterpoleerde achtergrond GCN-waarden 2002-2010 
versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voor het l e jaar; versie 28-03- 02 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 28-03-02 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 28-03-02 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 28 - 03-02 
identificatie van GCN-data voor het Se jaar; versie 28-03-02 

van 
van 
van 
van 
van 

GCN-waarden berekend op opgegeven coordinaten: 76689.9 403370.5 
opgegeven achtergrondcorrectie (voor dubbeltelling) 0.0000 
opqeqeven referentiejaar: 2007 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd : 31-12-1999 24:00 h 

Aantal uren waarmee gerekend is 43800 

1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor
lokatie 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mrn) FIJN STOF 

1 (-15- 15) : 2370.0 5.4 3.9 112.35 22.2 
2 ( 15- 45) : 2394.0 5.5 4. 1 90.70 25.3 
3 ( 45- 75) : 3851.0 8.8 4.7 99.20 30.5 
4 ( 75-105): 2724. 0 6.2 3.9 84.75 35.6 
5 (105-135): 2680.0 6.1 3.7 257.10 32.7 
6 (135-165): 2947.0 6.7 4.0 303.90 29.1 
7 (165-195): 4280.0 9.8 4.8 476.25 24.7 
8 (195-225): 6064.0 13.8 5.5 734.70 23.0 
9 (225-255): 5783.0 13.2 6.2 790.45 21. 3 

10 (255-285): 4603.0 10.5 5.2 498.70 19.8 
11 (285-315): 3318.0 7.6 4.7 298.85 19.1 
12 (315 - 345): 2786.0 6.4 4. 2 165.05 19.0 
gemiddeld/som: 43800.0 4.8 3912.10 24.6 (zonder zeezoutcorrectie) 

lengtegraad: 5.0 
breedtegraad: 52.0 
Bodemvochtigheid-index 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) 0.20 

Geen percentielen berekend 
1681 Aantal receptorpunten 

Terreinruwheid receptor gebied [m] 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie 
Hoogte berekende concentraties (m] 

0.1000 
windrichtingsafhankelijk genomen 

1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3] : 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks : 

Geur-, ammoniak- en Blk-onderzoek 
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Coordinaten 
Datum/tijd 

(x,y) 76790, 403270 
(yy, mm, dd, hh) 1999 12 18 15 

Aantal bronnen 12 

********* Brongegevens van bron 1 
** BRON PLUS GEBOUW ** vleesvarkenstal 1 

X-positie van de bron [m] 76733 
Y-positie van de bron [rn] 403321 
kortste zijde gebouw [rn] 94.9 
langste zijde gebouw [rn] 96.0 
Hoogte van het gebouw [m] 6.2 
Orientatie gebouw [graden] 20.0 
x_coordinaat van gebouw [m] 76733 
y_coordinaat van gebouw [m] 403321 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 6.2 
Inw. schoorsteendiameter (top) 2.21 
Uitw. schoorsteendiameter (top) 2.25 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0.1 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] 9.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] 2.6 
Rookgas-temperatuur [K] 297.0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bron 2 
** BRON PLUS GEBOUW ** vleesvarkenstal 2 

X-positie van de bron [m] 
Y-positie van de bron [m] 
kortste zijde gebouw [m] 
langste zijde gebouw [m] 
Hoogte van het gebouw [m] 
Orientatie gebouw [graden] 
x_coordinaat van gebouw [m] 
y_coordinaat van gebouw [m] 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) 
Inw. schoorsteendiameter (top) 
Uitw. schoorsteendiameter (top) 

76717 
403326 

94.9 
96.0 

6.2 
20.0 

7671 7 
403326 

[m] 6. 2 
2.21 
2.25 

9.00 
2.55 

297.00 
0.14 

43800 

0.000001021 

0.00001021 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 10.00 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 2.84 
Temperatuur rookgassen (K) 297.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.15 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001114 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0.1 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] 10.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] 2.8 
Rookgas-temperatuur [K] 297.0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000002135 

*~•••**• Brongegevens van bron 3 
** BRON PLUS GEBOUW ** vleesvarkenstal 3 

X-positie van de bron [m] 
Y-positie van de bron [mJ 
kortste zijde gebouw [m] 
langste zijde gebouw [m] 
Hoogte van het gebouw [m] 
Orientatie gebouw [graden] 
x_coordinaat van gebouw [m] 
y_coordinaat van gebouw [m] 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) 
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Inw. schoorsteendiameter (top) 
Uitw. schoorsteendiameter (top) 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 

2.21 
2.25 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW) : 0.2 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] : 11.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s) 3.1 
Rookgas-temperatuur [K) 297.0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

•~·~··•*? Brongegevens van bran 4 
** BRON PLUS GEBOUW ** vleesvarkenstal 4 

X-positie van de bran [m] 76687 
Y-positie van de bron [m] 403337 
kortste zijde gebouw [m) 94.9 
langste zijde gebouw [m) 96.0 
Hoogte van het gebouw [m) 6.2 
Orientatie gebouw [graden) 20.0 
x_coordinaat van gebouw [m] 76687 
y_coordinaat van gebouw [m) 403337 
Schoorsteenhoogte (tov maai veld) [m] 6 . 2 
Inw. schoorsteendiameter (top) 2.21 
Uitw. schoorsteendiameter (top) 2 . 25 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW) : 0.2 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] 11.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] 3.1 
Rookgas-temperatuur [K) 297.0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bron 5 
** BRON PLUS GEBOUW ** vleesvarkenstal 5 

X-positie van de bran [m) 76673 
Y-positie van de bran [ml 403341 
kortste zijde gebouw [m) 94.9 
langste zijde gebouw [m) 96.0 
Hoogte van het gebouw [m) 6.2 
Orientatie gebouw [graden) 20.0 
x_coordinaat van gebouw [m] 76673 
y_coordinaat van gebouw [m] 403341 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m) 6 . 2 
Inw. schoorsteendiameter (top) 2.21 
Uitw. schoorsteendiameter (top) 2 . 25 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0.1 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] 10.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] 2.8 
Rookgas-temperatuur [K] 297.0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

*'******** Brongegevens van bron 
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11. 00 
3.12 

297.00 
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43800 

0.000001206 

0.000003341 

11. 00 
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297.00 
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43800 

0.000001206 

0.000004547 

10.00 
2.84 
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** BRON PLUS GEBOUW •• vleesvarkenstal 6 

X-positie van de bron [m] 
Y-positie van de bron [m] 
kortste zijde gebouw [m] 
langste zijde gebouw [m] 
Hoogte van het gebouw [m] 
Orientatie gebouw [graden] 
x_coordinaat van gebouw [ml 
y_coordinaat van gebouw [m] 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) 
Inw. schoorsteendiameter (top) 
Uitw. schoorsteendiameter (top) 

76657 
403347 

94.9 
96. 0 
6.2 

20.0 
76657 

403347 
[m] 6.2 

2 . 21 
2 . 25 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 9.00 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 2 . 55 
Temperatuur rookgassen (K) 297.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 . 14 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000009740 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0.1 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] 9.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] 2.6 
Rookgas-temperatuur [Kl 297.0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000006635 

********* Brongegevens van bron 7 
** PUNTBRON ** Vrachtwagen/tractor 

X-positie van de bron [m] 76751 
Y-positie van de bron [m] 403421 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 1.5 
Inw. schoorsteendiameter (top) 29.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top) 30.00 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 . 05 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 . 00 
Temperatuur rookgassen (K) 283 . 00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 . 00 
Aantal bedrijfsuren: 6368 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000002100 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] 0.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.0 
Rookgas-temperatuur [K] 283.0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000006845 

********* Brongegevens van bron 
** PUNTBRON ** Aanvoer voer 

X-positie van de bron [m] 
Y-positie van de bron [m] 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 
Inw. schoorsteendiameter (top) 
Uitw. schoorsteendiameter (top) 

8 

76751 
403421 

1. 5 
10 . 00 
10 . 50 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] 0.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.0 
Rookgas-temperatuur [K] 283.0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

T • 7 ~~~· - ~ Brongegevens van bron 9 
** PUNTBRON ** Personenvervoer 
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X-positie van de bron [m) 76751 
Y-positie van de bran [m) 403421 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m) 1.5 
Inw. schoorsteendiameter (top) 10.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top) 10.50 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0.05 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0.00 
Temperatuur rookgassen (K) 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 204 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000250 
Warmte output-schoorsteen [MW) 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s) 0.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.0 
Rookgas-temperatuur [K) 283.0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000007067 

********* Brongegevens van bron 10 
** PUNTBRON ** Laden van varkens 

X-positie van de bran [ml 76751 
Y-positie van de bron [ml 403421 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m) 1.5 
Inw. schoorsteendiameter (top) 10. 00 
Uitw. schoorsteendiameter (top) 10.50 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW) 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s) 0.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s) 0.0 
Rookgas-temperatuur [K) 283.0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bron 11 
** PUNTBRON ** Lassen van varkens 

X-positie van de bron [m) 76751 
Y-positie van de bron [m) 403421 
Schoorsteenhoogte (tov maai veld) [m) 1. 5 
Inw. schoorsteendiameter (top) 10.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top) 10.50 

0 . 05 
0.00 

283.00 
0.00 

56 

0.000001970 

0. 000007264 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0.05 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0.00 
Temperatuur rookgassen (K) 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 120 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001970 
Warmte output-schoorsteen [MW) 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s) 0.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s) 0.0 
Rookgas-temperatuur [K) 283.0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000007461 

********* Brongegevens van bron 
** PUNTBRON ** Laden van 

X-positie van de bron [ml 
Y-positie van de bron [m) 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) 
Inw. schoorsteendiameter (top) 
Uitw. schoorsteendiameter (top) 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren 
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Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren Cm/s) 
Temperatuur rookga$sen (K) 
Gem . warmt~ emiss.ie over bedrijfsuren (Mvl) 
Aantal bedrijfsuren : 
(Bedrijfsuren zijn uren met een ernissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen (MW] : 0.0 
Rookgasdebiet (nor.maal m3/s] : 0.1 
Uittree sneJ.heid rookgassen (m/sJ 0 . 0 
Rookgas-temperatuur (Kl : 283.0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

Geur-, ammoniak· en Blk-onderzoek 

Rapport, versie 9 - 85.6 -

0 . 00 
283 . 00 
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Voorgenomen activiteit 70% stofreductie (worst case scenario) 

KEMA STACKS VERSIE 2007.1 
Release 19 juni 2007 

Stof-identificatie : 

starttijd: 12:38:44 

FIJN STOF 

datum/tijd journaal bestand: 3-7-2007 15:34:27 
BEREKENINGRESULTATEN 

jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 3 ug/m3 
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PMlO zijn gecorrigeerd voor zeezoutbijdrage 
met 6 dagen 
PM10-0verschrijdingsdagen gecorrigeerd met 3 voor harmonisatie met CAR 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de actergrondconcentratie is bepaald : 76690 403370 
opgegeven emissie-bestand D:\Stacks70\Input\emis.dat 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Gerekend is met het MNP scenario van RS2006 

Er is gerekend met geinterpoleerde achtergrond GCN-waarden 2002-2010 
versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identif icatie van GCN-data voor het le jaar; versie 28-03-02 van 1.1 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 28-03-02 van 1.1 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 28-03-02 van 1.1 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 28-03-02 van 1.1 
identificatie van GCN-data voor het 5e jaar; versie 28-03-02 van 1.1 
GCN-waarden berekend op opgegeven coordinaten: 76689.9 403370.5 
opgegeven achtergrondcorrectie (voor dubbeltelling) 0.0000 
opgegeven referentiejaar: 2007 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd : 31-12-1999 24:00 h 

Aantal uren waarmee gerekend is 43800 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor
lokatie 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF 

1 (-15- 15) : 2370.0 5.4 3.9 112. 35 22.2 
2 ( 15- 45) : 2394.0 5.5 4.1 90.70 25.3 
3 ( 45- 75) : 3851.0 8.8 4.7 99.20 30.5 
4 ( 75-105): 2724.0 6.2 3.9 84.75 35.6 
5 (105-135): 2680.0 6.1 3.7 257.10 32.7 
6 (135-165): 2947.0 6.7 4. 0 303.90 29.1 
7 (165-195): 4280.0 9.8 4.8 476.25 24.7 
8 (195-225): 6064.0 13.8 5.5 734.70 23.0 
9 (225-255): 5783.0 13.2 6.2 790.45 21. 3 

10 (255-285): 4603.0 10.5 5.2 498.70 19.8 
11 (285-315): 3318.0 7.6 4.7 298.85 19.1 
12 (315-345): 2786.0 6.4 4.2 165.05 19.0 
gemiddeld/som: 43800.0 4.8 3912.10 24.6 (zonder zeezoutcorrectie) 

lengtegraad: 5.0 
breedtegraad: 52.0 
Bodemvochtigheid-index 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) 0.20 

Geen percentielen berekend 
Aantal receptorpunten 1681 
Terreinruwheid receptor gebied [m] 0.1000 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
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Hoogte berekende concentraties [m] 1. 5 

[J rJ [:] 

nen 
UL.JU 
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Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3] 21.59944 (incl. zeezoutcorrectie) 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid : 22.10165 (incl. zeezoutcorrectie) 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks : 264.29770 

Coordinaten (x,y) 76790, 403270 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh) 1999 12 18 15 

Aantal bronnen 12 

********* Brongegevens van bron 1 
** BRON PLUS GEBOUW ** vleesvarkenstal 1 

X-positie van de bron [m] 
Y-positie van de bron [m] 

76733 
403321 

kortste zijde gebouw [m] 94.9 
langste zijde gebouw [ml 96.0 
Hoogte van het gebouw [m] 6.2 

20.0 
76733 

Orientatie gebouw [graden] 
x_coordinaat van gebouw [m] 
y_coordinaat van gebouw [m] 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 
Inw. schoorsteendiameter (top) 
Uitw. schoorsteendiameter (top) 

403321 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 

6.2 
2.21 
2.25 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (rn/s) 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0.1 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] 9.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] 2.6 
Rookgas-temperatuur [Kl 297.0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bron 2 
** BRON PLUS GEBOUW ** vleesvarkenstal 2 

X-positie van de bron [m] 
Y-positie van de bron [m] 

76717 
403326 

kortste zijde gebouw [m] 
langste zijde gebouw [ml 
Hoogte van het gebouw [rn] 

94.9 
96.0 

6.2 
20.0 

76717 
403326 

Orientatie gebouw [graden] 
x_coordinaat van gebouw (m] 
y_coordinaat van gebouw [m] 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) (m] 
Inw. schoorsteendiameter (top) 
Uitw. schoorsteendiameter (top) 
Gem. volurneflux over bedrijfsuren (Nm3) 

6.2 
2.21 
2.25 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een ernissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0.1 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] 10.0 
Uittree snelheid rookgassen [rn/s] 2.8 
Rookgas-temperatuur [KJ 297.0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bron 3 
** BRON PLUS GEBOUW ** vleesvarkenstal 3 

X-positie van de bron [rn] 
Y-positie van de bron [m] 
kortste zijde gebouw [rn ) 
langste zijde gebouw [m j 
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Hoogte van het gebouw [m] 6.2 
Orientatie gebouw [graden] 20.0 
x_coordinaat van gebouw [m] 76703 
y_coordinaat van gebouw [m] 403331 
Schoorsteenhoogte (tov maai veld) [m] 6. 2 
Inw. schoorsteendiameter (top) 2.21 
Uitw. schoorsteendiameter (top) 2.25 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 11.00 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.12 
Temperatuur rookgassen (K) 297.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.17 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0. 000003620 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0.2 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] 11.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] 3.1 
Rookgas-temperatuur [K] 297.0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000010020 

·· ~ •·~·•• Brongegevens van bron 4 
** BRON PLUS GEBOUW ** vleesvarkenstal 4 

X-positie van de bron [m] 76687 
Y-positie van de bron [m] 403337 
kortste zijde gebouw [m] 94.9 
langste zijde gebouw [m] 96.0 
Hoogte van het gebouw [m] 6.2 
Orientatie gebouw [graden] 20.0 
x_coordinaat van gebouw [ml 76687 
y_coordinaat van gebouw [m] 403337 
Schoorsteenhoogte (tov maai veld) [m] 6. 2 
Inw. schoorsteendiameter (top) 2.21 
Uitw. schoorsteendiameter (top) 2.25 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 11.00 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.12 
Temperatuur rookgassen (K) 297.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.17 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0. 000003620 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0.2 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] 11.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] 3.1 
Rookgas-temperatuur [KJ 297.0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000013640 

********* Brongegevens van bron 5 
** BRON PLUS GEBOUW ** vleesvarkenstal 5 

X-positie van de bron [m] 76673 
Y-positie van de bron [m] 403341 
kortste zijde gebouw [m] 94.9 
langste zijde gebouw [m] 96.0 
Hoogte van het gebouw [m] 6.2 
Orientatie gebouw [graden] 20.0 
x_coordinaat van gebouw [ml 76673 
y_coordinaat van gebouw [m] 403341 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 6 . 2 
Inw. schoorsteendiameter (top) 2.21 
Uitw. schoorsteendiameter (top) 2.25 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 10.00 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 2.84 
Temperatuur rookgassen (K) 297.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.15 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000003340 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0.1 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] 10.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] 2.8 
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Rookgas-temperatuur [Kl 297.0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000016980 

********* Brongegevens van bron 6 
** BRON PLUS GEBOUW ** vleesvarkenstal 6 

X-positie van de bron [m] 76657 
Y-positie van de bron [m] 403347 
kortste zijde gebouw [m] 94.9 
langste zijde gebouw [m] 96.0 
Hoogte van het gebouw [m] 6.2 
Orientatie gebouw [graden] 20.0 
x_coordinaat van gebouw [m] 76657 
y_coordinaat van gebouw [m] 403347 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 6.2 
Inw. schoorsteendiameter (top) 2.21 
Uitw. schoorsteendiameter (top) 2.25 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 9.00 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 2.55 
Temperatuur rookgassen (K) 297.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.14 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000002920 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0.1 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] : 9.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] 2.6 
Rookgas-temperatuur [K] 297.0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000019900 

********* Brongegevens van bron 7 
** PUNTBRON ** Vrachtwagen/tractor 

X-positie van de bron [m] 
Y-positie van de bron [m] 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 
Inw. schoorsteendiameter (top) 
Uitw. schoorsteendiameter (top) 

