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1. Projectgegevens 

Activiteit 
Uitbreiding en wijziging/renovatie van een bestaande vleesvarkenshouderij, gelegen aan de 
Oude Beemdseweg 2 te Heeswijk-Dinther (kadastraal bekend als gemeente Heeswijk Dinther, 
sectie F, nummer 987 en 985). Voor ligging zie bijlage. 

lnitiatiefnemer: 
J. de Bresser 
De Vennekens 1 
5283 VG Boxtel 
Tel. 06-51503461 

Bevoegd gezag: Datum: .. .. ~-:-: .. ':-:t.:-:-.. 2007 
De gemeente Bernheze 
Postbus 19 
5384 ZG Heesch 
Tel.: 0412 - 458888 
Fax: 0412 - 454635 

Te nemen besluit: 
Het verlenen van een milieuvergunning, conform artikel 8.4 van de Wet milieubeheer. 

Procedurele stand van zaken: 
Kennisgeving startnotitie door gemeente Bernheze 
Uitbrengen richtlijnenadvies door commissie MER 
Vaststelling richtlijnen MER door gemeente Bernheze 

Samenstelling commissie m.e.r.: 
Mevr. M. van Eck (voorzitter) 
dhr. R. Warmenhoven (secretaris) 
dhr. H. Hendriks (lid) 
dhr. C. Spapens (lid) 
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2. lnleiding 
lnitiatiefnemer heeft een zeugenhouderij aan de Vennekens 1 te Boxtel. 
Op deze locatie is een verdere ontwikkeling naar een gesloten bedrijf niet mogelijk vanwege de 
huidige milieuwetgeving. Vandaar dat gezocht is naar een andere locatie om daar de 
gespeende biggen van het bedrijf in Boxtel af te mesten. Zowel bedrijfstechnisch, 
organisatorisch als ook financieel is dit voor de initiatiefnemer de meest wenselijke vorm van 
uitbreiding. De keuze voor de plaats om het thuisbedrijf gesloten te maken met de benodigde 
aantallen vleesvarkens, is gevallen op de locatie Oude Beemdseweg 2 te Heeswijk-Dinther. Op 
deze locatie, die in eigendom is van dhr. De Bresser, is een milieuvergunning aanwezig voor 
een varkenshouderij met ca. 200 zeugen en 1100 vleesvarkens. De twee locaties in Boxtel en 
Heeswijk-Dinther zullen, als alles realiseerbaar is, geen binding hebben met elkaar en beide 
een losstaande bedrijfsvoering hanteren. Hoewel niet gewenst, beide locaties kunnen los van 
elkaar, in welke omvang dan ook, functioneren. 

Omdat er nu uitbreidingsplannen zijn voor meer dan 3000 vleesvarkensplaatsen, is een milieu
effectrapportage verplicht, als voorbereiding op de in te dienen aanvraag vergunning Wet 
milieubeheer. 

Het doel van de initiatiefnemer is om van de locatie aan de Oude Beemdseweg een duurzaam 
bedrijf te maken met een duurzame bedrijfsvoering en met een maatschappelijk verantwoorde 
bedrijfsinrichting. Doordat het plan voorziet in bijna complete nieuwbouw en een klein gedeelte 
renovatie, is het mogelijk om, zowel wat betreft het welzijn van de dieren als het aspect milieu, 
gebruik te maken van de meest recente ontwikkelingen. 
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3. Beschrijving van voorgenomen activiteit 

De huidige bedrijfsvoering betreft een varkenshouderij, waar zeugen en vleesvarkens worden 
gehouden. De vigerende vergunning bestaat uit 140 guste- en dragende zeugen, 54 
kraamzeugen, 10 opfokzeugen, 640 gespeende biggen, 1.048 vleesvarkens en 1 beer. Alie 
dieren worden traditioneel gehuisvest. 

Activiteit 
Op deze locatie wordt een vergunning aangevraagd voor 6.460 vleesvarkens. De bestaande 
zeugenstallen worden gesloopt en de twee bestaande vleesvarkensstallen worden in het 
nieuwe plan ge'integreerd. De nieuw te realiseren stal wordt van emissiearme systemen 
voorzien en de dieren worden volgens de nieuwste eisen van de welzijnswet gehuisvest. 
Tevens worden bij het bouwen van de nieuwe stal de nieuwste technieken gebruikt in het kader 
van isolatie en energiebesparing. 

De to tale oppervlakte van de vleesvarkensstal bedraagt circa 7 .128 m2
• De nokhoogtes van de 

stal bedraagt circa 6,49 meter en de goothoogte bedraagt circa 2,80 meter. De buitenmuren zijn 
van metselwerk en de daken zijn voorzien van golfplaten. De vleesvarkens worden 
ondergebracht in een huisvestingssysteem met brijvoedering en hokken voor circa 10 dieren. In 
het voorste en achterste gedeelte van de stal worden 3.828 stuks en 920 stuks vleesvarkens op 
~ 0,8 m2 gehuisvest. De overige 1. 712 stuks vleesvarkens in de bestaande stal worden op < 0,8 
m2 gehuisvest. De dierplaatsen zijn gelijk aan het aantal dieren. In de bestaande situatie 
worden de vleesvarkens op~ 0,8 m2 gehuisvest, waar deze in de nieuwe situatie op< 0,8 m2 

worden gehuisvest. 
De vleesvarkenshokken (~ 0,8 m2

) hebben een totaal vloeroppervlak van circa 8,9 m2
, 

uitgevoerd met een belle dichte vloer van 3,6 m2 en een roostervloer van 5,3 m2
. Er worden 11 

stuks vleesvarkens per hok gehuisvest, met een leefoppervlakte van 0,81 m2
. 

De vleesvarkenshokken (< 0,8 m2
) hebben een totaal vloeroppervlak van circa 5,9 m2

, 

uitgevoerd met een belle dichte vloer van 2,3 m2 en een roostervloer van 3,6 m2
. Er worden 8 

stuks vleesvarkens per hok gehuisvest, met een respectievelijke leefoppervlakte van 0,74 m2
. 

Alie dieren beschikken minimaal over een vreetruimte van circa 0,33 m2 aan de trog. 
Met dit uit te voeren huisvestingssysteem is rekening gehouden met de huidige 
welzijnswetgeving en het gekozen voersysteem. 

Omvang activiteit 
De activiteit binnen de inrichting zal voornamelijk gaan bestaan uit het afmesten van varkens. 
Op jaarbasis zal het bedrijf circa 22.000 stuks vleesvarkens produceren. Deze worden 
afgeleverd op een gewicht van circa 110 kg. 

Ten behoeve van de oprichting van de inrichting aan de Oude Beemdseweg 2 te Heeswijk
Dinther, word en de volgende bouwactiviteiten uitgevoerd: 
- het slopen van de bestaande zeugenstallen; 
- de bouw van een nieuwe varkensstal met een oppervlakte van 7.128 m2

; 

- het plaatsen van de centrale luchtkanalen, twee zuur- en twee spuiwatertanks en de vier 
luchtwassers bij de vleesvarkensstal; 
- het plaatsen van 14 polyester silo's a 20 m3 t.b.v. mengvoer en acht bunkers a 50 m3 t.b.v. 
bijproducten; 
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Beschrijving bouwwerk 
De bouwkundige constructieve opzet van deze stallen is een staalconstructie met stalen 
spanten en kolommen. Het dak is voorzien van golf platen. Er wordt plafondisolatie toegepast. 
De buitenmuren zijn van metselwerk. De mestopslag, gesitueerd ender de stal, bestaat uit 
gestorte (prefab)betonnen vloer en wanden, voorzien van de benodigde wapening. De vloeren 
(dichte vloer, looppaden, voergang, etc.) worden eveneens van beton vervaardigd. De 
stalinrichting bestaat voornamelijk uit roestvrijstaal (voerbakken (trog), drinkbakken), beton 
(roosters) en kunststof (hokafscheiding). 

Stalsysteem 
De nieuwe stallen worden voorzien van een emissiearm huisvestingssysteem (Groen Label). Dit 
systeem voldoet aan de maximale emissiewaarde van de nieuwe AMvB Huisvesting zeals die in 
de Staatscourant gepubliceerd is in december 2005. Tevens is dit systemen ook opgenomen in 
de Regeling Ammoniak en Veehouderij (RAV) zeals gepubliceerd in de Staatscourant van 24 
oktober 2006. De varkens worden volgens de nieuwste eisen van de Welzijnswet voor dieren 
gehuisvest. De 3.828 stuks vleesvarkens worden gehuisvest onder een chemische luchtwasser 
BB 00-02-084 met 95% emissiereductie. De andere 2.632 stuks vleesvarkens worden 
gehuisvest ender een combi luchtwasser BWL 2006.14 met 85% emissiereductie. 

Fasering uitvoering 
Zodra alle vergunningen verleend zijn, bouw- en milieuvergunning, zal gestart worden met de 
uitvoering van het plan. Gezien het toe te passen voersysteem(brijvoer) en de installatie van 
centrale afzuiging met luchtwassers achteraan in de stal, is een gefaseerde uitvoering niet 
mogelijk. Het project zal in een keer worden uitgevoerd. 
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4. Procedures 

4.1 Besluit milieueffectrapportage 
Het Besluit M.e.r. kent in de intensieve veehouderij 4 intensieve bedrijfstypen die zich bezig 
houden met het fokken, mesten of houden van: - hennen 

- mesthoenders 
- vleesvarkens 
- zeugen 

Dhr. De Bresser is voornemens nieuwe stallen op te richten en in werking te brengen voor de 
huisvesting van meer dan 3000 vleesvarkens. Voor deze uitbreiding geldt ingevolge het Besluit 
M.e.r. de verplichting een MER op te stellen. 

Een MER wordt voorafgegaan door een startnotitie. Deze startnotitie geeft globale informatie 
over: 
- wat met de activiteit wordt beoogd; 
- de aard en omvang van de activiteit; 
- plaats waar de activiteit plaatsvindt; 
- vergunde situatie betreffende locatie; 
- te verwachten milieugevolgen inclusief alternatieven. 
De informatie is bedoeld voor omwonenden, bevoegd gezag, diverse organisaties, de 
Commissie voor de milieueffectrapportage en de wettelijke adviseurs die erbij betrokken dienen 
te warden. 
De commissie m.e.r. heeft na bestudering van de startnotitie en een locatiebezoek 
d.d. 12-09-2006 richtlijnen verstrekt aan het bevoegd gezag waar in het MER rekening mee 
moet warden gehouden. De gemeente Bernheze heeft deze richtlijnen ongewijzigd 
overgenomen. 

Tijdens de te volgen procedures zijn er divers inspraakmomenten. Het eerste inspraakmoment 
heeft plaatsgevonden door publicatie van de startnotitie door de gemeente Bernheze gedurende 
zes weken (vanaf 5 augustus 2006). In deze weken kunnen wensen ten aanzien van de inhoud 
van het MER kenbaar warden gemaakt. Er zijn geen reacties binnengekomen bij de gemeente 
Bernheze. 

Pas nadat het MER door het bevoegd gezag als aanvaardbaar is beoordeeld, zal de procedure 
aangaande de Wet milieubeheer warden voortgezet. De coordinatie van deze procedures 
berust bij de gemeente Bernheze. 

4.2 Vergunningen 
Op de locatie aan de Oude Beemdseweg 2 zijn in het verleden milieu- en bouwvergunningen 
afgegeven. De vigerende rechtsgeldige milieuvergunning is door het College van Burgemeester 
en Wethouders van de gemeente Bernheze afgegeven d.d. 20-06-1995. De veebezetting omvat 
1048 vleesvarkens, 194 fokzeugen, 640 gespeende biggen, 10 opfokzeugen en 1 beer (zie 
bijlage voor NH3-emissie en mve's). De zeugenstallen (bouwjaar 1973, gerenoveerd in 1986) 
warden in de nieuwe bedrijfsopzet gesloopt en vervangen door een vleesvarkensstal. De twee 
bestaande vleesvarkensstallen zijn in 1989 gebouwd en nog in goede staat. 
De nu aan te vragen milieuvergunning omvat alleen vleesvarkens, totaal 6460 dierplaatsen. De 
twee bestaande vleesvarkensstallen warden emissiearm uitgevoerd, evenals de nieuw te 
bouwen stallen. Voor de nieuwe stallen zullen ook bouwvergunningen aangevraagd warden op 
een zodanig tijdstip dat milieu- en bouwvergunningen gelijktijdig verleend kunnen warden. 
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4.3 Tijdschema 
Rekening houdende met de termijnen zeals die in de Wet milieubeheer zijn vastgelegd, kan een 
globale indicatie worden gegeven van het te doorlopen tijdspad: 

Activiteit Tijdstip Actie door 

lndienen startnotitie MER bij de gemeente Juli 2006 Gemeente Bernheze 
Bernheze 
Bekendmakinq 5 aug. 2006 Gemeente Bernheze 
lnspraak voor richtlijnen MER Een ieder 
Advies wetteliike adviseurs lnsoectie milieuhygiene 
Advies commissie MER Sept. 2006 Commissie MER 
Vaststellen richtlijnen Okt. 2006 Gemeente Bernheze 
Opstellen en indienen MER Maart 2007 lnitiatiefnemer I Exlan 
lndienen aanvraag Wm 
Beoordelen aanvaardbaarheid MER April 2007 Commissie MER 
Beoordelen ontvankelijkheid Gemeente Bernheze 
Milieuverounning 
Publicatie MER + ontwerp beschikkinq Wm Gemeente Bernheze 
lnspraak I bezwaren I advies MER Eenieder 
Toetsingsadvies commissie MER Commissie MER 
Beschikkinq Wet milieubeheer Wm Aug.2007 Gemeente Bernheze 
Beroep beschikkinq Wm Een ieder 
Milieuvergunning onherroepeliik Okt. 2007 ---

4.4 lnternationaal, nationaal, provinciaal en gemeentelijk 
beleid 

In het MER zal van internationaal tot lokaal beleid de daaraan gekoppelde wetgeving, voor 
zover van toepassing op de plannen van dhr. De Bresser, besproken worden. Daarbij zal 
gekeken worden hoe deze het beste daarop aangepast kunnen worden. lndien noodzakelijk, 
zullen de alternatieven op een rijtje worden gezet. 

4.4.1 lnternationaal beleid 
Vanuit Europa zijn er twee richtlijnen waarmee rekening meet warden gehouden in het kader 
van de aanvraag om een vergunning Wet milieubeheer, te weten de Vogel- en Habitatrichtlijn 
en de IPPC Richtlijn. 

De Vogel- en Habitatrichtlijn 
De Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG en de Richtlijn 92/33/EEG), 
beschermen de natuur in heel Europa. Seide richtlijnen beschermen bepaalde gebieden. Elke 
lidstaat is verplicht om speciale beschermingszones vast te stellen. Deze vormen samen een 
Europees netwerk van natuurgebieden: Natura 2000. 
De speciale beschermingszones van de Vogelrichtlijn in Nederland staan inmiddels vast. Op 
7 december 2004 is het beschermingsregime voor deze gebieden gaan gelden. 
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De procedure voor speciale beschermingszones van de Habitatrichtlijn is nog niet helemaal 
afgerond. Het ministerie van LNV bereidt hiertoe nu de aanwijzingsbesluiten voor, zodat de 
habitatgebieden kunnen worden aangewezen volgens de door de wet voorgeschreven 
openbare voorbereidingsprocedure. 
De Vogel- en Habitatrichtlijn wordt in Nederland ge"implementeerd door de 
Natuurbeschermingswet 1998. Op 18 januari 2005 heeft de Eerste Kamer de wet tot wijziging 
van de Natuurbeschermingswet 1998 aangenomen. Op 21 april 2005 is deze gepubliceerd in 
het Staatsblad. Deze wet is op 1 oktober 2005 in werking getreden. 
Met de inwerkingtreding van de wet vindt de toets die uit de Vogelrichtlijn volgt, plaats door 
vergunningverlening van de Natuurbeschermingswet. Dit betekent dat voor de 
vergunningverlening op grond van de Wet milieubeheer er geen aparte toets meer nodig is. 
Voor habitatgebieden moet nog wel in de vergunningverlening op grond van de Wm rekening 
worden gehouden. Dit komt, omdat de procedure van aanwijzen nog formeel niet is afgerond. 
Pas als dat gebeurd is, is toetsing door de Natuurbeschermingswetvergunning voldoende. Voor 
die gebieden heeft de Habitatrichtlijn dus in principe een rechtstreekse werking. De 
bestuursorganen dienen bij de verlening van een Wm vergunning de gevolgen voor de 
Habitatnatuurwaarden te beoordelen (integrale toetsing). Het gaat om de bescherming van 
artikel 6, lid 2, 3 en 4 Habitatrichtlijn. Wanneer voor een activiteit nu al een 
Natuurbeschermingswetvergunning nodig is (bijvoorbeeld omdat het een beschermd 
natuurmoment is) ligt het in de rede dat de habitattoets voor de habitatnatuurwaarden oak in dat 
kader plaatsvindt. 
Voor veehouderijen in of bij Habitatrichtlijn-gebieden moet dat bij oprichtingen of uitbreidingen 
die significante gevolgen kunnen hebben, een habitattoets (passende beoordeling) warden 
doorlopen. 

In de directe omgeving van de locatie Oude Beemdseweg 2 liggen geen Vogel- en 
Habitatrichtlijngebieden (zie bijlage). Het dichtstbijgelegen Vogelrichtlijngebied is de Kampina in 
de gemeente Boxtel. Dit is op een afstand van ca. 17 kilometer vanaf de Oude Beemdseweg 2 
gelegen. Het dichtstbijgelegen Habitatgebied is het gebied ten zuiden van 's-Hertogenbosch op 
ca. 14 kilometer afstand. Vooralsnog kan er vanuit warden gegaan dat de beoogde plannen van 
dhr. De Bresser op deze gebieden geen enkele invloed zullen uitoefenen. Dit temeer daar de 
NHremissie van het bedrijf in de opgezette plannen niet toeneemt op bedrijfsniveau. De 
depositie van ammoniak die het bedrijf op het dichtstbijgelegen habitatgebied gaat veroorzaken 
is niet meetbaar. 

IPPC-richtlijn 
De IPPC-richtlijn (Europese Richtlijn 96/61/EG inzake ge·integreerde preventie en bestrijding 
van verontreiniging) verplicht de lidstaten van de EU om grote milieuvervuilende bedrijven te 
reguleren middels een integrale vergunning gebaseerd op de beste beschikbare technieken 
(BBT). In Nederland is de richtlijn in de Wet milieubeheer (Wm) en in de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren (Wvo) ge'implementeerd. 
Voor vleesvarkensbedrijven is de drempelwaarde 2.000 vleesvarkensplaatsen. Voor nieuwe 
bedrijven of bestaande bedrijven die voor het eerst boven de 2.000 vleesvarkensplaatsen 
komen dient de richtlijn direct te warden toegepast. Dit houdt o.a. in dat de best beschikbare 
technieken moeten warden toegepast (BBT) en dat er een omgevingstoets moet warden 
uitgevoerd. Hierbij moet rekening warden gehouden met de bestaande toestand van het milieu 
en de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de 
bescherming van het milieu. Deze omgevingstoets is voor wat betreft twee belangrijkste 
aspecten, nl. stank en ammoniak, volledig vertaald in de Nederlandse wetgeving. Door het 
opstellen van een MER, voldoet dhr. De Bresser aan deze eisen en worden eventuele 
significante effecten in beeld gebracht. 
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4.4.2 Rijksbeleid 

Nota Ruimte 
Op 23 april 2004 heeft het kabinet de Nota Ruimte vastgesteld. De Nota Ruimte bevat de visie 
van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en de belangrijkste bijbehorende 
doelstellingen tot 2020, waarbij de periode 2020-2030 geldt als doorkijk naar de lange termijn. 
In de nota staat centraal dat het rijk de waarborgen voor ruimtelijke waarden van nationaal 
belang creeert om die te kunnen behouden en ontwikkelen. Voor heel Nederland wordt een 
beperkt aantal generieke regels gehanteerd. 

Vanuit het oogpunt van economie, milieu, landschappelijke kwaliteit en infrastructuur (verkeer, 
water, energie, logistiek) streeft het kabinet in de Nata Ruimte de bundeling na van niet
grondgebonden en/of kapitaalintensieve landbouw in landbouwontwikkelingsgebieden. In deze 
landbouwontwikkelingsgebieden wordt ruimte geboden voor nieuwvestiging en uitbreiding van 
bedrijven in een specifieke sector of een combinatie van sectoren. De provincies wordt 
gevraagd dergelijke gebieden aan te wijzen en in de streekplannen en/of reconstructieplannen 
te begrenzen en de ontwikkeling van niet-grondgebonden en/of kapitaalsintensieve landbouw 
daarbuiten af te remmen. Het ruimtelijke beleid is erop gericht om de kracht van de bestaande 
landbouwontwikkelingsgebieden te versterken en de daarvoor benodigde ruimte te behouden. 

In het Structuurschema Groene Ruimte 2, welke in de Nota Ruimte is ge'integreerd, staat het 
voornemen om de intensieve veehouderij te concentreren in perspectiefvolle gebieden. De 
landbouwontwikkelingsgebieden zoals opgenomen in de Reconstructiewet Zandgronden vallen 
onder deze perspectiefvolle gebieden. Hetzelfde geldt voor de duurzame locaties in de 
verwevingsgebieden. Zoals nu te voorzien is (a.a. door vooroverleg met de gemeente 
Bernheze) valt de locatie Oude Beemdseweg 2 hieronder. Het gebied is nl. definitief 
aangewezen als verwevingsgebied. 

Natuurbeschermingswet 
De Natuurbeschermingswet maakt het mogelijk natuurmonumenten te beschermen door deze 
aan te wijzen als "beschermd natuurmonument" of "staatsmonument", en aan de aanwijzing 
bepaalde rechtsgevolgen te verbinden. Voor schadelijke handelingen in en rondom een 
beschermd Natuurmonument geldt een vergunningplicht. De provincie is hierbij de 
vergunningverlenende instantie. Het dichtstbijgelegen gebied dat onder de 
Natuurbeschermingswet valt is de Dommelbeemden in de gemeente Sint Oedenrode gelegen 
op circa 10 kilometer van de Oude Beemdseweg 2. Door deze afstand kan er net als in het 
kader van de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden, er vanuit worden gegaan dat de beoogde 
plannen van dhr. De Bresser op dit gebied geen enkele invloed zullen uitoefenen. 

Flora- en faunawet 
De Flora- en faunawet vormt voor wat betreft de soortenbescherming een concrete en correcte 
implementatie van de habitatrichtlijn. Deze wet is op 1 april 2002 in werking getreden. Doel van 
deze wet is de bescherming van dier- en plantensoorten in hun natuurlijke leefgebied. Als 
gevolg van ruimtelijke ingrepen is het mogelijk dat beschermde soorten beschadigd, verstoord 
of vernietigd worden. Alsop basis van onderzoeksgegevens blijkt dat beschermde soorten 
voorkomen, kan dit consequenties hebben voor een voorgenomen ruimtelijke ingreep. 
Voor de plannen van dhr. De Bresser zijn geen ruimtelijke ingrepen nodig. Het huidige 
bouwblok en de daarop rustende bestemming hoeft niet aangepast te worden. 

Met ingang van juli 2004 geldt een Wijziging Besluit vrijstelling beschermde plant- en 
diersoorten. Met de wijziging worden knelpunten opgelost die onder andere bestaan bij 
ruimtelijke projecten als gevolg van de aanwezigheid van beschermde dier- en plantensoorten. 
Bij veel werkzaamheden hiermee samenhangend is het niet langer nodig een ontheffing van 
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Flora- en Faunawet aan te vragen om beschermde dieren te verstoren of bijvoorbeeld 
beschermde planten te maaien. In plaats hiervan gaat een vrijstelling gelden. Om gebruik te 
kunnen maken van de vrijstelling is het wel nodig om te werken volgens een gedragscode. 
Alleen als het gaat om veel voorkomende soorten is het niet nodig om volgens een dergelijke 
gedragscode te werken. 
Exlan Consultants heeft onderzoek gedaan voor de locatie Oude Beemdseweg 2, waarbij 
gegevens zijn opgevraagd bij het natuurloket en het bureau Natuurverkenningen (Directie 
Ecologie) van de provincie Noord-Brabant. Hieruit blijkt dat de activiteiten van dhr. De Bresser 
geen nadelige gevolgen zullen hebben voor de omgeving voor wat betreft de Flora- en 
Faunawet. Zie bijlage. 

Wet milieubeheer 
De aanvraag voor een nieuwe milieuvergunning zal warden getoetst aan de Wet milieubeheer, 
met uitzondering van de aspecten ammoniak en geurhinder, waarvoor afzonderlijke wetgeving 
bes ta at. 

Wet ammoniak en veehouderij (Wav) 
Van belang voor het aspect ammoniakemissie bij vergunningverlening is de Wet ammoniak en 
veehouderij (Wav) welke per 8 mei 2002 van kracht geworden is. Bij de beslissing inzake de 
vergunning voor de oprichting of verandering van een veehouderij betrekt het bevoegd gezag 
de gevolgen van de ammoniakemissie uit de tot de veehouderij behorende dierenverblijven 
uitsluitend op de wijze zeals die is aangegeven in de Wav. 

Uit de Wav volgt dat er onderscheid moet warden gemaakt tussen bedrijven welke zich 
bevinden binnen een kwetsbaar gebied of in een zone van 250 meter hieromheen en bedrijven 
welke hierbuiten zijn gelegen. Voor de eerste groep bedrijven gelden beperkingen bij uitbreiding 
van het bedrijf. Kwetsbaar gebied moet voldoen aan twee criteria: Het moet (in het 
ammoniakbeleid van voor 1 januari 2002) als voor verzuring gevoelig gebied zijn aangemerkt en 
daarnaast zijn opgenomen in de ecologische hoofdstructuur (EHS), welke door de provincie is 
vastgesteld (zie onderdeel Provinciaal beleid). Het dichtstbijgelegen kwetsbaar gebied bevindt 
zich op een afstand van minder dan 250 m vanaf het eerste dierverblijf. 
Het bedrijf aan de Oude Beemdseweg 2 heeft daardoor te maken met de beperkingen gesteld 
in de Wav. Dit houdt voor wat betreft het aspect NH3 in dat met een gecorrigeerd plafond 
gewerkt moet warden. Voor de WAV is momenteel een wetswijziging lopende, die in de 
eindfase is aanbeland. Een belangrijke verandering daarbij is dat de kwetsbare gebieden 
opnieuw, maar oak anders dan voorheen, vastgesteld gaan warden. 
Nu kwetsbare gebieden, die kleiner zijn dan 50 hectare, warden in de gewijzigde WAV niet 
meer als kwetsbaar beschouwd, tenzij er heel bijzondere redenen zijn om ze wel als kwetsbaar 
aan te wijzen. De kans dat het kwetsbare gebied, waar het bedrijf van dhr. De Bresser vlakbij 
ligt, op korte termijn als niet kwetsbaar meer wordt beschouwd, is zeer wel aanwezig. 
Vooralsnog wordt in de m.e.r. het bosgebied als kwetsbaar meegenomen. Door met een 
gecorrigeerd NH3 plafond te werken en emissiepuntverplaatsingen treedt er een forse verlaging 
van de NH3-emissie op bedrijfsniveau op en tevens een zeer forse depositievermindering. 

Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij 
Het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij, kortweg genoemd het Besluit 
huisvesting, is op 28 december 2005 in het Staatsblad nr. 675 gepubliceerd. Het Besluit is nag 
niet in werking getreden. 
Het Besluit huisvesting wordt gebaseerd op artikel 8.44 Wm en bevat algemene regels voor 
veehouderijen. Met het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij zal invulling warden 
gegeven aan het algemene emissiebeleid voor heel Nederland. 
Het besluit bepaalt dat dierenverblijven, waar emissie-arme huisvestingssystemen voor 
beschikbaar zijn, op den duur emissie-arm moeten zijn uitgevoerd. Hiertoe zal het besluit 
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zogenaamde maximale emissiewaarden bevatten. Op grond van het besluit mogen alleen nog 
huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager is dan of gelijk is aan de maximale 
emissiewaarde, toegepast worden. 

Het besluit is op 28 december 2005 gepubliceerd in het Staatsblad 2005, nr. 675, maar is nog 
niet in werking getreden. De wijze waarop gemeenten in de tussentijd met het besluit dienen om 
te gaan zal nog nader toegelicht worden in een brief. 

Het bevoegd gezag moet bij de vergunningverlening zorgen dater geen strijdigheid met het 
Besluit ontstaat (art. 8.9 wm). Er mogen geen nieuwe huisvestingssystemen meer vergund 
worden met een emissiefactor die hoger is dat de maximale emissiewaarde van het Besluit. Het 
Besluit gaat (voorlopig) alleen maximale emissiewaarden bevatten voor varkens, kippen en 
melkrundvee. Bovendien is het niet zo dat huisvestingssystemen meteen vanaf het moment van 
in werking treden van het Besluit aan de maximale emissiewaarden moeten voldoen. Nieuwe 
stallen zullen er meteen aan moeten voldoen. Voor bestaande stallen zullen echter 
overgangstermijnen gaan gelden. De stalsystemen die toegepast gaan worden op het bedrijf 
van dhr. De Bresser voldoen allemaal aan het Besluit huisvesting. 

Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelinqsgebieden (WSV) 
De Wet stankemissie in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden beoogt de uitvoering 
van de reconstructie te ondersteunen. De wet geeft regels voor de beoordeling van stank in 
landbouwontwikkelingsgebieden, verwevingsgebieden en extensiveringsgebieden met het 
primaat natuur. Deze gebieden worden in het kader van de reconstructie aangewezen. De wet 
moet worden toegepast als het reconstructieplan is bekend gemaakt. 

Bij de wet hoort een ministeriele regeling met daarin ender meer de omrekeningsfactoren 
waarmee het aantal mestvarkeneenheden berekend kan worden, de minimale afstanden voor 
dieren met vaste afstanden en de wijze van afstandsmeting. De wet (inclusief de wijzigingswet) 
en de bijbehorende ministeriele regeling zijn in werking getreden op 1 mei 2003. In de toekomst 
zal voor heel Nederland een wet gaan gelden, de Wet geurhinder en veehouderijen. Het is de 
bedoeling dat de specifieke regeling voor de reconstructiegebieden (de Wsv) in deze nieuwe 
wet zal opgaan. 

Categorie I-object: 
1. bebouwde kom met stedelijk karakter; 
2. ziekenhuis, sanatorium en internaat; 
3. objecten voor verblijfsrecreatie. 

Categorie I I-object: 
1. bebouwde kom of aaneengesloten woonbebouwing van beperkte omvang in een overigens 

agrarische omgeving; 
2. objecten voor dagrecreatie 

Categorie I I I-object: 
Verspreid liggende niet-agrarische bebouwing die aan het betreffende buitengebied een 
overwegende woon- of recreatiefunctie verleent. 

Categorie IV-object: 
1. woning, behorende bij een agrarisch bedrijf, niet zijnde en veehouderij waar 50 of meer 

mestvarkenseenheden op grond van een vergunning aanwezig mogen zijn; 
2. verspreid liggende niet- agrarische bebouwing. 
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Categorie V-object: 
Woning, behorende bij een veehouderij waar 50 of meer mestvarkenseenheden op grand van 
een vergunning aanwezig mogen zijn. 

In de omgeving van de Oude Beemdseweg 2 vallen alle woningen ender categorie IV of V. De 
emissiepunten van de stallen zullen zodanig geplaatst warden dat aan alle vereiste afstanden 
tot woningen van derden wordt voldaan. 
Voor de berekening van het aantal mve's wordt uitgegaan van de omrekeningsfactoren uit de 
Rsv (Regeling stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden). 
Alie vleesvarkensstallen warden voorzien van een chemische luchtwasser waarvan de 
omrekeningsfactor 1,4 dieren per mve is. 