76751 
403421 

1. 5 
29.50 
30.00 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] : 0.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.0 
Rookgas-temperatuur [K] 283.0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bron 9 
** PUNTBRON ** Aanvoer voer 

X-positie van de bron [m] 76751 
Y-positie van de bron [m] 403421 
Schoorsteenhoogte (tov maai veld) [m] 1. 5 
Inw. schoorsteendiameter (top) 10.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top) 10.50 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] 0.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.0 
Rookgas-temperatuur [K] 283.0 
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cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000023970 

********* Brongegevens van bron 9 
** PUNTBRON ** Personenvervoer 

X-positie van de bron [m] 76751 
Y-positie van de bron [m] 403421 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 1.5 
Inw. schoorsteendiameter (top) 10.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top) 10.50 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0.05 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0.00 
Temperatuur rookgassen (K) 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 204 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000250 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] 0.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.0 
Rookgas-temperatuur [K] 283.0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000024220 

********* Brongegevens van bron 10 
** PUNTBRON ** Laden van varkens 

X-positie van de bron [m] 76751 
Y-positie van de bron [m] 403421 
Schoorsteenhoogte (tov maai veld) [m] 1. 5 
Inw. schoorsteendiameter (top) 10.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top) 10.50 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0.05 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0.00 
Temperatuur rookgassen (K) 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 56 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001970 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] 0.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.0 
Rookgas-temperatuur [KJ 283.0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000026190 

********* Brongegevens van bron 11 
** PUNTBRON ** Lassen van varkens 

X-positie van de bron [m] 76751 
Y-positie van de bron [m] 403421 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 1.5 
Inw. schoorsteendiameter (top) 10.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top) 10.50 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0.05 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0.00 
Temperatuur rookgassen (K) 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 120 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001970 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] 0.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0.0 
Rookgas-temperatuur [Kl 283.0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000028160 

********* Brongegevens van bron 12 
** PUNTBRON ** Laden van mest 

X-positie van de bron [ml 
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Y-pos~tie van de bron lmJ : 403421 
Schoorsteenhoogte Ctov maaiveldl lml 1 . 5 
Inw. schoorsteendi.ameter (top) : 10 . 00 
Uitw . schoorsteendiameter (top) : 10.50 
Gem . volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren Cm/s) 
Temperatuur rookgassen (Kl 
Gem. Harmte emissie over bedrijfsuren (Ml'H 
Aantal beorijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddel de emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen !MW) : 0.0 
Rookqasdebiet (normaal m3/s) : O.l 
Uit.t.re.e snelheid rookgassen fm/s] 0.0 
Rookgas-temperatuur (KJ : 283 . 0 

cumUlatieve emissie over alle voorgaande bronnen : 

Geur-, ammoniak· en Blk-onderzoek 
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Bijlage 6 
Scenariobestanden verspreidingsberekeningen ammoniak 

enkel Heense Hoeve (voorgenomen activiteit) 
enkel Heense Hoeve (alternatief 1) 
enkel Heense Hoeve (alternatief 2) 

enkel de Boed 
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Enkel Heense Hoeve (voorgenomen activiteit) 

KEMA-STACKS VERSIE 2006 
Release 2006, 22 augustus 2006 

starttijd: 16:36:42 
datum/tijd journaal bestand: 29-6-2007 17:52:51 
GASDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 
BEREKENINGRESULTATEN 

Stof-identificatie: NH3 

Meteologie-bestand: D:\KEMA Stacks 62\input\schipholl9952005.bin 
opgegeven emissie-bestand D:\KEMA Stacks 62\Input\emis.dat 
Alleen bron(nen)-bijdragen berekend! 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd 1- 1-2001 1:00 h 
Ei nd datum/tijd : 31-12-2005 24:00 h 

Aantal uren waarmee gerekend is 43824 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor
lokatie 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) NH3 

1 (-15 - 15) : 2039.0 4.7 3.6 141.70 
2 ( 15- 45) : 2431.0 5.5 4.2 159.20 
3 ( 45- 75): 3766.0 8.6 4.3 156.60 
4 ( 75-105): 3136.0 7.2 3.8 109.55 
5 (105-135): 2421.0 5.5 3.7 248.25 
6 (135-165): 3540.0 8.1 3.9 309.80 
7 (165-195): 4233.0 9.7 4.4 554.60 
8 (195-225): 5659.0 12.9 5.4 993.50 
9 ( 225-255) : 4673.0 10.7 7.2 656.90 

10 (255-285): 4520.0 10.3 5.8 469.95 
11 (285-315) : 3898.0 8.9 5.0 446.45 
12 (315-345): 3508.0 8.0 4.3 353.75 
gemiddeld/som: 0.0 4.8 4600.25 

lengtegraad: 5.0 
breedtegraad: 52.0 
Bodemvochtigheid-index 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) 0.20 

Geen percentielen berekend 
1681 Aantal receptorpunten 

Terreinruwheid receptor gebied [m) 
Terreinruwheid [m) op meteolokatie 
Hoogte berekende concentraties [m] 

0.1000 
windrichtingsafhankelijk genomen 

1. 5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3) : 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid : 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks : 

Coordinaten (x, y) : 76890, 403270 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh) 2001 9 2 22 

Aantal bronnen 6 

********* Brongegevens van bron 1 
** PUNTBRON ** Vleesvarkensstal 1 

X-positie van de bran [m) : 
Y-positie van de bran [m] : 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) 
Inw. schoorsteendiameter (top) 
Uitw. schoorsteendiameter (top) : 

76733 
403321 

[m) 
2.21 
2.25 

6.2 

0.0 0010 
0 . 00517 
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Gem. volumeflux over bedrijfsuren {Nm3) 9.00 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 2.55 
Temperatuur rookgassen (K) 297.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren {MW) 0.14 
Aantal bedrijfsuren : 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: {kg/s) 0.000000 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0.1 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] 9.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] 2.6 
Rookgas-temperatuur [K] 297.0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000000 

********* Brongegevens van bran 2 
** PUNTBRON ** Vleesvarkensstal 2 

X-positie van de bran [ml 76717 
Y-positie van de bran [ml 403326 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 6.2 
Inw. schoorsteendiameter (top) 2.21 
Uitw. schoorsteendiameter (top) 2.25 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 10.00 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 2.84 
Temperatuur rookgassen (K) 297.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.15 
Aantal bedrijfsuren : 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0.2 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] 10.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/sl 2.8 
Rookgas-temperatuur [Kl 297.0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000001 

********* Brongegevens van bron 3 
** PUNTBRON ** Vleesvarkensstal 3 

X-positie van de bran [m] 76703 
Y-positie van de bron [m] 403331 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml 6. 2 
Inw. schoorsteendiameter (top) 2.21 
Uitw. schoorsteendiameter (top) 2.25 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 11.00 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.12 
Temperatuur rookgassen (K) 297.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.17 
Aantal bedrijfsuren : 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/ s) 0.000000 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0 .2 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] 11 . 0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] 3 .1 
Rookgas-temperatuur [Kl : 297 . 0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000001 

********* Brongegevens van bran 4 
** PUNTBRON ** Vleesvarkensstal 4 

X-positie van de bran [m] 76687 
Y-positie van de bran [ml 403337 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml 6.2 
Inw. schoorsteendiameter (top) 2.21 
Uitw. schoorsteendiameter (top) 2.25 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 11.00 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.12 
Temperatuur rookgassen (K) 297.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.17 
Aantal bedrijfsuren : 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000 

Geur-, ammoniak- en Blk-onderzoek 
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WarrnLe output-schoorsteen (MW] : 
Rookgasdebiet (normaal m3/s) : 
Uitlree s nelheid rookgassen (m/s] 
Rookgas- temperatuur (K) : 

0 . 2 
11.0 

3 . 1 
297. 0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen : 

·•···· ••· Brongegevens van bron 5 
~ · PUNTBRON ~· Vleesvarkensstal 5 

X-positie van de bron (m) : 76673 
Y-positie van de bron Im] : 403341 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) (m) 6 . 2 
Inw. schoorsteendiameter (top) : 2 . 21 
Uitw. schoorsteendiameter (top) : 2 .25 
Gem . volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 
Gem . ulttree s nelheid over bedrijfsuren (m/s) 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem . warmte emissie over bedri jfsuren IMWJ 
Aantal bedri j fsuren : 43824 

0 . 000001 

10.00 
2 . 8~ 

297.00 
0 . 15 

(Bedri jfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000 
Warmte output- schoorsteen (MW) : 0 . 2 
Rookgasdebiet (normaal mJ/s ) : 10 . 0 
Uittree snelheid rookgassen (m/s] 2 . 8 
Rookgas-temperatuur fKJ : 297 . 0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

•····~-·~ Brongegevens van bron 6 
• • PUNTSRON •• Vleesvarkensstal 6 

X-positie van de bron f m) : 76657 
Y-positie van de bron Im) : 403347 
Schoorsteenhoogte (tov maai veld) Im) 6 . 2 
Inw. schoorsteendiameter (top) : 2 . 21 
Uitw. schoorsleendiameter (top) : 2 . 25 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 
Gem. u i ttree snelheid over bedrijfsuren (m/s} 
Temperatuur rookgassen (Kl 
Gem . warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 
1\antal bedri jfsuren : 43824 

0 . 000001 

9 . 00 
2.55 

297.00 
0.14 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gernidclelde emissie over bedrijfsuren: (kq/s ) 0.000000 
Warmte output-schoorsteen [MW] : 0 . 1 
Rookgasdebiet (normaal m3/~J : 9 . 0 
Uittree snelheid rookgassen (m/s] 2.6 
Rookgas- Lemperatuur IK} : 297.0 

cumulatieve emissie over alle voor9aande bronnen: 

Geur·, ammoniak- en Blk-onderzoek 
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Enkel Heense Hoeve (alternatlef 1) 

KEMA-STACKS VERSIE 2006 

Release 2006 , 22 augustus 2006 

starttijd: 8 : 28 : 59 

datum/tijd journaal bestand: 13-2-2007 9 : 42 :56 

GASDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 

BEREKENINGRESULTAl'EN 

Stof-identificatie: NH3 

Meteologie-bestand : D: \KEMA Stacks 62\inpuL\schipholl9952005.bin 

opgegeven emissie- bestand D: \KEMA Stacks 62\Input\emis.dat 

Alleen bron(nen)-bijdragen berekend! 

Doorgerekende (meteo)periode 

Start daLum/tijd 1- 1-2001 1 : 00 h 
Eind datum/tijd : 31-12-2005 24 : 00 h 

Aantal uren waarmee gerekend is 43824 

ano 
__ n • o _ . 

uuu 

•O••' Hattco~ 

De windroos : frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren , \) op receptor

lokatie 

gem. windsnelheid, neerslagsom en gem . achtergrondconcentraties (ug/m3 ) 

sektor(van-tot) uren \ ws neerslag(mm) NH3 

1 (-15- 151 : 2039 . 0 4 . 7 3 . 6 141 . 70 

2 ( 15- 45) : 2431. 0 5.5 4 . 2 159.20 

3 ( 45- 75): 3766.0 8.6 4 . 3 156.60 

4 ( 75-105) ; 3136.0 7 . 2 3 . 8 109.55 

5 (105-135) : 2421. 0 5 . 5 3.7 248 . 25 

6 (135-165) : 3540.0 8.1 3 . 9 309 . 80 
7 (165-195): 4233 . 0 9 . 7 4 . 4 554.60 

8 (195-225) : 5659 . 0 12.9 5 . 4 993.50 

9 (225-255) : 4673 . 0 10.7 7 . 2 656.90 

10 (255-285) : 4520.0 10.3 5 . 8 469.95 

11 (285-315) : 3898 . 0 8.9 5.0 446.45 

12 (315-345) : 3508 . 0 8.0 4 .3 353.75 

gemiddeld/som: o.o 4 . 8 4600.25 

lengtegraad : 5.0 

breedtegraad : 52 . 0 

Bodemvochtigheid-index 1.00 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) 0.20 

Geen percentielen berekend 

Aantal receptorpunten 1681 
Terreinruwheid receptor gebied (ml 0.1000 

Terreinruwheid (ml op meteolokatie wlndrichtingsafhankelij~ genomen 

Hoog~e berekende concentraties [m] 1 .5 

Gemiddelde ve1-dwaarde concentratie (ug/m3J 

hoogste gem. concentratiewaarde in het grid : 

Geur-, ammoniak- en Blk-onderzoek 
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Hoogste uurwaarde concentratie in tiJdreeks : 1 .40670 

Coordinaten (x,y) : 76890, 403270 

Datum/tijd (yy,mm,dd,hh ) 2001 9 2 22 

Aantal bt"onnen 6 

• • • · • • • · • Biongegevens van bron l 

•• PUNTBRON Vleesvarkensstal l 

X-positie van de bron (ml : 76733 

Y-positie van de bron [ml : 403321 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) (m) 6 . 2 

Inw. schoorsteendiameter (top) : 2.21 

Uitw. schoorsteendiameter (top) : 2.25 

Gem . volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 9.00 

Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 2.55 

Temperatuur rookgassen (Kl 297 . 00 

Gem. warmte emissie over bedrij!suren (MN) 0.14 

Aantal bedrijfsuren : 43824 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0 . 000002 

Wannte output-schoorsteen (M\ol) : 0 . 1 

Rookgasdebiet (normaal m3/s) : 9 . 0 

Uittree snelheid rookgassen (m/sl 2 .6 

Rookgas-temperatuur !Kl : 297 . 0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

· ·*~·•*•• Brongegevens van bron 2 

• • PUNTBRON Vleesvarkensstal 2 

x -positie van de bron (m) : 

Y-positie van de bron Lm] : 

76717 

403326 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) fm] 

I nw . schoorsteendiameter (top) : 2.21 

Uitw . schoorsteendiameter (top) : 2 . 25 

6.2 

0 .000002 

Gem. volumeflux over bedriJfsuren (Nm3) 10 . 00 

Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (m/sl 2.84 

Temperatuur rookgassen (K) 297 . 00 

G~. wannte emissie over bedrijfsuren {MW) 0.15 

Aantal bedrijfsuren : 43824 

(Bedrijfsuren zijn uren meL een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0 . 000002 

\olarmte output-schoorsteen (MW} : 0 .2 

Rookgasdebiet (normaal m3/s] : 10.0 

U1ttree snelheid rookgassen (mis] 2.8 

Rookgas-temperatuur (KJ : 297.0 

cumulatieve emissie oveT alle voorgaande bronnen: 

·· ···~~· · Brongegevens van bron 3 

• • PUNTBRON Vleesvarkenss~al 3 

X-positie van de bron (m} 

Y-positie van de bron (ml 

Geur-, ammoniak- en Blk-onderzoek 
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Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml 
Inw. schoorsteendiarneter (Lop) : 
Uitw. schoorsteendiameter (top) : 

2.21 
2.25 

6.2 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 11.00 
Gem . uitlree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. watmte emissie over bedrijfsuren (MW) 

Aantal bedrijfsuren : 43824 

3 . 12 
297 . 00 

0.17 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000002 
warmLe output-schoorsteen (MW] : 0 . 2 
Rookgasdebiet (normaal m3/s) : 11 . 0 
Uittree snelheid rookgassen (m/s) 3.1 
Rookgas-temperatuur IKI : 297.0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000005 

•·•· ·· • •· Brongegevens van bron 4 

•• PUNTBRON ~· Vleesvarkensstal 4 

X-pos itie van de bron (m) : 76687 
Y-positie van de bron (m] : 403337 

Schoorsteenhoogte ftov maaiveld) [ml 6.2 
Inw. schoorsteendiameter (top) : 2.21 
Uitw. schoorsteendiarneter (top) : 2.25 
Gem . volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 11.00 
Gern . uittree soelheid over bedrijfsuren (m/s) 3 .12 
Temperatuur rookgassen (K) 297.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.17 
Aantal bedrijfsuren : 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0 . 000002 
Warmce output-schoorsteen (MW) : 0 . 2 

Rookgasdebiet [normaal m3/s ] : 11.0 
Oittree snelheid rookgassen (m/s) 3.1 
Rookgas-temperatuur (Kl : 297.0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000007 

Bronge9evens van bron s 
-. . PUNTBRON Vleesvarkensstal 5 

X-positie van de bron (ml : 76673 
Y-positie van de bron (ml : 403341 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 6 . 2 
Inw. schoorsteendiameter (top) : 2 . 21 
Uitw . schoorsteendiameter (top) : 2 . 25 
Gem . volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 10 . 00 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/sl 2.84 
Temperatuur rookgassen <Kl 297.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.15 

Aantal bedrijfsuren : 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren : lkg/s) 0. 000002 
Warmte output-schoorsteen [MW ] : 0 . 2 

Geur-, ammoniak- en Blk-onderzoek 
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Rook9asdebiet lnormaal m3/s) : 

Uittree snelheid rookgassen (m/ s) 

Rookgas-Lemperatuur (K) : 

10 . 0 

2 . 8 

297 . 0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

·····•••• Brongegevens van bron 6 

•• PUNTBRON Vleesvarkensstal 6 

X-positie van de bron (m) : 
Y-positie van de bron (m) : 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveldl 

Inw . schoorsteendiameter (top) : 

Uitw . schoorsteendiameter (top) : 

Gem . volumeflux over bedrij!suren 

76657 

403347 

(ml 
2 . 21 

2 . 25 
(Nm3) 

6 . 2 

0.000009 

9.00 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/sl 2 . 55 

Temperatuur rookgassen <Kl 297.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 . 14 

Aantal bedri j!suren : 43824 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > Ol 

9emiddelde eroissie over bedrijfsuren : (kg/s) 0 . 000002 

Warmte output-schoorsteen (MW] : O. l 

Rookgasdebiet Lnormaal m3/sl : 9 . 0 

Uittree snelheid rookgassen [m/s) 2 . 6 

Rook9as-temperatuur (K ] : 297 . 0 

cumulatieve emissie over alle voor9aande bronnen: 

Geur-, ammoniak- en Blk-onderzoek 
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Enkel Heense Hoeve (alternatief 2) 

KEMA- STJl.CKS VERSIE 2006 

Release 2006 , 22 augustus 2006 

starttijd: 8 : 40:11 

datum/ti j d j ournaal bestand : 16-2-2007 9:56 : 17 

GASDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENlNG 

BEREKENINGRESULTATEN 

Stof-identificatie: NH3 

Meteologie-bestand: D:\KEMA Stacks 62\ i nput\schi pholl9952005.bin 

opgegeven emi ssi e- bestand D:\KEMA Stacks 62\Input\emi s.dat 

Alleen bron(nen)-bijdragen bei:-ekend! 