Wet geurhinder en veehouderij 
Tijdens het opstellen van de MER is per 1 januari 2007 de nieuwe Wet geurhinder en 
Veehouderij(Wgv) die de bestaande geurwetgeving vervangt, in werking getreden. In deze wet 
wordt de geur en geurhinder op een compleet andere wijze dan in de vorige wetgeving 
benaderd en berekend. Omdat er met name over het geurverspreidingsmodel( V-Stacks) per 1 
januari 2007 pas meer duidelijkheid is ontstaan, wordt in deze MER naast de vorige wetgeving 
en de daarbij behorende rekenmethode nu oak de nieuwe wetgeving op de vergunning van de 
Oude Beemdseweg 2 toegepast. 
De Wgv geeft twee methoden voor het beoordelen van de geur van veehouderijen bij een 
vergunningaanvraag: 

I. Als de geuremissie van een diercategorie bekend is, dan wordt de geurbelasting op een 
'geurgevoelig object' (zeals een burgerwoning) berekend met V-Stacks vergunning 
en getoetst aan waarden voor de geurbelasting. 

II. Als de geuremissie van een dier niet bekend is, stelt de Wgv minimumafstanden tussen 
de veehouderij en een geurgevoelig object. 

V-Stacks vergunning berekent de verspreiding van geur vanuit een veehouderijbedrijf. Het 
rekenresultaat is de geurbelasting op in de nabije omgeving gelegen geurgevoelige objecten. 
Vervolgens toetst het programma of de berekende geurbelasting voldoet aan de norm die van 
toepassing is. Deze norm meet vooraf warden ingevoerd. Om de geurbelasting te berekenen, 
warden gegevens ingevoerd over het bedrijf (bronnen) en de omliggende geurgevoelige 
objecten (receptoren). Het model houdt rekening met de meteorologische gegevens van een 
heel jaar en met de ruwheid van de omgeving. 

De berekening van de geurbelasting bestaat uit de volgende stappen: 

Stap 1. 
• Geuremissie per dier vermenigvuldigd met aantal dieren is geuremissie vanuit dierenverblijf. 
• Geuremissie vanuit dierenverblijf vermenigvuldigd met aantal dierenverblijven is 

geuremissie vanuit veehouderij. 
Stap 2. 
• Geuremissie vanuit veehouderij ingevoerd in het verspreidingsmodel resulteert in de 

geurbelasting op geurgevoelig object. 
Stap 3. 
• De berekende geurbelasting op geurgevoelig object wordt getoetst aan de maximale 

waarde voor de geurbelasting. 

De geuremissies per dier zijn vastgelegd in de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv). De 
geuremissie per dier is uitgedrukt in Europese odour units ('Europese geureenheden') per 
tijdseenheid per dier ( ouE/s/dier). Europese odour units warden gemeten volgens de norm NEN
EN 13725 1. 
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De geuremissie vanuit een veehouderijbedrijf wordt uitgedrukt in Europese odour units per 
tijdseenheid ( ouE/s ). 
De geurbelasting berekend met V-Stacks vergunning wordt uitgedrukt in Europese odour units 
per kubieke meter lucht (ouE/m3

) als 98-percentielwaarde (P98 ) . De 98-percentielwaarde 
betekent dat deze concentratie gedurende 2% van de tijd wordt overschreden, de overige 98% 
van het jaar is de concentratie lager. 

Geurnorm (ouE/m3
) 

Per geurgevoelig object moet de geurnorm worden ingevoerd waaraan getoetst moet worden. 
Hiervoor gelden de wettelijke geurnormen, of afwijkende geurnormen als hiervoor een 
verordening is opgesteld. 
De wettelijke normen met de bandbreedte voor de afwijkende normen (tussen haakjes) zijn 
weergegeven in onderstaande tabel: 

Minimale en maximale geurnormen in ouE/m3 op een gevoelig object (receptorpunt) 

Concentratiegebied: 

Niet concentratiegebied : 

binnen bebouwde kom 
buiten bebouwde kom 

binnen bebouwde kom 
buiten bebouwde kom 

(0,1)-3(14) 
(3)- 14- (35) 

(0, 1) - 2 - (8) 
(2) - 8 - (20) 

Het onderscheid concentratiegebieden en niet concentratiegebieden verwijst naar de indeling 
uit bijlage I bij de Meststoffenwet. De locatie Oude Beemdseweg 2 valt in het 
concentratiegebied. 

Binnen deze tweedeling wordt een onderscheid gehanteerd tussen binnen de bebouwde kom 
en buiten de bebouwde kom. De bebouwde kom kan worden omschreven als het gebied dat 
door aaneengesloten bebouwing overwegend een woon- en verblijffunctie heeft en waarin veel 
mensen per oppervlakte-eenheid ook daadwerkelijk wonen of verblijven. 

Varkensbesluit 
Welzijnswetgeving voor de varkenshouderij is omschreven in het Varkensbesluit. Het bedrijf van 
initiatiefnemer, dhr. De Bresser, zal hieraan voldoen. De oppervlakte per dierplaats en het 
percentage dichte vloer per dierplaats zal voldoen aan de wettelijke normen van respectievelijk 
0,80 m2 en 40%. Deze normen gelden voor nieuwe en te renoveren stallen. Dit is bij de plannen 
van dhr. De Bresser het geval. Er is op het bedrijf een noodstroomaggregaat aanwezig om in 
geval van uitval van de stroom toch te kunnen ventileren. Tevens is op het bedrijf een 
alarmsysteem aanwezig. 

Besluit Luchtkwaliteit 
Het Besluit Luchtkwaliteit 2005 vormt het toetsingskader voor stofconcentraties in de lucht bij 
milieuvergunningen. In het Besluit Luchtkwaliteit worden wettelijke luchtkwaliteitsnormen 
genoemd van de luchtverontreinigende stoffen: stikstofdioxiden (N02 en NOx (als N02)), 
koolmonoxide (CO), fijnstof (PM10), benzeen (C5H5), zwaveldioxide (S02) en load (Pb). Volgens 
het besluit dient rekening gehouden te warden met de grenswaarden voor deze stoffen. Voor 
het bepalen van de luchtkwaliteit en het overschrijden van eventuele grenswaarden, wordt de 
immissie van betreffende componenten inzichtelijk gemaakt. De grenswaarden geven een 
niveau van de buitenluchtkwaliteit aan dat, in het belang van de bescherming van de 
gezondheid van mens en milieu, binnen een bepaalde termijn moet zijn bereikt. Voor de locatie 
Oude Beemdseweg 2 is getoetst aan het "Besluit Luchtkwaliteit 2005", zie hiervoor de bijlage. 
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4.4.3 Provinciaal beleid 

Streekplan Noord-Brabant 
In het Streekplan Noord-Brabant (2002) is een aantal belangrijke beleidsregels geformuleerd 
die ook van toepassing zijn op de locatie van dhr. De Bresser. Voor het buitengebied, waarbij 
de hoofdfuncties landbouw, natuur en recreatie zijn, is een zonering aangebracht in Groene 
Hoofdstructuur (GHS) en Agrarische Hoofdstructuur (AHS). Seide zijn weer onderverdeeld in 
twee hoofdzones, namelijk GHS-natuur, GHS-landbouw, AHS-landschap en AHS-landbouw. 
Per hoofdzone zijn er weer 3 of meer subzones. De locatie Oude Beemdseweg 2 valt in de 
hoofdzone GHS-landbouw met als subzone leefgebied struweelvogels. 
Het leefgebied van de struweelvogels omvat o.a. landbouwgronden waarop struweelvogels 
kunnen gedijen. Om de bestaansvoorwaarden voor deze dieren te respecteren, zal er bij 
ruimtelijke ingrepen door o.a. de landbouw in een dergelijk gebied goed gekeken moeten 
warden naar de landschapsstructuur die voor een leefgebied voor struweelvogels is vereist. Te 
denken valt daarbij aan kleinschalige percelen, houtwallen, slootkanten, onverharde wegen, e.d. 
Voor de plannen van dhr. De Bresser zijn geen ruimtelijke ingrepen noodzakelijk. Het bouwblok 
hoeft niet uitgebreid te worden en buiten zijn bouwblok behoord er geen grond tot zijn eigendom 
en heeft hij ook geen grond in gebruik. Het streekplan biedt in de GHS-landbouw met als 
subzone leefgebied struweelvogels intensieve veehouderijen de mogelijkheid hun bouwblok tot 
max. 2,5 hectare uit te breiden. Hierbij is wel een vereiste dat het een duurzame locatie betreft. 
In de bijlage is een inventarisatie opgenomen van de aanwezige flora en fauna in de omgeving 
van de Oude Beemdseweg 2. 

Ecologische verbindingszone 
Aan de zuidzijde van het bedrijf loopt een ecologische verbindingszone die het bosgebied aan 
de westkant van de Oude Beemdseweg verbindt met het bosgebied aan de Kampweg. Zie 
hiervoor de kaart in de bijlage 

Cultuurhistorische waarden en aardkundige waarden 
De locatie Oude Beemdseweg 2 en directe omgeving bevat geen cultuurhistorisch waardevolle 
elementen en is ook niet gelegen in een gebied met hoge archeologische waarden. Ook 
aardkundig is er geen waardevolle gebiedsaanduiding. 

Grondwaterbestemmingsplan 
De locatie Oude Beemdseweg 2 en de directie omgeving is niet gelegen in een 
grondwaterbeschermingsgebied. Er is ook geen functie voor waterberging of ruimte voor een 
rivier. 

Provinciaal Waterhuishoudingsplan/Partiele herziening Waterhuishoudingsplan 
In het Provinciaal Waterhuishoudingsplan is met betrekking tot het beleid ten aanzien van de 
waterhuishouding voor de omgeving Oude Beemdseweg 2, de aanduiding van de trajecten van 
de Leygraaf als natuurlijke beek van belang. Deze beek is op ca. 1 kilometer afstand van de 
Oude Beemdseweg 2 gelegen. 

Reconstructieplan 
In het kader van de Reconstructiewet hebben regionale reconstructiecommissies 
reconstructieplannen opgesteld. In dit kader is een integrale zonering toegepast in het 
buitengebied. Daarbij is sprake van een driedeling van het buitengebied in 
extensiveringsgebieden, verwevingsgebieden en landbouwontwikkelingsgebieden. 
De locatie Oude Beemdseweg 2 is gelegen in een verwevingsgebied van het Reconstructieplan 
Maas en Meijerij. 
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4.4.4 Gemeentelijk beleid 

Bestemmingsolan 
De gemeente Bernheze beschikt over een bestemmingsplan Buitengebied (vastgesteld 
19 november 1998, gedeeltelijk goedgekeurd door Gedeputeerde Staten d.d. 29 juni 1999. 

De locatie Oude Beemdseweg 2 is met een agrarisch bouwblok van ca. 0,9 hectare gelegen in 
een gebied bestemd als agrarisch gebied (Ag). Er zit geen toegevoegde waarde op. De 
gronden in dit gebied zijn bestemd voor een duurzame bedrijfsvoering. 
Bij de nieuw te bouwen stallen en de te renoveren stallen zal voldaan kunnen worden aan de 
voorschriften van het bestemmingsplan m.b.t. de maximale goothoogtes en nokhoogtes van 
respectievelijk 4,50 meter en 9.00 meter. 

Wet milieubeheer 
Het bedrijf aan de Oude Beemdseweg 2 beschikt over een rechtsgeldige milieuvergunning van 
20-06-1995 voor de volgende aantallen dieren (zie ook bijlage): 
1.048 vleesvarkens 

54 kraamzeugen 
640 gespeende biggen 
140 guste en dragende zeugen 

1 beer 
10 opfokzeugen 
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5. Voorgenomen activiteit en alternatieven 
In dit hoofdstuk zullen achtereenvolgens de nulsituatie, de voorgenomen activiteit en het meest 
milieuvriendelijke alternatief worden besproken. 

5.1 Nulsituatie/referentiesituatie 
De nulsituatie vormt de situatie waarin het huidige bedrijf zich niet verder ontwikkelt. Dit is de 
huidige situatie aangevuld met autonome ontwikkelingen. 

De huidige bedrijfsvoering betreft een varkenshouderij. De aard en omvang van het huidige in 
werking zijnde bedrijf is weergegeven in de bijlage. Alie dieren worden thans gehuisvest in 
stallen zonder emissiearm systeem. Op het bedrijf wordt brijvoer gevoerd, waarbij o.a. 
reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie gebruikt worden. 

De autonome ontwikkelingen in de omgeving zijn moeilijk in te schatten. In de directe omgeving 
van het bedrijf zijn geen ontwikkelingen bekend aangaande verandering van bestemmingen dan 
wel uitbreiding of wijziging van bedrijvigheid. 
Het bedrijf is gelegen in een landbouwverwevingsgebied. Gezien de omgevingsfactoren behoort 
uitbreiding van agrarische bedrijven tot de mogelijkheden. Het betreft hier immers naar alle 
waarschijnlijkheid een duurzame locatie. 

Het bedrijf zal moeten voldoen aan de wet- en regelgeving, die ook aanpassingen vraagt van 
bedrijven die geen uitbreidingsplannen hebben. Te denken valt hierbij aan de Amvb huisvesting, 
de gewijzigde Wav en de IPPC-richtlijn. Overigens is het bedrijf met z'n huidige omvang geen 
bedrijf dat getoetst moet worden aan de IPPC-richtlijn. In de bijlagen is aangegeven wat de 
maximale NHremissie van het bedrijf zal zijn als het aangepast is aan de maximale 
emissiewaarden van de Amvb Huisvesting. Daarbij wordt, voor wat betreft de emissiefactor 
voor vleesvarkens, uitgegaan van 1,2 kg en niet van 1,4 kg, wat het waarschijnlijk gaat worden. 
Hetzelfde geldt overigens bij het vaststellen van het gecorrigeerde plafond. 

5.1.1 Ammoniak 
Op de vigerende vergunning met fok- en vleesvarkens zijn alle stallen voorzien van een 
traditioneel huisvestingssysteem. Zie hiervoor de bijlage. 
De totale NH3-emissie bedraagt 4.605 kg NH3. De NH3 depositie op de relevante kwetsbare 
gebieden is in tabel 5.1 weergegeven. De achtergronddepositie in de gemeente Bernheze is 
circa 2.500 mol/ha/jr. De kritische depositiewaarde van het dichtstbijgelegen kwetsbare A en B 
gebied is niet bekend, maar kijkende naar het soort bosgebied zal het 1.050 mol/ha/jr zijn of 
hog er. 

Tabel 5: Depositie van locatie Oude Beemdseweg 2 op de relevante kwetsbare gebieden. 
Vigerende vergunning 

Afstand in afstandsfactor emissie NH3 depositie in 
meters vigerende verg mol/ha/jr 

A gebied 2070 0,00206 4.605 9,48 
Klopbeek 
B gebied 75 1,28 4.605 5.894 
N.Bwet > 10.000 n.v.t. 4.605 n.v.t. 
Habitatrichtlijn > 14.000 n.v.t. 4.605 n.v.t. 

In de bijlage is op een kaart aangegeven waar de kwetsbare A en B gebieden zijn gelegen. 
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Het Natuurbeschermingswetgebied "De Dommelbeemden" in de gemeente Sint Oedenrode blijft 
buiten beschouwing vanwege de afstand van ca. 10 kilometer. Hetzelfde geldt voor de Vogel
en Habitatrichtlijngebieden. 
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5.1.2 Geur volgens Wsv 
In de bijlage is aangegeven dat de vigerende vergunning 1.464 mve's bevat. Deze mve's zijn 
berekend met de omrekeningsfactoren uit de bij de WSV (Wet stankemissie in 
landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden) behorende Rsv (Regeling stankemissie in 
landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden). De individuele afstandseis, waaraan bij 
1.464 mve's voldaan dient te worden in de diverse omgevingscategorieen, is in tabel 5.1 
vermeld. 

Tabel 5.1: Gewenste en werkelijke afstanden bij 1.464 mve's 

Categorie I II Ill IV v 
Gewenste afstand 305 246 160 104 50 
Werkelijke afstand n.v.t. n.v.t. n.v.t. 190 80 

Cat. IV Burgerwoning Vullingsweg 2 en woning bij Akkerbouwbedrijf Oude Beemdseweg 1 A 
Cat. V Oude Beemdseweg 1-3 en 4 Bedrijfswoningen bij intensieve veehouderijen 

In de vergunde situatie is geen overbelasting aanwezig . 
De cumulatie van geurhinder hoeft niet meer berekend te worden. In de Wsv is deze komen te 
vervallen. 

5.1.2.1 Geur volgens Wgv 
In de bijlage is aangegeven dat de huidige vergunning een geuremissie heeft 33.469 odour 
units. De dichtstbijgelegen geurgevoelige objecten zijn de woningen aan de Vullingsweg 2 en 
Oude Beemdseweg 1 A. In de bijlage is de berekening van de geurbelasting op deze 2 objecten 
te zien. Er wordt onder de maximale waarde voor het buitengebied van 14,0 gebleven. Deze 
waarde is van toepassing in een concentratiegebied(Meststoffenwet). Bernheze ligt in een 
concentratiegebied. 

Brijvoer en bijproducten 
In de huidige situatie wordt er op het bedrijf brijvoer verstrekt. In de gewenste situatie met de 
vleesvarkens is ook een brijvoerinstallatie met bijproducten opgenomen. Hier wordt in deze 
MER informatie over verstrekt in de bijlage. 

5.1.3 Fijn stof (PM10) 
Voor wat betreft het aspect fijn stof wordt verwezen naar de als bijlage toegevoegde fijn stof 
rapportage. Belangrijk daarbij is dat de huidige emissie van het bedrijf hoger is dan die van de 
aan te vragen vergunning. 

5.1.4 Energie 
Het energieverbruik in de huidige situatie met ca. 200 fokzeugen en 1000 vleesvarkens 
bedraagt ca. 75.000 kWh en ca. 25000 m3 aardgas op jaarbasis. 
De zeugenhuisvesting komt te vervallen en de vleesvarkensstallen worden gerenoveerd en 
ge"integreerd in de nieuwbouw voor de vleesvarkens. De bestaande situatie voor wat betreft het 
energieverbruik komt daardoor geheel te vervallen. 

5.1.5 Drijfmest 
De mestproductie van het bedrijf in de huidige situatie bedraagt 2.500 m3 per jaar. Deze wordt 
afgevoerd naar landbouwgrond van derden. Voor de huidige vergunde veebezetting zijn 
varkensrechten aanwezig. 
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5.2 De voorgenomen activiteit 
De voorgenomen activiteit betreft een uitbreiding van de vleesvarkenstak met ca. 
5.500 vleesvarkensplaatsen t.o.v. de vigerende vergunning. De zeugentak komt geheel te 
vervallen, deze stallen worden gesloopt. 
De bestaande vleesvarkensstallen worden gerenoveerd en ge'integreerd in het nieuwe 
totaalplan. Als bijlage is de milieutekening toegevoegd. 

* Alie stallen worden voorzien van een chemische luchtwasser of combiwasser. 
* Doordat er als emissiearm systeem voor luchtwassers is gekozen zijn alle stallen 

voorzien van een centraal afzuigsysteem. 
* De emissiepunten zijn daarbij zodanig gekozen dat de geurhinder voor de omgeving zo 

gering mogelijk is. 
* Mestopslag vindt plaats onder de bestaande stallen en de nieuw te bouwen stallen. 

Daarbij wordt voldaan aan de eisen van de BRM en HBRM. 
* De bijproducten voor de brijvoerinstallatie worden opgeslagen in bunkers die in de stal 

worden gerealiseerd. Daarnaast vindt er nog opslag van mengvoer plaats in silo's die 
aan de buitenzijde van de stal geplaatst worden. In de bijlage wordt informatie verschaft 
over de producten en te gebruiken hoeveelheden. 

5.2.1 Ammoniak 
De locatie Oude Beemdseweg 2 is gelegen binnen de 250 meter zone van een kwetsbaar B
gebied. In de gewijzigde Wav, die in 2007 in werking zal treden, is opgenomen dat gebieden 
kleiner dan 50 ha. in principe niet meer als kwetsbaar beschouwd worden. Dit kan nog wel als 
het om gebieden gaat met zeer grote natuurwaarden of gebieden waarbij een zeer belangrijke 
ecologische samenhang bestaat met andere als zeer kwetsbaar aangewezen gebieden. 
Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat het bosgebied ten Westen van de Oude Beemdseweg 2 
als kwetsbaar beschouwd blijft worden, ook al is het kleiner dan 50 ha. 
Het voorgaande betekent dat, in het kader van de Wav, bij de aan te vragen milieuvergunning 
uitgegaan dient te worden van een gecorrigeerd NH3 plafond. Dit plafond is 2.135 kg NH3 (zie 
bijlage). 
In de plannen van dhr. De Bresser worden de stallen gedeeltelijk voorzien van een chemische 
luchtwasser met een reductie van 95% en gedeeltelijk met een combiwasser meteen reductie 
van 85%. De totale NH3 emissie van het bedrijf komt niet boven het gecorrigeerde plafond. 
Doordat de emissiepunten in de aan te vragen vergunning verder weg zijn gesitueerd t.o. v. de 
kwetsbare gebieden dan in de huidige vergunning, verandert de depositie ook. 

Tabel 5.2: Depositie van locatie Oude Beemdseweg 2 op de relevante kwetsbare gebieden. 
De voorgenomen activiteit. 

Afstand in afstandsfactor emissie NH3 depositie in 
meters aanvraag mol/ha/jr 

A gebied 2230 0,00174 1.827 3, 18 
Klopbeek 
B gebied 230 0,178 1.827 325 
N.B wet > 10.000 n.v.t. 1.827 n.v.t. 
Habitatrichtlijn > 14.000 n.v.t. 1.827 n.v.t. 
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5.2.2 Geur volgens Wsv 
Conform de vigerende vergunning is het toegestane aantal mve's 1.464 (zie tabel 5.1 ). 
De plannen van dhr. De Bresser voor de aan te vragen milieuvergunning omvatten 
6.460 vleesvarkens, voorzien van een luchtwasser (zie bijlage ). Het totaal aantal mve's hiervan 
bedraagt 6.460: 1,4 = 4.614 mve's. De gewenste en werkelijke afstanden in meters tot de 
geurgevoelige objecten in de omgevingscategorieen I t/m V volgens de Rsv zijn als volgt. 

Tabel 5.3: Gewenste en werkelijke afstanden bij 4.614 mve's (volgens de Rsv) 

Categorie I II Ill IV v 
Gewenste afstand 548 431 259 182 50 
Werkelijke afstand n.v.t. n.v.t. n.v.t. 250 145 

Cat. IV Burgerwoning Vullingsweg 2 en woning bij Akkerbouwbedrijf Oude Beemdseweg 1 A 
Cat. V Bedrijfswoningen bij intensieve veehouderijen aan de Oude Beemdseweg 1-3 en 4 

Uit de beoordeling van de individuele afstanden blijkt dat wordt voldaan aan de vereiste 
minimale afstanden volgens de Wsv in alle omgevingscategorieen. 
Zeals in paragraaf 5.1.1 reeds aangegeven hoeft de cumulatieve beoordeling in het kader van 
de Wsv niet meer plaats te vinden. In het kader van de IPPC Richtlijn dient echter wel gekeken 
te worden naar het cumulatieve effect van geur van de inrichting op de omgeving. Middels 
uitspraken van de Raad van State is duidelijk geworden dat de Wsv niet in strijd is met de IPPC 
Richtlijn. 
Het toepassen van een cumulatieberekening bij de vergunningverlening volgens de Wsv mag 
dus niet en is in strijd met de wet. 

Cumulatief gezien is de woning aan de Vullingsweg 2 het meest gevoelige object. 
In tabel 5.4 is voor deze woning in het kader van de omgevingstoets van de IPPC Richtlijn de 
cumulatie berekend met de volgende uitgangspunten: 

* Gebruik van de geuromrekeningsfactoren uit de Wsv. 
* Categorie indeling uit de Wsv. 
* Afstanden bepaald vanuit het middelpunt van de bedrijven. 
* lntensieve veehouderijen onderling cumuleren niet. 

Tabel 5.4: Cumulatieberekening (cat. IV) op woning Vullingsweg 2 op basis van voorgenomen 
activiteit Oude Beemdseweg 2. 

Ad res Afstand n N n/N 
Oude Beemdseweg 1 300 562 > 11.000 :5 0,05 
Oude Beemdseweg 2 220 4.614 6.760 0,68 
Oude Beemdseweg 4 150 1.216 3.070 0,40 
Oude Beemdseweg 3/3A 160 546 3.505 0,16 

1,24 

Bovenstaande toont aan dat er cumulatief gezien geen problemen zijn. De cumulatie op de 
meest gevoelige woning (Vullingsweg 2) blijft ender het maximum van 1,50. 

5.2.2.1 Geur volgens Wgv 
In het opgezette plan van dhr. De Bresser zijn alle vleesvarkens voorzien van een chemische 
luchtwasser met een geuremissiefactor van 16, 1 of een combiwasser met een 
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geuremissiefactor van 6,9. De geurgevoelige objecten zijn de woningen aan de Vullingsweg 2 
en Oude Beemdseweg 1A. Tevens is de dichtstbijgelegen woning van de bebouwde kom van 
Vorstenbosch(aan de Hondstraat) meegenomen in de berekeningen. 
In de bijlage is de berekening van de geurbelasting op deze 3 objecten te zien. Er wordt onder 
de maximale waarde voor het buitengebied van 14,0 gebleven en ender de maximale waarde 
voor de bebouwde kom van 3,0. 

Brijvoer en bijproducten 
In tegenstelling tot wat in de Startnotitie is vermeld, zal wel brijvoer toegepast worden. De 
opslagcapaciteit voor de bijproducten en het verbruik op jaarbasis zijn niet zodanig veel dat 
Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag zijn voor de vergunningverlening . 
Voor nadere informatie, zie bijlage. 

5.2.3 Fijn stof (PM10) 
Doordat in de aan te vragen vergunning het bedrijf volledig wordt voorzien van luchtwassers, 
wordt het maximale gedaan om de emissie van fijn stof zo laag mogelijk te houden. In 
vergelijking met de referentiesituatie vindt er een afname plaats van de stofemissie van het 
bedrijf zelf met meer dan 50%. Daarnaast kan er oak gesproken warden van een saldering van 
fijn stofemissie, aangezien dhr. De Bresser voor de realisatie van zijn plannen extra 
varkensrechten dient te verwerven. Dit leidt, weliswaar waarschijnlijk niet voor de naaste 
omgeving, tot een afname van de achtergrondconcentratie van fijn stof. Aan te kopen 
varkensrechten zijn meestal niet afkomstig van bedrijven die gebruik maken van een 
luchtwassysteem. 
In de fijn stof rapportage (zie bijlage) is de conclusie te lezen dater geen overschrijdingen zijn 
van de grenswaarde van 40 µg/m3 als jaargemiddelde en van de grenswaarde van 50 µg/m3 als 
24-uursgemiddelde die per jaar 35 keer mag warden overschreden. Een uitgebreide toets kan 
daardoor achterwege gelaten warden . 

5.2.4 Energie 
De huidige vleesvarkensafdelingen blijven intact en de zeugenstal zal warden gesloopt. De 
nieuwe stal wordt voorzien van centrale afzuiging en verschillende luchtwassers. Hierdoor 
wordt het vermogen van de ventilator per varken minder en daalt het energieverbruik. 
Daarnaast zal er warden geventileerd met grondkanaal ventilatie waardoor er 20% minder 
geventileerd hoeft te warden ten opzichte van de gangbare ventilatienormen. Oak heeft het 
toepassen van grondkanaal ventilatie als voordeel dat de lucht geconditioneerd wordt zowel 
in de winter als in de zomer en daardoor de lucht opwarmt in winter en afkoelt in de zomer. 
De afkoeling en opwarming bedraagt circa 4 graden. 

Wat betreft de isolatie zal de Re van de wanden en het dak minimaal 2,5 m2 't<:iN bedragen. 
Doordat de gehele stal compact gebouwd is en de afdelingen relatief dicht tegen elkaar aan 
liggen treedt er minder warmteverlies op. Oak zijn de afdelingen dermate groat dat er zeer 
nauwkeurig geventileerd kan warden zonder een diafragma te gebruiken. Het niet 
toepassen van een diafragmaschuif kost geen extra energie. 

Door de toepassing van luchtwassers onstaat er een toename van eletriciteitsverbruik per 
dierplaats ten opzichte van een situatie zonder luchtwassers. Deze wordt veroorzaakt door 
de tegendruk van het wasserpakket, het verbruik van de pomp die het water rondpompt en 
het verpompen van het spuiwater. Voor deze stallen is gekozen voor een luchtwasser met 
een lamellenfilter. Dit systeem is het energiezuinigste op luchtwasgebied. In tegenstelling tot 
de netfiltersystemen draait de pomp maar 1 minuut per 30.000 m3

, dit is voldoende om de 
lamellen te besproeien. Bij de anderen systemen draait de pomp continu. Dit levert een 
aanzienlijke energie besparing op. Daarnaast hebben deze luchtwassers een dermate grote 
omvang dat alles naar verhouding oak energiezuiniger is. 
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De nieuwe en bestaande stallen maken geen gebruik meer van centrale verwarming. De 
afdelingen worden nog wel bij aanvang van de opfokperiode warm en droog gestookt met 
mobiele hete luchtkanonnen en daarna worden de vloerverwarmingslangen die zich onder 
de bolle vloer bevinden gebruikt om het water rond te pompen van de ene afdeling naar de 
andere. De warmte van de zware vleesvarkens gaat hierdoor van de zware varkens naar de 
gespeende biggen. Hierdoor wordt er een aanzienlijke besparing op de verwarmingskosten 
gehaald. 

De verlichting bestaat uit TL-lampen met een hoge lichtopbrengst per kW vermogen. 
Er wordt aan energiebeheer gedaan door niet onnodig lampen aan te laten en ook de 
voermotoren niet langer te laten draaien dan voor het voeren noodzakelijk is. 

Het te verwachten energieverbruik bedraagt naar schatting ca. 175.000 kWh. Het gebruik 
van luchtwassers betekent circa 20 a 25% hoger energieverbruik. 

Door het toepassen van grondkanaal ventilatie is het mogelijk om de laagste ventilatie 
normen toe te passen, 60 m3 in plaats van 80 m3

. Hierdoor hoeft er minder geventileerd te 
worden en is het energieverbruik naar verhouding ook lager. Hierdoor wordt de extra energie 
door de toepassing van de luchtwassers enigszins gecompenseerd. 

5.2.5 Drijfmest 
De mestproductie van het bedrijf in de gewenste situatie zal ca. 8.000 m3 per jaar bedragen. 
Het grootste deel zal afgevoerd worden naar landbouwgrond van derden met inachtneming van 
alle regels betreffende de mestwetgeving. 
Onder de bestaande stallen en de nieuw te bouwen stallen vindt de opslag van de mest plaats. 
De kelders zijn 1,00 tot 1,50 m diep met verdiepte centrale afvoerkanalen. De totale netto 
opslagcapaciteit bedraagt daardoor meer dan 8.000 m3

. Dit betekent dater in principe 
mestopslagcapaciteit is voor een heel jaar. De wettelijke verplichting is opslagcapaciteit voor 
6 maanden. 
Bij de bouw van de mestkelders zal voldaan worden aan alle regels van de BRM en H-BRM. 
De afvoer van de mest met tankwagens zal in het akoestisch rapport worden opgenomen. 
Het spuiwater van de luchtwassers wordt opgeslagen in 2 tanks met een capaciteit van 65 m3 

per stuk. De totale spuiwaterproductie op jaarbasis is circa 300 m3
. Deze zal op een 

verantwoorde wijze afgevoerd worden als meststof of als afvalstof. Hiervoor worden contracten 
met derden opgesteld. Uniqfill Air heeft een ontheffing van het ministerie om het spuiwater als 
meststof af te voeren. Waarschijnlijk wordt met deze leverancier een contract gesloten. 

5.3 Meest milieuvriendelijk alternatief 
Bij de beoordeling van het meest milieuvriendelijk alternatief wordt niet naar een vergelijking 
van locaties gekeken. Het betreft hier de uitbreiding van een bestaande locatie, die in eigendom 
is van dhr. De Bresser. Een alternatieve locatie komt niet ter sprake. 
Wei wordt gekeken of het opgezette plan als het meest milieuvriendelijke beschouwd kan 
worden met inachtneming van de technische mogelijkheden. Daarbij zal aandacht besteed 
worden aan de aspecten die ook bij de referentiesituatie en de voorgenomen activiteit aan bod 
zijn gekomen, te weten NH3, geur, stof, energie en mest. 

5.3.1 Ammoniak 
In het opgezette plan voor de aan te vragen milieuvergunning is uitgegaan van het 
gecorrigeerde ammoniakplafond van de vigerende vergunning. De twee bestaande 
vleesvarkensstallen warden ge'integreerd in de nieuwbouw en op het bedrijf wordt gedeeltelijk 
een chemische luchtwasser toegepast met een reductiepercentage van 95% en gedeeltelijk een 
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combiwasser met een 85% reductiepercentage. Als het hele bedrijf van een chemische 
luchtwasser met 95% reductie wordt voorzien is de ammoniakemissie van het bedrijf ver onder 
het gecorrigeerde plafond te krijgen. Hierdoor zal de ammoniakdepositie op de kwetsbare 
gebieden nog verder afnemen. 

Tabel 5.5: depositie van locatie Oude Beemdseweg 2 op de relevante kwetsbare gebieden 
MMA. 

Afstand in afstandsfactor emissie NH3 depositie in 
meters aanvraag mol/ha/jr 

A gebied 2230 0,00174 1.077 1,87 
Klopbeek 
B gebied 230 0,178 1.077 191,7 
N.B wet > 10.000 n.v.t. 1.077 n.v.t. 
Habitatrichtlijn > 14.000 n.v.t. 1.077 n.v.t. 

5.3.2 Geur volgens Wsv 
Het systeem, dat op dit moment de meeste geurreductie behaalt is de combiwasser van 
Uniqfill Air met een reductiepercentage van 70%. Dit systeem is een combinatie van een 
chemische lamellenfilter en een wand met een waterwasser. In tabel 5.6 zijn de gewenste 
werkelijke afstanden in meters tot de geurgevoelige objecten in cat. I t/m V weergegeven. 

Tabel 5.6: Gewenste en werkelijke afstanden bij 1.900 mve's 

Categorie I II Ill IV v 
Gewenste afstand 348 279 179 118 50 
Werkelijke afstand n.v.t. n.v.t. n.v.t. 220 98 

In paragraaf 5.2.2 is reeds aangegeven dater bij 4.614 mve's geen enkele overschrijding 
plaatsvindt van de vereiste minimale afstanden in alle omgevingscategorieen. Als met behulp 
van een combiwasser het aantal mve's van 4.614 wordt teruggebracht naar slechts 1.900 wordt 
het nog gunstiger. 

5.3.3 Geur volgens Wgv 
Ook de geurbelasting van het opgezette plan van dhr. De Bresser rekenen we door met de 
combiwasser van Uniqfill Air. Daarbij zijn de drie geurgevoelige objecten weer de woningen aan 
Vullingsweg 2, Oude Beemdseweg 1A en een woning in de bebouwde kom. Uit de bijlage blijkt 
dat voldaan kan warden aan de wettelijke norm van 14,0 voor het buitengebied en 3,0 voor de 
bebouwde kom. 

5.3.4 Stof 
Het meest milieuvriendelijke systeem voor wat betreft de emissie van fijn stof is de luchtwasser. 
Op dit moment zijn er nog geen aparte omrekeningsfactoren voor de verschillende typen 
luchtwassers. Vandaar dat we voor de MMA kunnen verwijzen naar de eerdere paragraaf 5.13 
en 5.23 en de bijlage met de stofberekening. 
Daarnaast is het aantal stofbronnen beperkt doordat het bedrijf met een brijvoerinstallatie gaat 
werken. In het brijvoer wordt wel droogvoer verwerkt, maar dat gebeurt in een gesloten 
systeem. De ruimte waar de bijproducten zijn opgeslagen in bunkers, is aangesloten op de 
luchtwasser. 
Er is wel stofontwikkeling bij het lossen van het droogvoer in de silo's, maar dat wordt 
opgevangen in specifieke stofzakken. 
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5.3.5 Energie 
In deze inrichting warden zowel luchtwassers toegepast met een hoog rendement alsmede de 
zogenaamde combiwassers. Deze systemen veroorzaken een hogere weerstand in het 
luchtkanaal en door deze toename van de tegendruk neemt het energie verbruik toe. Daarnaast 
veroorzaakt het rondpompen van het zuur ook een hoger energieverbruik, waardoor het 
energieverbruik zal stijgen van de voorgenomen activiteit. Echter doordat zoveel mogelijk dieren 
op een luchtwasser zullen warden aangesloten, wordt het energieverbruik lager omdat per 
varkensplaats de luchtwassers veel efficienter kunnen warden uitgevoerd. 

Het meest milieuvriendelijke alternatief zou het toepassen van rioleringssystemen zijn in plaats 
van luchtwassers, echter hiermee bereikt men geen optimale reductie van fijnstof en ammoniak. 

Een mestvergistingsinstallatie met een verwerkingscapaciteit van 8.000 m3 per jaar kan zonder 
toevoeging van co-producten circa 300.000 kWh leveren. Echter, het opwekken van energie 
door middel van een vergistinginstallatie waarbij enkel mest wordt vergist, is onrendabel. Bij de 
beschouwde mestproductie van circa 8.000 m3 per jaar, is mede door het wegvallen van het 
stimulerings-instrument "MEP" geen economisch rendabele exploitatie mogelijk, ondanks dat 
met een dergelijk kleinschalige installatie ca. 300.000 kWh aan elektriciteit kan warden 
opgewekt. Daarnaast levert de mestvergistingsinstallatie geen bijdrage aan het mestprobleem 
en derhalve geen stimulans om een mestvergistingsinstallatie te installeren. Bij toepassing van 
co-vergisting kan het perspectief verbeteren doch spelen andere factoren een rol bij de 
afweging. Zie paragraaf 5.3.6 

5.3.6 Mest 
Of er bij het aspect mest iets over milieuvriendelijk gezegd kan warden, betreft de vraag of er 
met de mest iets gebeurd alvorens hij van het bedrijf afgevoerd wordt. Oat "iets" zou dan 
vergisting of co-vergisting zijn. Om de hieronder vermelde redenen heeft dhr. De Bresser 
besloten dat co-vergisting geen optie is voor hem. 

Mestvergisting of co-vergisting is veelal een op zichzelf staande nevenactiviteit met als 
belangrijkste doel, het opwekken van energie uit mest en co-producten (reststromen uit onder 
andere de landbouw en voedings- en genotsmiddelen industrie ). De keuze al dan niet 
toepassen van mestvergisting is bedrijfsspecifiek en wordt bepaald door een groot aantal 
factoren die we groepsgewijs kunnen samenvatten: 

- Persoonlijke motieven /keuze ondernemer (affiniteit /aardigheid met techniek, extra zorg en 
aandacht, niet elke ondernemer is geschikt voor een toepassing van co-vergisting, wel of niet 
willen importeren van afvalstromen op het bedrijf ed) 
- Economische motieven (generen van extra inkomsten uit co-vergisting door gebruik en 
verkoop van opgewekte energie ). Het economische motief is vaak een belangrijke drijfveer. 
- milieu motieven : opwekking van duurzame energie, mestproblematiek 
- technische motieven en randvoorwaarden: aanvoer co-producten, gebruik van verse mest, 
extra opslag voorzieningen, extra ruimte beslag, bestemming, vergunningen, e.d. 

Op basis van bovengenoemde motieven wordt toegelicht waarom toepassing van een co
vergistingsinstallatie voor de inrichting van Ohr. de Bresser aan de Oude Beemdseweg 2 niet in 
beeld komt. 

Mestvergisting levert geen bijdrage aan het oplossen van het mestprobleem. Door de 
introductie en toevoeging van co-producten (maximaal 50% co-producten) die noodzakelijk zijn 
om voldoende biogas te genereren om de installatie rendabel te laten draaien neemt het 
mestvolume en mineralen probleem aanzienlijk toe! Dit vergroot dus het mestprobleem wat niet 
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wenselijk wordt geacht uit milieuoogpunt ondanks dat ter compensatie energie wordt opgewekt. 
Daarbij nemen ook de kosten voor mestafzet toe. 

De aanvoer van allerlei co-producten ( afvalstromen) met alle logistieke en handling problemen 
van dien ( extra aan- en afvoerbewegingen, extra opslag voorzieningen voor de producten) 
wordt door de ondernemer als niet wenselijk gezien op de beschouwde locatie. 
Daarnaast is het een principiele keuze van de ondernemer geen afvalstromen te willen 
accepteren op het bedrijf. Ook spelen hier zaken als mogelijk veterinair risico een rol in de 
afweging. 

Het schrappen door de overheid van de belangrijkste economische pijler ender co-vergisting de 
zogenoemde MEP (subsidie voor de opgewekte groene stroom) is een rendabele exploitatie 
van de vergistinginstallatie hoogst onzeker geworden. Dit geeft een enorm bedrijfsrisico met alle 
mogelijke gevolgen van dien. Denk daarbij aan de gevolgen van een mogelijk faillissement ( wat 
gebeurt er met installatie). Dit is geen wenselijke ontwikkeling. Op dit moment is geen zicht op 
de komst van een alternatief voor de afgeschafte MEP-subsidie. Het risico om een agrarische 
co-vergisting te starten zonder MEP of vervangend instrument daarvoor, wordt te groot geacht. 

De vestiging van de co-vergistings installatie zou een aanzienlijk ruimte beslag vergen. 
Gerekend moet worden met ca. 5000 m2 extra bouwoppervlak voor de beschouwde 
onderneming. Daarbij moet rekening gehouden worden met het feit dat mestopslag ender de 
dierenverblijven niet gebruikt kan worden als opslag van de uitgegiste mest. Kortom er moeten 
aanzienlijk extra opslagen gecreeerd worden om de meest gedurende langere perioden op te 
slaan. Daarnaast zijn de grote oppervlakten nodig voor de installatie en de opslagen voor co
producten. Het geheel krijgt een uitstraling met een industrieel karakter. 

Ten slotte komt bij de toepassing en exploitatie van een dergelijke technische installatie de 
nodige specialistische technische kennis en gevoel bij kijken. Dit moet zeer zeker aansluiten bij 
de affiniteit van de ondernemer met betrekking tot techniek om het geheel goed te exploiteren. 
Ohr. de Bresser geeft hieraan geen voorkeur. De intensieve varkenshouderij is de core 
business die alle aandacht opeist. 
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6. Bestaande toestand van het milieu 

6.1 lnleiding 
In dit hoofdstuk zullen voor de voorgenomen activiteit en het meest milieuvriendelijke alternatief 
de gevolgen voor het milieu bekeken worden. Wat zijn de gevol!~en voor het milieu ten opzichte 
van de huidige situatie, de referentiesituatie? 

Op de volgende aspecten zal in dit hoofdstuk nader worden ingegaan: 
-Ammoniak 
- Geur 
- Stof 
- Bodem en water 
- Geluid 
- Energie 
- Verkeer 
- Veiligheid 
- Landschap en natuur 

6.2 Ammoniak 
De achtergronddepositie van het gebied waarin de locatie Oude Beemdseweg 2 is gelegen 
bedraagt ca. 2.500 mol/ha/jaar. 
In voorgaande hoofdstukken en de in de bijlage opgenomen quickscan Natuuronderzoek is 
reeds aangegeven waar de kwetsbare gebieden in de directe omgeving van het bedrijf zijn 
gelegen en wat de NH3 emissie van het bedrijf is en de daarbijbehorende depositie. Nieuwe 
natuur, die nog aangelegd moet worden, is er niet in de omgeving van het bedrijf. 

Directe ammoniakschade 
Binnen 25 of 50 meter van de inrichting bevinden zich geen gewassen/planten die 
ammoniakgevoelig zijn. Daardoor is er geen sprake van directe ammoniakschade. 

6.3 Geur 
In voorgaande hoofdstukken is reeds aangegeven wat de bestaande toestand op het bedrijf is. 
Omdat tijdens de MER procedure de geurwetgeving is veranderd, is zowel met de oude als de 
nieuwe wetgeving gewerkt. Zowel onder de Wsv als onder de Wgv is er in de referentiesituatie 
geen overschrijding van de wettelijke normen. 

6.4 Stof (PM10) 
De emissie van fijnstof in de referentiesituatie is hoger dan die in de aan te vragen vergunning. 
In de referentiesituatie is geen overschrijding van de wettelijk toegestane normen. 

6.5 Bodem en Water 
Bod em 
De locatie ligt temidden van velden en bossen. Heeswijk-Dinther is groen in vele varieteiten: 
akkers, beken, dekzandvlakten en -ruggen. De locatie bevindt zich op een van deze 
dekzandruggen. Het buitengebied van gemeente Bernheze kent verschillende 
landschappen. Dit komt door de manier waarop mensen het landschap zijn gaan bewonen 
en ontginnen. Vroeger lagen de enige bewoonde gebieden op de hogere gronden, zoals de 
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Peelhorst en de dekzandruggen. Nu nog liggen hier aaneengesloten bebouwingslinten en 
verspreide nederzettingen te midden van grote aaneengesloten bosgebieden. 

Water 
In de gemeente Bernheze bestaat het oppervlaktewatersysteem uit het bekenstelsel van de 
Leygraaf en de Aa en het gegraven afvoerstelsel (Zuid-Willemsvaart, watergangen en sloten) 
met bijbehorende kunstwerken. Daarnaast omvat het oppervlaktewatersysteem enkele 
vennen en plassen. 
De locatie, en het merendeel van het grondgebied van de gemeente Bernheze, wordt als 
intermediair gebied aangeduid. Dit betekent dat in deze gebieden afwisselend kwel- en 
infiltratie plaatsvindt. De diepe kwel wordt veroorzaakt door de druk van het water (de 
zogenaamde stijghoogte) in het eerste watervoerende pakket. Door de aanwezigheid van de 
deklaag worden de effecten van de druk afgezwakt. De grootste kweldruk ender de deklaag 
manifesteert zich in het beekdalen van de Dommel en de Aa. 

In de directe omgeving van de locatie is oppervlaktewater aanwezig in (zak)sloten. Het 
oppervlaktewater in o.a. de Leijgraaf is op grotere afstand van de locatie gelegen, namelijk 
1.100 meter. 
De locatie ligt op een afstand van circa 900 meter van een boringsvrije zone en op een 
afstand van circa 2500 meter van een waterwingebied (openbare drinkwatervoorziening). 
Overigens maakt de locatie geen deel uit van grondwaterbeschermingsgebieden of de 100-
en/of 25-jaars beschermingszone rondom deze grondwaterbeschermingsgebieden. 
Het gebied heeft een grondwatertrap VI. De gemiddelde waarde voor de hoogste jaarlijkse 
grondwaterstand is hier 40-80 (cm-mv) en de laagste jaarlijkse grondwaterstand is >120 (cm
mv). 

Vanuit de inrichting wordt geen grondwater onttrokken. De inrichting maakt 100% gebruik 
van leidingwater ten behoeve van o.a. drinkwater voor de dieren en reinigen van stallen. 
Er wordt, behoudens hemelwater, geen water geloosd op het oppervlaktewater. De 
hoeveelheid hemelwater varieert per jaar, met een gemiddelde van ± 0,8 m3 per m2 verhard 
oppervlak. 
Al het afvalwater van de spuitplaats, hygienesluis en het afvalwater dat ontstaat bij het 
reinigen van de afdelingen wordt in de drijfmestkelders opgeslagen en met de mest mee 
afgevoerd, volgens de meststoffenwet. 
De hoeveelheid spuiwater van de luchtwassers bedraagt op jaarbasis circa 130 m3

. Dit wordt 
opgeslagen in een daarvoor bestemde tank en middels een contract met derden afgevoerd 
als meststof of afvalstof, afhankelijk van 't wel of geen ontheffing hebben in het kader van de 
meststoff enwet. 

6.6 Energie 
Zie informatie ender paragraaf 5.1.4 

6.7 Geluid 
De locatie Oude Beemdseweg 2 is gelegen in een rustig buitengebied. Er bevinden zich geen 
doorgaande wegen of veel geluidproducerende bedrijven in de directe omgeving. In de 
vigerende vergunning zijn standaard dB(A) normen opgenomen voor respectievelijk de dag-, 
avond- en nachtperiode. 

6.8 Verkeer 
De Oude Beemdseweg is in hoofdzaak bestemd voor het plaatselijke verkeer. Ontsluiting naar 
de A50 vindt plaats via Vorstenbosch en Veghel en naar de Kanaaldijk Noord (langs de 
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Zuid Willemsvaart) via Heeswijk-Dinther. Het betreft niet al te brede, in goede staat verkerende 
geasfalteerde wegen. 

6.9 Externe veiligheid 
De bedrijfsactiviteiten in de huidige situatie betreft een varkenshouderij, waar geen gevaarlijke 
stoffen gebruikt warden en waar geen gevaarlijke activiteiten plaatsvinden. 

6.10 Landschap en Natuur 
De omgeving van de locatie is gekenmerkt als een zandontginning landschap. Ten 
noordwesten van Loosbroek is aan te merken als een zeer open agrarisch landschap. Bij 
Berkt, Munnekens-Vinkel en Zoggel zijn de jonge ontginningen kleinschalig door 
verschillende beplantingen, waaronder bosschages en houtsingels. Dwars door de 
gemeente lopen van cost naar west de watergangen en beken. De belangrijkste zijn de Aa 
en de Leijgraaf. 

De locatie aan de Oude Beemdseweg 2 maakt deel uit van de Groene Hoofdstructuur 
Landbouw en is gelegen in een verwevingsgebied van het Reconstructieplan Maas en 
Meierij. Maas en Meierij bevat 12.800 hectare ecologische hoofdstructuurgebied. Ongeveer 
8.600 hectare nieuwe natuur meet nag gerealiseerd warden. 
Er is sprake van een sterke versnippering in Maas en Meierij, veroorzaakt door het grate 
aantal infrastructurele elementen (ender andere de A2, A50, A59, N625 en N266). 
In een aantal gebieden zijn de cultuurhistorische relicten nag duidelijk herkenbaar in het 
landschap. Veel van de gebieden met hoge waarden zijn in agrarisch gebruik. 

De ligging van de inrichting heeft geen beschermde status in het kader van de Vogelrichtlijn, 
Habitatrichtlijn of de Natuurbeschermingswet. Wei maakt de ligging onderdeel uit van de 
Ecologische Hoofdstructuur. De Ecologische Hoofdstructuur (EHS), bestaand uit 
kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones, heeft betrekking op de 
inrichting. De locatie is gelegen langs de ecologische verbindingszone. 

In het streekplan is omgeving Oude Beemdseweg gekenmerkt als gebied met weinig 
cultuurhistorische waarde en de indicatieve archeologische waarde is laag (IKAW laag). De 
natuurwet, de Monumentenwet en het Natuurbeleidsplan (NBP) zijn op de omgeving van het 
bedrijf niet van toepassing. 
In de omgeving van het bedrijf zijn geen natuurmonumenten, als bedoeld in de 
Natuurbeschermingswet aanwezig. Het bedrijf is gelegen nabij een leefgebied voor dassen, 
en in een struweelvogelgebied. 
In de directe omgeving van het bedrijf zijn enkele kleinschalige bosgebieden gelegen. Het 
dichtstbijzijnde bosgebied 'Hommelse hoeve' ligt op circa 100 meter ten westen van de 
inrichting. Dit bosgebied is gekenmerkt als een B-gebied. Het is tevens opgenomen in de 
Groene Hoofdstructuur en bevat 'historische groenstructuren'. Het bosgebied 'Bernisse 
hoeve' met daarbij de waterpartij 'Klopbeek' is gekenmerkt als A-gebied, een voor verzuring 
gevoelig gebied. Deze waterpartij en bosgebied ligt op een afstand van circa 2.100 meter 
t.o.v. de inrichting. 
Voor de locatie aan de Oude Beemdseweg zijn de actuele natuurwaarden in beeld gebracht 
op basis van bestaande inventarisatiegegevens van het Natuurloket en een orienterend 
terreinbezoek. De inventarisatie richt zich specifiek op 'bijzondere' soorten, namelijk soorten 
die in het kader van de Flora- en faunawet warden beschermd. De gegevens van de actuele 
natuurwaarden staan in de bijlage weergegeven. Uit de verzamelde gegevens kan 
geconcludeerd warden dat er geen significante negatieve effecten door de voorgenomen 
ontwikkeling aan de Oude Beemdseweg 2 te verwachten zijn op de dier- en plantsoorten en 
typen die voorkomen binnen en/of aan de rand van de locatie 
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7. Gevolgen voor het milieu 
In dit hoofdstuk worden de gevolgen voor het milieu beschreven door zowel het opgezette plan 
als het meest milieuvriendelijke alternatief. 
Uitgangspunt is daarbij de referentiesituatie uit het voorgaande hoofdstuk 

7.1 Ammoniak 

De ammoniakemissie van het bedrijf leidt tot een bepaalde depositie daarvan op de in de 
nabijheid gelegen kwetsbare gebieden. In deze paragraaf worden in tabel 7.1 voor zowel de 
referentiesituatie als de voorgenomen activiteit en het MMA de ammoniakemissie en de 
daarbijbehorende depositie op de kwetsbare gebieden naast elkaar gezet. 

Tabel 7.1 

Referentie Voorgenomen MMA 
situatie activiteit 

Emissie NH3 bedrijfsniveau 4.604 1.827 1.077 
Depositie A gebied 9,48 3,18 1,87 
Depositie B gebied 5.894 325 191,7 
Natura 2000 gebieden n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Uit tabel 7.1 blijkt dat het MMA in vergelijking met de referentiesituatie en de voorgenomen 
activiteit, voor wat betreft het aspect ammoniak, de daarbij behorende depositie als beste uit de 
bus komt. 
Omdat het bedrijf binnen de 250 meterzone van een kwetsbaar B gebied ligt, meet voor de 
maximaal toelaatbare ammoniakemissie uitgegaan worden van het gecorrigeerde plafond, wat 
in dit geval 2135 kg ammoniak is. Ook daar blijft het MMA ender. 
Voor wat betreft toetsing aan de IPPC Richtlijn, voldoen zowel de voorgenomen activiteit als het 
MMA aan de BBT (Best Beschikbare Techniek). 

7 .2 Geur vol gens Wsv 

In de voorgaande hoofdstukken is reeds aangegeven dat ender de oude geurwetgeving (Wsv) 
zowel de huidige vergunning als de voorgenomen activiteit geen probleem opleveren. Omdat 
tijdens het opstellen van deze Mer de nieuwe geurwet (Wgv) in werking is getreden, is het niet 
meer zinvol om de gevolgen voor het milieu in beeld te brengen voor de diverse alternatieven. 
Volstaan kan hier worden met een verwijzing naar eerdere hoofdstukken waar tech inzicht is 
gegeven m.b.t. het aspect geur volgens de Wsv en kort is ingegaan op het cumulatieve aspect. 
Dit laatste met name in het kader van de IPPC Richtlijn . 

7.3 Geur volgens Wgv 

Doordat het aantal dieren op het bedrijf tors gaat toenemen in het opgezette plan, neemt de 
geuremissie ook toe. 
Momenteel heeft de gemeente Bernheze een voorbereidingsbesluit genomen in het kader van 
de Wgv om te komen tot een gemeentelijke verordening waarin eventueel de 
geurbelastingsnormen aangepast gaan worden. Vooralsnog wordt in dit MER uitgegaan van de 
normen zeals vermeld in de Wgv, te weten 14 voor het Buitengebied en 3,0 voor de Bebouwde 
kom. 

06.06.152.01.hv MER 30 



Ex Ian 
Adviseu r 

De dichtstbijgelegen Bebouwde kom is die van Vorstenbosch op ca. 1,5 km. De geurbelasting 
van de voorgenomen activiteit op de dichtstbijgelegen woning van deze Bebouwde kom is ca. 
0,5. Oat levert op dit moment geen probleem op. 
In onderstaande tabel is de geurbelasting op de twee geurgevoelige objecten in de naaste 
omgeving van Oude Beemdseweg 2, te weten Vullingsweg 2 en Oude Beemdseweg 1 A en de 
dichtstbijgelegen woning van de bebouwde kom van Vorstenbosch, weergegeven voor de 
referentiesituatie, de voorgenomen activiteit en het MMA. Zie tevens bijlage voor details. 

Tabel 7.2 

Referentie Voorgenomen MMA 
situatie activiteit 

Vullingsweg 2 8,68 ca. 13,50 8,2 
Ou de Beemdseweg 1 A 3,78 ? 3,01 
Bebouwde kom Vorstenbosch 0,2 0,5 0,28 

Uit tabel 7.2 blijkt dat bij de voorgenomen activiteit voldaan kan warden aan de wettelijke norm 
van 14. Dit is merkwaardig omdat ender de oude wetgeving, de Wsv, wel ruimschoots voldaan 
kon warden aan de vereiste afstanden in de diverse omgevingscategorieen. Bij de introductie 
van de nieuwe wetgeving heeft de overheid aangegeven dat ze ervan uitging dat in het 
buitengebied de mogelijkheden voor uitbreiding ongeveer gelijk zouden zijn aan die van de 
oude wetgeving. 

Voor wat betreft het cumulatieve aspect kan gesteld warden dat daar ender de Wgv niet 
specifiek naar gekeken hoeft te warden. Er zijn daarvoor geen berekeningen mogelijk. Het 
cumulatieve aspect wordt wel meegenomen in de berekeningen die de gemeente voor het hele 
buitengebied gaat uitvoeren. Dit zou kunnen leiden tot een aanpassing van de maximaal 
toelaatbare geurbelasting d.m.v. een gemeentel ijke verordening. 
Het voorgaande betekent dat het cumulatieve aspect in het kader van de IPPC Richtlijn door de 
Nederlandse geurwetgeving en de geurreductie die emissiearme huisvesting (Amvb 
Huisvesting) met zich meebrengt, voldoende belicht wordt. 

7.4 Stof 
Omdat zowel bij de voorgenomen activiteit als bij het MMA alleen maar luchtwassers warden 
toegepast, is de emissie van fijnstof bij beide lager dan die van de referentiesituatie. De 
gevolgen voor het milieu zijn dan ook positief. 

7.5 Bodem en Water 
Bod em 
Ten opzichte van de huidige situatie, neemt het bouwblok in de nieuwe representatieve situatie 
toe in grootte. Hierbij ontstaat er eveneens een toename in verhard oppervlak op de locatie. Om 
de nieuwe plannen te realiseren, wordt het bestaande gebouw verbouwd en vindt er daarnaast 
nieuwbouw plaats. 
De te bouwen stal zal voldoen aan de bouwkundige eisen die voor dit soort constructies gelden. 
De mestopslag ender en bij de stallen zal voldoen aan de Bouwtechnische Richtlijn 
Mestbassins en de Handleiding Bouwtechnische Richtlijn Mestbassins om er voor te zorgen dat 
de mest niet ter plaatse van de stal in de bodem kan komen. Tevens warden de voorschriften in 
de milieuvergunning en de Wet Bodembescherming toegepast op de benodigde voorzieningen 
voor het plaatsen van zuur- en spuiwateropslag en uitvoering van de spuitplaats voor 
vrachtwagens. 
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Water 
Bedrijfsafvalwater bestaat uit reinigingswater van de stallen en afvalwater van de spoelplaats 
voor vrachtwagens. Al dit bedrijfsafvalwater wordt opgeslagen in putten/drijfmestputten en 
tegelijk met de drijfmest afgevoerd. Jaarlijks zal er circa 150 m3 afval-/reinigingswater afgevoerd 
worden. Naast een toename van reinigingswater (groter gebouw), zal er tevens een toename 
van drinkwatergebruik zijn doordat er meer dieren zullen worden gehouden. 
Het waterverbruik in de representatieve situatie wordt geschat op circa 7.950 m3/jaar. Via de 
bijproducten wordt meer dan 70% van het water wordt via de bijproducten aangevoerd. 
Daarnaast wordt er uitgegaan van een waterverbruik van ± 60 liter/varken/jaar ten behoeve van 
de luchtwasser. 
Waterverbruik wordt beperkt door een zeer doelmatig en zuinig gebruik ervan. Door het relatief 
beperkt aantal m3 dat per jaar gebruikt wordt, vindt er geen enkel nadelig effect plaats. 
Bovendien worden de drinkvoorzieningen zodanig uitgevoerd dat er minimaal gemorst kan 
worden. De verplichte drinkwatervoorziening wordt boven de trog geplaatst. 
Voor het beperken van het watergebruik voor het schoonmaken worden de 
hokken/hokafscheidingen gemaakt van niet mestaanhechtende materialen, waardoor het 
waterverbruik wordt beperkt bij schoonmaakwerkzaamheden. 

Als infiltratievoorziening wordt gebruik gemaakt van de bestaande kavelsloot, welke zich aan de 
zijkant van het erf bevindt. Het hemelwater van de verharde oppervlakten (daken en 
erfverharding) wordt afgevoerd via een hemelwaterrioolsysteem dat uitkomt in verschillende 
ondergrondse kolken. Deze kolken verzamelen het water en voeren het af naar de kavelsloot. 
Via deze kavelsloot infiltreert het water in de bodem. 

Verontreiniging 
Uitspoeling naar en verontreiniging van het grondwater wordt voorkomen door het toepassen 
van bodembeschermende maatregelen(erfverharding beton) en opvang van (spui)water en 
afvalwater. 

De wateroverlast wordt zoveel mogelijk beperkt door via de sloten het hemelwater af te 
voeren(infiltreren). Het hemelwater wordt hierdoor door de grond opgenomen, waardoor 
eventuele wateroverlast beperkt blijft en het hemelwater direct ten goede komt aan het 
grondwaterpeil. Eveneens worden alle verharde oppervlakten (daken, erfverharding) goed 
schoon gehouden zodat het hemelwater snel in de bodem kan infiltreren. 

Het hemelwater dat nu via het rioolsysteem wordt afgevoerd, vormt geen risico voor zowel de 
volksgezondheid als voor collega veehouders in verband met het eventueel overbrengen van 
dierziekten. De meeste bekende dierziekten kunnen niet worden overgebracht via het 
oppervlaktewater. 
Daarnaast verdwijnt al het bedrijfsafvalwater in de mestkelder waar het biologisch wordt 
afgebroken en dus nooit het oppervlaktewater kan vervuilen. 
Het uitbreiden van dit bedrijf heeft ook geen bodemdaling tot gevolg. 
Doordat het hemelwater dat wordt geloosd/ge"infiltreerd geen schadelijke stoffen bevat, heeft 
dit ook geen negatieve invloed op de kwaliteit van het grondwater. 

7.6 Energie 
Het bedrijf gaat het grondkanaal ventilatiesysteem toepassen. Hierdoor hoeft er 25% minder te 
worden geventileerd en kan de luchtwasser ook kleiner worden gedimensioneerd. Daarnaast 
levert een centraal luchtkanaal energiebesparing op door een efficienter energieverbruik van de 
ventilatoren en het toepassen van frequentieregelaars. Het te verwachten energieverbruik zal 
daarom licht toenemen als gevolg van de weerstand van de wassers. Een moderne 
vleesvarkensstal is zodanig uitgevoerd dat deze zeer goed ge"isoleerd zijn en dat de warmte 
van de oudere vleesvarkens naar de pas opgelegde varkens wordt gepompt. 
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7.7 Geluid 
Een akoestisch onderzoek is uitgevoerd voor de voorgenomen activiteit aan de Oude 
Beemdseweg 2. Hieruit blijkt dat de geluidsbelasting van de inrichting voldoet aan de norm, 
welke voor het betreffende gebied is gesteld door het bevoegd gezag. Dit geldt eveneens voor 
de indirecte hinder (transportbewegingen van en naar de inrichting) voor woningen in de naaste 
omgeving. 

Door de nieuwe activiteit aan de Oude Beemdseweg warden er geen extra geluidsbrannen 
ge·introduceerd aan de buitenzijde van de stallen. Het aantal transportbewegingen van en naar 
de locatie nemen toe, maar zal beperkt zijn omdat de vrachten per keer grater warden. 
Daarnaast neemt het aantal ventilatoren af en vindt er minder bedrijvigheid in en random de 
inrichting plaats. 