Doorgerekende (meteo)peri ode 

Start datum/t i jd 1- 1- 2001 1 : 00 h 

Eind datum/ ijd : 31-12- 2005 24 : 00 h 

Aantal uren waai:-mee gerekend is 43824 

DOD 
-.n • n.,... 

L uu 
•OYAI. HAjll(OJI 

De 1~indroos: frekwentie van voorlcomen van de wi ndselctoren (uren, \) op receptor

lokatie 

gem . windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties {ug/m3) 

sektor(van-tot) uren ' WS neerslag(mm) Nii3 

l (-15- 15) : 2039.0 4.7 3.6 141. 70 

2 ( 15- 45) : 2431 . 0 5.5 4.2 15 9 . 20 

3 ( 45- 75) : 3766.0 8.6 4 . 3 156 . 60 

4 ( 75-105) : 3136 . 0 7.2 3.8 109.55 

5 (105-1 35) : 2421.0 5.5 3 . 7 248 . 25 

6 (135-1 65): 3540 . 0 8 . 1 3 . 9 309 . 80 

7 (165- 195) : 4233.0 9 . 7 4 . 4 554 . 60 

8 (195-225) ; 5659.0 12.9 5.4 993.50 

9 (225-255) : 4673.0 10 . 7 7 . 2 656 . 90 

10 (255- 285) : 4520.0 10 . 3 5.8 469.95 

11 (285- 315) : 3898.0 8.9 5.0 446 . 45 

12 (315- 345): 3508.0 8.0 4 . 3 353.75 

gemi ddel-d/som: o.o 4.8 4600.25 

lengtegi:-aad: 5 . 0 

.breedtegraad: 52.0 

Bodemvochtigheid- index 1 . 00 

Albedo (bodem1•eerkaatsingscoeffic i ent) 0 . 20 

Geen percentielen berekend 

Jl.antal recep orpunten 1681 

Terreinruwhei d receptor gebied [m) 0 . 1000 

Terreinruwheid [ml op meteolokatie windrichtingsafhanke.l i jk genomen 

Hoogte berekende concentraties [m ] 1 . 5 

Geur-, ammoniak- en Blk-onderzoek 
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Gemiddelde veldwaarde concentratie lug/m3J : 0 .00205 

hoogste gem. concentratiewaarde in het grid : 0 . 10366 

HoogsLe uurwaarde concentratie i n tijdreeks : 4.21757 

Coordinaten (x, yl : 76890, 403270 

Datum/tijd (yy , mm,dd, hh) 2001 9 2 22 

Aantal bronnen 6 

• •••• • •·· Brongegevens van bron 1 

~ · PUNTBRON Vleesvarkensstal 1 

X-positie van de bron [ml : 76733 

Y-positie van de bron (m] : 403321 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) (m) 6 . 2 

Inw. schoorsteendiameter (top) : 2.21 

Uitw. schoorsteendiameter (top) : 2 . 25 

Gem . volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/sl 

Temperatuur rookgassen (Kl 

Gem . warmte emissie over bedri)fsuren (MW) 

AanLal bedrijfsuren : 43824 

9 . 00 

2 . 55 

297.00 

0.14 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 01 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren : (kg/s) 0 . 000005 

Warmte output-schoorsteen IMW] : 0.1 

Rookgasdebiet [normaal m3/s) : 9 . 0 

Uittree snelheid rookgassen [m/s) 2 . 6 

Rookgas-temperatuur (K) : 297.0 

cumulaLieve emiss~e over alle voorgaande bronnen : 

····~···· Brongegevens van bron 2 
•• PUNTBRON Vleesvarkensstal 2 

X-positie van de bron [ml : 

Y-positie van de bron Im] : 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveldl 

Inw. schoorsteendiameter (top) : 

Uitw. schoorsteendiameter (top) : 

76717 

403326 

(ml 

2 . 21 

2.25 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 

6.2 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 

Temperatuur rookgassen (Kl 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 

Aantal bedrijfsuren : 43824 

0 . 00000!> 

10.00 

2.84 

297.00 

0.15 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > OJ 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren : (kg/s) 0 . 000005 

Warmte output-schoorsteen (MW) : 0 . 2 

Rookgasdebiet lnormaal m3/s) : 10 . 0 

Uittree snelheid rookqassen (m/s] 2 . 8 

Rookgas-temperatuur (KJ : 297 . 0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen : 0 . 000011 

••••• • •• • Brongegevens van bron 3 

•• PUNTBRON · ~ Vleesvarkensstal 3 

ana 
n • n....,,., 
uuu 
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X-positie van de bron [m) 

Y-positie van de bron [ml 

76703 

403331 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m) 

Inw. schoorsteendiameter (top) 

Uitw. schoorsteendiameter (top) 

2.21 

2.25 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 

6.2 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 

Temperatuur rookgassen (K) 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 

Aantal bedrijfsuren 43824 

11. OD 

3.12 

297.00 

0.17 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006 

Warmte output-schoorsteen [MW) 0.2 

Rookgasdebiet [normaal m3/s) 11.0 

Uittree snelheid rookgassen [m/s) 

Rookgas-temperatuur [Kl 

3.1 

297.0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bran 4 

** PUNTBRON ** Vleesvarkensstal 4 

X-positie van de bran [ml 76687 

Y-positie van de bran [m) 403337 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m) 6. 2 

Inw. schoorsteendiameter (top) 

Uitw. schoorsteendiameter (top) 

2.21 

2.25 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 

Temperatuur rookgassen (K) 

0. 000016 

11.00 

3.12 

297.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.17 

Aantal bedrijfsuren 43824 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0 . 000006 

Warmte output-schoorsteen [MW) 0.2 

Rookgasdebiet [normaal m3/s) 11.0 

Uittree snelheid rookgassen [m/s) 

Rookgas-temperatuur [K l 

3.1 

297. 0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bran 5 

** PUNTBRON ** Vleesvarkensstal 5 

X-positie van de bron [ml 

Y-positie van de bron [m) 

76673 

403341 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m) 

Inw. schoorsteendiameter (top) 

Uitw. schoorsteendiameter (top) 

2.21 

2.25 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 

6.2 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 

Temperatuur rookgassen (K) 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 

Aantal bedrijfsuren 43824 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

Geur-, ammoniak- en Blk-onderzoek 
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9emiddelde emissie over bedrijfsuren : (kg/s) 

0 . 2 
10 . 0 

2 . 8 
297 .o 

0.000005 
Warrnte output-schoorsteen (MW) : 
Rookgasdebiet (normaal m3/sJ : 
Oittree snelheid rookgassen (m/s ) 
Rookgas-temperatuur (KJ : 

cumulatieve emissie over alle voorqaande bronnen: 

· ~ · ~ ···· · Bron9egevens van bron 6 
• • PUNTBRON ~· Vleesvarkensstal 6 

X-positie van de bron (m) : 76657 
Y-positie van de bron (m) : 40334? 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveldl [ml 6 . 2 
Inw . schoorsteendiameter (top) : 2.21 
Uitw. schoorsteendiameter (top) : 2 . 25 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 
Gem. uittree sneJ.heid over bedriJfsuren (m/s) 
Temperatuur rookgassen (Kl 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 
Aantal bedrijfsuren : 43824 

0.000028 

9.00 
2 . 55 

297.00 
0 . 14 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s ) 0 . 000005 
Warmte output-schoorsteen (MW) : O. l 

Rookgasdebiet (normaal m3/sl : 9 . 0 
Uittree snelheid rookgassen (m/s ) 2 . 6 
Rookgas-temperatuur fK) : 297.0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 
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Rapport, versie 9 . 86.11 -

0 . 000033 
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Enkel de Boed 

KEMA-STACKS VERSIE 2006 

Release 2006, 22 augustus 2006 

starttijd : 21:33 : 13 

datum/tijd journaal bestand : 26-10-2006 22 : 07 : 12 

GASDEPOSIIIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 

BEREKENINGRESOLTAIEN 

Stof-i denti ficatie : NH3 

Meteologie-bestand: D: \KEMA Stacks 62\input\schipholl9952005.bin 

op9e9even emissie-bestand D:\KEMA Stacks 62\Inpu \emis .dat 

Al l een bron(nen) - bijdragen berekend! 

Ooorgerekende (meteo)periode 

Start datum/tijd L- 1-2001 1 : 00 h 

Eind datum/tijd : 31-12-2005 24 : 00 h 

Aantal ure11 11aarmee gerekend is 43824 

ari::i 
__ n • n~ 

u uu 
•OYAL HJIJt(Or. 

De windroos: 'frekwen ie van voorkomen van de windsektore1i (uren, %) op receptor

lokatie 

gem . wi ndsnelheid , nee rs lags om en gem . achtergrondconcentraties 

sektor(van- ot) uren ' ws neerslag(mm) NH3 

1 (-15- 15) : 2039 . 0 4 . 7 3 . 6 141.70 

2 ( 15- 45): 2431. 0 5.5 4 . 2 159 . 20 

3 ( 45- 75) : 3766 . 0 8.6 4. 3 156 .60 

4 ( 75-105) : 3136.0 7 . 2 3 . 8 109.55 

5 (105-135) : 2421. 0 5.5 3 . 7 248.25 

6 (135- 165) : 3540.0 8 . 1 3.9 309.80 

7 (165-195) : 4233 . 0 9.7 4.4 554.60 

8 (195-225) : 5659 . 0 12 . 9 5 .4 993 . 50 

9 (225-255 ) : 4673.0 10 . 7 7 . 2 656 . 90 

10 (255- 285) : 4520.0 10 . 3 5 .8 469.95 

11 (285-315) ; 3898 . 0 8 . 9 5.0 446.45 

12 (315-345): 3508.0 8 . 0 4 . 3 353 . 75 

gemiddeld/som : 0 . 0 4. 8 4600 . 25 

lengtegraad : 5.0 

breedtegraad ; 52.0 

Bodemvochtigheid-i 11dex l . 00 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) 0 . 20 

Percentielen voor 1-uurgemiddelde concentJ:aties 

In het percen ielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 

de percentielwaarden bet.rekking hebben , de hoge pe.rcentielen 

ku nnen bij een gering aantal berekeningsuren daa door 

minder nauwkeur ig zi j nl (laatste regel i n percentielbes and) 

Geur-, ammoniak- en Blk-onderzoek 
Rapport, versle 9 - 86, 12 . 

(ug/m3 ) 
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Aantal receptorpunten 1681 
Terreinruwheid receptor gebied (ml 0 .1000 
Terreinruwheid (m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 

Hoogte berekende concentraties (m} 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentralie (ug/m3] 0.00545 
hooqste gem . concentratiewaarde in het grid : 0.44873 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks : 21.45603 

Coordinaten (x, yl : 82890 , 409870 

Oatum/tljd (yy, mm, dd, hh) 

Jl.antal bronnen 

., •• • ••• • Brongegevens van bron 

•• PUNTBRON De Boed 

X-positie van de bron (m) : 

Y-positie van de bran (m} : 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) 
lnw . schoorsteendiameter (top) : 
Uitw . schoorsteendiameter (top) : 
Gem . volumeflux over bedrijfsuren 

2005 4 20 

1 

l 

83036 
409921 

(m) 2.0 

1.33 
1.35 
(Nm3) 

Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 
Aanlal bedrijfsuren : 43824 

22 

6.00 
4.70 

297.00 
0.09 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedriJfsuren: (kg/s) 0 . 000092 
Warmte output-schoorsteen (MW) : 0 . 1 

Rookgasdebiet (normaal m3/s} : 6 . 0 
Uittree snelheid rookgassen (m/s) 4.7 
Rookgas-temperatuur (Kl : 297 . 0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

Geur-, ammoniak- en Blk-onderzoek 

Rapport, versie 9 - 86.13 . 

0 . 000092 
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• n • n _ 
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Bijlage 13. Rapport Geurts adviseurs "Akoestisch rapport ten behoeve van 
agrarisch bedrijf de Heense Hoeve". 



Rapport 

Akoestisch onderzoek ten behoeve van agrarisch 
bedrijfDe Heense Hoeve aan de Heense Dijk te De 
Heen 

Datum Oss, 9 juli 2007 
Projectnurnrner 8.4579-27 
Behandeld door ing. A.M. van Esch I ing. F.P.M. 
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1 Inleiding 
In opdrachl van varkenshouderij 'de Hee11se Hoeve BV' is door Geurts Technisch Adviseurs BV 
een onderzoek uitgevoerd naar de geluidsernissic van deze inrichting gelegen aan de Heense Dijk te 
'De Heen ' Gemeente Steenbergen. 

llet onderzoek houdt verband met hel aanvragen van een rcvisievergunning Wet Milieubeheer. 

In het onderzoek zijn geluidsbronnen ge'inventariseerd en is op basis daarvan met cen 
overdrachtsmodel de geluiclsbelasting berekend op de diverse ontvangerpunten gelegen op de gevel 
van in de directe omgcving liggende woningen. 

De berekende geluidsbelasting op de ontvangerpunten wordt getoetst aan de gerneten waarden uit 
het rapport: • Akoestisch onderzoek naar het referentieniveau van het omgevingsgeluid nabij De 
Heense Hoeve BV (De Heen)' d.d. 28-08-2006 en/of de 1-Jandleiding lndustrielawaai en 
Vergunoingverlcning (gebiedstypering). 

Uet onderzoek is uitgevoerd volgens de "Handleiding Meten en Rekenen Jndustrielawaai" 1999 
(module C, methode 11.8) en met het rekenprograrnma inclustrielawaai Geonoise versie V5.20. 
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2 Bedrijfsomschrijving 

2.1 Algemeen 

De heer J. van de Borne vraagt voor de locatie gelegen aan de Heense Dijk te 'De Heen' een 
oprichtingsvergunning aan voor een varkenshouderij met vleesvarkens. De activiteiten van het 
agrarische bedrijf zijn grofweg het verzorgen en afmesten van vleesvarkens . 

De akoestisch relevante bedrijfsactiviteiten zijn: 
• Het gebruik van ventilatoren. 
• Het gebruik van de spoelplaats. (wasplaats vrachtwagens) . 
• Het laden en !assen van varkens. 
• Het lossen van voer. 
• Transportbewegingen t.b.v . het laden en lossen van varkens, het aanvoeren van veevoeders 

en het afvoeren van kadavers. 
• Het afvoeren van mest. 
• Het in werking hebben van de brijvoerkeuken. 

Ten gunste van de bestrijding van geur (en geluid) naar de omgeving, zijn op het ventilatiesysteem 
van de stal luchtwassers geplaatst acbter de ventilatoren. 
De situatie- en plattegrondtekening van bet agrariscbe bedrijf is in bijlage I weergegeven. 

2.2 Uitgangspunten 

In bet onderhavige rapport zijn de volgende uitgangspunten gebanteerd: 
• Plattegrondtekening van varkensbouderij de Heense Hoeve BY is afkomstig van Hendrix 

UTD te Boxmeer. 
• Het rapport 'Akoestiscb onderzoek naar bet referentieniveau van het omgevingsgeluid nabij 

De Heense Hoeve BY (De Heen)', rapport 2006-0140-G-Y, 28 augustus 2006 (gewijzigde 
versie) van de provincie Noord-Brabant. 

• Handreiking Industrielawaai en Yergunningverlening. 
Toetsing van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT en bet maximale 
geluidsniveau LA,max vindt plaats op de gevel van woningen gelegen in de directe omgeving 
van de inrichting. 

• Literatuurgegevens bronvem1ogens van diverse activiteiten conform onderzoek naar de 
geluidsemissie van enkele agrarische bedrijven en bedrijvigbeden uitgevoerd door de 
Inspectie Milieuhygiene van Limburg (maart 1996). 

• Het bronvermogen van de vracbtwagens en loader zijn bekend uit ervaring- en 
literatuurgegevens, te weten respectievelijk I 05,0 dB( A) en I 03,6 dB(A).Het aantal 
transportbewegingen, de rijroutes en bedrijfstijden van overige activiteiten zijn bekend uit 
informatie van J. van den Borne en/of adviseur van Hendrix UTD te Boxmeer. 

• Het maximale geluidsniveau bij bet verladen van varkens is vol gens onderzoek van Inspectie 
Milieuhygiene Limburg vastgesteld op 115,9 dB(A). Yoor transportbewegingen van zwaar 
materieel is uitgegaan van een maximale geluidsniveau van 110 dB(A), veroorzaakt door bet 
optrekken, ontlucbten van de remmen en dicbtslaan van portieren. 

• Het lossen van mengvoer met een bulkwagen vindt 2 maal per dag plaats gedurende 30 
minuten per keer in de dagperiode. 

• Mest wordt met een tractor met een vacuiimpomp 5 maal per dag in de dagperiode 
afgevoerd. Hiertoe zijn per dag IO transportbewegingen nodig. 

• Het laden van vleesvarkens vindt 2 maal per dag plaats met een vracbtwagen. Een vracbt 
wordt in de dagperiode geladen en de andere vracbt in de nacbtperiode (tussen 6.00 en 7.30 
uur s'ocbtends). 
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• De brijvoerkeuken is dagelijks in bedrijfvan 4.00 - 6.00 uur, van 10.00 - 12.00 uur en van 
16.00 - 18.00 uur. Hiertoe is van de brijvoerkeuken de gevel- en dakuitstraling berekend en 
in het berekeningsmodel ingevoerd (bijlage II). Op basis van ervaringsgegevens wordt 
uitgegaan van een binnenniveau van 80 dB(A). Volgens de Arbowet mag binnen een 
werkruimte het geluidsniveau niet meer bedragen dan 80 dB(A). In kader van worst-case 
scenario wordt er uitgegaan van een binnen geluidsniveau van 80 dB( A). 