7.8 Verkeer 
Hoewel het aantal dieren in de nieuwe situatie fors toeneemt ten opzichte van de 
referentiesituatie, neemt het aantal transportbewegingen niet evenredig toe. Enkel de vrachten 
warden grater. Voor de nieuwe representatieve situatie zie akoestisch rapport. 

Aan de Oude Beemdseweg is slechts sprake van een beperkt aantal woningen. 

7 .9 Externe veiligheid 
Aan de toe te passen stalsystemen is geen risico verbonden van het kunnen optreden van 
calamiteiten. Er wordt op het bedrijf, m.u.v. zuur, geen toxische stoffen toegepast of 
geproduceerd. Zwavelzuur wordt gebruikt t.b.v. de chemische luchtwassers. Maar als de in de 
voorschriften van de milieuvergunning op te nemen maatregelen in acht warden genomen, is er 
geen gevaar te duchten. 
De te gebruiken producten voor de voedering van de dieren leveren geen enkel risico op omdat 
deze geen gevaarlijke componenten bevatten. Alie voeders die gebruikt warden voldoen aan de 
kwaliteitsstandaard GMP-HACCP gesteld en gecontroleerd door het Productschap Diervoeders. 
Oak de technologie die gebruikt wordt bij de voerinstallaties en het mechanische 
ventilatiesysteem levert hier geen risico op. 
Een bedrijf als het onderhavige bestaat uit activiteiten hoofdzakelijk binnen de gebouwen 
uitgevoerd warden. De activiteiten die binnen het varkensbedrijf plaatsvinden hebben bij een 
normale bedrijfsvoering geen extra risico van ongevallen als gevolg. 
Calamiteiten met betrekking tot de opslag van de mest warden beperkt door voorschriften die 
zullen warden opgenomen in de Wm-vergunning ten aanzien van de mestkelder, mestsilo, de 
vloeren en de opslag. 
Op het bedrijf warden tevens brandwerende maatregelen getraffen middels het toepassen van 
brandvertragende voorzieningen en het plaatsen van brandslanghaspels en poederblussers. 
Tevens zijn er vluchtwegen aanwezig in verband met het mogelijk uitbreken van brand. Bij de 
bouwaanvraag zal, indien gewenst, een vuurlastberekening warden toegevoegd . 

7 .1 O Landschap en Natuur 
De bestaande vleesvarkensstallen wordt geheel ge'integreerd in de nieuwe plannen. Er wordt 
een nieuwe stal gerealiseerd met een totale afmeting van circa 170m x 42m. De nieuwe stal 
biedt plaats, naast de vleesvarkenafdelingen, voor diverse ruimtes als voerkeuken, kantoor, 
kantine en hygienesluis. Tevens warden er 14 stuks voersilo's en 8 stuks bunkers ten behoeve 
van bijpraducten geplaatst. Door de voorgenomen activiteit neemt het bebouwingsoppervlakte 
toe. 
Om het nieuwe gebouw optimaal te integreren in het landschap, wordt de stal uitgevoerd als 
tweekapper. Oak met de te gebruiken materialen wordt rekening gehouden bij de inpassing 
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binnen het landschap. De nokhoogte van het gebouw blijft beperkt tot een hoogte van circa 6,4 
meter boven het maaiveld. Daarnaast wordt de inrichting voorzien van erfbeplanting, wat naast 
optimale integratie binnen het landschap, ook een positief effect heeft op de aanwezige 
natuurwaa rden. 

De bouwactiviteiten die plaatsvinden, kunnen mogelijk effect hebben op de aanwezige 
natuurwaarden. Echter, deze vinden plaats binnen het bestaande bouwblok. Daarnaast zijn er 
aan de hand van het natuuronderzoek geen bedreigde en beschermde diersoorten aangetroffen 
die de locatie als leefgebied zouden kunnen gebruiken. 
De ecologische verbindingszone aan de zuidkant van de inrichting wordt niet aangetast, de 
bebouwing blijft binnen het bestaande bouwblok. Overige natuurwaarden blijven ten behoeve 
van de activiteit intact. 
Emissies vanuit de inrichting zijn elders beschreven in dit rapport. 
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8. Vergelijking van alternatieven 
In dit hoofdstuk zal inzichtelijk gemaakt warden wat de kwantitatieve en/of kwalitatieve 
verschillen zijn tussen de referentiesituatie, de voorgenomen activiteit en het MMA op de 
diverse van belang zijnde aspecten. Waar mogelijk wordt met getallen gewerkt. Als dat niet 
mogelijk is wordt een kwalificatie gegeven met de volgende tekens: 
++ zeer goed 
+ beter 
o geen effecVn.v.t. 

slechter 
zeer slecht 

Aspect 

Aantal dierplaatsen 

Ammoniak 

referentiesituatie voorgenomen MMA 
activiteit 

1058 vleesv ./opfokz. 6460 vleesv. 6460 vleesv. 
194 fokz. + 1 beer 
640 biaaen 

Emissie (kg/jaar) 4605 1827 (-) ++ 1077 (++) 
Depositie A-qebied (mol/ha/jr) 9,48 3,18 1,87 
Depositie B-gebied (mol/ha/ir) 5894 325 191,7 
Deoositie op natura 2000 qebieden 0 0 0 
Achtergronddepositie aem. Bernheze 2500 ++ ++ 

Geur 
Geuruitstoot (mve) 1464 4614 1900 
Minimale afstand cat. Ill (m) 160 259 179 
Werkelijke afstand cat. Ill (m) 0 0 0 
Minimale afstand cat. IV (m) 104 182 118 
Werkelijke afstand cat. IV (m) 190 250 220 
Minimale afstand cat. V (m) 50 50 50 
Mestopslag 0 0 0 
Briivoederinq en biioroducten 0 0 0 

Stof 
Bedrijfsem issie 0 + + 

Afstand omaevina (m) 100 160 160 
Achtergrondconc. Provincie 'O ++ ++ 

Bodem en Water 
Uitspoeling/verontreiniaina 0 0 0 
Lozingen 0 0 0 
Grondwateronttrekkina (m;j/ir) 0 0 0 
Grondwaterstand 0 0 0 

Energie 
Verbruik (kWh/jr) 75.000 250.000 250.000 
Duurzame eneraie 0 0 0 
Aardgas 25.000 m" < 1.800 m3 < 1.800 m3 

Geluid 
Werktiiden 0 0 0 
lnstallaties 0 - -
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Transportbewegingen 0 - -
Piekmomenten 0 - -
Piekniveau 0 0 0 

Verkeer 
Bewegingen 0 - -
Veiligheid 0 0 0 

Externe veiligheid 
Buiten de inrichting 0 - -

Landschap 
Bebouwing 0 - -

Natuur 
Duur van de bouwactiviteiten 0 - -
Benodiqd bouwoooervlak 0 - -

Rendabiliteit investerinq 0 + -
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9. Leemten in de informatie 
Op dit moment is er op enkele onderdelen van de wetgeving een verandering op komst. Het 
betreft de WAV, AmvB huisvesting en de NB wet. Oak is niet altijd duidelijk hoe in de praktijk 
hiermee om te gaan. 
In het Mer is in principe uitgegaan van de wetgeving zoals die op dit moment is. 

AmvB huisvestinq 

De maximale emissiewaarde voor vleesvarkens is in ontwerp AMvB huisvesting vastgesteld op 
1,2 Kg NH3 voor de vleesvarkens. Het voorstel is om dit te verhogen naar 1,4 Kg NH3. Dit 
betekent dat bij het gecorrigeerde emissieplafond van de vigerende vergunning van 
dhr. De Bresser circa 212 Kg NH3 (1058 x (1,4- 1,2) hoger uitvalt. In het MER is het 
gecorrigeerde plafond berekend met 1,4 Kg NH3 per vleesvarken/opfokzeug om de toekomstige 
situatie niet ongunstiger voor te stellen dan wat het werkelijk wordt. De voorgenomen activiteit 
blijft echter ook onder het gecorrigeerde plafond als er voor de vleesvarkens/opfokzeugen met 
1,2 Kg NH3 wordt gerekend. 

De regering is op dit moment bezig met een aanpassing van de Wav. Hij is na de Tweede 
Kamer nu oak door de Eerste Kamer goedgekeurd. Een belangrijk onderdeel is de vermindering 
van het aantal kwetsbare gebieden. Gebieden kleiner dan 50 ha zijn in principe dan niet meer 
kwetsbaar. Dit zou betekenen dat het bosgebied aan de Oude Beemdseweg tegenover het 
bedrijf van dhr. De Bresser niet meer als kwetsbaar beschouwd hoeft te worden . In het MER is 
dit bos echter nag wel als kwetsbaar gebied meegenomen. 

NB wet 

Op dit moment is nog niet duidelijk hoe omgegaan dient te warden met de ammoniakemissie en 
de positie op Natura 2000 gebieden. De 3000 meter grens als grens voor significante gevolgen 
is niet meer actueel. De overheid komt op korte termijn met een handreiking hoe hier mee om te 
gaan. Maar omdat de Natura 2000 en Natuurbeschermingswetgebieden verder dan 10 
kilometer van de Oude Beemdseweg zijn gelegen kan er vanuit worden gegaan dat er geen 
sprake is van merkbare effecten. 

IPPC en BBT 

Er is discussie geweest over de vraag of luchtwassers/combiwassers als BBT beschouwd 
kunnen worden in relatie tot de IPPC Richtlijn. Maar omdat deze systemen in de Nederlandse 
regelingen zijn opgenomen, wordt er in het MER vanuit gegaan dat ze als BBT beschouwd 
kunnen warden. 

Wet geurhinder en veehouderij 

De gemeente Bernheze heeft een besluit genomen tot het instellen van een aanhoudingsbesluit 
als bedoeld in artikel 7 van de Wgv of dit ot een andere waarde of afstand voor de 
geurbelasting zal leiden voor de omgeving en/of de bebouwde kom van Vorstenbosch is op dit 
moment niet bekend. Vooralsnog wordt in het MER uitgegaan van de waarde 14 voor het 
buitengebied en de waarde 3 voor de bebouwde kom van Vorstenbosch. 
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10. Evaluatie 
De keuze voor een bepaalde activiteit op een bepaalde plaats neemt een ondernemer in eerste 
instantie om bedrijfseconomische redenen. In combinatie met zijn zeugenhouderij op de andere 
locatie biedt de voorgenomen activiteit op de Oude Beemdseweg de mogelijkheden voor een 
gesloten combinatie van twee bedrijven, die echter ook los van elkaar kunnen bestaan. 
De plannen moeten evenwel ook passen binnen de wet en regelgeving. In het MER komt 
duidelijk naar voren dat er in vergelijking met de referentie situatie een zeer duidelijke 
verbetering optreedt. De voorgenomen activiteit is voor wat betreft de aspecten NH3 en geur 
een combinatie van de hoogst haalbare reductiepercentages. Wat betreft geur wordt aan de 
wettelijke norm voldaan, wat betreft NH3 treedt een forse verbetering op in vergelijking met de 
referentie situatie en ook met het gecorrigeerde plafond. 
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11. Samenvatting 
Ohr. J. de Bresser houdt momenteel varkens op twee locaties, te weten aan de Vennekens 1 te 
Boxtel een zeugenhouderij en aan de Oude Beemdseweg 2 in Heeswijk Dinther een bedrijf met 
zeugen en vleesvarkens. Beide locaties zijn zodanig gelegen dater uitgebreid kan warden. Het 
bedrijf in Boxtel wordt volledig voor de zeugenhouderij ingericht. De bedoeling is om de locatie 
aan de Oude Beemdseweg 2 om te bouwen naar een vleesvarkenshouderij met 6.460 
dierplaatsen. Dit is voldoende om de gespeende biggen van het bedrijf in Boxtel af te mesten 
tot vleesvarkens van circa 100 kg. Het aantal dierplaatsen aan de Oude Beemdseweg 
overschrijdt de drempelwaarde van de MER-plicht, te weten 3.000 vleesvarkensplaatsen. 

In het MER zijn voor alle aspecten op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening die van 
belang zijn voor de uiteindelijke beoordeling van de in te dienen aanvraag voor een 
milieuvergunning, gegevens verzameld en de mogelijke alternatieven met elkaar vergeleken. 

Referentiesituatie: 
Uitgangspunt is de referentiesituatie, oftewel de huidige milieuvergunning met circa 200 
fokzeugen en bijbehorende biggen en 1.050 vleesvarkens. Het bedrijf is op dit moment in deze 
omvang in werking. 

De voorgenomen activiteit: 
De bestaande zeugenstallen warden gesloopt en de bestaande vleesvarkensstallen warden 
gerenoveerd en ge'integreerd in de grote nieuwe stal waar in totaal de 6.460 vleesvarkens in 
gehuisvest gaan warden. Het betreft een behoorlijk groot oppervlak, maar door het werken met 
meerdere kappen komt het visueel niet als kolossaal over. 
Alie vleesvarkens warden voorzien van een luchtwasser als emissiearm systeem en de hokken 
voldoen aan de welzijnseisen voor wat betreft oppervlakte en dichte vloerpercentage. 
De varkens worden voorzien van brijvoer. Hiervoor is een speciale brijvoerkeuken aanwezig. 
Het voer bestaat uit mengvoer dat naast de stal in silo's is opgeslagen en uit natte bijproducten 
die in bunkers in de stal warden opgeslagen. 
Alie drijfmest wordt in mestkelders onder de stal opgeslagen. Er is opslagcapaciteit voor een 
heel jaar. 

Meest milieuvriendelijke alternatief (MMA}: 
In het MER is gezocht naar het meest milieuvriendelijke alternatief voor de diverse 
milieuaspecten. Met name ammoniak, geur en stof zijn daarbij belangrijk. Door het toepassen 
van een chemische luchtwasser met 95% ammoniakreductie op de hele stal wordt het minste 
NH3 geproduceerd. Het toepassen van een combiwasser met 70% geurreductie op de hele stal 
wordt de minste geurbelasting op de omliggende geurgevoelige objecten bereikt. Op geen enkel 
onderdeel wordt de wettelijke norm overschreden. 

Gevolgen voor het milieu: 
In het MER is beschreven wat de gevolgen voor het milieu zijn door de voorgenomen activiteit 
en of er betere alternatieven zijn. 

Ammoniakemissie 
De ammoniakemissie van de huidige vergunning is veel hoger dan die van de voorgenomen 
activiteit en het MMA, namelijk respectievelijk 4.605, 1.827 en 1.077 kg. NH3. Het gecorrigeerde 
ammoniakplafond van de huidige vergunning is 2.135 kg. NH3. Bij uitbreiding in dieren moet 
van dit plafond worden uitgegaan, omdat de locatie binnen de 250 meterzone van een 
kwetsbaar bosgebied is gelegen. De voorgenomen activiteit zit ender het gecorrigeerde plafond. 
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Geuremissie 
De geuremissie is in verband met de forse uitbreiding in dieraantallen toegenomen t.o. v. de 
huidige vergunning. Door echter op een gedeelte van de stallen met een combiwasser te 
werken en de situering van alle luchtwassers op het einde van de stallen wordt aan de 
wettelijke norm van 14 als maximale geurbelasting voldaan. 

Stof 
De emissie van fijn stof is bij de voorgenomen activiteit lager dan in de vergunde situatie. 
Omdat in alle varianten bij de voorgenomen activiteit luchtwassers warden ingezet, is de 
reductie steeds maximaal. 

Bodem en water 
Bij geen van de alternatieven is sprake van verontreiniging van de bodem of van het 
oppervlaktewater. Het hemelwater van daken en erf is niet verontreinigd. Alie afvalwater wordt 
bij de mest opgeslagen. 

Energie 
Het energieverbruik neemt toe omdat er fors wordt uitgebreid in dieraantallen. Oak het gebruik 
van luchtwassers zorgt voor extra energieverbruik, alhoewel de luchtwassers van Uniqfill Air als 
energiezuinigste bekend staan. Positief is dat er geen gebruik meer wordt gemaakt van centrale 
verwarmingsketels. Tevens wordt grondkanaalventilatie toegepast waardoor de 
ventilatiebehoefte minder wordt. 

Geluid 
De situering t.o. v. de omliggende woningen is niet zodanig dat er geluidhinder ontstaat die niet 
vergunbaar is. Dit is in het akoestisch rapport weergegeven. 

Verkeer 
De vervoersbewegingen van en naar de inrichting nemen wel toe t.o.v. de huidige situatie, maar 
niet zodanig veel dat er van hinder kan warden gesproken. Per vracht wordt meer vervoert dan 
eerst. Oak dit is in het akoestisch rapport verwerkt. 

Veiligheid 
Zowel intern als extern kan niet gesproken warden van grate veiligheidsrisico's. Alleen bij de 
opslag van het zwavelzuur voor de luchtwassers moeten de veiligheidsvoorschriften goed 
nageleefd warden. 

Landschap en omgeving 
De omgeving van de Oude Beemdseweg kan warden omschreven als een landelijk gebied met 
hoofdzakelijk agrarische activiteiten. De bouwplannen vinden plaats binnen het huidige 
bouwblok. Er vindt geen aantasting of verstoring van bestaande flora en fauna plaats. 

De voorgenomen activiteit 
De voorgenomen activiteit voor wat betreft huisvestingssysteem is uiteindelijk een 
combinatie geworden van een chemische luchtwasser met 95% NH3 reductie en 30% 
geurreductie en een combiwasser met 85% NH3 reductie en 70% geurreductie. 
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12. Referenties 

Referenties 

• Streekplan Noord Brabant 
Reconstructieplan Maas en Meijerij 
Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Bernheze 
Ontwerpbesluit aanwijzing EHS door provincie Noord Brabant ( 5 juli 2005 ) 

• Reference document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry 
and Pigs 
IPPC-Richtlijn ( Europese Richtlijn 96/61/EG 24 september 1996) 

• Wet Milieubeheer 
Wet Ammoniak en Veehouderij + aanpassing 
Regeling Ammoniak en Veehouderij 
Regeling Stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en 
verwevingsgebieden 
Wet Stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden 
Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij ( AMVB-Huisvesting ) in ontwerp 
Wet geurhinder en Veehouderij 

• Habitatrichtlijn ( Europese Richtlijn 92/43/EEG 21 mei 1992 ) 
• Besluit luchtkwaliteit 2005 
• Flora- en faunawet 
• Vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG van april 1979 ) 
• Varkensbesluit 1998 + wijzigingen op varkensbesluit 1998 
• Structuurschema 1 en 2 
• Vierde Nota Ruimtelijke Ordening 
• Rapport Stallucht en planten 1981 
• lnternetsite natuurloket 
• lnternetsite lnfomil 
• lnternetsite Ministerie van LNV 
• lnternetsite Ministerie van VROM 
• Digitale Atlas Provincie Noord Brabant 2005 
• Natuurbeschermingswet 1998 + aanpassing oktober 2006 
• Besluit Milieu EffectRapportage 1994 
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Bijlagen 
1. Ligging Oude Beemdseweg 2 (topografische kaart) 
2. Uitsnede streekplankaart 
3. Uitsnede kaart reconstructie Maas & Meijerij 
4. Vergunde situatie, NH3-MVE's-Odour units-geurberekening met V-Stacks Vergunning 
5 Gecorrigeerd NH3 plafond 
6. Toe te passen stalsystemen in de voorgenomen activiteit(leaflets) 
7. Gewenste bedrijfsomvang in de voorgenomen activiteit, NH3-MVE's-Odour units-

geurberekening met V-Stacks Vergunning 
8 Dimensioneringsplan en info luchtwassers 
9 Geurberkening MMA met V-Stacks Vergunning 
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Ex Ian 
Adviseu r 

Bijlage 1: Ligging Oude Beemdseweg 2 (topografische 
kaart) 
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Ex Ian 
Adviseur 

Bijlage 2: Uitsnede streekplankaart 

LE<Etlll 

Q.., .. ---on-(Rtu) ----.llol 1111111• 
GROEHE lt:XIFDSTRJC1WR 

AGRM6CHEHOOFDSIRICTWR 

~ -
GI--~ E3 
Gw - - ~doo;'<>Otc•d ~. 

GI~ IIIlilillll1 
lat~~!!I- !IIIIII] 
AHs-lj c::::::=J 

~~ 

~~,,.,,.,.,, 
v...,n;"lfbed;l-

~-

- ,_ -;;,;;;;·------------ ~-=1-i~r· .. ~~~ 
""""'"-gtlflSllllkagtOl-lii1'91W111 = = ........ . 
~ ~ ~----·· · ·· 
~ ~ 

VMll!lg - ••• --•• 

(UlbiQ-.togllld ~ 

T-ldl1it1d119Utrt¥M 
-r~-ttlt 

~-dt-• m-.ogtina11-n1 

O"'""°"drl-lllfZionilg ....... _ 
Bou11-IDIM1 Nar~(1987) 

GKlllloppt<V-. -MbtkW1 (11117) 

lltbovwlrll Norilllallrl1 (2001) 

~ bulan-ban1(2001) 

~ 

06.06.152.01.hv MER 47 



Ex Ian 
Adviseur 

Bijlage 3: Uitsnede kaart reconstructie Maas & Meijerij 

• 
• • 

• 

• • 

• 

Noord-Brabant 
:. j Bebouwing 
• water 
- ·---Wegen 
- - - SpoonNegen 

• 

• 

D Reconstructiegebieden 
OTop25raster 
lntegrale zonering 
• Extensivering - natuur 

Extensive ri n g - Ove rig 

• 

• 
• 

• Primair landbouwontwild<elingsgebied 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

Prim air landbouwontwild<elingsgebied, aandacht voor dassen en struweelvogels 
Secunda ir land b o uwo ntwild<eli n gsg e bi e d 

,; _·J Stedelijk gebied 
Ve nNevi n gsg e bi e d . . 
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Adviseur 

Bijlage 4: Vergunde situatie 
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2 Diersoort 

2.1 Situatie conform geldende vergunning(en) 

2 3 4 5 

Stal nr. Huisvestingssi':steem Diercategorie Aantal Aantal 
dieren dier-

Houderij/ RAV plaatsen 
Hok type Code 

traditioneel 0 1.2.18 kraamzeugen 54 54 

guste I dr 
traditioneel 01 .3.14 zeugen 140 140 

traditioneel 0 1.1.16.1 gesp. Biggen 640 640 

traditioneel 02.5 beren 1 1 

tradition eel 03.4.2 opfokzeugen 10 10 

traditioneel 03.1.1 vleesvarkens 1.048 1.048 

WET MILIEUBEHEER 

6 7 8 9 

Ammoniak Stank (mve} 

kg NH3 

per dier 

8,3 

4,2 

0,6 

5,5 

3,5 

Totaal 
NH3 

bedrijf: 

3 

totaal dieren 
kg NH3 per 

mve 

448,2 0,8 

588,0 1,2 

384,0 2,9 

5,5 1 

35,0 

3144,0 1 

Totaal 
mve 

4604, 7 bedrijf: 

totaal 
mve 

67,5 

116,7 

220,7 

1,0 

10,0 

1048,0 

1463,9 

3 
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2 Diersoort 

2.1 Situatie conform geldende vergunning(en) 

1 2 3 4 5 

Stal nr. Huisvestingss~steem Diercategorie Aantal Aantal 
dieren di er-

Houderij/ Code plaatsen 
Hoktype 

traditioneel D 1.2.18 kraamzeugen 54 54 

guste I dr 
traditioneel D 1.3.14 zeugen 140 140 

traditioneel D 1.1.16.1 gesp. Biggen 640 640 

traditioneel D 2.5 beren 1 1 

traditioneel D 3.4.2 opfokzeugen 10 10 

tradition eel D 3.1.1 vleesvarkens 1.048 1.048 

WET MILIEUBEHEER 

6 7 8 9 

Ammoniak Stank (ou E /sec) 

kg NH3 totaal ouE totaal 

per dier kgNH3 sec/ OU E 
dier 

8,3 448,2 27,9 1506,6 

4,2 588,0 18,7 2618,0 

0,6 384,0 7,8 4992,0 

5,5 5,5 18,7 18,7 

3,5 35,0 23 230,0 

3 3144,0 23 24104,0 

Totaal 
OU E 

Totaal 
NHa 
bedrijf: 4604, 7 bedrijf: 33469,3 

3 

01-03-2007/06.06.152.01.hvWMBincl.stof.en.OU.xls/ E>tlan Consuttants bv 
Exlan ~sultants Advlseur~~;lb11slness 



Gegenereerd op: 9-02-2007 met V-STACKS Vergunning Release 1/12/2006 versie 1.1 (c) KEMA Nederland B.V. 

Naam van de berekening: J. de Bresser Huidige vergunning 
Gemaakt op: 9-02-2007 14:26:25 
Rekentijd: 0:00:04 
Naam van het bedrijf: J. de Bresser huidige vergunning 

Berekende ruwheid: 0,13 m 
Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 
Vofcinr. BronlD t X-coord. Y-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. 
1 Zeugenstal 164 625 407 945 2,7 3,5 0,4 4,00 
2 vleesvarkensstal 1 164 687 407 950 3,0 3,8 0,5 4,00 
3 vleesvarkensstal 2 164 691 407 931 3,0 3,8 0,5 4,00 

Geur gevoelige locaties: 
Volqnummer GGLID Xcoordinaat Y coordinaat Geurnorm GeurbelastinQ 
4 
5 

Vullingsweg 2 164 522 408139 14,00 8,68 
Oude Beemdseweq 1A 164 425 407 652 14,00 3,78 

408200 
J. de Bresser huidige vergunning 

408100 

408000 

y 407900 

407800 

407700 

407600 ---------------------------t 
164400 164500 164600 164700 

x 
164800 164900 165000 

E-Aanvraaci 
9 356 
11 224 
12 880 



Kadastrale kaart huidige situatie 
(Objecten in omgeving Oude Beemdseweg 2) 

... 

... 
B 

Situ a tie: 
gemtenlt' Httswijk 
sectie F nr' 987 
sch.al, 1'4000 

Exlan ~su/tants AdvtsetJ~~t1t>ua1na.. 



Bijlage 5: Gecorrigeerd NH3 plafond 
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2.2 Gecorrigeerd plafond 

2 

Stal nr. Huisvestingssysteem 

Houderij/ Code 
Hoktype 

traditioneel D 1.2.18 

traditioneel D 1.3.14 

D 
traditioneel 1.1.16.1 

tradition eel D 2.5 

tradition eel D 3.4.2 

traditioneel 03.1.1 

WET MILIEUBEHEER 

3 4 5 6 7 8 9 

Diercategorie Aantal Aantal Ammoniak Stank (mve) 
dieren 

kraamzeugen 54 

guste I dr zeugen 140 

gesp. Biggen 640 

beren 

opfokzeugen 10 

vleesvarkens 1.048 

dier-
plaatsen 

54 

140 

640 

10 

1.048 

kg NH3 

per dier 

2,9 

2,6 

0,2 

5,5 

1,4 

1,4 

Totaal 
NH3 
bedrijf: 

01--03-2007/061110 WMB 06.06. 152.01 .h11.xls I Exlan Consultants BV 

totaal dieren 
kg NH3 per mve 

156,6 0,8 

364,0 1,2 

128,0 2,9 

5,5 1 

14,0 1 

1467,2 1 

Totaal 
mve 

2135,3 bedrijf: 

totaal 
mve 

67,5 

116,7 

220,7 

1,0 

10,0 

1048,0 

1463,9 

4 



2.2 gecorrigeerd plafond 

2 

Stal nr. Huisvestingssysteem 

Houderij/ Code 
Hoktype 

traditioneel D 1.2.18 

traditioneel D 1.3.14 

D 
traditioneel 1.1.16.1 

traditioneel 02.5 

traditioneel D 3.4.2 

traditioneel D 3.1.1 

WET MILIEUBEHEER 

3 4 5 6 7 8 9 

Diercategorie Aantal Aantal Ammoniak Stank (ou E /sec} 
dieren 

kraamzeugen 54 

guste I dr zeugen 140 

gesp. Biggen 640 

beren 1 

opfokzeugen 10 

vleesvarkens 1.048 

dier-
plaatsen 

54 

140 

640 

1 

10 

1.048 

kg NH3 

perdier 

2,9 

2,6 

0,2 

5,5 

1,4 

1,4 

Totaal 
NH3 
bedrijf: 

01--03-2007/06.06.152.01.hvWMBincl.stof.en.OU.xls/ Exlan Consultants bv 

totaal 
kg NH3 

156,6 

364,0 

128,0 

5,5 

14,0 

1467,2 

ouE 
sec/ 
dier 

27,9 

18,7 

7,8 

18,7 

23 

23 

Totaal 
OU E 

totaal 
OU E 

1506,6 

2618,0 

4992,0 

18,7 

230,0 

24104,0 

2135,3 bedrijf: 33469,3 

4 



Ex Ian 
Adviseur 

Bijlage 6: Toe te passen stalsystemen in de voorgenomen 
activiteit (leaflets) 
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Systeemnummer: 
Rav-nummer: 

Naam van het systeem: 

Diercategorle: 

Stalbeschrijving van: 

BWL2006.14 
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 % ammonlakemissiereductie 
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 arnmoniakemissie (inclusief geur- en slofemissie) word! beperkl door de venlilalieluchl le 
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 achier het 
filterelement bevinden. De gezuiverde lucht verlaat vervolgens via een druppelvanger de installatie. 
Spuiwater komt vrij uit de chemische wasser. Hat spuien van waswater vindt plaats nadat het 
waswater in de chemische wasser vijf keer achier 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 ultvoering: 
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. Dit 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 m2

). Voordat de gezuiverde lucht het wassysteem verlaat 
word! 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 hat aanstroomoppervlak van het element 
waarin het lamellenfilter is geplaatst. Hat lamellenfilter zelf heeft een capaciteit van maximaal 
75 m3 lucht per uur per m2 oppervlak van het lamel. 

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 norm en voor maximale ventilatie in 
acht word en 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 worden 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 gecerliriceerde insleiiing le warden 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 word en 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'installeerd 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 word en 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 worden 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 (voorlopige 

waarde). 
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 
lnstallatie 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 / leverancier dient de veehouder hier expliciet op te 
wijzen. 

4) Het gehalte aan ammoniumsulfaat in het spuiwater van de chemise he 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 Steffen 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 von 
Emissionsmessungen, Berichtsnummer 2004_ 10. Fachhochschule Munster; rapport 2: Lorenz, 



Broer, L., Zechelius, M., 2005. Bericht Ober die DurchfOhrung 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 groter dan 0,35 m2 per dier. 

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

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

J) D1::ku1::11::11 
0,83 kg NH3 per dierplaats per jaar. 

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

lnformatie blj: 
- lnfomil (www.infomil.nl) 
- Unigfill Air BV(www.uniqfill.nl) 
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NMM: NUMMER: 
Gecombineerd luchtwassysteem 85% BWL 2006.14 
emissiereductie met chemische wasser Systeembeschrijving 
(lamellenfilter) en waterwasser, voor oktober 2006 
kraamzeugen, gespeende biggen, 
guste en dragende zeugen, dekberen 
en vleesvarkens (inclusief opfokberen 
en o fokzeu en 



BIJLAGEN BEHORENDE BIJ HET GECOMBINEERD LUCHTWASSYSTEEM MET CHEMISCHE 
WASSER EN WATERWASSER CBWL 2006.14) 

d.d. oktober 2006 

BIJLAGE 1: MONSTERNAME PROTOCOL 

Het is essentieel dat een representatief monster van het in het luchtwassysteem aanwezige waswater 
wordt genomen. Het waswater van de chemische wasser dient op de hieronder aangegeven 
parameters te warden geanalyseerd. De analyseresultaten dienen binnen een bepaalde bandbreedte 
Le liggen. 

Monsternameplaats: 
In de leiding van de circulatiepomp naar het waterverdeelsysteem is een aftappunt aanwezig voor het 
bemonsteren van het waswater. 

Monstename: 
De monstername vindt plaats door in een em mer onder het aftappunt circa 2 liter waswater op te 
vangen. Hieruit wordt 100 milliliter in een monsterffesje gebracht. De analyse dient binnen 48 uur te 
warden uitgevoerd. 

Analyse: 
Het waswater dient in een laboratorium met STERLAB erkenning volgens daartoe geschikte normen 
te warden onderzocht op pH, ammonium (NH/-N) en sulfaat (SO/"). Het gehalte aan 
ammoniumsulfaat is systeem afhankelijk. 

Bandbreedte van de analyses: 
Component resultaat 
pH afwijking < 0,5 pH eenheid 

afwijking > 0,5 en< 1 pH eenheid 
afwijking > 1 pH eenheid 

M NH//SO/° afwijking < 10% 
afwijking > 10% en< 20% 
afwijking > 20% 

Onafhankelijke inspectie: 

actie gebrulker/leverancier 
geen actie 
aandachtspunt 
reparatie/onderhoud 
geen actie 
aandachtspunt 
reparatie/onderhoud 

Degene die de monsters neemt controleert het spuidebiet en de werking van de circulatiepomp. In dat 
kader warden de standen van de urenteller en de watermeter afgelezen en geregistreerd. 
Gecontroleerd moet warden of het spuiwaterdebiet overeenkomt met de door de leverancier 
opgegeven waarde. Voorts moet het zuurverbruik warden vastgesteld. Dit verbruik moet voor wat 
betreft de orde van grootte overeenkomen met de geschatte ammoniakemissie over de afgelopen 
periode. lndien blijkt dat de gemeten waarden niet liggen binnen de aangegeven range (zie bijlage 2) 
moet de veehouder, in overleg met de leverancier, actie ondernemen om de werking van het 
chemisch luchtwassysteem te optimaliseren. Ten behoeve van deze controle moeten de volgende 
gegevens bij het luchtwassysteem beschikbaar zijn: 
a) staltype 
b) dierbezetting over de afgelopen periode, sinds de vorige inspectie (opleg- en afleverdata en aantal 

dieren); _ 
c) aanvullingen van de zuurvoorraad, sinds vorige inspectie (data, volume van het zuur en 

pakbonnen); 
d) spuiwaterdebiet zoals door de leverancier is ingesteld. 

Rapportage: 
Uitkomsten van de analyses moeten warden verzonden aan de veehouder en de leverancier. Bij de 
rapportage moeten in ieder geval de volgende gegevens warden vermeld: 
a) (type)nummer van de luchtwasser; 
b) datum van monstername; 
c) naam, adres en woonplaats van de inrichting waar de luchtwasser is geplaatst; 
d) meterstanden van de urenteller en de spuiwater debietmeter; 



e) zuurverbruik; 
f) eventuele opmerkingen. 
Hat inspectie laboratorium beoordeelt de uitslagen van de waswatermonsters en meterstanden om 
vast te stellen of de chemische wasser in de gecombineerde luchtwasser op goede wijze heeft 
gefunctioneerd. Over deze beoordeling dient jaarlijks te warden gerapporteerd. Een beoordeling van 
het jaarlijkse technische onderhoud en het logboek maken dee I uit van deze jaarlijkse rapportage. 
Verzending van het rapport moet plaatsvinden aan de veehouder, de leverancier en de gemeente 
waarin de inrichting is gelegen. 

BIJLAGE 2: STANDAARD ONDERHOUDSCONTRACT 

Hat standaard onderhoudscontract dient minimaal de volgende elementen te bevatten: 
1) Minimaal eenmaal per jaar dient de leverancier een onderhoudsbeurt uit te voeren. 
2) Wekelijkse controle van de veehouder op de volgende punten: 

* chemische wasser: 
a. pH van het waswater (bijvoorbeeld met een lakmoespapier); 
b. waswaterdebiet en verdeling over het pakket (noteren meterstand urenteller, volgens 

voorschrift van de leverancier); 
c. spuiwaterdebiet (noteren meterstand watermeter en registratie spuimoment, volgens 

voorschrift van de leverancier); 
d. ventilatie (volgens voorschrift van de leverancier); 
e. zuurdoseerinstallatie (inclusief kalibratie pH-meting, volgens voorschrift van de leverancier); 
f. zuurverbruik; 
g. vervuiling filter in wateropvangbak (indien nodig filter reinigen, volgens voorschrift van de 

leverancier). 
* waterwasser: 

h. waswaterdebiet en verdeling over het pakket (noteren meterstand urenteller, volgens 
voorschrift van de leverancier); 

i. spuiwaterdebiet (volgens voorschrift van de leverancier); 
j. ventilatie (volgens voorschrift van de leverancier); 
k. vervuiling filter in wateropvangbak (indien nodig filter reinigen, volgens voorschrift van de 

leverancier). 
De bandbreedte van de waarnemingen en bijbehorende acties zijn in onderstaande tabel 
weergegeven. 

3) lncidenteel reinigen van het luchtwassysteem (volgens voorschrift van de leverancier). 
4) Het mogelijk maken van controle door de veehouder ten behoeve van de leverancier. 
5) In het onderhoudscontract moet warden vastgelegd dat de leverancier voor het uitvoeren van de 

rendementsmetingen verantwoordelijk is. 

Bandbreedte controlepunten 
Component resultaat actie gebruiker/leverancier 
Waterverdeling* geed geen actie 

suboptimaal aandachtspunt 
slecht reparatie/onderhoud 

W aswaterdebiet afwijking < 10% geen actie 
afwijking > 10% en< 20% aandachtspunt 
afwijking > 20% reparatie/onderhoud 

draaiuren waswaterpomp afwijking < 5% geen actie 
afwijking > 5% verklaring vragen 

spuiwaterdebiet** afwijking < 10% geen actie 
afwijking > 10% reparatie/onderhoud 

drukval over pakket afwijking < 20% geen actie 
afwijking > 20% en < 40% Aandachtspunt 
afwijking > 40% reparatie/onderhoud 

• goed: waterverdeling is regelmatig en bestrijkt het gehele oppervlak 

** 

suboptimaal: waterverdeling is niet regelmatig of bestrijkt tot circa 80% van het oppervlak 
slecht: waterverdeling is niet regelmatig of bestrijkt minder dan circa 80% van het oppervlak 
Het spuiwaterdebiet van de chemische wasser, uitgedrukt in liter/dierplaats/jaar, bedraagt 
minimaal: 



• gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per dier 9 
• gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per dier 11 
• kraamzeugen 125 
• guste en dragende zeugen 65 
• dekberen 85 
• vleesvarkens, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per dier 40 
• vleesvarkens, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per dier 65 
Bovenstaande debieten zijn berekend op basis van de emissiefactoren die in 2006 gelden voor 
traditionele stallen. 

De resultaten van de wekelijkse controle moeten worden geregistreerd in het logboek. Afwijkingen ten 
opzichte van het monstername protocol of op andere wijze opgemerkt door de veehouder, 
bijvoorbeeld in de vorm van plotseling toenemende stankoverlast, die duiden op dreigende 
calamiteiten, moeten direct aan de leverancier worden gemeld. Alie afwijkingen dienen in het logboek 
te worden opgenomen. Ook de incidentele reiniging en controlebeurt door de leverancier dient te 
worden vermeld in het logboek, met daarbij de bevindingen. Bij de verplichting tot het uitvoeren van 
een rendementsmeting moet de datum waarop deze meting is verricht in het logboek worden 
geregistreerd. 

BIJLAGE 3: RENDEMENTSMETING 

Om de duurzaamheid van het gecombineerd luchtwassysteem aan te kunnen tonen moet de 
vergunningverlener het uitvoeren van rendementsmetingen voorschrijven. Daamaast zijn deze 
metingen nodig om te kunnen verifieren of het systeem goed wordt onderhouden. Hiervoor is het 
nodig dat de rendementsmetingen worden herhaald. De eerste rendementsmeting na installatie van 
het systeem Is vooral bedoeld om vast te kunnen stellen of het luchtwassysteem goed is opgestart. 

Bij elke rendementsmeting moet de rendementen voor ammoniakemissie en geuremissie worden 
vastgesteld. Voor de bepaling van beide rendementen moeten metingen plaatsvinden in zowel de 
ventilatielucht voor de wasser als de ventilatielucht na de wasser. Conform de voorschriften van de 
NER dient dit te gebeuren gedurende drie maal een meting van een half uur tijdens piekbelasting van 
de wasser (dit betekent voor de veehouderij overdag). 

Voor de ammoniakverwijdering bestaan de metingen uit een natchemische bepaling van het 
ammoniakgehalte. Voor de geurverwijdering moeten geurconcentratiemetingen warden uitgevoerd 
volgens de Europese normen. 
Het verwijderingsrendement van ammoniak en geur door het luchtwassysteem dient hierbij minimaal 
het in de vergunning Wet milieubeheer aangehouden reductiepercentage voor ammoniak 
respectievelijk geur te zijn. 
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De ammoniakemissie wordt beperkt door de ventilatielucht te behandelen in een chemisch luchtwassysteem. Oit systeem bestaat uitverticaal 
geplaatste elementen, waarover minimaal om de 20 minuten de aangezuurde wasvloeistof gedureooe 1 minuut gesproeid wordt Bij passage van de 
ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt de ammoniak afgevangen in de wasvloeistof, waama de gereinigde ventilatielucht bet systeem 
verlaat Middels toevoeging van zwavelzuur aan de wasvloeistof, wordt continu de ammoniak ~mgezet in een zout 

EiSN aaa de uitvoering: 
1) Chemisch luchtwassysteem 

Een chemisch luchtwassysteem kan de ventilatieluchtvan een of meerdere afdelinglln behandelen. Op de situatietekening van hettotale bedrijf dient 
dit duidelijk te warden aangegeven. 

2) Ventilatielucht 
a. van elke afdeling waarvoor de lagere emissiewaarde van kracht is, dient alle ventilatielucht via het chemisch luchtwassysteem de stat te verlaten; 
b. bij het gebruik van een centraal afzuigkanaal moat het doorstroomoppervlak van dit kanaal tenminste 1 cmZ per m3 per uur maximale ventilatie

capaciteit bedragen. Voorts moeten de door het Klimaatplatform vastgestelde normen voor maxim ale ventilatie in acht warden genomen. 
3) Registratie instrumenten 

Ten behoeve van de wekelijkse controle (zie bijlage 2). moeten een urenteller en een geijkte waterpulsmeter warden aangebracht. De urenteller is 
nodig voor het registreren van de draaiuren van de circulatiepomp. Door de watermeter wordt de hoeveelheid spuiwater geregistreerd. Deze 
waarden moeten continu worden geregistreerd en niet vrij toegankelijk word en opgeslagen. 

4) Zuuropslag 
De inhoud van de opslag mo et snel en accuraat kunnen warden afgelezen. 

5) Afvoer spuiwater 
Het spuiwater mag niet worden afgevoerd naar een mestkelder die in open verbinding staat met de dieren. Aanbevolen wordt om het spuiwater af te 
voeren naar een aparte opslag waarin zich geen mest bevindt 

Eisen aaa hfir gebruik: 
1) Confonn het monstername protocol (zie bijlage 1) dient elk half jaar een monster van het waswater te warden genomen. De analyseresultaten dienen 

binnen de aangegeven grenzen te liggen. lndien deze buiten de grenzen liggen dient de gebruiker en/of leverancier actie te ondememen. 
Monstername, vervoer en analyse van het waswater en de rapportage daarvan dienen door een STERIN/STERLAB gecertificeerde instelling te 
warden uitgevoerd. 

2) Door vervuiling van het filterpakket zal de ventilatielucht een hog ere weerstand ondervinden. Om deze reden dient het luchtwassysteem minimaal elk 
jaar te warden gereinigd. 

3) Er dient een logboek te warden bijgehouden met betrekking tot enerzijds meting en, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en optredende 
storingen en anderzijds de wekefijkse controlewerkzaamheden (zie bijlage 2). 

4) Het chemisch luchtwassysteem moet een ammoniakverwijderingsrendemerrt hebben van minima al 95%. 
5) 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. 

Nadere bijzonderheden: 
1) Bij de vergunningaanvraag dient hat dimensioneringsplan van het luchtwassysteem, conform hat toelatingscertificaat (waaruit onder meer de relatie 

met hetaantal dieren per diercategorie blijkt) en het monstemameprotocol te warden overlegd. 
21 Het monsternameprotocol en de bedieningshandleiding dienen op een centrals plaats bij de installatie te warden bewaard. 
3) Oe bestemming van het spuiwater van het chemisch luchtwassysteem moet duidelijk warden aangegeven. De Stichting Groen Label wijst het 

bevoegd gezag, de luchtwasserproducentJleverancier en de vergunninghouder er op dat verwijdering en afzet van het spuiwater binnen de vigerende 
regelgeving dienen plaats te vinden. Daarnaast dient de lucgtwasserproducent/leverancier de veehouder hiar expleciet op te wijzan. 

41 De vergunningverlener kan voorschriJVen een rendementsmeting van het chemisch luchtwassysteem uit ta voeren in de perioda van 3 tot 9 maanden 
nadat het systeem is geinstalleerd. Dm op langere tennijn het ammoniakverwijderingsrendement van het chemisch luchtwassysteem aan te tonen kan 
de vergunningverlener voorschrijven tot het herhalen van de rendementsmeting. In bijlage 3 is een beschrijving opgenomen van de wijza waarop de 
rendementsmeting moet worden uitgevoerd. 

5) Chemische luchtwassystemen worden gekenmerkt door het vrijkomen van spuiwater en extra energieverbruik door de ventilatoren. 
6) Het gehalte aan ammoniumsufaat in het spuiwater moet minimaal 1,2 moVliter bedragen. 
7) Voor de opslag van en het omgaan met zwavelzuur zijn door de arbeidsinspectie en de Commissie Preventie van Rampen voor gevaar1ijke stoffen 

richdijnen opgesteld (P-blad 134.4 en CPR-richtlijn 15-1). Hat niet nakomen van deze richtlijnen kan emstige ongelukken tot gavolg hebben. 
8) De aanvrager noemt dit chemisch luchtwassysteem: "Unia-95". 
9) De beslissing van hat Bestuur is genomen op basis van een door de aanvrager overlegd meetrapport. De emissie badraagt 

a. Gespeende biggen 
- 0,03 kg NH3 per dierplaats per jaar bij huisvesting met maximaal 0,35 mZ leefruimte per dierplaats; 
• O,D4 kg NH3 per dierplaats per jaar bij huisvesting met meer dan 0.35 mZ leefruimta per dierplaats. 

b. Kraamzeugen 
0,42 kg NH3 per dierplaats per jaar. 

c. Gusta en dragende zeugen 
• 0,21 kg NH3 per dierplaats per jaar bij individuele huisvesting; 
• 0,21 kg NH3 per dierplaats per jaar bij groepshuisvesting. 

d. Dekberen 
0,28 kg NH3 per dierplaau per jaar. 

e. Vleesvarkens 
• 0,13 kg NH3 per dierplaau per jaar bij·huisvesting met maximaal 0,8 m2 leefruimte per dierplaats; 
- 0, 1 B kg NH3 per dierplaats per jaar bij huisvesting met meer dan O.S m2 leefruimte per dierplaats. 

10) De bovenvermelde bijlagen l· 2 en 3 zijn opgenomen in de bijlagen behorende bij chemische luchtwassystemen. 

Tek1ning11n: 
Zie ommezijde voor ee'! schematisch overzicht van het chemisch luchtwassysteem en de integratie van het luchtwassysteem in de stal. 

Aa11g111mragd door. 
.Uni-0.-Fill lntemational B.V. te Meyel, tel. 077 4661200. 
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BlJIAG.EN BEHOREflDE BU CffffAISOOE lUCHTWASSERS 
d.d. 1:5 juni 2000 l.ve-iv.an,gt ,de b'ijfagen van 4 november 1999} 

Sa!:ltelaliaatiS!iollfi.19:Gr-0en tallel 

~ 
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22 80 f..B R.J1swUk 
tel. 070 4144700 
fax '()70 4144 702 

Het is.elsenties:l dater een rll(rl!ese.otatjef monster van het in hat lucht1r1assysteem aanwezigewaswater,wor,dt genomen.&t~aswatar .dient op de 
hierooder aangegevea pA.tameter-s,ts •.Nord.en geanalyseerd. En de analyseresultaten dienen binne(i.een llepa:alde ib.an,itbreedta ~B Ogg ell. 

Ma~= pluJs:: 
In de lei<f111g van 'ds r.e,cir,culatiepo111p naar de sproeiers is een aftappunt aanwezig voor bet bemonster-91/l IVilOtet"waswatar. 

MoMtem~a: 
De monsteroame .vimlt plaats do.01 io een em mer onder hot aftappunt circa 2 liter waswatar op le v.ange,n. Jf1er;11it,wordt JOO miltUiterJn aen 
monstl!rllesje gsbracht. D.e anar;.sa dieot binnen 48 uur la warden uitgevoerd. 

Analysa: 
Her waswa.ter dil!nt in een lallaratarlum met STER.LAB erkenning vofgens daartoa geschikte ncrme11 t:a wotd.an omferz,ocf1?.op pH, .ammonium 
(NHt·N), en sulfaat ISOli· fut geha!te aan ammoniumsulfaat is systeem alhanke!Ijk. 

Bandbreedts van JftJ ana/ysas; 

component 

pH 

Otti1llrankel1jks insp11ctie: 

.resultaat 

.afwJjking < 0,5 pH eenheid 
afwjjJ<ing > 0,5 en < 1 pH eenheid 
.afwiil<ing > 1 pH eenheid 
afwijking < 10% 
afwllking > 10% en< 20% 
.afwijklng > 20% 

actie gebruiker/laverancitit 

geen actie 
aandachtspunt 
reparatie/onderhoud 
geen actie 
aandachtspunt 
reparatie/onderhoud 

De gene die de monsters neemt.controleart het spuidobiet en dawerl<ing van de recfrcufatlepomp. In d11t leader wori:!sn -de stam!en van de 
11rerrteller en de watenneter:afg.e!ezen en geregistreerd. Gecontroleerd moat wonlen of hat spuiwatenfebiet overeenkomt met d.e door de 
leverancier opgegsven waerde. 
Voorts moat hel zuurverbruik warden vascgesteld. Oit verbruik moet.voor wat betreft de crde van ilfOOtte over.eeolconien met de ge.schatte 
ammo11fakemis.sis pver de afgefop.en periods. · 
lndlen blljkt d<rtde gemeten waarden niet !fggen binnen de aangegeven range !lie bipage 2) moet de vselloudsr samen met de levsrancier actle 
ondernemen om de werking yan het chemisch luchtwassysteem te op~a6s"1an. 
Ten behoeve van deze controle moeten de vol~enda gegevens bij het luchtwanysteem beschikbaar zijn: 
a. staftype; 
b. dlerbezetting over de afgelopen periode, sinds de vorige lnspactie (oplag· en afteverdata en aantal dierent, 
c. aanvutnngen van de zuurvoorraad, sfnds vorige inspectie (data, volume v11n hetzuur en pakbo11mrn); 
d. spulwaterdebfetJoafs door de leverancier Is ingesteld. 

Rappartaga: 
llltlcomsten vao de analysB$ moeten worden varzonden aan ds veehouder en de leveram:ier. Bij da rapportaga moaten in ieder geval de volgande 
gegewns wordsn ver.meld: 
a. (tYPa)nummar van de h1chtwas~er; 
b. datum van monstername; 
c. naam, ad res en woonpfoats van da inrlchting Yiaar de luchtwasser is geplaatst; 
d. meterstanden van de urenteUer en de spuiwatar debietmetar, 
e. zuurvarbruik; 
r. evenruefe opmsrkingen. 
Het inspactie. laboratorium beoordeelt da uitslagen van da waswatennonsters en meterstariden om vast te stelleo of de chemische fuchtwa:;ser 
op goede wij?a haeft gefuncdoneerd. Over daze beoordeTing diantjaartijks te word.en gerapportaerd fen beoordeling van hEJt jaarlijkse 
techrtische onderhoud an het logboek ma ken dee! uit van dete jaarlijkse ragportage. Verzending van ht rapport meet plaatsvinden aan de 
veehouder. de leverancler en de gemeente waarin de inrichting is gelegen. 

BIJlAGE 2: STANDAARO DNDERHDUDSCONTRACT 

Hat standaard onderhoudscontract dient minima al de vo!gende etemanten ta bl!V3thn: 
1) Mlnimaal Mnmaal per jaar dient de feverancier een onderhoudsbaurt uitt11. voeren. 
21 Wekeliiksa contro(e van de veehoudar op de volgende punteo: 

a. pH van hat waswatar (bijvoorbeeld met eon lakmoaspap!ul; . 
b. waswaterdabiet en verdallng over het pakket (notaren meterstand urertteU~r:. vol gens vaorscflrift van de leverancier); 
c. S)lulwaterdeblet (noteren meterstand watermeter. vol!lel\S voor.;cMft van de leverancier); · 
d. ventilatie (volgens voorschrift van de leverancierl; 
e. tuurdosee rinstallatie (volgens voorschrift van de levetanciei•: 
f, ?UUNerbruik. 
De bandllreedte van de waarnemingen en bijbehorende acties zijn '1 onderstaaltde Ube! wesrgegeven. 

3~ lncidenteel reinigen van het luchtwassystaem (l/Olgens voors.«:hritt<ian dt lewrancier}. 
41 Het mogelljk makan van controls door de veehouderten bel'\aeve van cht laverancier. 
51 In geval de veehouder verplicht wordt om een rendemantsmali!lg uit ts latEll voeren moet in het onderlloudscontract word en vastgelegd dat da 

leverancler voor hat uitvoeren van daze meting werantwoo.rdelij!i: is. 



Bandbraarit.e van do cantrolepu11t= 

controlepunt r.esuftaat 

sproeibeeld • .goed 
si:rboptimaal 
sJectlt 

waswaterdebiet afrNijking < 10% 
afwljking > 10% .en < 20% 
afwijking > 20% 

draaiuren waswaterpomp afwijking < 5% 
afwijking > 5% 

spuiwaterdebiet 0 afw!jlcing < 10% 
afwijking > 10% 

drukval over pakket afwijldng < .20% 
afwijking > 20% en < 40% 
afwijkiog > 40% 

• gced: sproeibeeld is regelmatig en bestriikt het gelJels oppervtak 

g.een actie 
a.a rnd;achtspllnt 
repa.r.atie/oodertiou<f 
g.een actie 
aaradachtspllnt 
reparatie/o.nderlloucf 
geen actie 
v.er'klari~ " r.age11 
geen aciie 
r.ep.a ratie/onderflood 
geen actie 
aandachtspLlnt 
r.epar.atie/r>ndertwlld 

suboptimaal: sproeib1rnld is nle.t regelmatig of bestrijkt tor circa '80% ¥an het opper11lak 
sle.cht: sproeibaeld .is niet regelmatig en bestrijkt minder dan circa 80'4 van hetapperJ!alc 

.. Spuiwaterdebiet uitgedrulct in li1er/jaar/dierp!aats, bedraagt 
VAR KENS 
• gespeende biggen, leefruimte maxlmaal 0,35 ml per dierplaats 9 
- gespeende biggen. leefruimte me er dan 0.35 mz per diarplaats 11 
• kraamzeugen 125 
• gosts en drag en de zeugen 65 
• dekberan S5 
• vleesvarkens, Jeerruimte maximaal 0,8 m2 per dierplaats 4a 
• vleesvarkens, leefruimte meer dan 0,8 m2 per dierplaats 65 
PLUIMVEf 
• vleesflwbiu 0,7 
-vleeskuikerrouderdieren 8,1 
- legklppen: voli!re· en grondhuisvestingssystamen 4,5 
• opfokdienm van Jegrassen: voliere- en grondhuisvestingsS'/stemen 2.4 

Bovenstaand11 debieten zijn berekend op basis van de emissiefactoren dis in 1999 gelden voor traditianele stallen. 

De resultaten van de wekelijkse conuo!e moeten warden geregistreerd in het logboek. Afwijkingen len opricltte van het monsternaroe protocol of 
op and ere wijz:e opgemerl<t door de veehouder, bijvoorbeeld in de vorm van plobeffng toenemendo stankoverlasr, dl11 du!den OJ> dreigende 
calamiteiten, rrioeten direct aan de leverancier word en gemeld. Alie afwljkingen dienen in hetlogboel< te word en opgenomen. Ook de incidentele 
reiniging en contrclebeuct door de leverancier dient te warden vermeld in he.t logboek. met daarbij de bevindingon. Bij de verplichting tot het 
ul!Yoeren van een rendemenrsmetlng moet de datum waarop deze meting is verricltt in bet logboek warden geregi31reerd. 

BIJLAGE 3: RENDEMENTSMETING 

De vergunningverlener kan voorschrijven een rendementsmeting van hat chemlsch luchtwassysteam uitt'S voeren. 011ze bestaet uit een 
natchemische be paling van het ammoniakgehalte in zowel de ventilatielucht voor de wasser als de ventilatiefucttt na de wasser. C-Onform de 
voorschrlltsn van de NER dlent dlt te gebeuran gedurende drle meal een meting van een half uur tljdens pi a kb eluting van de wasser (dlt betekent 
voor de veehoudenl overdagl. Het verwijderingsrendement van ammoniak door hetluchtwassystaem dienthlerbij minlmaal het in de vergunning Wet 
Milieubeheer aangehauden reductiepercentage te zijn. 
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Bijlage 7: Gewenste bedrijfsomvang in de voorgenomen 
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2.3 De gewenste situatie 

1 2 

Stal nr. Huisvestin~ssysteem 

Houderij/ RAV 
Hoktype Code 

0 
BB 00-02-084 3.2.14.2 

BWL 2006.14 03.2.15.1 

BWL 2006.14 03.2.15.1 

BWL 2006.14 03.2.15.1 

BWL 2006.14 03.2.15.1 

BWL 2006.14 03.2.15.1 

WET MILIEUBEHEER 

3 4 5 

Diercategorie Aantal Aantal 
dieren dier-

plaatsen 

vleesvarkens 3828 3828 

vleesvarkens 460 460 

vleesvarkens 792 792 

vleesvarkens 460 460 

vleesvarkens 216 216 

vleesvarkens 704 704 

6 7 8 9 

Ammoniak Stank (mve) 

kg NH3 totaal dieren 
per dier 

0,18 

0,53 

0,38 

0,53 

0,38 

0,38 

Totaal 
NH3 
bedrijf: 

kg NH3 per mve 

689,0 1,4 

243,8 1,4 

301,0 1,4 

243,8 1,4 

82, 1 1,4 

267,5 1,4 

Totaal 
mve 

1827, 2 bedrijf: 

totaal 
mve 

2734,3 

328,6 

565,7 

328,6 

154,3 

502,9 

4614,3 

5 

01-03-2007/061 110 WMB 06.06.152.01.hv.xls I Exlan Consultants BV 



2.3 De gewenste situatie 

1 2 

Stal nr. Huisvestingssysteem 

Houderij/ Code 
Hoktype 

0 
BB 00-02-084 3.2.14.2 

BWL 2006.14 03.2.15.1 

BWL 2006.14 03.2.15.1 

BWL 2006.14 03.2.15.1 

BWL 2006.14 03.2.15.1 

BWL 2006.14 03.2.15.1 

WET MILIEUBEHEER 

3 4 5 

Diercategorie Aantal Aantal 
dieren dier-

plaatsen 

vleesvarkens 3828 3828 

vleesvarkens 460 460 

vleesvarkens 792 792 

vleesvarkens 460 460 

vleesvarkens 216 216 

vleesvarkens 704 704 

6 7 8 9 

Ammoniak Stank (ou E /sec) 

kg NH3 totaal ouE sec/ 
per dier 

0, 18 

0,53 

0,38 

0,53 

0,38 

0,38 

Totaal 
NH3 
bedrijf: 

kg NH3 di er 

689,0 16, 1 

243,8 6,9 

301,0 6,9 

243,8 6,9 

82, 1 6,9 

267,5 6,9 

Totaal 
geur 

1827,2 bedrijf: 

totaal 
OU E 

61630,8 

3174,0 

5464,8 

3174,0 

1490,4 

4857,6 

79792 

5 

01-03-2007/06.06.152.01.hvWMBincl.stof.en.OU.xls/ Exlan Consultants by 
Exlan l;;,su/tants Adviu.ur~~;lbuslness 



Gegenereerd op: 26-02-2007 met V-STACKS Vergunning Release 1/12/2006 versie 1.1 (c) KEMA Nederland B.V. 
Naam van de berekening: Nog niet bekend 
Gemaakt op: 26-02-2007 8:14:40 
Rekentijd: 0:00:03 
Naam van het bedrijf: J . de Bresser nieuwe aanvraag ged. combi, ged . chem . 

Berekende ruwheid: 0, 130 m 
Meteo station: Eindhoven 

B range gevens : 
Volcmr. Bron ID 
1 luchtwaser 1 chem. 
2 luchtwasser 2 comb 
3 luchtwasser 3 com bi 
4 luhtwasser 4 chem. 

X-coord. 
164 732 
164 733 
164 734 
164 734 

Geur gevoelige locaties: 
Volgnummer GGLID 
5 Vullingsweg 2 
6 Oude Beemdseweg 1 A 
7 Bebouwde kom 

409800 

Y-coord. EP Hooote Gem.oeb. hooote EP Diam. EP Uittr. snelh. 
407 957 9,0 4,7 2,4 4,25 
407 948 9,0 4,7 1,8 4,25 
407 937 9,0 4,7 2,2 4,25 
407 928 9,0 4,7 2,4 4,25 

Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasti ng 
164 522 408139 14,00 13,94 
164 425 407 652 14,00 5,28 
166 070 407 368 3,00 0,50 

J. de Bresser nieuwe aanvraag ged. combi, ged. chem. 

409300 

408800 

y 

408300 

~~ 
407800 

~ 
407300 ~ 

164000 164500 165000 165500 166000 166500 

x 

E-Aanvraag 
30 815 
8 032 
10 129 
30 815 



Kadastrale kaart aangevraagde situatie 
(Objecten in omgeving Oude Beemdseweg 2) 

... 

"' 

Exlan 

fJ 

Situatie: 
gemeente' Heeswijk 
sectie' F nr' 987 
schul' 1'4000 

lldvl,.u 
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Bijlage 8: Dimensioneringsplan luchtwassers 
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Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air 

Opdrachtgever 

Locatie 

Datum 

Ohr. J. de Bresser 
Oude Beerndseweg 2a 
Heeswijk - Dinther 

Oude Beerndseweg 2a 
Heeswijk - Dinther 
21 februari 2007. 

Uniqfill Air I 

In onderstaande tabel is het dirnensioneringsplan weergegeven voor het reinigen van stallucht van bovengenoemde 
locatie met de Uniqfill lamellenfilter Combi wasser BWL 2006.14 85% arnrnoniakreductie. 

Aantal Omschrijving 

0 beren 

0 guste-/ dragende zeugen 

0 kraamzeugen 

0 opfokzeugen 

1.164 vleesvarkens 

0 biggen 

Maximum ventilatiebehoefte 

* ventllatie belloelt bif centrale afzuiglng op basis van ge/ijktljd/glleid 

Aantal luchtwassers 

Totale capaciteit luchtwasser 

Afmeting luchtwasser 

Gewicht luchtwasser in bedrijf 

Max. verrnogen spoelpornp wasser 

Gemiddeld opgenomen vermogen 

Looptijd spoelpomp 

Max. vermogen zuurpomp 

Looptijd zuurpomp 

le fase 
2e fase 

Totaal opgenomen vermogen 

Besturingskast 

Totaal verbruik zuur 

Totaal spuiwater 

Totaal verbruik water 

Afrneting centraal kanaal per stal 

chemisch 
waterreiniging 

250 
150 
200 
60 
60 
20 

m3/uur 

1 

70.000 

RAV 
categorie 

D 3.2.15.1.1 

ca. 8425 x 3400 x 2800 

ca. 10.000 

2,20 

1,54 

6,00 
24 
0,03 

1,5 

16.880 

230/400 

3.785 

70 

350 

8,5 

Totaal 

0 
0 
0 
0 

69.840 
0 

69.840 

stuks 

m3/uur 

mm(LxDxH) 

kg. 

kW/uur 

kW/uur 

uren/dag 
uren/dag 
kW/uur 

uren/dag 

kW/jaar 

Volt 

liter/jaar 

m3/jaar 

m3/jaar 

m• 



Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air 

Opdrachtgever 

Locatie 

Datum 

Dhr. J. de Bresser 

Oude Beemdseweg 2a 

Heeswijk - Dinther 

Oude Beemdseweg 2a 
Heeswijk - Dinther 
21 februari 2007. 