• Van de aanwezige ventilatoren zijn aan de hand van literatuur- en ervaringsgegevens in 
soortgelijke situaties de bronvermogens bepaald. In het onderzoek is uitgegaan van de 
maxirnale belasting van de ventilatoren in de dagperiode. De ventilatoren worden meer of 
minder belast afhankelijk van de binnentemperatuur, hiertoe is in de nachtperiode uitgegaan 
van het draaien van de ventilatoren met een lagere capaciteit (toerentalverlaging). In de 
berekeningen is betreffende de ventilatie uitgegaan van een wanne zomerse dag waarin de 
ventilatoren in de dagperiode op het ingestelde maximum in bedrijf zijn en in de 
nachtperiode een lager toerental (ventilatie) benodigd is ten behoeve van de 
temperatuurregeling in de stallen. Derhalve draaien de ventilatoren in de nachtperiode nooit 
op vol vermogen, met name in de vroege morgen is het toerental al sterk gereduceerd (in 
verband met afkoeling in de avond en nacht). 

• De wasplaats wordt maxirnaal 30 minuten in de dagperiode gebruikt, om na het laden van 
varkens de laadklep van de vrachtwagen af te spuiten. 

• De overige in dit hoofdstuk niet vennelde transportbewegingen zijn verdisconteerd in de 
verkeersbewegingen die in de berekening zijn betrokken. Een overzicht van alle 
verkeersbewegingen is opgenornen in hoofdstuk 4. 

• Indirecte hinder als gevolg van aan- en afrijdend verkeer is berekend op de voorgevel van de 
bepalende woning (kortste afstand woning tot rijweg) gelegen aan De Heense Dijk 16 
conform het meet- en rekenvoorschrift wegverkeerslawaai 2002. In de berekeningen is 
uitgegaan dat de ontsluiting van de inrichting volledig Jangs deze woning plaatsvindt. 

• De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd voor de dag-, avond- en nachtperiode. 
In de overdrachtsberekeningen is uitgegaan van gesloten ramen en deuren. In het rekenmodel 
zijn harde bodemgebieden (terreinverharding en wegen) ingevoerd. Voor de overige 
gebieden is gel et op de aard van de omgeving uitgegaan van een bodemfactor van Br= 1,0 
(zacht). 

• De ontvangerhoogte van de ontvangerpunten is 1,5 meter boven maaiveld in de dagperiode 
en 5 meter boven maaiveld in de avond- en nachtperiode. 

• Voor het bedrijf zijn verschillende installaties mogelijk ten behoeve van het reinigen van de 
lucht. De voorgenomen installatie betreft een IC systeern met een combiwasser 85% en 
nageschakkelde chemische wasser 95%. Bij deze installaties zijnjaarlijks 6 vrachten met 
zuur nodig en warden er jaarlijks 13 vrachten met spuiwater worden afgevoerd. Tevens zijn 
er twee andere altematieven ten behoeve van het reinigen van de lucht. 

l. ICV-systeem met chemische luchtwasser 95%. Hiervoor zijn 6 vrachten zuur per 
jaar nodig en warden 8 vrachten met spuiwater afgevoerd. 

2. ICV-systeem met Combiwasser 85%. Jaarlijks worden 5 vrachten met zuur 
aangevoerd en 8 vrachten met spuiwater afgevoerd. 

Ten behoeve van de voorgenomen installatie zijn de meeste transportbewegingen nodig. Op 
I dag wordt I vracht met spuiwater en/ of 1 vracht met zuur aan en/of afgevoerd. Indien voor 
een ander altematiefwordt gekozen is het niet nodig om het rapport aan te passen aangezien 
de voorgenomen installatie de meeste transport bewegingen heeft. Deze transport 
bewegingen zijn gering en daarom verdisconteerd in de andere transportbewegingen, zie 
paragraaf 4.3 bedrijfsduur. 
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3 Geluidsvoorschriften 

3.1 Bestaande milieuvergunning 

Op 18 januari 2006 beeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan 
welke ertoe heeft geleid dat de milieuvergunning, d.d.30 maart 1999, van recbtswege is komen te 
vervallen. Derhalve is er geen sprake meer van vigerende geluidsvoorschriften. 

3.2 Opmerkingen met betrekking tot de te stellen grenswaarden 

De te stellen ricbt-/grenswaarden dienen te worden vastgesteld aan de hand van bet bepaalde 
referentieniveau. De Provincie Noord-Brabant beeft een onderzoek gedaan naar bet heersende 
referentieniveau van bet omgevingsgeluid. In bet rapport 'Akoestisch onderzoek naar bet 
referentieniveau van het omgevingsgeluid nabij De Heense Hoeve BV (De Heen)', rapport 
2006-0140-G-V, 28 augustus 2006 (gewijzigde versie), is het referentieniveau gedurende 3 t/m 31 
juli 2006 bepaald ter plaatse van de Heense Dijk en de Langeweg. In onderstaande tabel zijn de 
resultaten opgenomen zoals ze in hoofdstuk 5 'Conclusie' in gelijknamig rapport zijn venneld. 

Immissiepunt Dagperiode A vondperiode Nachtperiode 

(07 .00 - 19.00 uur) (19.00 - 23.00 uur) (23.00 - 07.00 uur) 

Heense Dijk nr. 16 40 dB(A) 38 dB(A) 37 dB(A) 

Langeweg nr. 1 32 dB(A) 34 dB(A) 29 dB(A) 

Tabet 1 Referentieniveau omgevingsge/uid De Heense Hoeve 

In dit onderzoek worden de richtwaarden voor de Heense Dijk 16 aangebouden zoals hierboven 
genoemd. Voor de overige geluidgevoelige besternrning zullen confom1 de gebiedstypering de 
ricbtwaarden van 40, 35 en 30 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode worden 
gehanteerd. 

Als richtwaarde voor de Lmax wordt gestreefd naar LAr,LT + 10 dB(A), waardoor de ricbtwaarden 
voor bet maximale geluidsniveau worden gesteld op respectievelijk 50, 45 en 40 dB(A) voor de 
dag-, avond- en nachtperiode. 

De hoogte van de ontvangerpunten is gehanteerd conform de genoemde Handreiking, te weten J ,5 
meter boven maaiveld in de dagperiode en 5 meter boven maaiveld in de avond- en nachtperiode. 

De berekeningen worden in dit onderzoek uitgevoerd volgens de nieuwe Handleiding Meten en 
rekenen industrielawaai 1999. 
De geluidsbelasting is voor een representatieve bedrijfssituatie berekend op ontvangerpunten 
gepositioneerd op de gevel van in de directe omgeving liggende woningen en vervolgens getoetst 
aan de te stellen grenswaarden conform de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening. 
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4 Rekenmodel 

Teneinde de geluidsbelasting op de ontvangerpunten gelegen op de gevel van in de directe 
omgeving liggende woningen te bepalen en te controleren, of aan de voorschriften kan warden 
voldaan en welke geluidsreducerende maatregelen eventueel noodzakelijk zijn, zijn 
overdrachtsberekeningen volgens de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999" 
uitgevoerd. Hiertoe zijn in een rekenmodel de bran-, object- en ontvangerpunten in coordinaten 
ingevoerd, voor de situatie waarvoor vergunning wordt aangevraagd. 
Met behulp van het rekenrnodel, aangevuld met specifieke bedrijfsvoeringgegevens, is op de 
ontvangerpunten bet te verwachten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT en het maximale 
geluidsniveau LA,max bepaald. De berekeningen zijn uitgevoerd voor de dag-, avond- en 
nachtperiode. De ontvangerhoogte voor de ontvangerpunten ligt 1,5 meter boven maaiveld voor de 
dagperiode en 5 meter boven maaiveld voor de avond- en nachtperiode. 

4.1 Overdrachtsberekeningen 

In een computermodel is vervolgens op diverse relevante ontvangerpunten het 
geluidsimmissieniveau L; berekend, als volgt: 

L; = LwR - Dgco - D1ucht - Drcfl - D schcrm - D bodcm - D vcg - D1mcin - Dtmis 

Vervolgens kan het langtijdgemiddeld deelgeluidsniveau LAcqi .LT warden bepaald met de formule: 

waarin: 
Cb = de bedrijfsduurcorrectieterm = I 0 log (Tb) I (To) 
Cm = de meteocorrectietenn 

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau per bedrijfstoestand (kortweg deelbeoordelingsniveau) 
LAri,LT word! voor elke afzonderlijke beoordelingsperiode als volgt bepaald: 

L Ari ,LT = LAcqi,LT + Kx 

Kx = toeslag voor tonaal of impuls geluid 

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau L Ar,LT wordt voor de verschillende 
beoordelingsperioden, te weten dag-, avond- en nachtperiode, vastgesteld uit de energetische 
sommatie van de deelbeoordelingsniveaus (LAri,LT). 

De etmaalwaarde komt overeen met de hoogste van de volgende waarden : 
L<lag, Lavond + 5 dB en Ln"c1i1 + 10 dB. 

M aximaal geluidsniveau 

Maximaal geluidsniveau LA,max = L;,max - Cm 
L;,inax = gemeten maximaal geluidsniveau. 
Cm =de meteocorrectieterm. 
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Puntbronnen 
Van de eerder genoemde geluidsbronnen is op basis van literatuurgegevens, o.a. van lnspectie 
Limburg, het bronvermogen bepaald als volgt: 

Lw = LAcq,T + 10log(4rtR2
) + Dbu<lcm 

Halve bol R < 20 m. 

waarin: 
= het geluidsvermogenniveau LwR 

LAeq,T 
R 

= het gemeten equivalente geluidsdrukniveau op afstand R van de bron 
= afstand tussen het meetpunt en het broncentrum 
= bodemdemping (halve bol Dba<lcm = -2 dB) 

4.2 Geluidsbronnen 

Op basis van ervaring- en literatuurgegevens zijn de volgende geluidsbronnen bepaald als volgt: 

Bronnummer Omschrijving Bronvermogen LwrA1 

01t/m18A* Ventilator Multifan 4E63NC 93,9 dB(A) 
19 Transport piek zwaar 110,0 dB(A) 
20 Bulkwagen lossen veevoer 103,2 dB(A) 
21 Laden/lossen varkens 103,0 dB(A) 
22 Laden/lossen varkens oiekgeluid 115,9 dB(A) 
23 Mestkelder leegzuigen (vacuilmpomp) 115,0 dB(A) 
24 Wasplaats 97,2 dB(A) 
25 Voorgevel brijvoerkeuken 59,4 dB(A) 
26 Ziigevel brijvoerkeuken 51,9 dB(A) 
27 Briivoerkeuken dak rechts 63 ,7 dB(A) 
28 Brijvoerkeuken dak links 63,7 dB(A) 
29 Lossen zuur 101,0 dB(A) 
30 Transport piek zwaar 110,0 dB(A) 

Mobiele bronnen 
MO! Vrachtwagen voer 105,0 dB(A) 
M02 Vrachtwagen laden varkens 105,0 dB(A) 
M03 Vrachtwagen Jossen varkens 105,0 dB(A) 
M04 Tractor 108,3 dB( A) 
MOS Personenauto 90,0 dB(A) 

* De ventilatoren zijn voor een /uchtwasser gesitueerd, hierdoor is op het bronvermogen een reductie van 
ldB(A) toegepast 
Tabel 2 Bronvermogens 

4.3 Bedrijfsduur 

Verkeersbeweqinqen 
De transportbewegingen die plaatsvinden bij agrarisch bedrijfHeense Hoeve BV hebben 
betrekking op vrachtwagen- en tractorbewegingen. De hiertoe op eigen terrein afte leggen routes 
zijn opgenomen als 'mobiele bronnen'. De transportbewegingen vinden hoofdzakelijk in de 
dagperiode plaats. Vrachtwagenbewegingen vinden plaats ten behoeve van het aan- en afvoeren 
van vee en de aanvoer van voer. Tractorbewegingen vinden plaats ten behoeve van de afvoer van 
mest op het terrein. In onderstaande tabellen is een overzicht opgenomen van de bij de Heense 
Hoeve BV plaatsvindende transportbewegingen. 
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Bron-

Activiteit Aantal voertuigen (vrachten) Aantal bewegingen 
per tiidseenheid ("heen en teruq") 

Aanvoer voer (MO!) Dagelijks 2 vrachten 4 
Laden varkens (M02) Wekeli_jks 2 vrachten 4 
Lossen varkens (M03) Wekelijks 1 vracht 2 
Laden mest (M04) Wisselend tot max. S vrachten 10 

per dag 
Personenvervoer (MOS) Dage!ijks 4 voertuigen 8 

Ophalen kadavers Wekelijks 3 vracht 6 
Aanvoer zuur Jaarlijks 6 vrachten (op I dag 12 

wordt I vracht gelost) 
Afvoer spuiwater Jaarlijks 13 vrachten (op ldag 26 

wordt op 1 dag I vracht 
geladen) 

Aanvoer propaan Jaarlijks 6 vrachten 12 
Tabe/ 3 Overzicht a/le p/aatsvindende transportbewegingen bij de Heense Hoeve BV 

Per dag vinden ten hoogste 28 transpo1tbewegingen plaats ten behoeve van de Heense Hoeve BV. ( 
Met kadave1transport wordt het 30 transportbewegingen, deze is meegenomen in de indirecte 
hinder) De mobiele bronnen MOl tot en MOS zijn in de berekening opgenomen. Voor de overige 
bewegingen kan worden gesteld dat deze als het ware zijn verdisconteerd in de mobiele bronnen 
MO! tot en met MOS. Het ophalen van kadavers, het aanvoeren van zuur en propaan en het 
afvoeren van spuiwater vinden alien in de dagperiode plaats. Dit houdt in dat de niet in de 
berekening betrokken transportbewegingen zijn verdisconteerd in de mobiele bronnen M03 
(wekelijks 1 vracht) en M04 (wisselend van 0 tot maximaal S vrachten per dag). 

Beschrijving Lengte Snelheid Afstand Aantal Aantal bewegingen 
nummer mobiele tussen puntbron 

MO! 

M02 

M03 

M04 

MOS 

bron v bronnen nen 
Y (km) (km/uur) (m) Daq Avond 

Vrachtwagen voer 0,323 10 25 14 2 2 

Vrachtwagen laden varkens 0,407 10 2S 17 2 0 

Vrachtwagen lossen 
0,40S 10 2S 17 2 0 

var kens 

Tractor 0,391 10 25 17 10 0 

Personenauto 0,374 10 25 16 8 0 

Tabel 4 Bedrijfsduur van de transportbewegingen in de dag- avond- en nachtperiode 

Overige geluidsbronnen 

Ventilatoren (bronnummer 01 - 1 BA) 

De 36 ventilatoren van de stallen hebben een bedrijfsduur van I 00% (continu), zowel in de 
dagperiode als in de avond- en nachtperiode. In verband met de automatische regeling van het 
toerental (capaciteit) van de ventilatoren leveren de ventilatoren in de avond- en nachtperiode 
minder luchtopbrengst door verlaging temperatuur binnen/buiten en derhalve produceren zij minder 
geluid. Uit specificatie van de maximale belasting van de ventilatoren tijdens een warme zomerse 
dag in relatie tot de capaciteit (luchtopbrengst) van de ventilatoren is geconcludeerd dat de 
ventilatoren in de nachtperiode op maximaal 80% van de capaciteit in bedrijf zijn. 
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In verband met de toerentalverlaging van 80% in de nachtperiode is een reductie toegepast van 
50log(n1/no) 501og0.80 = 4,85 dB. 
Om deze reductie rekentechnisch in het rekenmodel in te voeren is in de invoergegevens een 
bedrijfsduurcorrectie Cb van 4,85 dB toegepast. 
Daamaast is in de berekeningen een reductie van 7 dB op het bronvennogen toegepast vanwege de 
koppeling aan de chemische luchtwassers. Dit ten gevolge van de positionering van de ventilatoren 
voor de luchtwasser. In bijlage VI zijn de leveranciersgegevens van Multifan opgenomen. Het type 
4E63NC komt qua eigenschappen nagenoeg volledig overeen met type 4E63Q. Voor 
laatstgenoemde is (op 7 m afstand) een meetwaarde opgenomen van 68 dB(A). Dit komt overeen 
met een bronvermogen van 93,9 dB( A). 

Lassen bulkwagen veevaer (brannummer 20) 

Het lossen van een bulkwagen veevoer vindt 2 maal per dag plaats gedurende 30 minuten per keer. 
Het voer wordt 1 maal in de dagperiode gelost en 1 maal in de avondperiode. 

Laden/lassen varkens (bronnummer 21) 

Ten behoeve van het laden en !assen van vleesvarkens is gemiddeld 45 minuten per vracht 
benodigd. Tweemaal per week in de dagperiode I vrachtwagen en in de nachtperiode warden 1 
vrachtwagen met vee geladen. Het lossen van varkens vindt 1 maal per week plaats in de 
dagperiode. het laden en lossen van 1 vracht duurt 45 minuten. 

Mestke/der /eegzuigen (vacuumpamp) (bronnummer 23) 

Ten behoeve van het leegpompen van de mestkelders met behulp van een vacui.impomp is 
uitgegaan van het afvoeren van 5 vrachten per dag in de dagperiode. Per vracht is de vacutimpomp 
5 minuten in bedrijf. 

Wasplaats (bronnummer 23) 

In de berekeningen is uitgegaan dat de wasplaats 30 minuten in de dagperiode in gebruik is. 

Brijvaerkeuken (brannummer 25 t/m 28) 

De brijvoerkeuken is dagelijks in bedrijfvan 04.00- 06.00 uur, van 10.00 -12.00 uur en van 
16.00 - 18.00 uur. Hie11oe is de gevel- en dakuitstraling berekend en in het berekeningsmodel in 
gevoerd. 

Lassen zuur (brannummer 29) 
Gedurende 15 keer per jaar wordt ten hoogste eenmaal per dag zuur ten behoeve van de 
luchtwasser aangevoerd. Het lossen van zuur duurt een uur. De bijbehorende transportbeweging is 
verdisconteerd in de gemodelleerde transportbewegingen. 
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5 Resultaten 

50 Dverdrachtsberekeningen voor bepaling LAr,LT en LA ,max in RBD 

De invoergegevens van het rekenmodel zijn in bijlage III weergegeven. 
De resultaten van de overdrachtsberekeningen voor de bepaling van het gemiddelde geluidsniveau 
LAr,LT en maximale geluidsniveau LA.max op de ontvangerpunten gelegen op de gevel van de in de 
directe omgeving liggende woningen, in een representatieve bedrijfssituatie zijn in onderstaande 
tabel weergegeven. In bij !age IV is voor de ontvangerpunten een gedetailleerde weergave van de 
rekenresultaten, gesorteerd op etmaalwaarde, weergegeven. 