Uniqfill Air I 

In onderstaande tabel is het dimensioneringsplan weergegeven voor het reinigen van stallucht van bovengenoemde 

locatie met de Uniqfill lamellenfilter Groen Label BB 00.02.084 95% ammoniakreductie. 

Aantal 
0 

0 

0 

0 
1.914 

0 

Omschrijving 
beren 

guste-/ dragende zeugen 

kraamzeugen 

opfokzeugen 
vleesvarkens 

big gen 

Maximum ventilatiebehoefte 
* ventilatie behoeff blf centrale afwiging op basis van gel!jktijd!gheid 

Aantal luchtwassers 

Totale capaciteit luchtwasser 

Afmeting luchtwasser 

Gewicht luchtwasser in bedrijf 

Max. verrnogen spoelpornp wasser 

Gerniddeld opgenomen verrnogen 

Looptijd spoelpornp 

Max. vermogen zuurpomp 

Looptijd zuurpomp 

Totaal opgenornen verrnogen 

Besturingskast 

Totaal verbruik zuur 

Totaal spuiwater 

Totaal verbruik water 

Afrneting centraal kanaal per stal 

RAV 
dierplaats * categorie 
250 

150 

200 

60 
60 D 3.2.14.1 

20 

m3/uur 

1 

115.000 

ca. 6875 x 3400 x 2800 

ca. 7.500 

2,20 

1,54 

4,80 

0,03 

1,5 

2.725 

230/400 

6.955 

115 

340 

14 

Totaal 
0 

0 

0 

0 
114.840 

0 

114.840 

stuks 

m3/uur 

mm(LxDxH) 

kg. 

kW/uur 

kW/uur 

uren/dag 

kW/uur 

uren/dag 

kW/jaar 

Volt 

liter/jaar 

m3/jaar 

rn3/jaar 

rn• 



Dimensioneringsplan Lamellenfllter Uniqfill Air 

Opdrachtgever 

Locatle 

Datum 

Ohr. J. de Bresser 
Oude Beemdseweg 2a 
Heeswijk - Dinther 

Oude Beemdseweg 2a 
Heeswijk - Dinther 
21 februari 2007. 

Uniqfill Air I 

In onderstaande tabel is het dimensioneringsplan weergegeven voor het reinigen van stallucht van bovengenoemde 
locatie met de Uniqfill lamellenfilter Groen Label BB 00.02.084 95% ammoniakreductie. 

Aantal Omschrijving 

0 beren 
0 guste-/ dragende zeugen 
0 kraamzeugen 

0 opfokzeugen 
1.914 vleesvarkens 
0 biggen 

Maximum ventilatiebehoefte 

* ventltatie behoeft bif centra/e afzuiging op basis van ge/ijktifdlgheid 

Aantal luchtwassers 

Totale capaciteit luchtwasser 

Afmeting luchtwasser 

Gewicht luchtwasser in bedrijf 

Max. vermogen spoelpomp wasser 

Gemiddeld opgenomen vermogen 

Looptijd spoelpomp 

Max. vermogen zuurpomp 

Looptijd zuurpomp 

Totaal opgenomen vermogen 

Besturlngskast 

Totaal verbruik zuur 

Totaal spuiwater 

Totaal verbruik water 

Afmetlng centraal kanaal per stal 

250 
150 
200 
60 
60 
20 

m'/uur 

1 

115.000 

RAV 
categorie 

D 3.2.14.1 

ca. 6875 x 3400 x 2800 

ca. 7.500 

2,20 

1,54 

4,80 

0,03 

1,5 

2.725 

230/400 

6.955 

115 

340 

14 

Totaal 

0 
0 
0 
0 

114.840 

0 

114.840 

stuks 

m3/uur 

mm(LxDxH) 

kg. 

kW/uur 

kW/uur 

uren/dag 

kW/uur 

uren/dag 

kW/jaar 

Volt 

liter/jaar 

m3/jaar 

m3/jaar 

m• 



Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air 

Opdrachtgever 

Lo ca tie 

Datum 

Ohr. J. de Bresser 
Oude Beemdseweg 2a 

Heeswijk - Dinther 

Oude Beemdseweg 2a 
Heeswijk - Dinther 
21 februari 2007. 

In onderstaande tabel is het dimensioneringsplan weergegeven voor het reinigen van stallucht van bovengenoemde 
locatie met de Uniqfill lamellenfilter Combi wasser BWL 2006.14 85% ammoniakreductie. 

Aantal 
0 

0 

0 

0 

1.468 
0 

Omschrijving 

beren 
guste-/ dragende zeugen 
kraamzeugen 
opfokzeugen 

vleesvarkens 
biggen 

Maximum ventilatiebehoefte 

* ventilat/e behoeft b!J centrale afzuiging op basts van gel!Jktljdigheld 

Aantal luchtwassers 

Totale capaciteit luchtwasser 

Afmeting luchtwasser 

Gewicht luchtwasser in bedrijf 

Max. vermogen spoelpomp wasser 

Gemiddeld opgenomen vermogen 

Looptijd spoelpomp 

Max. vermogen zuurpomp 

Looptijd zuurpomp 

le fase 
2e fase 

Totaal opgenomen vermogen 

Besturingskast 

Totaal verbruik zuur 

Totaal spuiwater 

Totaal verbruik water 

Afmeting centraal kanaal per stal 

chemisch 
waterreiniging 

250 
150 
200 
60 
60 D 3.2.15.1.l 
20 

m3/uur 

1 

90.000 

ca. 9975 x 3400 x 2800 

ca. 11.500 

2,20 

1,54 

7,20 
24 
0,03 

1,5 

17.550 

230/400 

4.775 

88 

440 

10,7 

Totaal 

0 
0 
0 
0 

88.080 
0 

88.080 

stuks 

m3/uur 

mm(LxDxH) 

kg. 

kW/uur 

kW/uur 

uren/dag 
uren/dag 
kW/uur 

uren/dag 

kW/jaar 

Volt 

liter/jaar 

m3/jaar 

m3/jaar 

m• 



Conr.ainers (UN) 

Compleet Kunststof MultiBox 
Veiligheid en duur:aamheid 

141MHM. ~£ .. 
FUSION KUNSTSTOFFEN 



Compleet Kunststof MultiBox 
Double Containment 

Fusioo Kunst.5toffen ~e Dl.'\"\"lllet (NL), .oaderJeel \<Jn de Bonar 
PlasriC$ Europe Dhisicn \1lfl ~· .& Bon:ir, is de tocrt'.aangeven<le 
spcci.-ilist np het gebid ~"lln rotaLicgit'Wl. Gdiasecr.:f op ecn jarcn
lnn.:;c cn·:irin.:;: op bet i,tcbl,-d ·i;.an IBCs en in samenweiling mec een 
uit lx:drijn:n bcsmandt: t,'f;bruil.:crs-dodgroc:p heeft Fusion e.:n serie 
veilii,.e, econamischt .<!n hygicni..«h.:: IBC'.Hmtwil.:.l.:eld voor de heavy· 
users, mcc o:imc in de chi::mi5che imlustric. 
Hee concepc loopt vooruit op.de ~l!tgt:ving r.-i.v. miliru. n~ilighcicl 
en Juur::aamhdJ. Sij de::e. uir ~.o11.cdig kur .. stmi vcrvanrdi1,.Jc [£C's, 
is corrosk nice mugdijk.. De fBC':; :ijn UN-gekl"Urd, gcmakkdijk re 
n:inigcn en rccyclcbaar. Di: fraaie v.em1gC".·ing \\'crkt ima;:o-vcrhogcml, 
wa:irbij ab extra ondet::stc:uning ~·1.19r her. bxlrijfs..imago Je IBCs le\."er· 
ba:ir :ijn in ecn cigen k!.:ur en·<v.cnw~d \'OOrdcn van het b...Jrijfsloi,'O. 

Fusion CIQ..IB Double Contai.nment 
De CKMB conc:1ine:s b.."51:hik1:en o\·cr ~ 
cxcclll!l\re pluspunrcn op hcc J,"tbi!!J '-an: t •f 
1. Veiligheid 
• Vollcdig uic kunstsrof wrvuardigde dubbchmndige 113C. 
•GcTmel,>m:Ne opv:ingl;oak-funi.:tie, waarJoor lddoi,~ 

bij calamiteircn u!r esloten is. 
• VolJoct aun CPR-rkhdljnen. 
• Optim.ile b.:s.:herming ~'\In de inhoud fl!l!en ~haJi•!ingen. 
• Birum1concainer v:m hoogw:i:mligc Cl'Q:;.!link.-d PE, ~-en sL,g\'"l\Stc 

en bij:•1m.lcr Jt!::iis~i;ue kunsr .rof, ~':Stand rcgen d.: me.:;c :iggressieve 
media. 

• KwaUmtief pcrfo.cte kogdkr:ian die vcracgclbt:ir is. 
• Tijdcns o~lag en crnnsporc b be~ gcbicd ccr hoogre vlm Jc krann 

nfge:slocen door een transparant schroe(dclc..ccl. 
• Hee ctatl>lJOrancc ..kb!I is voor:ien van ecn scicker Jic bij evencude 

lc:L:.kage verkleurt. 
• D.: veilighdd van de:e !BC gaat i·mlcr 

d.m volgc!U hct tocgdc~dc UN-keurmerk 
verebti:s. 

• !So-9CQ l certitkaat door 'coral quulicy' 
voor ontv.ikkeling en proJuctie. 

• Ku:>s<:n cusi;en binnen· en buicem:omainer 
voor schokabsorptic en 
volledige leegloop. 

• Dichcheid meJium 1,9 kg./ Irr. wa..ximaal. .:=;;..;;::;..:;;;...:.=~==~ 

2. Milieu 
• Oemaakc van recycleb-.ire i,'tOndscoffen. 
• PE kurucsco( IS pcrfo;c ce reinigen. 
•Geen con:osie. 
~ v.1llalige le-eyl0t1p do.1r spc.:L1le b:tdcmvom\ voori.:omr re:;cca Jie 

later verwijderd mucc~n word~n. 
• Oc'int~'!!rde opvan!(ook voorkomc uitlckken van ch.:micalicn. 

3. Duur:aamheid 
• 5 Jiw vol~iell:I UN·vooNl:hriften. 
• Stal~ s(ijtvO<!tcn aan on,for:ijdc. 
•· C'1.L1mirel1cn·proo(. 
• Bo1:cmijde afgedotJ!n door dichre bp zo<lac rcgcnw;it.:r en 

veronrreinigingen gi:wt'CN warden. 

4. Gebruiksgem:ik 
• Gc:int~'l:fCCrd 4·\Vay p;illcr·systcl.'m, ann 1 :ij<lcn v.v. v~1r~li:iJing. 
• SC1pclb:1<1r (toQ:ll 3 hooi;:). 
• Ann boven:ijJe verschillende~nnsluiunogclijkhc..! .. 'n nJOr dive~c 

ac1:essoires, :oo.l:s be· en oncluchcc:r. 
• Groot vl!r.egcl!xmr mnng;irdebel (30 cm) voor m~1kkelijk afvullcn 

en inrernc in..<peccit \<tn de binnmbak. 
• Ruimc opctling mm onJcr:ijdc: YOor b:diom!ng ku1:tlkman m~kll~n 

middeb mnupar.mc schfOc!t;.Iek..<el. 
• Ve.tl.:rijgba.1rals 49;, 830 en 9JO liter concaincr. 
• Koi;clkl':Jl!Il oprion~d cc: voor:it."11 \"an geinregre.:r<le snellmi:peling. 

5. Imagv 
• Fr.mie, ckgdijkc uitvoering .Wl'! uniclc 'irii,'tbouwi:f l•eiligh.cidio.1nccf'{. 
• Groce: id<ntiflcacil."{'h .. "IC nan· 4'l'-.iur:~Je. 
• L.:v<rbar Ill Jin:rs:c lleural, dc:si;i:w~t ook in lx.Jrij:f.,L:k"UJ1!n ca 

voocim van !tee oomjf;Jq,"'O. 
• Scicke[Vlal: ;;mi s:ier -::ijden. 

Bij:ond.erhed.ro 
!" D: CK~IB.Dooble Conr.ain.mcnt beefr cc:n oadc:rafcip l\'.elk door h.,1 
rr~-p:1rnme schroefdd~se:l a(~l oo:rt b11 M11;;k.-n. 

• Yullctl en ;ifu~n bn ~hicdtl} l"ia hec rnuny-Jt of de aanslui· 
~ogelijldt!.'13.eo :.ia,I; t!Cj!l.:n14obu~ (S50} l.OC<l hr). 

Toepassing 
He;J'1··ums, v.:C'\·O<.!c- m or-sll,l; vnn UN"S"-.::cnific<.'Ctdc scof:cn.. 
~ 5roffcn 111clla: ia princir-: o~fa~-m magi:n W'1rJcn in de CKMB 
:ijn wt v.::rp.1kkini;s!,'fOeP JJ: 
Kb;.w J cijfcr: 3b, -41Jt., 5b,en c, l 7h, 3 lc. 33.: 
Kl:n.<c 5. l djfor: Lb ~n c, 11 b 
Klm..<t: 5.l cij flT. 111>. 14b, 27b 
Klru...:c3 djf~: lb, 2b,'4b. Th, ib,8b, 17oenc,3!ben c, 4Cc, 

.. 42lnn c; 4k, 4+b, 61 b enc.. 6Jc 
RnaJpl~ altijJ het ADR ,.,r infcrmecr l>ij Fwion ;odat aJ.rt de h;lnJ 
van h.1.'t UN-nummcr l"lln Jc srof en/ of de klas.sc·in.Jdin;• 'i:n ~dvics 
kan 1voi:tlcn gcgt:ven omm:m do: tc'll'J.':153i:ng van Ji: CKMB. 

Lease 
Optioned is c.cn le:asc·~utihieJing mogclijk.. 

Technische gegeveru; 

Type CIC\m 500 ~KMB soo CK\lB l.000 
UN-nummcr I .OCO 31HHJJYl••-'JNL/Fuswn 032/7420/2060 
UN·nummer 800 J lHHl/Y/••·-lNL/Fwioo £07/6.."00/1665 
UN·nummer500 J lHHIJY/•• .. JNL/FusiQn 055N+IO/I06; 
Brut<> inhoud in liter.1 I 550 .850 ·1.000 . 

Neno inhouJ in litm I 49; 830 930 
Bredte in 1nm SQ) 1.COO J.Ot.Xl 
Diepcein mm I !.2CC 1.200 t.200 
Hoogte in !llm 1.215 l.430 1.520 
S~lh-00!,tre in mm L2CC 1.4C'-O 1500 
Max. sm~lh00gtc 
in lit1el'$ 

630 890 1.100 

L~ i:ewielu in kg. 125 l-J-0 165 
Max. srnpelhoogte 
gevulJ } 3 j 

EriL:etpb::u afml!ting 
in Dl!ll 395:<-237 395 ;< 237 J9h237 
Kraim ! '' pol~11mpyl~n t"~'·e:elvemcrkte 

ko),~lkraan m<:c o luil'lltop. EPDM p:ikkini; 
(Vimn oprion.:d). 

Materiaal 
Binocnconrnincr: C~linkcd PE.. 
Buireno:inraincren bp: lLDPE. 
M:;IJ\ganlckscl: Cl'():SS!icl:ed PE voor:im van EPDM ~illin;: 
<Vi.too optioncel). 
Kmndd:sd: LL OPE.,. PC. 
G<:fnregn.udc ~rup:lpotc.n: gegalvanl$e1:rJ ij:er. 

Acces.ioires 
• Star.d:inrd u!.ty~ring aon te pa..-:: en il~n de weru;en vun gcbruiker 

middds breed assonilll.&!nt vm ::t.:cesroires (:ie S<:p:mue lijst). 
• Opa.Jneel mL'\.'g'cvormd Wrljf3(~v. 
• Eaeuntclling in overlcg m<!t kbnc (twel! wrsdullende kl~uren per 

OJt1miner m,igelijlc}. 

~~~~~~~~~~~~~~·~•mt-1§1-®~~~~~~~~~~~-T=SO.::....:..;~'-=OI 
Fuaion Kunststoffen B. V. 

Zweedsestraat 610LO, 7413 BB Dcvencer 
Postbu:> oft. 7~"'<) AA De enter 

Td.: ++31(0}570.660 707 
fa"t: ++ J 1 (0)570. 66() 719 

Fusicn Kunstsroff Gd>H 
Oaimll!mnf< S, 63303 Dreieich 

Paruach W l l JO. 63.65 Drdelch 
Tdcfon: 061 03 / S90S • 0 
Tc:kfu.\:: Q 61 03 / S9 C6 • ~O 

Fusion Kunststoffen N.V. 
Hl!rcnal"c!baan l l6 

2LOO Deume 
Tel.: 03 / 321.27 .. Cc 
fax: 03 / 321.i>.19 



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

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

Naam: ZWAVELZUUR94%-98% 

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING 

IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT 

Naam: ZWA 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 
Gebruik van de stof of het preparaat: In accu · s 

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

Accu vloeistof 

Andere Dossiernumrners: BIG nummer: B-10247 
Producten van dit dossier: ZW A VELZUUR 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)7&-65 44 919/ 975 

ALARMNUMMER 

Tel: hfst.4/+31(0)7&-6544944 

2 SA.MENSTELLING EN INFORMA TIE 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 emstige 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 opwannen) 
Hou het slachtoffer rustig, vennijd inspanningen 
Afhankelijk van de toestand: arts/ziekenhuis 

Afgedrukt in overeenkomst met de EG-richtlijn 200 l/58fEG op 24-07-2003 
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VEILIGHEIDSINFORMATIB 
Chemproha CherniePartner/ HCI Chemicals Benelux/NEM Eicport/ Ned. Benzol Mij. 

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

Naam: ZWA VELZUUR 94% - 98% 

INHALATIE 

HUID 

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

Oruniddellijk 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 
lndien verbrande opp. > 10%: slachtoffer naar kliniek 

OGEN 

Onmiddellijk 15 minuten met veel water spoelen 
Zo mogelijk contact lenzen verwijderen. 
Geen neutralisatiemiddel gebruiken 
Sfachtoffer 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 arts waarscbuwen. 
Verpakkingfbraaksel tonen aan arts/ziekenhuis 
Bij inname van grote hoeveelheden: snel naar ziekenhuis 
Geen chemisch tegengif toedienen 
Arts: maagspoeling 

I Herziening van: 1116/2003 

Telefoonnummer in noodgevallen buiten kantooruren, alleen voor artsen: 030 - 274 88 88. 
(Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum - Bilthoven) 

5 

Belgie 
Antigifcentrum raadplegen (070/245 245) 

BRANDBESTRIJDlNGSMIDDELEN 

BLUSMIDDELEN 

Blusmiddelen bif 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 vemeveld water 

SPECIALE BLOOTSTELLINGSGEV AREN 

Direct brandgevaar 
Niet brandbaar 

Afgedrukt in overeenkomst met de EG-richtlijn 200 l/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: ZWA VELZUUR 94% - 98% 

6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN 

PERSOONLIJK.E BESCHERMINGS:MIDDELEN 
Handschoenen 
Gelaatsscherm 
Corrosiebestendig pak 
Bij groot lek of in gesloten ruirnte: persluchttoestel 
Bij groot lek of in gesloten ruimte: gaspak 

MILIEUMAATREGELEN EN VOORZORGSMAATREGELEN 

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

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

I Herziening van: 1116/2003 

Kleine hoeveelbeden morsvloeistofneutraliseren met kalk natriumbicarbonaat soda 
(natriumcarbonaat) of soda ash 
Geneutraliseerd product wegspoelen met een overmaat water 
Bevuilde oppervlakten reinigen (behandelen) met een ovennaat water 
Na werkzaamheden kleding en materiaal reinigen 

7 HANTERING EN OPSLAG 

HANTERING 
In orde met de wettelijke normen 
Regelmatig concentratie in de lucht meten 
Werken onder plaatselijke afzuiging!ventilatie 
Blootstelling en/of contact vermijdeo/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 Iozen 
Contact van product met water vennijden 

Afgedrukt in overeenkomst met de EG·richtlijn 2001/58/EG op 24-07-2003 
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VEILIGHEIDSINFORMA TIE 
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% 

OP SLAG 
Op een droge plaats bewaren 
Ventilatie tangs 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 AKKINGSMA TERIALEN 
Geschikt verpakkingsmateriaal 

koolstofstaal 
polyethyleen 
polypropyleen 
glas 
aardewerk/porselein 

Te mijden verpakkingsmateriaal 
monelstaal 
lood 
aluminium 
ijzer 
koper 
zink 
nikkel 
brons 

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

8 BLOOTSTELLINGSGRENZEN EN PERSOONLIJKE BESCHERJ.'\1ING 

BLOOTSTELLINGSGRENZEN 

Gre11swaarden: 

,\lAC waarden: 

TLV waarden: 

VME;VLE Waarden: 

MAKWaardw: 

CONCENTRA TIEMETINGEN 
Korte duur meetbuisjes - Drager 

Zwavelzuur 1/a (67 28781) 

Product ZW A VELZUUR 94% - 98%: 
Gt<llS>faorr/• 

Kort<1l/dswaard• 

Rtukf11'tltS 

MAC 

rz.v.nrd 
nv-sru 
Carr:frl0f!t1tl1tlt AZ" 
VME 

~ 

MAX 

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 

Naam: ZWAVELZUUR94%-98% 

PERSOONLIJKE BESCHERMING 

Hu id 
Handschoenen [butylrubber, polyetheen] 
Gelaatsscherm 
Corrosiebestendige kleding 

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

Handen 
Handschoenen [butylrubber, polyetheen] 

MAA TREGELEN VOOR WERKNEMERS -18 JAAR 

Geen gegevens beschikbaar 

MAATREGELEN VOOR ZW ANGERE VROUWEN 

Geen gegevens beschikbaar 

MATERIALEN 
Materialen die een uitstekende bescherming bieden 

butylrubber 
polyethyleen 
tetrafluorethyleen 

Materialen die een minder goede bescherming hieden 
neopreen 
PVC 
vi ton 

Materialen die een slechte bescherming bieden 
natuurrubber 
nitrilrubber 
PVA 

9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

ALGEMENE INFORMATIE 
Fysische toestand 

Vloeistof 

Geur 
reukloos 

Kleur 
Zuiver product: kleurloos 
Onzuiver product: geel tot bruin 

Oplosbaarheid 
Oplosbaarheid in water: 100 % 

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

Afgedrukt in overeenkomst met de EG-richtlijn 2001158/EG op 24-07-2003 

I Herziening van: 1116/2003 
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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: 11/6/2003 

Naam: ZW A VELZUUR 94% - 98% 

CIJFERGEGEVENS FYSISCHE EIGENSCHAPPEN 

Smeltpunt/traject: 
Kookpunt/traject: 
Ontbindingspunt: 
Relatieve dichtheid: 
Soortelijk gewicht: 
Dampdichtheid: 

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT 

ST ABILITEIT 

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) leans op brand/explosie 
Bij verhitting : vorming van giftige en bijtende gassen/darnpen zwaveloiciden 
heftige exotherme reactie met water (vocht) : vorming van bijtende gassen/dampen 
reageert exothenn met organisch materiaal : kans op spontane ontbranding 
reageert met (sommige) metalen: vorming van licht ontvlambare gassen/dampen waterstof 
reageert heftig met brandbare stoffen : (verhoogde) ka11s 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 OMSTANDIGHEDEN EN STOFFEN 

warmtebronnen 
brandbare stoffen 
reductiemiddelen 
(sterke) basen 
licht-ontvlambaar materiaal 
metalen 
cellulosehoudende stoffen 
organisch materiaal 
oxidatiemiddelen 

11 TOXICITEITSGEGEVENS 

TOXICITEIT 

Toxicologische gegevens 

LOSO Oraal rat: 
Chronische toxiciteit 

2140 mg/kg 

IARC Groep: 1 
Nevels van sterke anorganische zuren die zwavelzuur bevatten zijn kankerverwekkend voor de 
mens 

Toxiciteit algemeen 
De comrnissie concludeert dat zwavelzuumevels kankerverwekkend zijn (overeenkomend met EU
categorie 1), volgens 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 overeenkomst met de EG-richtlijn 2001/58/EG op 24-07-2003 
Chemproha ChemiePartner B.V - HCI Chemicals Benelux B.V - NBM Export B.V - Ned. Benzel Mij. B.V. 6/11 



VEILIGHEIDSINFORMA TIE 
Chemproha CherniePartner/ 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 
Ademhalingsmoeilijkheden 
Kans op spasme/oedeem van het strottehoofd 
Irritatie luchtwegen 
Drage keel/keelpijn 
Misselijkheid 
Buikpijn 
Bloederige stoelgang 
Bloederig braaksel 
Brandwonden maag-darmslijmvliezen 
Gestoord gezichtsvermogen 
Corrosie van het oogweefsel 
Tranenvloed 

Die laattijdig kunnen verschijnen 
Kans op longontsteking 
Kans op longoedeem 

Bij inname van grote hoeveelheden 
Shock 

Na langdurige blootstellinglcontact 
Corrosie bovenste luchtwegen 

CHRONISCHE EFFECTEN 
Na langdurigelherhaalde blootstellinglcontact 

Rode huid 
Drage huid 
Jeuk 
Huiduitslag/ ontsteking 
Aantasting/verkleuring tanden 
Ontsteking/aantasting oogweefsel 

Afgedrukt in overeenkomst 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 I Herziening van: 11/ 6/2003 

Naam: ZWAVELZUUR 94% -98% 

12 ECOTOXICOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 

ECOTOXICITEIT 

Product ZW A VELZUUR 94% - 98%: 
Ornnlsme Commenr11=iir 

Lc;o Vis.seri: 

GAMBUSIA AFFJNIS 

l£PGMfS MACROCHIRUS 

LCjO Wattrorgm1ismtn: 

DECAPODA: NATAJIT!A ZOUTWA'l'ER 

TLM Vis.sen: 

GAMBUSIA AFFIN!S 

ECJO Daph11ia: 

DAPHNiA MAGNA 

CIUNGON CR,~VGON 

ECJO Waterorganismm: 

BACTERIA ACTTEF SUB 

Tor.dremptl wattrorganismen: 

PSEUDONIONASFLUORESCENS 

DAPHN!A MAGN,t 

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 (ECSO >100 mgll) 
Literatuur vermeldt: (zeer) giftig voor algen 
Literatuur vermeldt: niet bioaccumuleerbaar 
pH-verschuiving 

Milieu informatie i. v.m. bodem 

Proerdlfur 

96 h 

~llh 

./8 h 

96h 

96h 

Uh 

./8 h 

IZOh 

U h 

Uh 

Biologische afbreekbaarheid in de bodem: niet van toepassing 

PERSISTENTIE EN AFBRAAK 

WGK: 1 

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

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

Naam: ZWAVELZUUR94%-98% 

13 lNSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING VAN AFVAL 

INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING VAN AFVAL 

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

Met de best beschikbare technieken behandelen alvorens in het riool ofhet 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. 

K.lasse: 8 
Transportnaam: ZW A VELWUR 

IMDG : Zeevaart. 

K.lasse: 8 
EMS-nummer: 8-06 
Marine pollutant: -

!CAO : Luchtvaart. 

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

Afgedrukt in overeenkornst met de EG-richtlijn 200 l/58/EG op 24-07-2003 

Klasse: 8 
Transportnaam: SULPHURIC ACID 

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

Veipakkingsgroep: II 

Veipakkingsgroep: II 

Veipakkingsgroep: II 
MF AG-nummer: 700 
Transportnaam: 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: 1116/2003 

Naam: ZWAVELZUUR 94% -98% 

15 ETCKETTERING 

EU catalogusnummer: 016-020-00-8 EINECS/ELIN"CS-nr: 231-639-5 

SYMBOLEN 

Bijtend 

R-ZINNEN 

R35: Veroorzaakt emstige brandwonden 

S-ZINNEN 

S26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig 
medisch advies inwirmen 
S30: Nooit water op deze stof gieten 
S45: In geval van ongeval of ind.ien 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. 

GEVARENDIAMANT 

LOKALE VOORSCHR.IFTEN EN EU LIJST 

Opgenomen in EG-Bijlage I stoffenlijst van richtlijn 67/548/EEG en volgende 

Afgedrukt in overeenkomst met de EG-richtlijn 200 l/58/EG op 24-07-2003 
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VEILIGHEIDSINFORMA TIE 
Chemproha ChemiePartner/ HCI Chemicals Benelux/ NBM Export/ Ned. Benzel Mij. 

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

Naam: ZWAVELZUUR94%-98% 

16 OVERIGE INFORMA TIE 

BIJK.OMENDE INFORMATIE 
De bovenstaande gegevens gelden alleen voor het in hfst. l genoemde product en de in dit 
veiligheidsinfonnatieblad vermelde omstandigbeden. De gegevens gelden niet zondenneer 
wanneer het product samen met andere producten wordt gebruikt. En niet zondermeer wanneer 
het product in een proces wordt toegepast. Alltoewel de samenstell:ing van dit 
veiligheidsinformatieblad met de meeste zorg is gedaan kan Che01proha ChemiePartner B.V -
HCI Chemicals Benelux B.V - NBM Export B.V - Ned. Benzel Mij. B.V. geen enkele 
aaosprakelijkheid aanvaarden voor schadelijke gevolgen die eventueel uit het gebruik van deze 
gegevens of van dit product zouden kunnen ontstaan. De gebiuiker dient zicb. 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 VOORK.OMEN 

R35: Veroorzaakt emstige brandwonden 

Afgedrokt in overeenkomst met de EG-richtlijn 2001158/EG op 24-07-2003 
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Werking van Unigfill Lamellenfilter 

De werking van de Uniqfill lamellenfilter met 70% en 95% ammoniakreductie is gebaseerd op een chemische 
reiniging van de aangevoerde stallucht. 

De met reuk, stof en ammoniak verontreinigde stallucht wordt uit de afdelingen afgezogen en via een centraal 
kanaal naar de lamellenfilter afgevoerd. 
De te reinigen uitgaande lucht wordt zonder omleidingen of obstakels direct naar het lamellenpakket gevoerd. 

De speciale lamellen binden de ammoniak ionen die in de uitgaaode stallucht aanwezig zijn. 
Het lamellenpakket van de eerste fase (chemische reiniging) wordt door sproeiers aan voorkant (inlaatzijde) en 
bovenkant iedere 20 minuten gedurende ca. l minuut bevochtigd met aangezuurd water. Dit was water bindt de 
door de lamellen opgenomen ammoniak, alsmede geur- en stofdeeltjes ea. wordt daarna opgevangen in het 
ingebouwde waterreservoir. Van hieruit wordt het was water bij de eerstvolgende spoeling weer opgepompt. 

De gehele automatische aansturing van de lamellenfilter is gebaseerd op de zuurgraad van bet water. Deze 
zuurgraad varieert tussen pH 1,5 tot pH 4 en kan daardoor een grote hoeveelheid ammoniak opnemen. Door het 
contact met het waswater wordt eveneens een verwijdering van geur en stof bereikt. 
Het in deze fase gebruikte waswater wordt niet constant op een pH waarde ingesteld, maar wordt telkens bij het 
bereiken van een pH van 4 aangezuurd totdat het water weer een pH van 1,5 heeft bereilct 
Nadat het waswater diverse keren is aangezuurd en verzadiging van het waswater is bereik:t, wordt bet volledig 
vervangen en in een afzonderlijke reservoir, separaat van de mest, opgeslagen. voor verdere verwerking. 
Het verzadigde waswater wordt voor het spuien di verse maleruond gespoeld in de spoeltank zodat eventueel 
acbtergebleven of vastgezette vuilresten en/of andere verontreiniging worden verwijderd, waardoor geen 
vervuiling van de lamelienfilters kan plaatsvinden tengevolge van achtergebleven stof c.s. 
Uniqfill heeft voor het spuiwater een ontheffing, waardoor het door erkende meststo:f.Verwerkers als meststof 
afgevoerd en verwerkt mag worden. 
De wasser met 95% ammoniakreductie bee.ft ca. 25% meer lamellen ais de 70% wasser. 

Meijel, augustus 2006. 
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Uniqfill lnternational B.V . 
De heer P. Sanders · · 
Kerkstraat 31 
5768 SH MEIJEL 

11Wbrlef van tswkenmer1< 

onderwerp 

Ontheffingsbeichikking verbods· 
bepalin9en meststoffen. 
(TRC 2006/39s1) 

Cieac.hte heer Sanders, 

ons kenmerlc 

DL 200611736 

dooooesnummer 

3784668 

landbouw, natuur en 
voedselkwa litejt 

dattJm 

2oju!i 2006 

lltjla9c11 

Krac:htens de Ontheffin9sbeschikkin9 verbodsbepalingen m~tstoffen (Stc:rt. 230, 1977, 
Stcrt. 250t ·1979) en 9elet op de artikelen 7 en 8 van het Meststoffenbesluit 1977 (Stb. 459) 
verleen ik hierbij een ontheffing van de verbodsbepalingen van het Meststoff enbesluit 
1977 voor het als meststof vervoeren en verk:open van spuiwater uit door uw bedrijf 
gemaakte c:hemische lur:htwasser.s bestemd voor de lntensieve veehouderij. Het spuiwater 
betreft ee!'1 stikstofhoudende z.wavelrneststof, die verkre9en wordt door ammoniak· 
houdende stallucht doer filterelementen te lefden en deze met een verdunde oplossing 
van zwavelzuur in water le regenereren onder vorrtiing van ammonfumsuffaat. Aan deze 
ontheffirig worden de volgende voorwaarden verbonden: 

Het product moet worden aangeduid met: Stikstofhoudende zwavelmeststof. 
Het product moet voldoen aan de volgende '"isen: 
- ten minste 2,5% stikstof (N) totaa~ in de vorm van ammoniurnstikstof; 
- ten minste 7.5% zwavelzuuranhydride cso,,), oplosbaar in water; 
- pH ten hoogste 4. 

Het product moet qua samenstelling en hoedanigheid overeenkomen met een aan het 
RIKILT lnstituut voor Voedselveiligheid aangeboden en onder no. RIK0139289 onderzocht 
monster. 
Bij het vervoeren en verkopen moeten een afteveringsbon alsmede een gebruiks- en 
doseringsvoorschrift worden verstrekt, beide met de voorgesehreven aanduidingen. 
De afleveringsbon dient lnformatie te geven over het bedrijf waarvan de desbetreffende 
partij .spuiwater afkomstig is. Het 9ebruiks· e11 doseringsvoorscf'lrift dient te worden 
opgesteld overeenkomstig de richtlijnen van de overheid enter goedkeurin9 zijn 
voorgelegd aan de Commissie van Deskundigen im:ake Meststoffenbeslult 1977, 

Alle partijen spuiwater die als meststof warden vervoerd en verhandeld dienen te worden 
geanalyseerd op hun gegarandeerde samenstelling, conform de bij RIKILT In gebruik 
zijnde methoden. Het gebruik van een hiervan afwijkendc analysemethode is pas 
toegestaan, nadat is aangetoond dat deze afwijkende analysemethode verkrijgbaar is met 
de bij RIKILT in gebruik zijnde methoden. 
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Voorwaarde 4 komt te vervallen hadat uit de anaty.serest1ltaten van ten minste 20 partijen 
door de Commissie van Deskundige inzake '1et Meststoffenbesluit is vastgesteld dat de 
spreiding ln de gehalten aan stikstof (N) totaal ~n zwavelzuuranhydride (501) oplosbaar in 
water geringer Is dan 0,5% absoluut ten op;zichte van geoeriek g-egaraindeerde gehalten. 
Op deze ontheffing zljn voor het ove:rige de bepatingen vah het Meststoffenbesluit 1977 
en de Meststoffenbeschlkking 1977 van toepassing. 
Deze ontheffing, op grond van het Meststoffenbesluit 1977, laat eventueel van toepassing 
zijnde eisen of andere bepalingen, met name uit hoofde van algemene milieuwetgeving 
en van de Meststoffenwet, onverlet. 
Deze ontheffing wordt verleend voor de duur van drie (3} jaar en treedt in werking op de 
dag van publicatie in de Staatscourant. 

DE OIRECTEUR-GENERAAL L.ANDBOUW, 
NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, 

prof~:~ 
cc: 
• Oirecteur Landbouw 
• RIKILT lnstituut voor Voedselveiligheid 
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Ontheffing verbodsbepalingen 
Meststoff etibesluit 1977 · 
Firn11 Uniq.RTI Intuna.tiOPAI B. V. tc 
Melfel 

1<.racbtens de.Onthci!ingsb¢11chikklng 
verbodsbcpallngcn mesutoffen (S_tcrt : · S. ttct" ge~ruiks· Ct\ dosgringsvoor· , 
230, J 977; Stat 250, 1979) en gel~t op . schrin dient te worden opgesteld 
de artlkcleo 7 en g van bet Mcststof· ovcreenkooistig de ricbtlvnen van cle 
fonbesluit J 977 (Stb. 459~ is door de ovctheid enter gocdkcunng rijn 
Dir~teur·Gcneraal verl~d aan voorgclcgd aan de Commissievall 
Unlqfill ln temational a. V. tc Meijol De.1kuncUgen iozalcc Me.~t:stofJ'enbe-
een oo theffing van de verbodsbepallo- sluit 1977. . 

· gen van lict Mestst6ffen~luit voor 6. Aile po.rtijco spuiwater die ab mest-
het vecvoercn en ve.r~opcn Vllll spui· stof worden vcrvoec<l en verhandeld 
water Wt door dit l;edrijf gemaakte dlenen te word en gee.nalyseerd op 
chcmi.schc Juchtwa.~rs bestemd voor hun gegamodeetdC samcnstellil)g, · 
de intewleve vec!loudm,i. Hct 6J>ui- conform de bij RIKTLT in gebruik 
water betteft cen RtikStolhoudcnde zljnde metboden. Het gcbruik van e~o 
iwavclnleststof, die vcrkregcn wordt hicrvan arwijkende amdysemelhooc is 
door anunonlakboudende ataU11cht pas tocgestaan, l'Jada.t is aa.ngctoond 
door llltcrelementeit te Icideti en deze ctat dczc a!Wijkendc analysemet.hode 
met eta verdunde oplos.9lng van zwa- · verkrijgbaar is met de bij JUKIL Tin 
velzuur In water te regemrrcren onder gcbrulk rljl'Jde m.cdtodcn. 
voi:ming van ammo11iuinsulfaat. Aan 7. Voorwaarde 6 komt te vervallcn 
deze ontheffing wordcn de votsertde nadat uit de analyseresultaten vs;n ten 
voorwaarden verbonden: · · mioste 20 partijco doo.i: de Commlss.ie 

l. Het product mo et worden aartge
duid met: Stikstofhoudendc %Wavcl-
mcst3tof. · 
2. Het product moct voldocn aan de 
volgende eisen: 
- tell. minstc 2,5% stibtof(N) totaaJ, 
In de vonn van ammoniumsdkstof; 
- ten minste 7 ,5% zwavelzuuranh31dri· 
do (S03), oplosbaar in water; 
..:pH ten hoog;tc 4. · 
3. Het product moet ~a ~nmeoste.!-, 
ling en boedanigheld overeeokomen 
met ccn ·nan het JUK.ILT Instlmut 
voot Vocdaelveil.igheid.aa.11geboden · 
en ondcr no. RUCOL39289 onderzpcbt 
monster. 
4 .. Bijhct vervoerl!n en verkopCi:i.moc:
ten ec:n o.Jlevcrlogsbo~ alsme~ een 
gebruiks· m doseriogsyoohCb~~ 
worden vcrstrekt; beid.~ Inc~ de yoor
gcschrcven aandtildiDgert!be. afteiie
dngsboo dient lnformatie te geven · ·. 
over bet bedrijf.waarvan tie : ·· · '·' · 
d~b~treffcnde par,tij spuiwaler 

~'. ~iitkO!nstig is . ... 

vM DcsJc.uadige inzake bet ~eststor
renbcsluit is va.~tgcst.eld dat de sprei· 
ding in de ~haltcn aan .. •t.!t~stor (N) 
to~al en zwav\lltuurati/\ydride(SOJ) 
oplosbaa(ln watc:r gcringer is clan 
0,5% ab30Juut ten opµchte van genc
rick gegan1f>dmde gdtalten. 
8. Op C!eze ontheffing zijn voor het 
ovct'ige de bepalingen. nn hct Mest
sto.O:enbesluit 1977 en de Mcststo[cl\
bcschlkking 1977 nn toepassiog .. 
9. Detc 01Jthcffing. op grand vna het 
Meststoffeobc.~luit 1977, lal\1 ev!lotu
eel van Loep~~!ngzijndecisen of 
andere bopolingen, nu:t J1arae Ltit 
hoof de 11an a.lgemene mil£c:aretgeving 
en vna de Ml:StStoffc.nwet, onverlet. 
10. Dc1.e outhefting-wor~t verlccnd 
vooide duur van cfrle (3) jaar en 
tmxlt in wcrking op de dag van publi
catie iJl de Staal3Couranl. 

JJe diruteur-eetteratt1,,lamlbn1111>, 
Nacuw· En Voet!.~elkwaliteft. 
A.N. Mll dcr 7.mufe. 
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Bijlage 9: Geurberekening MMA met V-Stacks vergunning 

06.06.152.01 .hv MER 54 



Gegenereerd op: 9-02-2007 met V-STACKS Vergunning Release 1/12/2006 versie 1.1 (c) KEMA Nederland B.V. 

Naam van de berekening: J.de Bresser alles combiwasser 
Gemaakt op: 9-02-2007 14:27:46 
Rekentijd: 0:00:08 
Naam van het bedrijf: J. de Bresser nieuwe aanvraag alles combiwasser 

Berekende ruwheid: 0,13 m 
Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 
Volgnr. BronlD X-coord. 
1 tuchtwasser 1 combi 164 732 
2 Luchtwasser 2 combi 164 733 
3 luchtwasser 3 combi 164 734 
4 luchtwasser 4 combi 164 734 

Geur gevoelige locaties: 
Vol!:mummer GGLID 
5 Vullingsweg 2 
6 Oude Beemdseweg 1 A 
7 bebouwde kom 

Y-coord. 
407 957 
407 948 
407 937 
407 928 

Xcoordinaat 
164 522 
164 425 
166 070 

EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Ulttr. snelh. E-Aanvraaa 
7,5 4,7 2,4 3,81 13 207 
7,5 4,7 1,8 4,16 8 032 
7,5 4,7 2,2 3,50 10 129 
7,5 4,7 2,4 3,81 13 207 

Ycoordinaat Geurnorm Geurbetastinq 
408 139 14,00 8,21 
407 652 14,00 3,02 
407 368 3,00 0,28 



Gegenereerd op: 9-02-2007 m et V-STACKS Vergu n.ning Release 1/1212006 versie 1.1 (c) KEMA Nederland B.V. 
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Kadastrale kaart aangevraagde situatie 
(Objecten in omgeving Oude Beemdseweg 2) 

... 
B 

Situatie: 
~emeente' Heeswijk 
sectie' F nr, 987 
schul' 1,4000 

Exlan ~suftants Advtseu~~bu5'nes.t1 



Kadastrale kaart aangevraagde situatie 
(Objecten in omgeving Oude Beemdseweg 2) 
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Situatie: 
~emeenle' Hees11ijk 
sec ti~ F nr' 987 
schul' 1'4000 
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Bijlage 10: Wav-kwetsbare gebieden 

[ j Bebouwing 
• Water 
·- -- We gen 
- - - Spoorwegen 
D Reconst:ructiegebieden 
D Top25raster 
• A-gebied (zeer kvt.iestbaar) 
• 8-gebied (kvt.iets:baar) 
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Bijlage 11: Vogel- en Habitatrichtlijngebieden, 
Natuurbeschermingswetgebieden 

06.06.152.01.hv MER 
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Gemert-&lkei ·-

legend 
~ NoJuurba,thermingswel 

~ Hobilalrich~ijngebied 
~ Vo9olrkh1lijngqb!ed 

8ron: oMetgrond: Ccp~ 2004 

Wr:g 
- - Wotor 

Ocmoontagron~ 

_J Bobouwin9 

Woler;lokken 

r>t-~ RIClf h.t ludcuter.,, ~e 1~SCr~ ApcldO<l"n 
~ 1n flM'IOfl.bied.n: P'roMC. N.&"bon' 

r.:.:..nr. 2.t..497 ttt9'i 2005 aid. Geo. 
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Bijlage 12: Objecten in omgeving (kadastrale kaart) 
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Rapportage Fijnstof 

Locatie: Cude Beemdseweg 2 
te Heeswijk-Dinther 



Exlan 
Adviseur 
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Exlan 
Advlsl:ur 

1 lnleiding 

In opdracht van de heer de Bresser is door Exlan Consultants BV een fijnstof onderzoek uitgevoerd 
voor het bepalen van de fijnstof bijdrage van zijn bedrijf aan de achtergrondwaarden. 
Het onderzoek houdt verband met het indienen van een aanvraag vergunning Wet Milieubeheer. 

De berekeningen zijn uitgevoerd voor de locatie aan de Cude Beemdseweg 2a te Heeswijk-Dinther, 
sectie F nr. 987 met een varkensstal. 
Ten eerste warden de grenswaarden voor fijnstof (PM10) gegeven. Vervolgens zal de bestaande 
situatie kart warden beschreven en warden de resultaten van de fijnstof berekeningen getoetst aan de 
eisen Besluit Luchtkwaliteit 20051

• Ten slotte wordt de toetsing geevalueerd, wat uitmondt in een 
conclusie. 
De berekeningen zijn uitgevoerd met het computermodel CAR II, versie 5.0. De immissietoets is 
uitgevoerd met het rekenprogramma "Beperkte immissietoets MVP-stoffen" van lnfomil. 

1 Staatsblad 316. Besluit van 20 juni 2005 ter vervanging van het Besluit Luchtkwaliteit en tot uitvoering van richtlijn nr. 
2000/69/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese unie van 16 november 2000. 
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Exlan 
Adviseur 

2 Toetsing Besluit Luchtkwaliteit 2005 

2.1 lnleiding 

Het Besluit Luchtkwaliteit 2005 vormt het toetsingskader voor stofconcentraties in de lucht bij 
milieuvergunningen. In het Besluit Luchtkwaliteit worden wettelijke luchtkwaliteitsnormen genoemd 
van de luchtverontreinigende stoffen: stikstofdioxiden (N02 en Nox (als N02)), koolmonoxide (CO), 
fijnstof (PM10), benzeen (C6H6), zwaveldioxide (S02) en lood (Pb). Volgens het besluit dient rekening 
gehouden te word en met de grenswaarden voor deze stoffen. Voor het bepalen van de luchtkwaliteit 
en het overschrijden van eventuele grenswaarden, wordt de immissie van betreffende componenten 
inzichtelijk gemaakt. De grenswaarden geven een niveau van de buitenluchtkwaliteit aan dat, in het 
belang van de bescherming van de gezondheid van mens en milieu, binnen een bepaalde termijn 
moet zijn bereikt. 

2.2 Toetsingskader 

Voor de toetsing aan het Besluit Luchtkwaliteit zijn berekeningen uitgevoerd waarbij gebruik is 
gemaakt van het CAR II model en het rekenprogramma beperkte immissietoets MVP stoffen. 
De concentratie van zwaveldioxide, stikstofdioxiden, koolstofmonoxide, benzeem en load in de 
buitenlucht is van nature zo laag dat voor deze stoffen geen overschrijding van de grenswaarde wordt 
verwacht. Voor deze staff en kan worden voldaan aan het Besluit Luchtkwaliteit 2005. 

Voor de toegestane hoeveelheid PM10 en N02 in de lucht zijn in het Besluit Luchtkwaliteit 2005 de 
volgende grenswaarden gesteld die in acht moeten warden genomen. 
1) Voor PM10 geldt een grenswaarde van 40 µg/m3 als jaargemiddelde concentratie en 50 µg/m3 als 

24-uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat het 24-uurgemiddelde maximaal 35 maal per 
kalenderjaar mag warden overschreden; 

2) Voor N02 geldt een grenswaarde van 200 µg/m3 als uurgemiddelde grenswaarde, waarbij geldt 
dat deze maximaal 18 maal per kalenderjaar rnag warden overschreden. Met ingang van 1 
januari 2010 geldt voor N02 een grenswaarde van 40 microgram per m3 als jaargemiddelde 
concentratie. De plandrempel voor de iaargemiddeldeconcentratie voor het jaar 2007 bedraagt 
48 µg/m3 en wordt elk jaar met 2 µg/m verlaagd (zie bijlage Ill). 

2.3 Toetsingmethode 

De jaargemiddeldeconcentratie van N02 en PM10 wordt bepaald door de volgende drie componenten 
bij elkaar op te tellen: 

de achtergrondniveaus; 
de emissiebijdrage van de lokale bronnen; 
de emissiebijdrage door het (weg)verkeer. 

De achtergrondniveaus en de emissiebijdrage door het (weg)verkeer volgen uit computermodel CAR 
II. De emissiebijdrage van de inrichting wordt bepaald en berekend met behulp van emissiefactoren/ 
kengetal Jen. 

De 24-uurgemiddelde concentratie van PM10 wordt bepaald aan de hand van de 
jaargemiddeldeconcentratie van PM10• Uit de handleiding2 van CAR II, versie 5.0 blijkt dat het aantal 
dagen dat de 24-uurgemiddefde concentratie van PM10 wordt overschreden wordt bepaafd vofgens de 
onderstaande relaties. 

2 Jonkers, S., Teeuwisse, S. (2006) Handleiding CAR II, versie 5.0, TNO Bouw en Ondergrond, Apeldoorn. 
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Wanneer de PM10-concentratie groter is dan 31 ,2 µg/m3 dan geldt voor het aantal dagen de 
formule: aantal dagen = 5,367 x jaargemiddelde concentratie van PM10 - 132,4; 
Wanneer de PMwconcentratie kleiner is dan 31 ,2 µg/m3

, maar groter dan 16 µg/m3
, geldt voor 

het aantal dagen de formule: aantal dagen = 0, 10498 x Uaargemiddelde concentratie van PM10 -

31 ,2)2 + 3, 1092 x Uaargemiddelde concentratie van PM10 - 31,2) + 35; 
Wanneer de PM10-concentratie kleiner is dan 16 µg/m3 dan bedraagt het aantal 
overschrijdingsdagen 12. 
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Advlseur 

3 Bedrijfsomschrijving 

3.1 Achtergrond en situering 

De hoofdactiviteit binnen de inrichting van dhr. De Bresser bestaat voornamelijk uit het afmesten van 
vleesvarkens. Voor de ligging van de inrichting en de directe omgeving zie bijlage 1. 

De stofemissies (PM10) van de onderhavige inrichting betreffen emissies van fijnstof uit de 
bedrijfsgebouwen, bestaande uit huid-, mest-, voer- en strooiseldeeltjes die met de ventilatielucht naar 
buiten komen. De emissie van fijnstof door transportbewegingen over het terrein van de inrichting zijn, 
gezien de lage snelheid van het transport (<10 km/uur) en aantal transportbewegingen 
verwaarloosbaar ten opzichte van de emissies uit de ventilatielucht (= continu) en zijn daarom niet in 
de berekeningen meegenomen. 
Gegevens m.b.t. de bezetting van de stallen, wijze van ventileren en de transportbewegingen binnen 
de inrichting zijn bekend uit informatie van opdrachtgever. 
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4 Resultaten 

4. 1 Bepaling jaargemidde/de concentratie 

De achtergrondwaarden In Heeswijk-Dinther (gemeente Bernheze) aan de·Oude Beemdseweg van 
PM10 is met behulp van het programma CAR II voor het jaar 2007 berekend op 29 µg/m3 voor PM10. 

De emissie afkomstig van de lokale wegen wordt op maximaal 0 µg/m3 voor PM10. Nabij de inrichting 
zijn geen snelwegen aanwezig. 

4.2 /mmissieconcentratie 
Voor de berekening van de emissiebijdrage van de inrichting, zie bijlage 2. 
De immissie betreft de bijdrage van fijnstof aan de omgeving van de inrichting. De bepaling van de 
immissie vindt plaats op de grens van de inrichting. 
De immissieconcentratie is uitgevoerd m.b.v. de immissietoets voor MVP van lnfomif. 
Uit de berekeningen blijkt dat de immissieconcentratie 0,000561154 mg/m3 bedraagt. Zie bijlage Ill. 
Voor de berekening met het CAR II model zie bijlage IV. 

In onderstaande tabel wordt voor de componenten PM10 aan de grenswaarden van het Besluit 
Luchtkwaliteit 2005 getoetst. In de tabel zijn de wettelijk toegestane correcties voor het aandeel 
zeezout in de lucht toegepast (voor de jaargemiddeldeconcentratie PM10 een aftrek van 3 µg/m3 en 
voor het aantal overschrijdingen van 50 µg/m3 als daggemiddelde PM10 de aftrek van 6 dagen) 

b I 1 d I' I h k I' . 2005 Ta e . Beoor e mg uc t wa 1te1t 
Component Jaargemiddelde PM10 

Cua/m3
) 

Aantal overschrijdingsdagen 24-
uurgemiddelde PM10 (µg/m 3

) 

Achtergrondconcentratie Gaar 2006) 29 -
Maximale bijdrage locale wegen 0 -
Maximale bijdrage emissie inrichting 0,56 -
Bijdrage snelweg 0 -
Totaal 29,56 30 daqen•i 
Correctie 3~1 6 daqen"1 

Totaal na correctie en afronding 26,56 24 dagen 
Plandrempel 2006 (zie bijlage 5) 
Grenswaarde (2005 voor PM10) (zie 40 35 dagen"i 
biilaQe 5) 
Overschrijding grenswaarde bij Nee Nee 
'worst case'? 
Overschrijding plandrempel bij Nee Nee 
'worst case'? ., .. . .. 

Aantal overschn1dingsdagen van 24-uurgemiddelde concentratle word! bepaald volgens de m de WlJZe van toetslng 
beschreven relaties. 
2i Grootte correctie per gemeente aangegeven in VROM-Meetregeling Luchtkwaliteit 2005 . 
3/Voor de 24-uurgemiddelde concentratie van PM10 geld! een correctie van 6 dagen. Dit is niet afhankelijk van de gemeente. 
4 Aantal dagen dat de grenswaarde van 50 µg/m 3 mag warden overschreden. 
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5 Conclusie 

In het kader van toetsing aan het Besluit Luchtkwaliteit 2005 zijn voor de inrichting van J. de Bresser, 
gelegen aan de Oude Beemdseweg 2a te Heeswijk-Dinther, fijnstof verspreidingsberekeningen 
uitgevoerd. Hierbij is een indicatieve immissie vastgesteld welke veroorzaakt wordt door de inrichting. 

De grenswaarde van 40 Ug/m3 als jaargemiddelde wordt niet overschreden. De grenswaarde van 
50 µg/m3 als 24-uursgemiddelde die per jaar 35 keer mag worden overschreden wordt niet 
overschreden. Dit geeft aan dat in het gebied, waarin de inrichting is gevestigd, de 
immissieconcentratie van fijnstof niet zodanig wordt verhoogd dater een overschrijding plaatsvindt 
van relevante grenswaarden; 

Kijkend naar de resultaten komend uit deze immissietoets, kan geconcludeerd warden dat een 
vergunning op basis van deze gegevens kan worden verleend. De inrichting voldoet aan het Besluit 
Luchtkwaliteit 2005. · 
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Bijlage I Situatietekening 
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Bijlage II Berekening emissiebijdrage inrichting 

2.2 Fijn stof Emissie 
Stal Aantal 
nr. Diercategorie stof 

~..,..-----,..-~~~~~~~~ 

dieren gr/dier/ 
Huisvestingssysteem 

Houderij/ Hoktype Code 

1 88 00. 02. 084 GL vleesvarkens 3828 

8WL 2006.14 GL vleesvarkens 460 

8WL 2006.14 GL vleesvarkens 792 

8WL 2006.14 GL vleesvarkens 460 

8WL 2006.14 GL vleesvarkens 216 

8WL 2006.14 GL vleesvarkens 704 

061113 Fijnstof 06.06.152.0 I de Bresser.doc 

uur 

0.00348 

0.00348 

0.00348 

0.00348 

0.00348 

0.00348 
Totaal gr 
dier/uur: 

totaal 
gr/dier/uuur 

13.3 

1.6 

2.8 

1.6 

0.8 

2.4 

22,48 
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Bijlage Ill lmmissieberekening 

Dit programma is uitsluitend bestemd voor de beperkte immissietoets van emissie-eisen voor MVP stoffen. 
lndien de milieukwaliteitsnorm wordt overschreden, dient het bedrijf een uitgebreide immissietoets uit te 
voeren volgens het Nieuw Nationaal Model 

immissieconcentratles in ..• 

lucht: 
0.000561154 (mg/m3) 

(op een afstand van 20 m van de schoorsteen) 

water: 
0.0013467696 (µg/I) 

bod em: 
0.00023007314 
(µg/kg) 
streefwaarde bodem is 0,01 • mg/kg s.b. 

benzene 
naam:~-----' 

1790 
wateroplosbaarheid;.__ _____ _. 
(SOL, mg/I) 

12640 
dampdruk;.__ _____ _. 

(VP, Pa) 

I Jnherent J 
afbreekbaarheid:L-----· 
(BIODEG) 

Het systeem vult deze waarden automatisch in, op basis 
van het CAS-nummer . 

. I o.os I 
warmte-inhoud pluim:•--------' 
(MW) 

Is de warmte-inhoud onbekend? Vul dan 
uittreesnelheid, straal afvoerpijp en temperatuur afgas 
in. 

I 0,02248 _J 
emissie: ·----· 
(vracht, kg/uur) 

4 
schoorsteenhoogte: -----
(m) 

20 
afstand: ~-----~ 
(van schoorsteen 
tot grens bedrijfsterrein, m) 
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Bijlage IV Berekening met CAR II model 
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Bijlage V Grenswaarden en p/andrempels 

Tb 12 G a e d I d I (B renswaar en en pan rempe s ron: H di "d" CAR II an e1 mg . 5 0) , vers1e . 

Stof typ• rionn - ""' 200,1 · {.2002 2093 ,2094 2Q05 2006 2007 2008 2009 20'10
1 

·~ '" . 
S(h grenswaarde (humaan; 24 uurge- 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 

middelde dat 3 l<eer per jaar mag 
warden overschreden In µg/m3

) 

N(h grenswaarde (humaan; uurgemid- 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
delde dat 1 B l<eer per jaar mag 
warden overschreden in 1JQ1m3) 

plandrempe/ voor zeer drukke 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 
verkeerssituatles (uurgemlddelde 
dat 18 l<eer per jaar mag warden 
overschreden In µgJm3

) 

grenswaarde (humaan; 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
jaargemicldelde In µg/m3

) 

plandrempe/ oaargemiddelde in 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 
µg1m3) 

PMro grenswaarde (humaan; 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
jaargemlcldelde In µgJm3) 

pfandrempef oaargemiddelde in 46 45 43 42 40 
µgJm3) 

grenswaarde (humaan; 24 uurge- 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
mlddelde dat 35 keer per jaar mag 
warden overschreden in pgtm3) 

plandrempel (humaan; 24 uurge- 70 65 60 55 50 
micldelde dat 35 keer per jaar mag 
warden overschreden in pgtm3

) 

co grenswaarde (humaan; 98 6 6 6 6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 
percentlel van 8 uurgemlddelden in 
mgtm3)11 

Benzeen grenswaarde (humaan; 10 10 10 10 5 5 5 5 5 
jaargemiddelde In µg1m3)1> 

pfandrempe/ oaargerrriddelde in 9 8 7 6 
µg/m3) 

BaP grenswaarde (humaan; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
jaargemiddelde In ng/m3

) 

1) 98 percentiel van a uurgernkklelden van 3.6 mgJm• geldt als equivalent V3fl de feltelljke CO grenswaarde (1 a mg1m• als a 
uurgemiddelde concentralie. 

5 

5 

1 

2) Conform het BU< van junl 2005 dient een gemeente eenmaal in de drie Jaar te inventari:ieren of de jaargemicklelde benzeen 
concentratie 5 µg/m

3 overschrl]dt In CAR II versle 5.0 is 5 µg/m3 dan ook op genomen aJs grenswaarde van benzeen vanaf 
2005, hoewel deze grenswaaroe pas Officieel in 2010 van krachtwordl 
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Bijlage 13: Stofrapportage 
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Bijlage 14: Geluidsrapportage 
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AKOESTISCH ONDERZOEK 

voor een varkenshouderij 1elegen Hn de 

OUDE BEEMDSEWEG 2A TE HEESWIJK· 

DI NTH ER 

in opdracht van 

Contactpersoon: 

ops teller 

•·mail 

projectnummtr 

datum 

Ohr J. de Bresser 

De Vennekens 1 

5283 VG Boxtel 

De heer J. Bresser 

Ir. C.F.W. Arts 

Advtseur 

G & 0 Co11sult BY 
Oeumesewea 17 

58"41 CK Oploo 

tel: CM85 • 38 36 22 

fax: CM85 • 38 27 45 

karts@1elin1advles.nl 

1936102307 

2 maart2007 

Q 2007 G & 0 Consult BV 
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1. INLEIDING 

In opdrac:ht van de hHr J . de Bresser hHft milieuadviesbureau G & 0 Consult BV ta Op· 

loo Mn ako•stisc:h ond•n:oek ult11evo•rd naar zijn varkensbedrljf 11•l•11•n aan de Oude 

Beemdsewea 2a t• Heeswijk·Dinther. 

Aanleidina tot het instellen van het onden:oek is het voomemen tot het opstarten van 

een Mer-procedure ten behoeve van hat aanpauen van het bestaande varkensbedrijf 

naar Mn bedrljf met Hn a•wijzl11d• opzet. Het ondel'%oek heeft als doel h•t bepalen 

van de toekomstl11e geluldsbelastlna op omliH•nde aeluldsa•voeliae bestemminaen, zo· 

als wonlngen van derden en op referentiepunten op bepaalde afstanden van de lnric:h· 

tinasarens, als a•vola van de aanaevraaade bedrljfsac:tivlteiten binnen de inrlc:htina ae· 

leaen ean de Oude Beemdsewea 2a t• HHswljk·Dinther. 

De resultaten zljn vervolizens 11etoetst aan de aestelde aeluidsnorm van het bevoe;d iz•· 

za11. Het akoestlsc:h onderzoek vormt Hn onderdHl van de aanvr1111 om een veraunnin11 

Wet MilieubehHr. 

De i•a•vens met betrekklna tot de aan te vraaen bedrljfssituatie zijn besc:hikbaar i•· 

steld door de opdrac:htaever en diens adviseur, de hHr A. van Zeeland van Exlan Con· 

sultants t• Veahel. Op basis van deze aeaevens is een berekenina aemaakt van de te 

verwac:hten equivalent• en maxima le 1eluidsniveaus op de omlinende, bepalende wo· 

nlnaen van derden en op rekenpunten vanaf de inric:htlnasarens. Den laatste rekenpun· 

ten zijn inaevoerd voor het vaststellen van de geluidsruimte van de inric:htina. Tenslotte 

is de geluidhinder als aevola van de verkeersaantrekkende werklna bepaald. 

•• • . • 

~~~~~~~~~~~~·· 
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2. BEDRIJFSSITUATIE 
2.1 . BEDRIJFSACTIVITEITEN 

Na de 11ewenste situati• te hebben bestudeerd met de daarbij behorende activiteiten, 

blijkt dater binnen de inrichtina op Hn werkdaa de in para11ruf 2.2 besc:hreven be· 

drljfsac:tiviteiten plaatsvinden. Op nationaal erkende fHst· en %onda11en vinden er na· 

11enoe11 iffn bedrijfsac:tiviteiten of laad· en/of losactiviteiten plaats, uit11ezonderd dat 

de dieren worden verzorad en dat de ventilatie in bedrljf is. De laad· en losac:tlvitetten 

vinden hoofdukelijk in de d1111periode plaats, enkele ac:tiviteiten vinden in de avond· en 

nachtperiode pints. 