Dltvangerpunten Gemiddeld en maximaal ge/uidsniveau in dB(AJ 
Dagperiode Avondperiode CBchtperiode 

LAr.LT LA max LAr. LT LA m ax L~rlT L~ mov 

01 Heense Diik 16 achtergevel 38 52 36 50 32 50 
02 Heense Dijk 16 zijgevel 38 57 36 60 33 60 

Richtwaarde/grenswaarde 
40* 50170 38* 45/65 37* 40/60 

Heensedijk 16 
03 Heense Dijk 16A 35 47 33 44 30 48 
04 Heensemolenweg 33 29 42 27 37 23 42 
05 Heensemolenweg 27 32 44 30 40 26 45 
06 Heensemolenweg 8 27 32 30 32 26 33 
07 Heensemolenweg 6 28 31 31 32 26 32 
08 Langeweg 1 31 37 34 36 30 36 

Ric/itwaarde I Grenswaarde 40 50170 35 45165 30 40160 
* Referentieniveau van omgevingsgeluid bij Heense Dijk nr0l6 uit rapport04koestisch onderzoek naar het 
referentieniveau van het omgevingsgetuid nabij de Heense Hoeve BC) 18 augustus 20060 
Tabet 5 Getuidsniveaus LAr, LT en LA,max op ontvangerpunten 

Ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen zijn geen overschrijdingen van de richtwaarde 
voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. De richtwaarde voor het maximale geluidsniveau 
wordt overschreden op ontvangerpunten 0 I en 02 in de dag- en avondperiode en op 
ontvangerpunten 01 t/m 05 in de nachtperiode. De maxima le vergunbaar geachte waarden voor het 
maximale geluidniveau worden nergens overschreden. 
De bepalende bronnen in de dagperiode zijn voomamelijk de laad- en losactiviteiten. De bepalende 
bronnen in de avondperiode zijn het lossen van de bulkwagen veevoer en de ventilatoren. In de 
nachtperiode is het laden van varkens en de ventilatoren maatgevend. 
De transportpieken en de piek laden/lossen varkens zijn maatgevend voor het maximale 
geluidniveau in de dag-, avond- en nachtperiode. 

Tevens is ter plaatse van controlepunten op 50 meter van de grens van de inrichting de 
geluidsbelasting bepaald. Zie onderstaande tabel. 

Cbntrolepunten Gemiddeld en maximaal aeluidsniveau in dB( A) 
Daaoeriode 

L •• IT L. mox 

COl Controlepunt Noord 48 62 
C02 Controlepunt Oost 44 56 
C03 Controlepunt Zuid 50 39 
C04 Controlepunt West 41 40 
Tabet 6 Getwdsniveaus L, r,Lr en LA,max op controtepunten 
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Voor wat betreft de controlepunten op 50 meter van de grens van de inrichting is het toetsen aan 
grenswaarden niet relevant. De berekende waarden ter plaatse van de controlepunten kunnen 
eventueel voor controle doeleinden in de te verlenen milieuvergunning worden opgenomen. 

SQ Best Beschikbare Techniek (BBT) 

De richtwaarde voor het maximale geluidsniveau wordt op ontvangerpunten 0 I, 02 overschreden in 
de dag-, avond- en nachtperiode. Op de ontvangerpunten 03, 04 en 05 wordt de richtwaarde voor 
het maximale geluidsniveau overschreden in de nachtperiode. De maximaal vergunbaar geachte 
waarde van 60 dB(A) wordt niet overschreden. Het maxima le geluidniveau wordt in de dagperiode 
bepaald door het verladen van varkens en zwaar transport. In de avondperiode is zwaar transport 
maatgevend voor het maximale geluidniveau. In de nachtperiode zijn zwaar transport en het 
verladen van varkens bepalend voor de optredende maximale geluidniveau's. 

In verband met het dierenwelzijn en de bedrijfsvoering van slachterijen, is het bedrijf genoodzaakt 
om I vracht vleesvarkens in de vroege ochtend aan te leveren. Voor wat betreft het aanvoeren van 
voer in de avondperiode is men afhankelijk van de planning van de leverancier. 

In het kader van het BBT en gelet op de bedrijfssituatie zijn mogelijkheden onderzocht om het de 
het maximale geluidsniveau in de dag-, avond- en nachtperiode te reduceren, waardoor voldaan kan 
worden aan de richtwaarde. Hieruit is gebleken dat het niet mogelijk (reeel) is maatregelen te 
treffen in de vorm van verplaatsing geluidsbronnen ofvervanging door een geluidsarmere 
uitvoering, mede omdat het materieel van derden betreft. Technische maatregelen om dit soort 
geluiden te beperken zijn daarom niet voorhanden. 

Om het bedrijf niet in zijn bedrijfsactiviteiten te belenuneren en aangezien er verder redelijkerwijs 
geen aanvullende geluidsreducerende maatregelen te treffen zijn wordt voorgesteld om voor de 
maximale geluidniveau's in de dag-, avond- en nachtperiode de grenswaarden te hanteren van 
respectievelijk 70, 65 en 60 dB(A). 

50 L11directe hinder 

Indirecte hinder als gevolg van aan- en afrijdend verkeer is berekend op de voorgevel van woning 
Heense Dijk 16. De transportbewegingen hebben be trekking op zwaar materieel (vrachtwagens ), en 
licht materieel (personenauto ). Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau L Acq is berekend voor de 
dag-, avond- en nachtperiode (zie bijlage V) conform het meet- en rekenvoorschrift 
wegverkeerslawaai 2002. In de berekeningen is uitgegaan van de "worstcase" situatie ofwel dat de 
ontsluiting van de inrichting volledig langs deze woning plaatsvindt. Het wegdektype van de 
Heense Dijk is asfalt. 
In onderstaande tabel zijn de resultaten van de berekeningen verkeerslawaai weergegeven. 

D?tvan erpunt CBcht eriode 
Voor evel Heense Di'k 16 36 dB(A) 

Tabet 7 Resultaten berekeningen verkeerslawaai 

Op basis van de resultaten kan worden geconcludeerd dat voldaan wordt aan de 
voorkeursgrenswaarde, zoals gesteld in de circulaire "Beoordeling geluidhinder wegverkeer met 
betrekking tot vergunningen" d.d. 29 februari 1996, van 50 dB(A) etmaalwaarde. 
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6 Cbnclusie 

• De akoestisch relevante geluidsbronnen van het agrarisch bedrijf zijn transportbewegingen, 
laad- en losactiviteiten (vee, voer en mest) en de ventilatoren. 

• Uit toetsing van het berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr.t.T op de 
ontvangerpunten, gelegen op de gevel van woningen in de directe omgeving van de 
in.richting, blijkt dat voldaan wordt aan de richtwaarde voor het equivalente geluidniveau, te 
weten 40, 35, 30 dB{ A) en 40, 38 en 37 dB(A) (Heense Dijk 16) in respectievclijk de dag-, 
avond- en nachtperiode. 

• Voor wat betreft het maxima le geluidsniveau wordt de richtwaarde van LAr.t.T + I OdB{A) op 
een aantal ontvangerpu11ten overschreden. Hieraan ten grondslag liggen zwaar transport en 
laad- en losactiviteiten. Omdat het, conform het BBT-principe, niet mogelijk is om 
maatrcgelen te trcffen, wordt voorgesteld de maximaal vergunbaar geachte waarden (resp. 
70, 65 en 60 dB(A) in dag-, avon<l- en nachtpcriode) voor het maxi male geluidniveau in de 
vergunning op te nemen. 

• lndirecte hinder ten gevolge van aan- en afrijclend verkeer is niet te verwachten. Het beclrijf 
voldoet aan de geslelde voorkeursgrenswaarde, le weten 50 dB(A) in de dagperiode en 
45 dB(A) voor de avondperiode en 40 dB{A) in de nachtperiode. 
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Bijlage D Otuering inrichting 
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Bijlage []] Gevele£n dakuitstraling brijvoerkeuken 
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Geurts 

Technlsch 
Advlseurs 

Object: Brijvoerkeuken 
Voorgevel 

Geluidniveau binnen per fre uentieband 
f Hz 31,5 63 125 250 
Lp dB A) 42,5 52,0 59,0 70,7 

Geveluitstralingberekening 
Uitstraling gebouwen (metbode II. 7) 

Project: Akoestisch onderzoek 
Klant: De Heensehoeve bv 
Proj.nr: 8.4579-27 
Datum: 20-10- 2006 
Bronnr: 25 

Correctieterm Cd= 
500 1000 2000 4000 
77,3 71, 1 69,4 68,1 

I 'd . 80 0 1nnenge u1 sn1veau = I dB{A) 
Opbouw v.d.geve m2 Materiaal 

S1 66 Metselwerk 
S2 2 Deur 
S3 1 Raam 
S4 
85 
S6 0 Openingen Kierfactor .003 

Oppervl 69 Totaal 

lsolatiewaarden per frequentie 
f Hz 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 

A(m2) 
R wand 35 38 41 46 52 59 64 64 

12 12 12 17 23 28 29 25 
23 23 23 26 30 32 28 38 

0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

B Id I ronvermogen per geve ee L . L . 101 s· R Cd w1= p1 + og I- I -

f Hz 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 

S1 22,7 29,2 33,2 39,9 40,5 27,3 20,6 19,3 
S2 30,5 40,0 47,0 53,7 54,3 43,1 40,4 43,1 
S3 16,5 26,0 33,0 41,7 44,3 36,1 38,4 27,1 
S4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
S5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
S6 14,3 23,8 30,8 42,5 49, 1 42,9 41,2 39,9 

Lw dB(A' 31,4 40,6 47,4 54,4 55,9 46,5 44,9 44,9 

Totaal Lwr(A)= 59,4 dB(A) 

3 
8000 
66,6 

8000 

55 
25 
38 

0 
0 
0 

8000 

26,8 
41,6 
25,6 

0,0 
0,0 

38,4 

43,5 



Geurts 

Technisch 
Advlseurs 

Object: Brijvoerkeuken 
Zijgevel 

Geveluitstralingberekening 
Ujtstraling gebouwen (methode 11.7) 

Project: Akoestisch onderzoek 
Klant: De Heensehoeve bv 
Proj.nr: 8.4S79-27 
Datum: 20-10-2006 
Bronnr: 26 

Geluidniveau binnen per fre uentieband Correctieterm Cd= 
f Hz 31,S 63 12S 2SO SOO 1000 2000 4000 

68,1 
Binnengeluidsniveau = 80,0 dB{A) 

Opbouw v.d.geve m2 Materiaal 
S1 11 Metselwerk 
S2 
S3 
S4 
SS 
S6 0 Opening en Kierfactor .003 

Oppervl 11 Totaal 

lsolatiewaarden per frequentie 
f Hz 31,5 63 125 2SO soo 1000 2000 4000 

A(m2) 
Rwand 35 38 41 46 S2 S9 64 64 

0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Id I L . L . 101 S' R Cd Bronvermogen per Qeve ee w1= p1 + OQ I- I-

f Hz 31,5 63 12S 2SO 500 1000 2000 4000 

S1 14,9 21,4 2S,4 32,1 32,7 19,S 12,8 11,S 
S2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
S3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
S4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
SS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
S6 14,3 23,8 30,8 42,S 49,1 42,9 41,2 39,9 

Lw dB{A) 17,6 2S,8 31,9 42,9 49,2 42,9 41,2 39,9 

Totaal Lwr(A)= S1,9 dB(A) 

3 
8000 
66,6 

8000 

SS 
0 
0 
0 
0 
0 

8000 

19,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

38,4 

38,4 



Geurts 

Technlsch 
Advlseurs 

Object: Brijvoerkeuken 
Oak rechts 

Geluidniveau binnen per frequentieband 

Geveluitstralingberekening 
Uitstraling gebouwen (metbode 11.7) 

Project: Akoestisch onderzoek 
Klant: De Heensehoeve BV 
Proj.nr: 8.4579-27 
Datum: 20-10-2006 
Bronnr: 27 

Correctieterm Cd = 
f Hz I 31,5 63 125 I 250 I soo I 1000 I 2000 I 4000 I 
Lp dB(A)I 42,5 52,0 59,o I 70.7 I 77,3 I 71, 1 I 69,4 I 68,1 I 

Binnengeluidsniveau = 80 ,0 dB(A) 
Opbouw v.d.qeve m2 Materiaal 

S1 23 Golf platen 
S2 
S3 
S4 
S5 
S6 0 Openingen Kierf actor . 001 

Oppervl 23 Totaal 

lsolatiewaarden per frequentie 
f Hz 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 

A(m2) 
Rwand 23 23 23 27 26 27 31 31 

0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

B ronvermogen per qeve Id I ee · 1rn s· Lwi=Lp1 + oq I - RI - c d 
f Hz 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 

S1 30,0 39,5 46,5 54,2 61,8 54,6 48,9 47,6 
S2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
S3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
S4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
S5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
S6 9,5 19,0 26,0 37,7 44,3 38,1 36,4 35,1 

Lw dB(A) 30,1 39,6 46,6 54,3 61,9 54,7 49,2 47,9 

Totaal Lwr(A)= 63,7 dB(A) 

3 
8000 
66,6 

8000 

31 
0 
0 
0 
0 
0 

8000 

46,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

33,6 

46,4 



Geurts 

Technlsch 
Advlseurs 

Object: Brijvoerkeuken 
Oak links 

Geluidniveau binnen per frequentieband 
f Hz I 31,s 63 125 I 250 

Geveluitstralingberekening 
Uitstraling gebouwen (metbode 11.7) 

Project: Akoestisch onderzoek 
Klant: De Heensehoeve BV 
Proj.nr: 8.4579-27 
Datum: 20-10-2006 
Bronnr: 28 

Correctieterm Cd = 
I soo I 1000 I 2000 I 4000 I 

Lp dB(A)I 42,5 52,0 59,o I 70,7 I 77,3 I 71, 1 I 69,4 I 68,1 I 
Binnengeluidsniveau = 80,0 dB(A) 

Opbouw v.d.geve m2 Materiaal 
S1 23 Golf platen 
S2 
S3 
S4 
SS 
S6 0 Openingen Kierf actor . 001 

Oppervl 23 Totaal 

lsolatiewaarden per frequentie 
f Hz 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 

A(m2) 
Rwand 23 23 23 27 26 27 31 31 

0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

B Id I ronvermogen per geve ee L . L . 101 s· R Cd w1= .p1 + og I - I -

f Hz 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 

S1 30,0 39,5 46,5 54,2 61,8 54,6 48,9 47,6 
S2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
S3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
S4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
SS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
S6 9,5 19,0 26,0 37,7 44,3 38,1 36,4 35, 1 

Lw dB(A) 30,1 39,6 46,6 54,3 61,9 54,7 49,2 47,9 

Totaal Lwr(A)= 63,7 dB(A) 

3 
8000 
66,6 

8000 

31 
0 
0 
0 
0 
0 

8000 

46,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

33,6 

46,4 
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o, 02 0,07 0, 2 5 !J, 76 1, 63 ;i, 86 6, 23 19, 00 6 7 , 'lO 
!lronresult.aten 
Grcepsresu J ta ten 
N£>t! 

GO Heensc HocV"e 
pr;,Jectnr: B.4579·27 

~-7 ·2007 l] '2~; 15 



lnvocrgegcvcns bodemgcbicd 

LEGENDA 

Om 
1...1 

GO De Hccnschocvc 
proj. nr.: 84579-27 

l} 
100m ...., i...I 

schaal = 1 : 5000 · 

oorsprong • 76100, 403050 

lnduslriola .. - • ll. vatt<enshouderij H~nsehoevo - akoeslJ9Ch Qndortoek - RBS def ;..11 2007 (R'.IProj-W\11-4579 HENDR2 GO OivtlfS 2006\27 GO H"MS•hoclvo le Oe Hoen\G<!onOi!le Haensehoew\J. 

Gcuns Tcchnisch Adviscurs HV 
A.M. van f:sch 



:~'Jd...l:P.BS def jull 2007 
Groeµ: hoofdg.roep 
Li] st van Bode!!:g eb ieden, voor r·"!':en~eth'.::de 1ndustrielawe1a1 IL 

Id 

01 
02 
OJ 

Geor.~ise V3 .il 

Oir,.n-htJjYlllq 

Ori 
H••nltdijl'. 
H•en1,.r.ol•r.w•g 

X•J 

'l,611-11 
lH,l,4111 
76456_,,. 

y •• 

~OJ<H, !l2 
t,OJ6ll, 38 
40419 3 . ll 

., 
0,00 
o.oo 
o,oo 

GO He E'nse Hoevc 
prc.Jectnr: a .. qS79-27 

'il-7•21)0'1 13: 25: so 



lnvocrgcgcvcns objcc1cn 

403100 

76200 76300 76400 76500 76600 76700 

GO De I lccnschocvc 
proj. nr.: 84579-27 

LE GENOA 

76800 

Om 100m 
lwo! lwwl .... 
schaal = 1 : 5000 

oorsproog = 76125, 402925 

76900 77000 

lndustril!tawael • ll. vaskenshouclenf Heellsohoevo - akoest'5Ch ondcrzooll • RBS del ~ 2007 (R'\Proj-W18-•S79 HcNOR2 GO Divers 2006127 GO Hol!llSehoeve te Oo Heon\Gt!onoise HOensehoe.ell. 

Gcuns Tcchnisch Adviscurs BV 
A.M. vnn Esch 



lnvocrgegcvcns objcc1en inrioh1ing 

~03'100 

76700 

LE GENOA 

Om 
1...1 

GO De Hccnsehocve 
proj. nr.: 84579-27 

~ 
20m .... ....i 

schaal " 1 : 800 
oorsprong " 76640. 403306 

lndusl<.,.lawa8' • IL. vaiMenshMe<ij Heensehoeve • al<oes~sdl ondo~ocl< • RBS del ~h 2007 IR:\Proj-W\84579 HENOR2 GO OWeis 2006\27 GO Heen5Cbocvo te 0e Hoen~ Heonsohoe119\J . 

Geur1s Tcchnisch Adviscurs BV 
A.M. van Esch 
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lnvoergcgcvcns ontvangcrpuntcn 

403100 

403000 

76200 76300 76400 7GSOO 76600 76700 

GO De I lccnschocve 
proj. nr.: 84579·27 

LEGENOA 

76800 

Om tOOm .... .... ... 
schaal = 1 : 5000 

oorsprong = 76125. 402925 

76900 17000 

lndus.lrie13WHI • IL. v.irknnshoudenl Haensehoelli! • Gl<OEStisch ondcmoel<. RBS def jUh 2007 IR;IP,.,,.W\8-4579 HENOR2 GO Oive<S 2006\27 GO -hoeve to Oct Haen\G<!onolse Hce11$0h0-IJ. 

GcunsTcchnisch Adviseurs OV 
A.M. van Esch 



Invoerge9eve11s onlv...,nge rpunt:cn GO He rnse Hoeve 

~'.odel :Ri!S d2[ jul1 2007 
Greep: hoofdg roep 
Lijst van Ontva ngers, veer rei:cnr.ethode Industri c lawaai IL 

Jo 0'1'•5Chrljv:;.ng .. ,. _ .... . .. .. . . ... . ... . ... . ... 
COl cent.role P'-Jn t nocrd 
CO> controle punt OOSt 

COJ cont role pun t Z Uld 

CO < cont r o le punt west 
OJ Heeni:;ed1jk 16 a~ht c n~ev.,. l 

02 HPeneed 1jk 16 ll)ge•t:l 
0 3 Heensedijk lGA 

°' Heensenolen1o1E:g 3J 
OS Heensenalenweg " Oo Heens<?!:!olen· .. ·eg • ,., l1«en•11rr,ol•n11«1 9 ' L!lng••~g I 

Geoncise V5 Jl 

• Maa1.-eld Hoc.yi::e def.initie ....... ..... -···--·· · --·· 
1'700.20 4 O 3 54 o, (II 0,00 E:12en waarde 
lu.l4,88 qonsa.in 0,00 Eigen waard e 
16 6"87,62 403263,1!. 0,00 E:igen w;;u1rde 
76 556 ,26 "Oll 6J ,jl 0,00 Eigen waa.rde 
7682"1. ]] 40:!HS.S~ 0,00 Eige n wa<irde 

76e35,99 ~o 37Ja, 9& o.oo E:iyen waarde 
76752,60 ~ 03 821, Sil o,oo E:1gen w<1 arde 
76372' 4 l 40'1020,U 0,00 E:1gen wa arde 
76206, 4 7 ~0]765,ff O,Ol"l £ig <m waarde 
7620 1 ,5'5 ~0])75,06 o.oo Elgen waarde 

76203.·H f,03326' 07 0 , 00 E:igen w.:i.:irde 
1682'1,iU 402942, 92 0,01.l E:igen wa arde 

Hocg te A 
.. ---···-·---···· ....... 

1,S O 
1,50 
1,50 
1, 50 
1,50 

1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,'iO 

1,5 0 
1,50 

-· • , ,C-CI 
J,00 
S:,0-0 
~.o~ 
5",00 

s,oo 
5.oo 
s.oo 
s.oo 
s. vo 

s. 00 
5,00 

prC) ectn r: S 4579-27 

HoOgte c Gevel 

•• 
10 

" n ,. 
u 

-1 7-2007 13:29:5] 



lnvocrgcgevcns bronncn 

403800 

403600 

403500 

LEGENDA 

Om 
I 

GO De I lccnschocvc 
proj. nr.: 84579-27 

70 m 
w 

schaa1 = 1 : 2500 

OOJSprong c 76600, 403300 

lnduslllef....aol • IL. vnrkettshou<letlJ Hecnsehoave • al<oestl$ch oncl~oek • RllS del ,.ii 2007 (R.'\Prof.W\8-4579 HENOR2 GO Oive1s 2006\27 GO HC!ensel>Qe\'11 le De Hffn~ Heensetooevo\J , 

Geuns Tcchnisch Adviscurs RV 
A.M. van Esch 



Invoergegevens bronnen 

403500 

403400 

76700 

LEGENDA 

Om 
i.... 

GO De Heensehoeve 
proj. nr.: 84579-27 

~ 
20 m - i...i 

schaal = 1 : BOO 

oorsprong = 76640, 403315 

lndustrlelawaai - IL, varkenshouderij Heensehoeve - akoestisch onderzoek - RBS def juli 2007 [R:\Proj-W\8-4579 HENDR2 GO Divers 2006\27 GO Heensehoeve le De Heen\Geonoise Heensehoeve\] , 

Geurts Technisch Adviseurs BV 
A.M. van Esch 



Invocrqcg<!vcns puntbronnen 

MOd<.'l:RBS dut juli 2007 
Groc.p: hoofdgrocp 
Lljst van Puntbronnen, voor :::ekc:n-iethode Industrielawaai 

'" 
01' 
02A 
03' 
04A 
05' 

06A 
01A 
OBA 
09A 
lOA 

llA 
l2A 
lJA , .. 
:s.;. 

lGA 
11A 
UA 
01 
02 

OJ 
04 
05 
06 
07 

o• 
" 10 
l1 
12 

13 
14 
15 

" 17 

" " 20 

" " 
23 
24 
25 ,. 
27 

" " 30 

Om::;chrljvl.ng 

Ventilat.or Mult..o. l ou cP.:GJ)((. 
Vcntil;itox .Mul:H1u 1 0-:6J.!I: 
Ventililt.oi: Pfll?.t:.l(a n 4'Z~l~ 
v~ntilator tw.!t.lf.ut 4 'll:C'tl~C" 
Vc.ntil11tor 'llW:l'!.ltu.n 4t_G3HC' 

v.,ncu.:n;o ... JtU\es:ort "£'N~ 
\o0t1 '!. it.>t.cr )tulct.t .oi11. of.~JXC 
Y-t1Ut...i..U1t..c:' Hl.ll~H4-r.. .& c.&3~ 
•1r"-;..U.;11 t or NrJ.!Ut.011 .r; Uj1'(' 
Vcn-: H :ato-r- Wuh!fan 4~>Nt 

V.ni;.U..it:or ~)Uf;11; (~iJICC: 
Vttrr, _H..a t (IJ" >dul t Ui.n lllUJKC: 
l/~ ILUl.mtJ:if' >aUc: H a." 4!tU1:r; 
'te.n:-l h 1tcr K'u\t.1.::io .. K~lKC 
'/fiM...1..loto~ ~.:l~it.ii" .t tr&J"t' 

V«'nfl l,u.or rtul ~ 1(.:iin -4. 'E'.(i 1:~c 
V'-l!'n01;:n.ctr f"Vltl~.llft .. ~41.SC' 
'l/ont.ilot.oe- MUl"-l!.OB 4tUNt' 
Vot.1!.U.i~r kil.lUfn n 41i6l~ 
VQ'n~iln:cr XUltU-.n 4£,l~!: 

Ventilator Mult.itl>n 4E6JNC 
Ventilator Multifan 4E63NC 
Venc:ilator Multif;:m 4£63NC 
Ventilator Multi!an 4E:63NC 
Vcnc::ilator Multifan 4E63NC 

Ventilator Multit.11n 4E63NC 
Ventilator Multitan 4E6lNC 
Ventilator Mult1fan '1E6JNC 
Ventilator Multifan 4E:63NC 
ventil;i.tor :Multif.Jn 11Efi3NC 

Ventilator Multifan 4E63NC 
Vcntil.itor Mult.ifnn '1E63NC 
Ventil.::itor Multifan l\E63NC 
Uomt.ll•t.CJr Ndh.ir;m 4E63NC 
V~ntilator Multifan '1.E6JNC 

Venc.il.;itor Multifon '4.E63NC 
Tri"!.n!:port piek zv.:iar 
Lo!:sen bulkwagen Vt!cvoer 
Laden/lom~en v;:irl-:.entJ 
L<lden/lo!:sen varkem; pi.ek9c.luid 

Mest.keldc.>r 1.:i.cgzuigen (v..icuumpompl 
Wasplnat!: 
voorgevel briJVOerkcuken 
zijgevel b'dj\•ocrkeuken 
brljvoerkcuko?n O;ik. rechc.o 

brijvoer-keuken Oak links 
Los!>en zuur 
Tran!'.lport pick zw.Jar 

CPonol.!:t VS.31 

Brontyp<-

/ilor.naal 
Normaal 
Narm.:i.11 
Norma.al 
Normaal 

Norma.:il 
Norm;:ial 
Norm;:ial 
Norm;:ial 
Normaal 

Normaal 
Norm;;ial 
Normaal 
Normaa1 
N:Jrr--.:ial 

Norma.ill 
Norma<ll 
Normaal 
Norma<tl 
Normaal 

Norrna<ll 
Norm.J.al 
Normaal 
Normaal 
Nb~al 

Norma.al 
Normi!al 
Norma al 
Norm,J.al 
Nornvt'll 

Norm.:i.il 
Norma;il 
Norm.'.l.ll 
Normaal 
Normt1.:il 

Norm.l.:il 
Nor:iu"l 
Norm.:i.al 
NOrtni.'\.ll 
Normaal 

Normol.ll 
Norm;:i.al 
Afntr<llcnde gev~l 
Af~tr.1lcndc gevcl 
Oak. HMRl-rI,8 

Dak HMRI-II.B 
Norma.:il 
Nonr.aal 

G.evcl 

07 
Ol 
01 

01 

7~11$, =· 
-,,TIS..71 ,A.,l,.J.1 
.,.,1:.t )'4 •nu.,,. 
76720 31 
76704. 01 
76704,54 
16704. 98 
76691, 23 

76691. JG 
76692. 20 
76676. :!O 
76676, 73 
166T7.17 

76661, 90 
76662,43 
76662,BI 
76736.36 
76736,89 

76737,33 
76"120,4) 
76720, 96 
767:21,110 
767011, 74 

76705,27 
76705. 71 
16691, 96 
76692.49 
16692, 93 

'"''·0 ,.,6'1,JI 
11U'11 , JO 
161iU , 1;10 
'UHl:,SJ 

7£663, 97 
76883,l] 
76766, !):J 

166911, 22 
76697. 97 

7'7-:S,7it 
,Hl6,-(cl 
7'1itt:.n 
1'77!.U 
,&'7!-$.,tl 

7•1n.110 
7AHJ,Clll 
76767 , 26 

Y Ma<.iiv..:!ld Hoogtc• Hoogtc definit.ic 

40332'1, 19 
403325,63 
403J26, BG 

4ClJ329, 66 
4.0JJ3l, 10 

4033)2' 33 
1103335,40 
'103336, 84 
403338,07 
40H39,9l 

"'40))-0,JS 
.4Cll'l4':3.U 
'40llO.O:!
•OlJ•' • Ul 
I OlJ0. 14 

'11'U'50 . 12 
40U~l 7(i. 
.. .,ll~2.9J 
'40.tn!.ao 
40JJ2S,H 

40UH,0 
401U-f,ll 
4~Jl10, 7) 
CO)l)l Jtl 
40,Ul_., Ill 

.COl.l3'. ( '2 
conn.o 
CO;>ll9,,l 
C(!JJ ¢ l,0-!ii 
"03l-"),18 

403344, 65 
403346, 29 
40)347, 5:< 
40)350,03 
403351, 47 

403352, 10 
403691, 2?. 
'10Hl3,?4 
40Jll.41.18 
403'140, ll 

4Dl01.61. 
4 Q.J U: l,it• 
.(Q)4H,OJ 
-C OJCOt,.)) 
.. O}l.:U~ U 

40)410,4i 
403140, l.:! 
403415, 90 

o.oo 
o.oo 
0.01> 
O. QIJ 
0,00-

u. oo 
.o.or: 
p,011 
o.oo 
0,00 

o, 00 
0,00 
0, 00 
0, 00 
0,00 

0,00 
0, 00 
o.oo 
0,00 
o.oo 

o.oo 
o.oo 
o.oo 
o, 00 
0,00 

0, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0, 00 

0,00 
0, 00 
0,00 
0,00 
o. 00 

o, oo 
0,00 
0,00 
0, 00 
0,00 

0,00 
0,00 
o,oo 
o.oa 
0 . 00 

0,00 
0,00 
o.oo 

6, 1.5 Eig"n waard,. 
G, 15 Ei.gen waar::ie 
Fi, 15 Eigcn waurdc 
6, l.S Eigen waardc 
6, 15 El.gen wmirde 

G,15 Eigc-n waardc 
G, 15 Eigen ~ardc 
5, 15 Eig~n waarde 
6, :!.5 Eigcn waarde 
6. 15 Eigcn wa.irde 

6, 15 Eigcn w;;:iarde 
6, 15 Eigen waard.: 
6, 15 Eigcn w.iu.rde 
6, 15 Eigen .... ao1.rd1: 
6, 15 Eigcn waarde 

6, 15 Eigcn waa.rde 
6, 15 Eigen .,,.;:iardc 
5, 15 Ei9en WiJarde 
G. l S Eigen w.:?a rd!!' 
6, 15 Eigen waarde 

6, 15 Eigen w.:::iaTde 
6. 15 Eigen waarde 
5, 15 Eigen waarde 
6, 15 Eigcn waardt:> 
6, 15 Eigen waarde 

• • . a Big\!n 'IMlll'd« 
ty a t1gen ""'11Ud~ 
ii,:_~ £.iil')O 'WIO'.U"do 

•. n E:iqon vnci•r'd"' 
r. n Jllgcn "'"~nit> 

6, 15 £1gen wv;:i rdc-
6, l 5 Eigan waard~ 
6, 15 Eigcn waardr:o 
6, 15 Eigtm waa:i;'dc 
6, 15 Eigcm w.:::i.:irde 

•. u :!"L9Coll 'W'i.J . .:"O.: 
1. on IJ.gan wA1uG:n· 
1 oo r.tgon v.,1~n:t ... 
t,no Etocn ¥:toro.• 
1.00 !~ ,.,.1:1rC1t 

i., Clll Bi9dn 'lir.1.anict 
1 . .ao l!:f9un ..iJ&rd•• 
t Oct £1~cn wru:d~ 
1.40 B.a.91i:n v.ag f'dc
•LIO ~gt"!') -.Q.;),r:dC 

4.Hi 1:.=.r,~n ..;.;i.J.f'da 
1. 00 m!.g.cn t.l.\ tu-cla 

1 . 00 g:f~n "'UG.ni 

Go Hecn~c Hocv..: 
pro)ectrir: 8.4579-27 

R.icht Lw. U Lw. 63 LW, l:!!! U.-. 2.Sqo t."· S-i:ttl' Lw. lk L.,.: 2k Lw. 4k Lw. Bk Lw. Tot<.1.:il 

0 , 00 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
0 , 00 

o,oo 
0, 00 
0, 00 
0,00 
o~oo 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
o,oo 
o. oo 
o .. oo 
o.oo 

o.oo 
0 , OD 
0,00 
o.oo 
0,00 

0,00 
0,00 
o, 00 
0,00 
0,00 .... 
D.o= 
o.r:io 
o.oo 
o.oo 

0,00 
0,00 
0,00 
o.oo 
o. oo 

0, 00 
0,00 
o.oo 
o, 00 
0,00 

0,00 
0, 00 
o,oo 

\.1.M 
'1 . oo 
ll.OC 
•i.otr 
CJ,CIO 

63.00 
61,00 
63,00 
63,00 
63.00 

ll.CO 
0).00 
n .ao 
iJ.0.0 
'-l.00 

63, 00 
63, 00 
63.00 
63.00 
63, 00 

63,00 
63, 00 
63, 00 
GJ,oo 
63 00 

63,IJO 
f),00 
'»,O.D 
'l CIO 
U.,Og, 

t.J co 
(..) 00 
6.l,0(1: 
fl.CO 
i.l,CO 

63,00 
66, 00 
69,00 
so,oo 
60,00 

60,00 
39.eo 
ll,'10 
17 , 60 
30,10 

30,10 
70 . 00 
66,00 

65,00 
65, 00 
65, 00 
6~' 00 
GS,00 

65,00 
65,00 
es.co 
65,00 
65,00 

U.ctli> 
H . OCI 
tS,OC! 
·O.OQ' 
o .oo 

55, 00 
65,00 
65,00 
65,00 
65,00 

iS,OCI 
i"S,oo 
u.oo 
15.00 
H . CI~ 

65,00 
Es.co 
65,00 
65,00 
GS,00 

65, 00 
65, 00 
65,00 
65,00 
15'5,00 

65 00 
80 , 00 
70,40 
10,0C! 
'71,00 

..,.,_oc
u.oo 
"0.6'.0 
25, 80 
39, 60 

39,60 
75,00 
60 00 

77,00 
77, 00 
71, 00 
77,00 
Ii, 00 

7'7,00 
71,00 
11.00 
77.oo 
77,00 

77,00 
77.00 
77 . 00 
77,00 
77,00 

11, 00 
11,00 
77,00 
77,00 
77, 00 

'tt,0-0 
''·CIC 
.,,,00 
,,,00 
7, , 00 

77,00 
77,00 
77, 00 
7i, 00 
77, 00 

77,00 
n,oo 
?7, 00 
7?, 00 
..,..,, 00 

77,00 
92, 00 
82,40 
55, 00 
91,00 

87 ,00 
Bl, 00 
B7, 00 
87,00 
Bl, 00 

87, 00 
87, 00 
87, 00 
8?,00 
a;, oo 

87,00 
87,00 
87 . 00 
En . oo 
87,00 

Bl.DO 
Bl . DO 
87 . 00 
Ell,OO 
87,00 

B/,00 
87,00 
87, 00 
S?, 00 
Bl,OO 

87,00 
s?.oo 
B'1.00 
s1.oo 
87 00 

1n . oo 
a1 1 00 
87 0 00 
87 . 00 
91.00 

e?.oo 
9) 00 
93 90 
8'7,00 

105,00 

91,00 103, 00 
61, 60 75, l.O 
117,40 54,40 
31, 90 4:?:, 90 
46,60 54, JO 

46,60 54 . 30 
82,00 89 00 
92,00 93 , 00 

'>1,00 
91,00 
91,00 
91, 00 
'31,00 

91,00 
91, 00 
9l,OO 
n.oo 
91..00 

91,00 
!ll,00 
91,00 
9l,00 
91, 00 

91.0<l 
91,00 
91,00 
'Jl,00 
91, 00 

91,00 
91, 00 
n. oo 
91, 00 
91, 00 

91,00 
9l,00 
91,00 
91, 00 
91 00 

91,00 
91,00 
'H, 00 
91,00 
91,00 

91, 00 
102, 00 

95,GO 
95,00 

107,00 

a6 . 00 
86 . 00 
86.00 
86. 00 
86.00 

8G, 00 
86,00 
86, 00 
B6,00 
1'!6,00 

86,00 
86,00 
86,00 
85,00 
86,00 

H.00 
•'~oo 
Wf.,OG 
H101J 
H,oo 
86,00 
85.00 
86.00 
06 , 00 
86,00 

86,00 
86, 00 
86,00 
86,00 
86,00 

ae.oo 
~c.oo· 
~•.oo 
~, .. oo 
u.oo 

.!16,00 
J.07 , 00 

96 , 40 
97,00 

110.00 

lOS,OC 109.00 
8'1 '10 89.JO 
55.90 46,50 
49,20 -42 . 90 
61, 90 54 . ?0 

51. 90 54' 70 
93,00 96,00 

102.00 107,00 

.!IJ . 00 
83.00 
83 . 00 
.!13 . 0Cl 
SJ.DO 

63,00 
83, 00 
83,00 
83.00 
83.00 

83,00 
83,00 
BJ, 00 
BJ,00 
83.00 

u . oo 
n.oo 
J:J.ao 
~3.00 

u .. oo 

83,00 
8) . 00 
83,00 
83.00 
83,00 

BJ , 00 
63,00 
83,00 
83.00 
8] 0 00 

u.oo 
it),00 
IJ , 00 
! J100 
u.oo 

83,00 
10'1.00 

97 . 00 
99.00 

111,00 

110, 00 
91,SO 
44, 90 
41.20 
49 , 20 

.,~. 20 
96, 00 

104,00 

76.00 
76,00 
76,00 
76. 00 
76. 00 

76,00 
76,00 
76 . 00 
76,00 
76,00 

76 . 00 
76 . 00 
76,00 
76 , 00 
76.00 

°l-6,0ll 
Tl.00 
ic.oo 
1,.00 
75',0U 

76,00 
76,00 
76.00 
76,00 
76.00 

7G. 00 
76,00 
76,00 
76,00 
715, 00 

76,00 
76,00 
76, DO 

76, 00 
76,00 

76.00 
97 . 00 
9-1,BO 
95,00 

109,00 

109,00 
92,50 
II( 90 
J9 . 90 
47 !lO 

47.90 
91 , 00 
97,00 

62 00 
68,00 
68,00 
68,00 
158.00 

•• • 00 
o.oo 
u . oo 
••• co 
68, 00 

613,00 
6e,oo 
68,00 
GB.00 
68,00 

1111,00 
1111.00 
u.o:. 
•t.oo 
H . OCI 

68,00 
6a , oo 
68,00 
68,00 
68,00 

68,00 
68,00 
69,00 
68,00 
6!!,00 

68, 00 
6B, 00 
68, 00 
68,00 
68,00 

68,00 
90 . 00 
n.80 
as.co 
95.00 

97,00 
89,70 
4J, 50 
JS,40 
116,'10 

46,40 
85,00 
90, 00 

n. 91 
93, 91 
93,91 
93. 91 
93,91 

93,91 
93 . 91 
93.91 
93.91 
93 , 91 

93,91 
93,91 
93 ' 91 
9l.9l 
93,91 

93,91 
93. 9l 
93,91 
93,91 
93,91 

93, 'H 
93, 91 
93,91 
9), 9l 
93,91 

93.91 
93.91 
93 , 91 
93.91 
9J,9l. 

h . 91 
Jll.Sll 
tl,91. 
1l~H 
'1 9l 

93,91 
ll0,03 
103,2'4 
103,0) 
115, 93 

115, 01 
'.)7,2) 

59,35 
51, ea 
6J, 72 

6),72 
100, 98 
110,03 

9-7-2007 13:)1,116 
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Invoergegevens mobiele bronnen 

~OJ700 

403600 

403500 

76700 76800 

LEGENDA 

GO De Heensehoeve 
proj. nr.: 84579-27 

Ll} 
Om 40m 

1.....1 ..... -.J 
schaal = 1 : 1500 

oorsprong = 76679, 403404 

76900 

lndustrielawaai - IL, varkenshouderij Heensehoeve - akoestisch onderzoek - RBS def juli 2007 [R:\Proj-W\8-4579 HENDR2 GO Divers 2006\27 GO Heensehoeve le De Heen\Geonoise Heensehocve\} , 

Geurts Technisch Adviseurs BV 
A.M. van Esch 



lnvoC'rgcgevcr.s mob~c-ll• bior.n.?n 

Mcd~-'-:RBS def )l.l::.1 .!007 
Gtocp: hoofdgrocp 
Lij:;t ·.1.:::i n Mob iclC' brrin, vooi:- rekonm<•thodc Jndu(;•r ic lawa.:n • a .. 

Id 

MOl 
M02 
M03 
M01 
MOS 

OlllUhrJJVi.flg 

Vr.u:htw<:ig en voer 
Vr..ichc:w..igcn l;id<:>n v.:::irken!; 
Vr<Jchtw.:igcn lo!;~t·n v<Jrkom~ 

"Tr.:tccor 
p ... ,r~oncniJuto 

G<!onoJ.(;.:' VS,] l 

ISO m.iaJ.v('ldhoogtr-

c.oo 
o.oo 
~. oo 
Q,00 
o.oo 

GO lh:cn::e Ho.-vc 
pro]~ctnr: 8.<;579-27 

lt:let .'tl!l~ . .irct.. Gem .. :;;m.!lhc A.:im . .:il(O) A;:intal(Al A<inrnl(N) Lo\1 , .J1 L.,,, . i) Lv . \:U. tiv. 25 0 Lw, 500 Lw , lk 1.v + 1k t:.v C.k 1.lw, Bk Lw , Tota.:il cb(Dl Cb(A) 
·- ·· -· ·· ···--·· ···-·- ·· ·-······· ·· ··· ··········-·········· ······· ··-·-·· .................. .. ...... ...... ... .. .. ................................ ,~ ..... ... ... ..... .. . 

l,O O E:ig~n w::i.:::1 rdc 25,00 10 l 2 •• 61, 6 0 74,!lo ,,,'f() 88,4 0 97,8 0 102.00 'l•.2ci tJ.oo '4 .90 l05,00 B,83 29,05 
l,Oo Eig.._.n waa rdc 25,00 :o ;1 , 61, 6 0 1.;.ao 14,)0 88,40 97,BO 102 , 0C ll.~0 n.oo !~,90 JOS,oo J3 ,99 
1,00 Elg"-'n waa :-d~ 25.00 :.o :: •• •· &1,co 1'4.so ft,,O sB.'10 •n.so 102,00 11 . 20 l:i''l,OO 94 90 lOS,oo J'1,0l 
1,00 ~ig~n w.::i.:i.!'dc 25 co to 10 ... .. GG,oo eo.oo Ho.oa 91',oo ':iJ,oo io :i. .oo \O<&.oo 1oi,oo ss oo 108.31 :26,91 
0,7 5 t::i2en wa.:i rde 25,00 10 II ... •• 55,00 68,0 0 '5.00 78,00 83,00 84 , 00 1..t ,00 l!IJ,oo 71> ,0 0 89 97 ;n,H 

'1 -7- 2007 lJ: ]J; 19 
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Bijlage DD 

81lI!i79C27/09[Jp7[JJ7 

Resultaten overdrachtsberekeningen 
representatieve bedrijfssituatie 



ReJ.:enresultJten LAr, L'J' 
Geurts Tedm.isch l.ci-.nsecu: :> 9V 

~~cdi:l: kBS d@l juli 2001 at:ol!'stir;ch c:.ndE rzoek - varf:"'n!;hOi.Jd<!rij He<:11scl,uev£ 
Bljdrage v.:;n hoofcigroep op alle ontvangerpunt;:;n 
Rc/'.en,,..ethode Indust rielawti.al IL; Peri'1de, Al le per1or.:ien 

l d C"T.scllr.i ) "ing Hoogte .. ······-· ·· . ..... ........... -·-- ·- ··· ·· ·--
01 A H~enseo1jk 16 achterge·;el 1 , S 
01- B Heenscdij)-; 15 achtecge•1el s,o -
°' -· Heeo!;ed ijl: l6 z iJge vel 1 .. 
02 B Heer:.sedijk 16 z ij g e v~l '::,Cl 
03 -,, ll t>eni>edijk 15.A "' 
OJ • HeEns ec.Jijk HP. •.O 
01 :A Heen ;;err'.'lle nweg ]] '·' 04 -· He<:>nS i? ll':Ol er.,,,·eg ]] 5,0 
OS -· lleens(>ll'.~l enweg " '·' OS • - HP en~e..-.oJ~ 1!wcs " s.o 

°' -A Heens er.iol2n weg • l,S 
06 B - H2enser:-.ol'" n1o1eg • s,c 
07 A lleen~c~olenweg ' l,S 
07- • Heen~ eir.o lenwP.g ' S,O 
OB -. ~ang~weg 1 l. S 

OB • Lang e 1.1eg 1 S,O 
col -A contro le punt flllOHI 1,S 
CO! ' cont role - punt nootd 5,0 
CO?. A cont role .. punt """' l,S 
C02 - B clmtrole ptm t ••»< s.o 

COJ A cont tole - punt zuid l,S 
CCJ - B cont role punt zuid S,O 
C04. A contt·ole - punt wesi: l,S 
CC4 B cont role - punt we .o; t 5,0 

Alle !}l'toonde "" waLJrc!cn :.ti ~I! A-ge,,,.ogen 

<;;eono is ~ '/5 3J 

""• Avond f{;:icht 

)?,i 32,4 ...s 
39,S 35,S u.o 
Ja, .c 33,Q 10,\ 
~o • .c Hi,l JJ,6 
JS,1 ]0,2 17.' 
H~t 3),) 29,11! 
11.1 2'1,S 21.0 
JO,( :n' l 23,) 
Jt.c 27.l 2'1, 1 
H . 6 H.B 26, t 

27,2 26,S 22') 
30,7 )0,4 25,1 
27,'J :n,2 n. ... 
30, B )0,6 25,t 
J0, 1 ]0, 5 25,' 

34,li Jt,,<l. >t,S 
47.' J9,9 H,, 
so,o 43,) 41: ,'t 
44.S ..;.~. l lt, l 
.!_8,, <\8,4 41,, 

so,, 50,j ~!i.l 
53,0 53,G il,J 
o.o 40,. lCi, J 
~ s. 4 45 ... 40 ,5-

GO Heense Hoeve 
p1-c•)ectnr: 8,4579 2"1 

Etl'!aal LI 

:u,\ 66.o 
i.J,O 66,1 
10. 1 68 ,6 

"'·' 69,1 
j.,.i 62.J 

J't, I 52,8 
ll ,GI S4.,S 

)~. ~ <;S,l 

U .I 56,tl 
'I,, I 57,5 

n:.i 50,fl 
)~., 51.4 
12,4 SO,) 

15,. 51, 1 
)~. T SJ.:J 

l•.i SJ,I 

"'·' 71,'1' 

"·' 72,7 
4.f ,I 6B 1 1 
n.s G9,J 

'5:~.J ,.,, 
Slfl 0 J u.-t 
41.1 u., 
5.Q,S u.1 

':)-7-2001 l]: ]<;. :~B 



R~f.C'nresulr_oc:en I.A rr.ax 
G~urc:s 'l'Ecfin~sc:h Adviseurs 6V 

LA• ax totaal resultar.en ve.or -::ntvangF"rs 
~odel: RBS de! juli 2007 
Groep: hoafdg :roep 

ld•uciflc.l t• 
Ofttv•ng•r 

CU) A 
co (n 
co~ A 
co(e 

,-;£>,.noise V5.Jl 

c~schri jviny 

Heena('!diji-. 16 achte:rgeve! 
He ensedi jk 16 achtt:'rgevel 
Heenaedi jk 16 zi)gevel 
Heensedi ji': 16 zijgevel 
HeenEedijk HA 

Ht::em;edijk l6A 
H~ensemolenweg )) 
11eensernol enweg l l 
H.ee nserro l.-nweg 2 / 

l!e e nso;:rr:o1"'Jlweg 27 

He e n se rr.olenweg ti 
lle e n!lerr.olenweg B 
Hi>o;on scrr.a lenweg t'.i 
Heent.eir.nlcni..·eg 6 
L<1ng~w.?9 l 

Lang aweg 1 
ccn trol e punt. noo1d 
cont.role punt 0001d 
con c:role punc: oo•t 
contr-.:ile punt oor.t 

conlrole punt zu.id 
co11trole punt :mid 
cor:trole pu11t west 
conr.role punt We!lC 

Hoogte 

l.S 
s,o 
l,S 
s ,o 
l,5 

"0 
l,S 
s ,o 
1. 5 
s ,o 

1,5 
s ,o 
1,5 
5,0 
l.S 

•• o ... ... 
1.ri 
s.o 
1.s 
:; .o 
1, s 
s ,o 

52,] 
54,2 
57,4 
60.5 
~. 1' 2 

-18,) 

.0. 5 
42,!li 
44,:t 
-15,J 

31,i. 
3] .o 
Jl,ii 
J2,l 
:n , :r 

37 ·' 
Gl,1' 
64,l 
55,t 
se.,t 

]9,1 

'14,. 
39,\ 
42 •• 

... ,o 
~0,4 
'7,4 
O,S 
<61.t 

n.t 
JG,: 
n.o 
1t, 1 
~o . s 

Jl,3 
31.,2 
ll,O 
ll,9 
J4,3 

JS,I 
52 ,.l!I 
54,I 
55,"5 
se.1 

J9,.0 
•12 . iC. 
)7, t 
;\8,.1 

~lacht 

48,8 
50,5 
57,4 
60,': 
<j7,2 

Hl,J 
41,S 
42,5 
44,2 
45,2 

31,l 
)J,0 
Jl,O 
]2,l 
)<\.) 

JS .. 6 
Gl,7 
64,l 
54,1 
5"1.'4 

:H,.O 
42.l 
39,4 
:2 . t 

GO 1-lecnse He.eve 
pro)ectnr, R.4579-27 

9-7-2007 1 3: 36:5:> 



~t .. nrH.alcal.irn L.\1. l.T aJt.v..,r.oerrpn'lt Ol A 
<Hutu Tk'nnl~ch A.l;hU..11.IU IV -

l(tde11 illii del Jul I -,001 .U.O..&t\U:li c.wdvT.iook 'Yari;onahtltJd•clJ Ht1•ROf11211t"I" 

:;~~~=~1~:~= ~:!::~r.f~: .. r.iv~~-~~,~~~;-:, 1 . .. ::~;~!!" l' .ohr.~ig~ye1 

... , .. 
KOl ... ., 
••• •• ••A •• u 

,,. .. 
••• II 

••• 
°' ..... . ,. ., 
" 

•• •• .... 
10 
\QA 

•>• 
01 .,. 
••• n 

""" ; •1 ,. 
11 ,. 
., ,. 
u 

TOt•licn 

Omsohrijving 

~d111t1/h1un vuhn• 

~r!!~!::!n I ~~=~·~:~!~:("uU'!p;c"p) 
t.oU•Q bullL"1!.io911H Yllfll~r' 
T.r•ctor 

Vrl\t't.'""""'gar. ....,er 
t.,:;ii,1111111 r:uur 
Vuch1.1t.1r.t~" U...s.eo var-Jr:on• 
V.;n.dlator ,XultlU11 4102~ 
Vw1u ... U1t.1or xult.t rtin 41'Ut:t: 

Vttu;Jhir.01" Mgh.~ r-11n u&Jm.• 
Vrnul•tor Kv1LlUn 41:CrlMt' 
V.entiletor- ~hH•n O:lll!l(" 
\'•nLll6tOI )$c;llU!A11 U.C: .. WC 
W•nt...llatoT 1'ull.tr•r1 il4lli': 

V•nUhtar Nolttr11rn d .. '&J.NC' 
'lf}lll-11UUT Muhlhn. i~JHC' 
VGn t..U•lCI ~\lhlt4n 4EO~KC" 
•Jent.Unor M:uh.thn i!Ot.:.C 
\ltlri!.lht . I JtUhU'lUI U!GliX' 

Vl'l'nt.ll6WJ Mul,tf.im u:u::c 
•.ro1.'- l l•\..01 ,i!UltUrut 4~UNC 
Voflc.ll•tor Hg)Uf111n .e:un'° 
V('nt..thtor MLlh.Uan 4£<n;c: 
Vtt11\..1',.tar- ~111tthn 4HC.Utc 

Vo1t1tl hi.:or ~u.1tthn 4i::•l~ 
'll•nW l•~.a1 Kl.llU..ft1 11 Clilt:o;' 
Vttnt I ht.Ur Muh.t'4n 4¥.iltrt 
Vltrft.l1•'4r >ILllt.ICan tl'-'lllt 
Vtne latar M'uli.l Un 4fi6l:-i:C' 

VC>ntJ la.i.c:.r J'luldf.-n 11!5-.. mr 
Vf.1-nt 1 JJU.or r~t'l..~ 111n :&Y..&lltr 
v~nt.1 li11t.ot H\llU..f.11n u:u::c 
'htn:.Jl.UOI' !'tl.llUho U!G)J..-C 
V1mr.tl•t.or twl1lhn 41611'.'C' 

Ventliet!Jt &.ilUlan &!Eil~ 
\'•nt-11.tLC; k!\liuhn &Hnl\." 
ven~tUtcr Kuhthn ca1r.i:. 
VitntO .. tc>I' K\JltH111n cun.'C' 
\141r.t t \.\t,ol' t!Ultl On 4Hlttt'! 

V4nttlll.t..cn Hult.lhn o:·~nr.c 
Vant:l l~t.o! ttnltltru1 4&0lCt 
\rlfflLl lat.Or t,_,h.:lnh. '41tfiie..'C 
Yc:nt l bLor IWl t l!;t.'n ·H~o~ 
W'~ltlplaA':• 

Ptnir;.:•t•n1u.1t,.o 
b.d !<1..otr:lt.fuk<111 O.I(. nc:uu 
b 1·t ,~rl: .. Ulo....Cill U.k_ lfo)l.ll 
~~~'H"1 brJjnier-(.c;UY • ..rl. 
:UJ9•vo> brlj\."Onr«utcn 

Lild~nflfnltfttll V.t"'•l!'S pJc.l\\j~hlt4 
fiar.i:~t t. flit); •V~H 
Tr.ariapc.r-t. p.ltii: ....,..,u 
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Geurts Reken en meetvoorschrift 
wegverkeerslawaai 2002 

Datum 

Technlsch 
Adviseurs 

20-10-2006 

Projectnaam De Heensehoeve bv 

Projectnummer 8,4579-27 

Projectomschrijving Akoestisch onderzoek mbt aanvraag milieuvergunning 

Waarneempunt Voorgevel Heensedijk 16 

Periode Dagperiode 

Hoogte waarnemer (hw) : 1 ,5 m 

Type wegdek: Asfalt Cwegdek Iv: 0,0 

Cwegdek zv: 0,0 

Type motorvoertuigen Snelheid [km/u] 

Lichte motorvoertuigen 

Middelzware motorvoertuigen 

Zware motorvoertuigen 

Afstand waarneempunt - rijlijn (r) 

Lengte geluidrefl. object( en) totaal 

Afstand geluidrefl. object - rijlijn 

Hoogte wegdek t.o.v. maaiveld (Hweg) 

Deel onverhard bodemvlak 

Afstand waarneempunt - midden kruispL 

Afstand waarneempunt - midden obstak 

[m] 

[m] 

[m] 

[m] 

[-] 

[m] 

[m] 

50,0 

50,0 

50,0 

RESULTATEN VERKEERSLAWMIBEREKENING 

Emissiegetal (E) [dB(A)] 

Kruispuntcorrectie (C kruispunt) [dB(A)] 

Obstakelcorrectie (Cobstakel) (dB(A)] 

Optrekcorrectie (C optrek) [dB(A)] 

Reflectieterm (Creflectie) [dB(A)] 

Afstandsterm (Dafstand) [dB(A)] 

Luchtdemping (Dlucht) [dB(A)] 

Bodemeffect (Dbodem) [dB(A)] 

Meteo-effect (Dmeteo) [dB(A)) 

Dempingsterm (Dextra) 

(Berekening uitgevoerd volgens standaard Rekenmethode I, 

ex.art. 102 Wet Geluidhinder, zonder dag/nacht-correctie en 

zonder aftrek ex.art. 103 Wet Geluidhinder) 

0,00 

0,00 

0, 12 

2,91 

0,87 
+ 

LAeq 

lntensiteit [l/u] 

0,7 

0,0 

1,8 

16,0 

0,0 

0,0 

0,0 

75,0 
0,0 

0,0 

59,20 

0,00 

0,00 

-12,04 

-3,89 

43,3 



Geurts Reken en meetvoorschrift 
wegverkeerslawaai 2002 

Technlsch 
Adviseurs 

20-10-2006 

De Heensehoeve bv 
8,4579-27 

Datum 

Projectnaam 
Projectnummer 
Projectomschrijving 
Waarneempunt 

Akoestisch onderzoek mbt aanvraag milieuvergunning 
Voorgevel Heensedijk 16 

Periode Avondperiode 
Hoogte waarnemer (hw) : 5,0 m 

Type wegdek: Asfalt Cwegdek Iv: 0,0 
Cwegdek zv: 0,0 

Type motorvoertuigen Snelheid [km/u] 
Lichte motorvoertuigen 

Middelzware motorvoertuigen 
Zware motorvoertuigen 

Afstand waarneempunt - rijlijn (r) 
Lengte geluidrefl. object( en) totaal 
Afstand geluidrefl. object - rijlijn 

Hoogte wegdek t.o.v. maaiveld (Hweg) 
Deel onverhard bodemvlak 
Afstand waarneempunt - midden kruispl 

Afstand waarneempunt - midden obstak 

[m] 
[m] 

[m] 
[m] 
[-] 

[m] 
[m] 

50,0 

50,0 
50,0 

RESULTATEN VERKEERSLAWAAIBEREKENING 

Emissiegetal (E) [dB(A)] 

Kruispuntcorrectie (C kruispunt) [dB(A)] 

Obstakelcorrectie ( Cobsta kel) [dB(A)J 
Optrekcorrectie (C optrek) [dB(A)] 

Reflectieterm (Creflectie) [dB(A)] 
Afstandsterm (Dafstand) [dB(A)] 

Luchtdemping (Dlucht) [dB(A)] 

Bodemeffect (Dbodem) [dB(A)] 

Meteo-effect (Dmeteo) [dB(A)] 

Dempingsterm (Dextra) 

(Berekening uitgevoerd volgens standaard Rekenmethode I, 
ex.art. 102 Wet Geluidhinder, zonder dag/nacht-correctie en 

zonder aftrek ex.art. 103 Wet Geluidhinder) 

0,00 
0,00 

0, 11 
1,91 
0,35 

+ 

LAeq 

lntensiteit [l/u] 
0,0 

0,0 
0,5 

15,0 
0,0 

0,0 
0,0 

60,0 
0,0 

0,0 

53,38 

0,00 
0,00 

-11,76 

-2,37 

39,3 



Geurts Reken en meetvoorschrift 
wegverkeerslawaai 2002 

Datum 

Technlsch 
Advlseurs 

20-10-2006 

Projectnaam De Heensehoeve bv 

Projectnummer 8,4579-27 

Projectomschrijving Akoestisch onderzoek mbt aanvraag milieuvergunning 

Waarneempunt Voorgevel Heensedijk 16 

Periode Nachlperiode 

Hoogte waarnemer (hw) : 5,0 m 

Type wegdek: Asfalt Cwegdek Iv: 0,0 

Cwegdek zv: 0,0 

Type motorvoertuigen Snelheid [km/u] 

Lichte motorvoertuigen 

Middelzware motorvoertuigen 

Zware motorvoertuigen 

Afstand waarneempunt - rijlijn (r) 

Lengte geluidrefl. object(en) totaal 

Afstand geluidrefl. object - rijlijn 

Hoogte wegdek t.o.v. maaiveld (Hweg) 

Deel onverhard bodemvlak 

Afstand waarneempunt - midden kruispl 

Afstand waarneempunt - midden obstak 

[m] 

[m] 
[m] 

[m] 
[-] 

[m] 

[m] 

50,0 

50,0 

50,0 

RESULTATEN VERKEERSLAWAAIBEREKENING 

Emissiegetal (E) [dB(A)] 

Kruispuntcorrectie (C kruispunt) [dB(A)] 

Obstakelcorrectie (Cobstakel) [dB(A)] 

Optrekcorrectie (C optrek) [dB(A)] 

Reflectieterm (Creflectie) [dB(A)] 

Afstandsterm (Dafstand) [dB(A)] 

Luchtdemping (Dlucht) [dB(A)] 

Bodemeffect (Dbodem) [dB(A)] 

Meteo-effect (Dmeteo) [dB(A)] 

Dempingsterm (Dextra) 

(Berekening uitgevoerd volgens standaard Rekenmethode I, 

ex.art. 102 Wet Geluidhinder, zonder dag/nacht-correctie en 

zonder aftrek ex.art. 103 Wet Geluidhinder) 

0,00 

0,00 

0, 11 

1,91 

0,35 

+ 

LAeq 

lntensiteit [l/u] 

0,0 

0,0 

0,3 

15,0 

0,0 

0,0 
0,0 

60,0 

0,0 

0,0 

50,37 

0,00 
0,00 

-11, 76 

-2,37 

36,2 
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Vostermans Ventilation 

Multilan II 
Multifan technical data 50 Hz single-phase 

;uuv Impeller Watt W/1000 Noiaa Motor Control- Amp. Cond. kg 
50Hz range m3/h Laval protection labla• 230V uf/400 

an dB(A) awttch TIE 
n Type Amp. 

2E30Q 30 320 89,6 61 1,9 T/E 1,5 8 9 
2E30-6PP-40Q 30 600 142,9 64 4,2 T 2.4 16 12 
2E35Q 35 320 66,0 65 2,8 T/E 1,5 8 10 

1400rpm 4WS20 20 60 92,3 43 0,6 T/E 0,5 3,6 
4WS25 25 70 58,3 45 0,9 T/E 0,8 - 4,6 

4E30Q 30 104 43,3 44 0,6 T/E 0,5 3 9.4 
4E35Q 35 170 48,2 47 1,1 T/E 0,9 4 10,4 

4E40Q 40 237 48,9 50 1,3 T/E 1,1 6 11,3 

4E45Q 45 317 49,5 52 1,9 T/E 1,6 8 13,1 

4E50Q 50 443 53,3 55 2.4 T/E 2,0 12 15,5 

4E50-6PP-40Q 50 710 72,7 57 4,6 T/E 3,8 16 18 

4E50-6PP-45Q 50 530 59,9 60 3,2 T 2,7 16 15,5 

4E63Q 63 1600 92,5 68 8.4 - 7,0 31 28 

4E125-4PP-20Q 125 1140 30,5 64 5,8 - 4,8 25 39 
4E125-4PP-25Q 125 1580 36,9 65 8,2 - 6,8 40 41 

900 rpm 6E40Q 40 170 45,2 47 1,3 T/E 1,1 6 10 
6E45Q 45 260 51,5 51 1,7 TIE 1,4 10 12 

6E50Q 50 310 43,2 51 1,8 T/E 1,5 8 13 
6E56Q 56 530 53,3 52 2,9 T/E 2,4 16 22 
6E63Q 63 600 49,9 53 3,6 T/E 3,0 16 23 
6E71Q 71 630 48,4 60 3,6 T/E 3,0 16 25 
6E71-4PP-40 71 730 46,7 60 4,2 T/E 3,5 16 26 
6E92Q 92 790 37.4 61 4,2 T/E 3,8 16 29 

• Controllable by Transformer (T) or Electronically (E) 
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Vostermans Ventilation 

Multilan • 
Multifan capacities single-phase in m3/h (50 Hz) 

14!3UV Pa max OPa 30Pa 50Pa 80Pa 100Pa 150Pa 200Pa 250Pa 
SO Hz 

n TvDe 

2800 rpm 2E30Q 120 3570 3180 2970 2750 2550 - - -
2E30-6PP-40Q 250 4200 3950 3820 3630 3500 3190 2860 2320 
2E35Q 190 4850 4460 4260 4000 3800 3060 -

1400rpm 4WS20 20 650 - - - - - -
4WS25 30 1200 970 - - - - . -
4E30Q 60 2400 2140 1870 . . - - . 
4E35Q 75 3530 3200 2910 . . - . -
4E40Q 75 4840 4380 4030 . . . . . 
4E45Q 95 6400 5860 5400 4460 - . . . 
4E50Q 110 8300 7610 7080 6110 5540 . . . 
4E50-6PP-40Q 120 9770 9200 8780 8070 7480 - . . 
4E50-6PP-45Q 80 8850 8230 7700 6170 . . - . 
4E63Q 160 17290 16500 16100 15380 14770 13070 - . 
4E125-4PP-20Q 70 37400 31600 27300 - . - . . 
4E125-4PP-25Q 70 42800 36960 32530 . - - . 

900 rpm 6E40Q 30 3760 2970 . - . - - -
6E45Q 50 5050 4230 3600 . - . - . 
6E50Q 60 7180 6000 5160 - . - - -
6E56Q 80 9930 8980 8200 6400 . .. -
6E63Q 90 12020 10920 10100 8520 - - - -
6E71Q 100 13000 11900 11080 9550 7950 - . . 
6E71-4PP-40Q 90 15600 14000 12750 10650 . . - -
6E92Q 100 21100 18000 15870 12470 9570 - - . 

All air capacities without wire guard, without casing. 
Data also valid for tubes fans under same conditions as wall mounting fans. 
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Vostermans Ventilation 

Multilan • Multifan technical data 50 Hz three-phase 

. Impeller Watt W/1000 Noise Motor Control- Amp . Amp. kg 
50Hz range m3/h Level protection lable* 230V 40DV 

cm dB(A) switch TIE 
n Tvne Amp. 

2800 rpm 20300 30 270 75,6 62 1,3/0,8 T 1,2 0,7 9 

20350 35 340 70,1 65 1,5/0,9 T 1,4 0,8 10 

1400 rpm 40300 30 94 40,5 44 0,6/0,3 T 0,5 0,3 9,4 

40350 35 169 46,8 47 1,0/0,6 T 0,9 0,5 10,4 

40400 40 225 46,7 50 1,1/0,7 T 1,0 0,6 11,3 

40450 45 299 46,8 52 1,3/0,8 T 1,2 0,7 13,1 

40500 50 414 50,2 55 2,1/1,2 T 1,9 1,1 15,5 

4050-6PP-450 50 480 54,2 61 2,9/1,7 T 2,6 1,5 15,5 

4056Q 56 980 77,0 61 3,7/2,1 T 3,4 1,9 22 

40630 63 1480 83,9 65 5,5/3,2 T 5,0 2,9 27 

4063-5PP-350 63 1450 87,9 67 5,2/3,0 T 4,7 2,7 27 

4063-5PP-450 63 2318 113,0 66 8,4/4,9 T 7,6 4,4 27 

40710 71 2200 97,0 69 9,0/5,2 T 8,2 4,7 29 

40125-4PP-200 125 1140 30,5 64 3,9/2,2 - 3,5 2,0 39 

40125-4PP-250 125 1580 36,9 65 5.5/3,2 T 5,0 2,9 42 

900 rpm 60450 45 204 39,2 48 1,2/0,7 T 1,1 0,6 12 

60500 50 280 39,5 50 1,2/0,7 T 1, 1 0,6 13 

60560 56 310 38,9 49 1,3/0,8 T 1,2 0,7 16 

60630 63 520 43,9 53 2,8/1,6 T 2,2 1,3 23 

6063-5PP-400 63 560 47,1 54 2,4/1,4 T 2,2 1,3 23 

60710 71 920 55,3 56 3,9/2,2 T 3,5 2,0 25 

6071-5PP-40Q 71 830 50,4 56 3,4/2,0 T 3,1 1,6 25 

60920 92 730 34,2 61 2,9/1,7 T 2.6 1.5 29 

* Controllable by Transformer (T) or Electronically (E) 
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Vostermans Ventilation 

Multilan 
Multifan capacities three-phase in m3/h (50 Hz) 

.. 
Pa max OPa 30Pa 50Pa 80Pa 100Pa 150Pa 200Pa 250Pa . 

50Hz 

n Tvne 

2800 rpm 2030Q 120 3570 3180 3000 2750 2550 - - -
20350 190 4850 4460 4260 4000 3800 3060 - -

1400 rpm 40300 50 2350 2050 1810 - - -
40350 65 3610 3280 2880 - - - -
40400 75 4820 4380 4040 3500 - - - -
40450 80 6390 5850 5390 4610 - - - -
40500 100 8250 7630 7160 6280 - - - -
4050-6PP-45Q 80 8850 8230 7700 6170 - -
4056Q 160 12720 12020 11600 10800 10240 8340 - -
40630 195 17650 16880 16380 15630 14980 13330 - -
4063-5PP-35Q 200 16660 16160 15660 15000 14540 13130 10800 -
4063-5PP-45Q 210 20500 19800 19300 18530 17956 16246 14230 -
40710 250 22670 21900 21370 20570 19970 18300 16000 12670 
40125-4PP-20Q 70 37250 31670 27070 - . - - -
40125-4PP-25Q 70 42870 37060 32400 - - - - -

900 rpm 60450 50 5200 4300 3700 - - - - -
6050Q 60 7090 6000 5100 - - - - -
6056Q 60 8700 7450 6500 - - - - -
60630 80 11820 10560 9620 7740 - - - -
6063-5PP-40Q 90 11880 10740 9900 8200 - - - -
60710 105 16650 15050 13930 11930 9980 - - -
6071-5PP-40Q 120 16480 14920 13900 12200 10400 - - -
60920 105 21300 18430 16470 13270 10470 - - -

All air capacities without wire guard, without casing. 
Data also valid for tube fans under same conditions as wall mounting fans. 
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Multifan fan dimensions 

Impeller Number 
range orpo1es 
(cm) A 

20 4 250 
25 4 300 
30 2,4 395 
35 2,4 445 
40 4,6 495 
45 4,6 545 
50 4,6 600 
56 4,6 640 
63 4,6 715 
71 4,6 790 
92 6 947 

125 4 1298 

Vosterrnans Ventilation 

B 

276 
326 

442,5 
492,5 
542,5 
592,5 
647,5 
700 
775 
850 
1005 

1370 

- . 
8 

A 

c 

220 
269 
304 
354 
404 
454 
504 
564 
634 
705 
920 

1256 

--1. 

c· - t ) 
/-r;r-., I 

'f}~ . !: .. 1A~ . ":'-" : lo/ . 
i ~~· ·-- - · . ./\•[ .......... ; 
\?/ift ........._~, 
' \; / / ..........__.llJ_/ 

i . ~ 

Size In mm 

Dmax E 

131 51 
142 51 

(192) 84 
(192) 84 
(192) 84 
(192) 84 
(192) 84 
247 105 
247 105 
247 105 
247 93 

110 100 

0 
~ · · -· - • """4' -· 

F 

G 

~-
I ; ij 
11 1~fTi L.,.. I • t 

""-~, -.. 

-- E _._ . ~~ ·· 
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Multi Ian • 
Dimensions 

packing In mm 
F G (lxwxh) 

9 12 295x295x210 
9 12 345x345x210 

7,5 36 455x455x311 
7,5 36 505x505x311 
7,5 36 555x555x311 
7,5 36 605x605x311 
7,5 36 655x655x311 
10 40 715x715x396 
10 40 790x790x396 
10 40 865x865x396 
10 40 motor.371x222x216 

frame: 1050x1050x170 

12 50 motor.1070x510x380 

frame: 1430x1430x225 

{ 

C . 



Bijlage 14. Situatieschets en plattegrondtekening de Heense Hoeve BV. 