2.2. REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE 

Met de representatiev• bedrljfssituatfe ifjn de activiteiten In het model a•voerd, over· 

eenkomstfll de aanaevraaad• situatie. Met het akoestisch model is uita•11aan dat all• 

ac:tiviteiten binnen 1 etmaal plaatsvlnden (worstc:ase scenario). Voor de bepalina van de 

representatieve bedrljfssituatie %ijn de vol11end• ac:tiviteiten mnaenomen: 

Laden en lossen van varkens 

Ten hoo11ste 2 kNr per week worden varkens 11el11den en ten hooast• 1 keer tn de week 

worden varkens 11elost. Oft vindt mHstal plaats in de daaperiode. H•t is ook mo11el!jk 

dat het laden van dieren in de nachtperiod• plaatsvindt. Reden voor het laden in de 

nac:htperiod• ts de plannin11 en werkwfjie van de slachterijen waar ondememer van af· 

hankelijk ls. Hiervoor beioekt een vrachtwaa•n maximaal 1 keer per da11 In de daap•ri· 

ode en/of In de nac:htperiode het bedrljf (mobiele bron 01), het laden en lossen duurt 

maximaal 2 uur overd1111 en maximaal 1 uur In de nachtperiode( puntbron 01 ), 

Afvoer mest 

De mest wordt door Hn transporteur afaevoerd. Hiervoor bezoekt een vrac:htwaaen van 

derden in de daaperlode het bedrijf maximaal 4 kHr (moblele bron 02). Het laden van 

mest duurt ten hooaste 15 minuten per kHr (puntbron 02). 

Aanvoer voer 

•• • . . 

Ten hooast• l kHr per daa wordt in de daaperiode voer aelost. Hiervoor beioekt "" 

vrachtwa11•n van derden het bedrijf, alwaar deze naar de silo's rljdt (moblele bron 03) • 

Het vullen van de silo's duurt per lospunt maximaal 2 uur per daa (puntbron 03). Op het 

bedrljf kunnen iowel droa• product•n als vloeibare produc:ten worden a•voerd. Met het 

onderzoek Is als bron voor het lossen allHn a•rekend met het lossen van dro11e produc· 

ten, aan11ezten dlt de hooaste a•lutdsproducti• veroorzaakt en het moaelijk is dater oll 9 
Akoestisch onden:oek Oude BHmdsew•t 2• te HHswijk-Dinther 4 • 
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••n daa alleen droae produc:ten worden aebrac:ht. 

Afvoer spulwater, aanvoer zuur. 

Ten behoeve van de luc:htwasser dient er zuur te word en aebrac:ht en dient er spuiwater 

te worden efaevoerd. Hiervoor be:z:oekt Hn vrac:htwaaen a•mfddeld 8 keer per jur het 

bedrljf om zuur te brenaen en a•mlddeld 13 kHr per jnr om het spuiwater op te halen 

(mobiele bron 04). Het lossen van zuur en het ophalen van spuiwater vindt noolt teaelij· 

kertfjd plaats, er Is daarom een bron opaenomen voor beide ac:tiviteiten (puntbron 04). 

Afvoer k<11davers 

Op afroep worden in de daaperiode kadavers afaevoerd. De kadavers worden aan de 

openbare wea aanaeboden, aanaezlen de voertuiaen volaens de hyaiiinlsc:he beleidre· 

aels, nlet meer op veebedrijven worden toeaelaten. D•rhalve vfndt de:z:e ac:tfviteit niet 

blnnen de lnric:htin(I plaats en is de:z:e nlet bij de direc:te hinder van het bedrljf betrok· 

ken. 

Bezoekers 

Er vinden met een personenauto 10 beweglnaen in de daaperiode plaats, 6 bewt11in11en 

In de avondper1ode en 2 bewe11in11en In de nac:htperiode (mobfele bron 05). Er vlnden 

met Hn bestelbus 6 bewe11in11en In de daaperiode plaats en 4 beweafnaen In de avond· 

period• ~mobiele bron 06). 

Statlonaire bronnen 

Blnnen de lnr1c:htina zijn 4 c:hemlsc:he luc:htwassers aanwezia. Met het onderzoek ts ult· 

aeaaan dat de luc:htwassers aedurende de daaperlode en avondperlode op vol vermoa•n 

draefen. Gedurende de nac:htperiode draalen de:z:e op 90%. Doordat de ventllatoren op 

Mn lager vermoa•n draaien vlndt er Mn reduc:tle plaats van het bronvermoaen, over· 

Hnkomstill de volaende formule: 

M= l,v; -Lw2 =50xlog(Z:) 

Waarln: 6.L • Dempin1111eluidsvermo11en; 

Lw1 • Cieluidsvermoa•n op vol toerental; 

Lwi • Cielufdsvermoaen op 11•vra11ad toerental; 

N, • Toerental vol vermoaen; 

•• • . . 

N2 • Toerental vert1111d vermo11en. • 

~~~~~~~~~~~- . 
Ako.stisch onder1oek Oude Bffmdsew .. 2a te HHswijk·Dinther 5 • 
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Met un rekenblad is een berekenin1111em1111kt van de te verwachten 11eluidsemissie per 

luchtwasser, overHnkomstill method• IL·7: Uitstralins door s•bouw•n. Oeze bereke· 

ning is gebasHrd overHnkomsti11 de afmetingen en het aantal ventilatoren. De bereke· 

nin11 is op11enomen in bijla11e 4 van dit rapport. 

Binnen de inrichtin11 :z:ijn inpandlg Hn aantal elektrisch 1111ng&dreven motoren 1111nwezi11. 

Het is mHr dan 111nnemelljk dat het In werkin11 :z:tjn van de:z:e motoren nlet merkbaar is 

buiten de stallen. Oerhalve :z:ijn de:z:e motoren akoesttsc:h dan ook niet relevant en nlet 

op11enomen In het onder:z:oek. 

Binnen de inrichtin11 is Mn spoelplaats 1111nwezi11, het reiniaen van de vrachtwagens 11e· 

beurt met Hn tuinslan11 en met Hn uitstaande motor. De:z:e actfvftelt Is akoestlsc:h niet 

relevant en nlet opaenomen In het onder:z:oek. 

2.3. IHCIDEHTELE BEDRIJFSSITUATIE 

Ten aan:z:ien van de afvoer van mest Is het moaelljk dater 10 extra vrac:hten mest wor· 

den af11evoerd per da11. De:ze ac:tiviteit vindt maximaal J keer per jaar plaats. Hiervoor 

wordt de inric:htin11 be:z:oc:ht door vrac:htwaaens van derden (mobiele bron 07). Het laden 

van mest duurt ten hoo11ste 15 minuten per keer (puntbron 15). 

Akoestisch ondel'%oek Oude Bffmdwwei 2a te Hteswljk·Dinther 
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3. GESTELDE EISEN 
l.1. TOETSINGSKADER 

Door a•mHnten en provincf es wordt dooraaans 1•bruik aemaakt van de Handr•iking in· 

dustri•lawaai •n v•rsunninsv•rl•nins bij de toetsin1 ten behoeve van milieuver11unnin· 

11en. De resultaten van dit 11•luidsonden:oek %ullen dan ook t•toetst wordtn aan dez:e 

handrelkin11. Vol11ens dezt handreikint worden bij het vaststtll•n van 1renswaardtn 3 

elementen onderscheiden, namelijk: 

• de richtwurde welke afhankelijk is van de aard van de om11evin11; 

• de 1renswaarde van 50 dB(A) waarboven in het alaemeen In toenemende matt hin· 

der zal optreden en 

• dt ontheffinaen van boven11enoemdt waarden op 11rond van Hn bestuurlijk afwe· 

11in1sproces. 

Toepasstna van het bovenstaande dient atdifferentieerd te worden naar nieuwe en be· 

staand• inrichtina•n. Voor %0Wel ni•uw• als bestaand• inrichtina•n a•ldt dat bij ••n 

eerst• toetsin1 de aanbevolen rlchtwaarden van h•t om1evln11s11eluid a•hantHrd dienen 

t• worden die, afhankelijk van de aard van de woonom11evin11, kunnen varieren van Lot. 
rn..i 40 dB(A) tot 50 dB(A). Overeenkomstia de circulairt fndustri•lawaai •n v.rsunninf· 

v.rl•ninf kenmerkt de om11evfn11 van de lnrlchtlna zich als landelijke om11evin1. Hier· 

voor zijn de volaende ric:htwaarden van toepanlna: 

Tabet 3.1: rlchtwaarden landeltjke omQevtng. 

da1 avond nacht 

Lan1etijd1emiddeld 1eluidsniveau L;oq 40 dB(A) 35 dB(A) 30 dB(A) 

Behalve aan de arenswaarden voor het lan11etljd11emiddelde beoordelinasniveau moeten 

beperkin11•n a•steld worden aan h•t optredend• maximal• a•lufdsniveau LA,"''" a•m•· 

ten in de meterstand "fast". GestrHfd dient te worden naar het voorkomen van Incl· 

dentele verho11ln1•n van het t•luid aroter dan 10 dB(A) ten opzic:hte van het equivalen· 

t• nlveau over de betreffende period•. Laa•r• maxima le 119luldsnlveaus worden, a•zfen 

de van nature aanwezf11• 11•luiden, niet als hlnderlljk beschouwd. In die 11evallen waar· 

bij niet aan de arenswaarden kan worden voldaan, kunnen op basis van de afwljkin11sbe· 

voeadhtld we11ens bijzond•r• omstandi11htdtn hoa•r• maximal• t•lufdsniveaus worden 

veraund. Echter, op basis van de beschfkbare kennfs omtrent hinder door maximal• 11•· 

luidsnfveaus wordt echttr sterk aanbevolen de maximale 11eluidsniveaus voor de da11·, 

avond· en nachtperiode van respectievelijk 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB( A) niet t• over· 

•• ~ 

~~ •• 
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3.2. TOETSING BEREKENDE WAARDEN 

Toetsina van het lanaetijdgemiddelde beoordellngniveau zal plaatsvlnden op basis van 

de richtwaarde van het om;evinasaeluid aan de hand van de Handreikina lndustrlela· 

waai en Milleuveraunnin; aanbevolen etmaalwaarde van 40 dB(A). 

Toetsina van de maxima le aeluidsniveaus zal plaatsvlnden aan de voorkeursarenswaarde 

van 50 dB(A) (L..,, LT+ 10 d!(A)). lndien deze waarden niet passen kan warden ulta•w•· 

ken naar de binnen de Handralkina aanbevolan arenswaarda van 70 dB(A) etmaalwaar· 

de. 

•• . . . 
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4. REKENMETHODE 
4.1. REKENMETHODE 

De v11stleaa1na van de akoestische informatie van de op het bedrijf 1111nweziae aeluids· 

bronnen en de berakanlnaen voor da aeluidsoverdr1cht zijn utt;evoerd ovareenkomstia 

de voorschriften van de "Handleidina meten en rekenan industriel11w111i" uitaave 1999 

(HMRHI). 

4.2. MOOELERlNG 

Ten behoeve van hat akoastisch ondarzoak is er ffn model opaezat met aebruikmakina 

van hat computuproaramma Geonoise v.5.31 van dgmr raadgevende ingenieurs BV te 

Oen Haaa. De overdr1chtsberekenina•n tn het model aebeuren conform de voorsc:hriften 

van de method• 11.8 uit de Handleiding Meten en Rebnen lndustrlelawaai, uttaave 

1999. In hat model zijn met de overdr1chtberekenina•n meeaerekend: 

• Geomatrische uttbreidlna (afstand); 

• Afname ten aavol11a van akoastisch aoed isolerende obstakels; 

• Afname I toename ten aevola• van reflectie, door verstrootlna teaen en ab· 

sorpti• van de bodem; 

• Afname I toename door reflectfes teaen I 1bsorptie van obstakels; 

• Afnam• van hat aelutdsnivHU door absorptfe in lucht. 

De resultatan van het overdrachtmodal volaens de stand111rdmethodan HMRI :zullen al· 

tijd in a•lfjke of hoa•re immisfewaarden resulteren dan de werkelfjke (aematen) lmis· 

sieniveaus. 

De vervoersbeweginaen binnen hat model zijn lnaevoerd middels Hn umobiela bron". 

Een mobiele bron Is als een rijlljn opQec:IHld ln ffn 1111nt1l puntbronnen, wit afhankelijk 

is van de lenat• van de bron en de maximal• afst1nd tussen de puntbronnen. De be· 

drijfsduurcorrectfe (Cb) wordt vervolaens berekend door de snelheld en het aantal be· 

weafna•n in te voeren, overeenkomstig onderst111nde formule: 

Waarin: 

I IC n 
Cb• • 10 log--..,....-

v x T x N 

• routalenate (m) 

n • aantal beweainaen 

v • snelhetd (mis) 

•• • 

T • tijdsduur beoordeltn;spertode (s) • 

____ N __ •_•_•_n_ta_l_p_u_n_tb_r_o_n_n•_n___________________ ti 
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Met het onderzoek is uit11eaaan dat alle rijb.we11in11en worden uit11evoerd met een 11•· 

middelde snelheid van 10 km/uur. De onderlinae afstand van de puntbronnen Is op 10 

meter aanaehouden. 

4.3 REKENPARAMETERS 

Met het onderzoek zijn de volaende modelei11enschappen aan11ehouden: 

Model11renzen: (163.000; 406.000) - (166.000 ; 409.000) vol11ens Amers· 

foorts rijksdriehoek·coi:irdinatenstelsel 

Standaard bodemfactor: 0,8 (11koestisch zacht) 

Meteorolo11ische correctte: Standaardcorrectte 

St11ndaardw1111rde: HRMl • 11 .8 

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k Sk 

•• . : 

Luchtabsorptie: 

frequentie (Hz): 

11bsorptte (dB/km): 0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40 

4.4 TOEGEPASTE BRONVERMOGENS 

De 11ehanteerde bronvermo11ens zijn afkomsti11 van het meetarchief en erv11rin11s11e11e· 

vens van G & 0 Consult BV. 

Tabet 4.1: tOl?aepaste bronvermasens 

om1chrfjvtn1 
I.,. 

dBfAI 

L.nox plekverhoatn1 
@!41 (~l) 

lastelbus 92 96 +4 

laden varkens 98 110 • 12 

personenauto 91 96 • 5 

luchtwasser stal 1 82 

luchtwasser stal 2 82 

luchtwasser stal 3 75 
luchtwasser stal 4 82 

silo vullen 104 

mast laden 100 

vrachtwaren 103 108 • 5 

~~~~~~~~~~~~·· 
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5. RESULTATEN 
5.1. AARO VAN HET GELUID 

Gezien de aard van de aeluldsbronnen en de afstand van de bronnen tot aan de beoor· 

dellnaspunten is het niet t• verwachten dat op de beoordelinaspunten a•luid met Mn 

tonaal of impulsachtil karakter hoorbHr is. Ook wordt niet verwacht dater sprake zal 

?ijn van trilllnahinder of IHafrequent a•luid. Binnen de lnrichtina en in de bezoekende 

voertuia•n ?ijn aeen audioapparatuur of omroepinstallaties In aebrutk welke buiten de 

tnrichtin1s1rens te horen zulten ztjn. 

5.2. REKENPUNTEN 

De rekenpunten %ijn a•projecteerd op omliaaende 1•luids1evoelia• objeeten en op refe· 

rentleafstanden vanaf 50 meter vanaf de tnr1chtin1s1rens. De rekenhooat• ts op a•luids· 

1evoeli1• objeeten op 1,5 m + maalveld In de daaperiode aanaehouden en op 5,0 m + 

maaiveld in de avond· en nachtperlode, aanae?ien de op de betreffende period• op de· 

ze hooat• de mHst aevoelia• verblijfsruimtes 111nwezi1 ?ijn. De rekenhooat• op ref•· 

rentieafstanden van de inrichtin1s1rens ts tn het a•hele etmaal op 5 meter• maatveld 

aanaehouden. 

Voor de bepalina van de maximal• aelutdsntveaus ts ••n separate aroep binnen hat mo· 

del opaenomen met a•luidsbronnen, lncluslef de voor de bronkenmeri<ende piekverho· 

1in1 (&., overeenkomstta tabel 4.1 ), als neaatieve reducti• is inaevoerd (dit heeft hat 

1evol1 dat de plekverhoaina bij het bronvermoaen wordt opaeteld). Vervolaens ts hier· 

van het lmissieniveau bepaald en vermtnderd met de opaetreden meteocorrectteterm 

(Cml· Voorwat betreft de aeluidsbronnen xonder kenmerkende piekverho1in1en (venti· 

latoren, mixers, e.d.) is hat dlrecte lmlssleniveau bepaald en vermtnderd met de opa•· 

treden meteocorreetieterm. De hooast op1etreden invallend t•luidsniveau van den 

aroep is op de rekenpunten bepHld en als hooast optredende piekaeluid in de betref· 

fend• period• beschouwd. 

•• • 
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RESULTATEN 

Tabel 5.1 : rHultatentabel repr~ntatfevl' bedrljfssltuatll' met mengvoer loss.n 

dag avond nacht L.t.n ... 
r•k•npunt l,..,., LT LA,>Wl LAr, lT LA, .... LAr, lT LA,>Wl dB(A) 

1llH6l lilB16l 1111'6J dlH6l dl'6J dl16J 
Oude B•emdsewea 1 28 52 26 40 25 53 35 
Oude Bffmdsewea 4 35 52 24 41 30 54 40 

Boswea 3a 29 46 22 28 23 42 33 

Vullinawea 4 3-'I 45 21 28 26 46 36 

50 meter noord 45 56 30 39 3• 56 46 

50 met•r oost 46 63 39 36 37 46 47 

50 meter :z:uid 35 40 34 32 32 40 '42 

50 meter wnt 35 61 26 49 27 61 37 

Tabel 5.2: rl'Sultatentabel 1nc1d.,ntele bedr1Jfss1tuatle 

da1 L..,. .. , 

rek•npunt L,..,., LT LA,NX dB(A) 

11161 dll6J 
Oude BHmdsewea 1 30 52 35 
Oude BHmdsewea 4 37 52 40 

Boswea la 32 46 33 

Vullinawea 4 35 45 36 
50 meter noord 46 56 46 

50 meter oost 50 63 50 
50 meter :z:uid 36 40 42 
50 meter wnt 38 61 38 

INOIRECTE: HINDER 

In de milteuwetaevinii wordt er neut"" beoordelfna van de iietutdsemlssie ten 1evol11e 

van de activtteiten blnnen de tnr1chtin11, ook 11evr111111d om Hn beoordelina van de acti· 

vitetten butten het terrein van de tnr1c:httn1, voor zover dit direct verband hHft met de 

aan· tn afvoerbewe11tn1tn voor de tnr1c:htin1 1ele1en aan de Oudt BMmdsew•a 2a te 

Heeswijk·Dinther. Oit vtrkffr dient, volaens de clrculalrt ll•oord•lins s•luidhind•r 

w•sv•rk••r In v•rband m•t v•rsunninsv•rl•nlns W•t Mili•u~h-.r (Minister van VROM, 

Stscr. 29 februari 1996, nr. 44 / Sc:hrikkelcirculaire), beoordHld teworden op basis van 

de equivalente aeluidsniveaus door de berekende etmaalwaarde te toetsen aan de voor· 

keurarenswaarde van 50 dB(A) en indien nood:z:akelijk 11eacht na bestuurlijke 1fw•1inlil 

ean de maximal• arenswearde van 65 dB(A). 

•• . . .. 
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De inrichttna ontsluit zich ten zuiden of noorden v1n het bedrijf. Met de berekenlna Is 

er van uitaea111n dat al het verkHr de wonina aan de Oude BHmdsewea 1 passHrt. De 

berekeninaen zijn uitaevo.rd overeenkomstia het MHt· •n r•lamvoorschrift W•sv•r· 

k••rslawaal 2002, rekenmethode I. 

Tabet 5.3: aantatlen vervoersbew~lngen passerend tanas Oude Beemdsew~ 1 

•• • . 

Acttvltelt bewe1tn1en per perlode 
opmerktn1 

d11 avond nae ht 
bestelauto ' 4 0 
personenauto 10 6 2 
tractor 0 0 0 
vr1chtw11•n 18 0 2 
Ucht• motorvoertuta•n (tmv) 16 10 2 totut 
mlddel:tWare motorvoertufa•n (mv) 0 0 0 totul 
%Ware motorvoertuiaen ('Zmv) 18 0 2 totul 
%Ware l1n1u1mrijdende motorvoertuia•n 0 0 0 (tmv 
11ntal lmv per uur 1,33 2,50 0,25 
aantal mv per uur 0,00 0,00 0,00 
aantal :mv per uur 1,50 0,00 0,25 
aantal 'ZmV~ eer UUr o.oo o.oo 0,00 

Met de berekenina is uitaeaaan d1t 11 het verkeer met nn snelhefd van 60 km per uur 

de wontna passHrt. Er Is aerekend met wqdektype 1: referentlewqdek. De reken

hooate is in de daaperiode op 1,5 meter• maaiveld eanaehouden en in de avond· en 

nachtperiode op 5,0 meter • maaiveld. Oe bodem tussen de wq en de wonina Is als 

akoestlsch hard beschouwd. 

Tabet 5.4: resuttatentabel tndtr~te hinder 

d11 avond nae ht !tmaatwaarde 
rekenpunt LAr,LT LAr,LT LAr,LT L.. .... 1 

d"Al 91.\! .,&> 416) 

Cude BHmdsewea 1 48 41 34 48 
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6. CONCLUSIES 

De berekende l1naetijdaemiddelde aeluidsnivnus v11n de represent11tieve bedrijfssitu11· 

tie in de d1a·, 1vond· en n1c:htperiode voldoen 111n de ric:htw111rde voor het oma•vinas· 

11eluld (40 dB(A) etmaalwurde) voor wit betreft de omli1111•nde aelulds11evoell11• objec:· 

ten, %Oils woninaen v1n derden. Het berekende l1naetijd11emidde\de 11eluidniveau op de 

rekenpunten welke op Hn afst1nd v1n 50 meter v1n de inrlc:htlnasarens %ijn a•leaen, 

over1Chrijden deze arensw111rde. Voor het rekenpunt Noord is dat 11edurende de d1ap•· 

riode, voor het rekenpunt Oost is dat aedurende de daa· en avondperiode en voor het 

rekenpunt Zuld Is dat 11edurende de nac:htperiode. O• beh1111lde aeluldslmmlssie op de:z:e 

punten beh11lt echter II"" waarde boven de 50 dB(A), overweaende dat dit a••n 11•· 

lufdsaevoelia• objec:ten betreffen wordt veraunnln11verlenin11 mogelijk geac:ht. 

De berekende maxlm1le aeluldsniveaus voldoen nlet aan de voorkeursarenswaarde v1n 

het L..r, LT+ 10 dB(A). De berekende w111rden voldoen wel 111n de 11rensw111rde v1n 70 

dB(A). Dit geldt nlet voor het rekenpunt West, hier wordt in de n1chtperlode het maxi· 

male aeluldsniveeu met 1 dB(A) overschreden. Overweaende dat dft ll"" aeluidsaevoe

lig object betreft wordt veraunninaverlening moaelijk aeecht. 

De indirect• hinder als 11evol11 van de verkHrsaantrekkende werkina v1n de inrichtina 

voldoet 111n de voorkeursar•nsw1111rde van 50 dB(A) etm1111l en is 11ls ver11unb1111r t• be· 

schouwen. 

De 1111naevraagde situatie kan voor wat betreft de akoestisc:he aspecten, met In acht· 

namina van bovenstaande afweginaen, als veraunb1111r warden geac:ht. 

•• . . 
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1. lnleiding 

Aanleiding voor het onderzoek naar de natuurwaarden is de uitbreiding/oprichting van een 
varkenshouderij aan de Oude Beemdseweg 2 te Heeswijk-Dinther, gemeente Bernheze. 
Daarbij is behoefte ontstaan aan inzicht in de aanwezige natuurwaarden en de mogelijke 
effecten op deze natuurwaarden. 

1.1 Geschiedenis 

Het bestaande bouwblok valt binnen de gemeente Bernheze. De gemeente Bernheze ligt in 
de provincie Noord-Brabant en is de naam voor de gemeente die is ontstaan in 1994 na een 
herindeling. De gemeente bestaat uit vijf verschillende plaatsen: Heesch, Nistelrode, 
Vorstenbosch, Heeswijk-Dinther en Loosbroek. 

Heeswijk-Dinther ligt temidden van velden en bossen. Groen in vele varieteiten: akkers, 
beken, dekzandvlakten en -ruggen. Het buitengebied van Bernheze kent verschillende 
landschappen. Dit komt door de manier waarop mensen het landschap zijn gaan bewonen 
en ontginnen. Vroeger lagen de enige bewoonde gebieden op de hogere gronden, zoals de 
Peelhorst en de dekzandruggen. Nu nog liggen hier aaneengesloten bebouwingslinten en 
verspreide nederzettingen te midden van grate aaneengesloten bosgebieden. 

De lager gelegen gronden werden later bewoond: de jonge ontginningen. Na de 
ruilverkavelingen ontstonden hier pas de verschillen. Ten noordwesten van Loosbroek 
ontstond een zeer open agrarisch landschap. Bij Berkt, Munnekens-Vinkel en Zoggel zijn de 
jonge ontginningen kleinschalig door verschillende beplantingen, waaronder bosschages en 
houtsingels. Dwars door de gemeente lopen van oost naar west de watergangen en beken. 
De belangrijkste zijn de Aa en de Leijgraaf. 

De uitbreiding vindt plaats aan de Oude Beemdseweg, ten noordoosten van de dorpskern 
van Heeswijk-Dinther. 

1.2 Probleemstelling 

Uitbreiding vindt plaats door het verwezenlijken van een nieuwe vleesvarkensstal aan de 
Oude Beemdseweg 2 te Heeswijk-Dinther, gemeente Bernheze. Om een indicatie te krijgen 
van de effecten die de nieuw te realiseren varkensstal heeft op de natuurwaarden binnen het 
plangebied, dienen de volgende vragen warden beantwoord: 

1. Welke wettelijk beschermde soorten komen in het plangebied voor? Welke status hebben 
deze soorten? 
2. Welke invloed heeft de geplande ingreep in het betreffende gebied op de beschermde 
soorten? 
3. lndien de duurzame staat van instandhouding van strikt beschermde soorten in gevaar 
komt, welk vervolgtraject dient dan doorlopen te warden? 
4. Voor welke beschermde soorten moet eventueel een ontheffing aangevraagd warden? 
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2. Actuele natuurwaarden 

De actuele natuurwaarden zijn in beeld gebracht op basis van bestaande 
inventarisatiegegevens van het Natuurloket en een orienterend terreinbezoek. De 
inventarisatie richt zich specifiek op 'bijzondere' soorten, namelijk soorten die in het kader 
van de Flora- en faunawet warden beschermd. Soorten zonder deze beschermingsstatus 
warden niet behandeld. In de regio zijn geen speciale beschermingszones aangewezen in 
het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Wei warden de kwetsbare, voor 
verzuringgevoelige gebieden beschreven. 

2.1 Gebiedskarakteristiek 

In het Streekplan Noord-Brabant (2002) zijn een aantal belangrijke beleidsregels 
geformuleerd die ook van toepassing zijn op de locatie Oude Beemdseweg. Daarbij kan 
onderscheid warden gemaakt in enerzijds de Groene Hoofdstructuur (GHS) en anderzijds de 
Agrarische Hoofdstructuur. De locatie aan de Oude Beemdseweg 2 maakt deel uit van de 
Groene Hoofdstructuur Landbouw. 

De locatie is gelegen in een verwevingsgebied van het Reconstructieplan Maas en Meierij. 
Maas en Meierij bevat 12.800 hectare ecologische hoofdstructuurgebied. Ongeveer 8.600 
hectare nieuwe natuur meet neg gerealiseerd warden. 
Er is sprake van een sterke versnippering in Maas en Meierij, veroorzaakt door het grote 
aantal infrastructurele elementen (ender andere de A2, A50, A59, N625 en N266). 
In een aantal gebieden zijn de cultuurhistorische relicten nog duidelijk herkenbaar in het 
landschap. 
Veel van de gebieden met hoge waarden zijn in agrarisch gebruik. 
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3. Onderzoekmethode 

3.1 Locatie plangebied 

Op 8 januari 2007 is de locatie ter plaatse ge"inventariseerd om te onderzoeken of het een 
zodanig belangrijke status heeft dat een aanvullend veldonderzoek noodzakelijk is. Dit 
onderzoek is uitgevoerd t.b. v. de Milieu Effecten Rapportage. Het plangebied voor het 
onderzoek, ten noorden van de stad Veghel, is in onderstaand kaartbeeld aangegeven. 

D Top2!5raster 
-Ecologische verbind ings:zones 
- Boringsvrije zona:s 
D Waterwingebied 

Figuur 1: Plangebied Oude Beemdseweg 2 te Heeswijk-Dinther. 

3.2 Procedure 

Om een goede indicatie van de natuurwaarden binnen het plangebied Oude Beemdseweg 2 
te krijgen, wordt het onderzoek in verschillende stappen uitgevoerd. 
Op basis van literatuuronderzoek is nagegaan of er wettelijk beschermde planten- of 
diersoorten in het plangebied voorkomen. Bij het Natuurloket en de provincie Noord-Brabant 
is gecontroleerd of aanvullende (actuele) gegevens verkregen kunnen warden. 
Na het literatuuronderzoek is een verkennend terreinbezoek gebracht aan het plangebied 
Oude Beemdseweg 2 te Heeswijk-Dinther. Hierbij is, op basis van de gegevens van het 
literatuuronderzoek, beoordeeld voor welke soorten het plangebied daadwerkelijk een 
geschikte habitat biedt en daarmee welke soorten er daadwerkelijk voor kunnen komen. 
Vervolgens zijn de mogelijke effecten op de verwachte beschermde soorten beschreven. 
Op basis van de doorlopen procedures zijn conclusies getrokken met betrekking tot 
eventuele negatieve effecten en/of obstakels inzake de Flora- en faunawet. 
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3.3 Waamemingen 

Het terreinbezoek heeft plaatsgevonden op maandag 8 januari 2006 om 15.00 uur in de 
middag. Het terreinbezoek is te voet verricht. Op verschillende punten in het plangebied zijn 
waarnemingen verricht. 
De ecologische factoren in de omgeving zijn met behulp van een digitale fotocamera 
gefotografeerd. Om de flora- en fauna te kunnen determineren, is gebruik gemaakt van eigen 
kennis en literatuur. 

In deze quickscan is gebruik gemaakt van de gegevens zeals die beschikbaar zijn bij het 
Natuurloket. Hierbij is uitgegaan van de resultaten die waargenomen zijn tijdens eerdere 
veldonderzoeken op die locatie. De resultaten van het Natuurloket bestaan uit het aantal 
beschermde en bedreigde soorten per kilometerhok. 
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4. Resultaat gebiedsbeschrijving 

4.1 Huidige gebiedskenmerken 

Het plangebied bevindt zich binnen de kilometerhokken x:164/y:408 en x:164/y:407, zoals in 
onderstaand figuur is aangegeven, aan de Oude Beemdseweg 2 te Heeswijk-Dinther 
(provincie Noord-Brabant). Het plangebied bevat enkele bebouwingen, waaronder 
bedrijfswoning en varkensstallen, gelegen in het buitengebied. 

Figuur 2. Kilometerhok x 164 / y 408 en x 164 I y 407 Oude Beemdseweg te Heeswijk-Dinther1 

De ligging van de inrichting heeft geen beschermde status in het kader van de Vogelrichtlijn, 
Habitatrichtlijn of de Natuurbeschermingswet. Wei maakt de ligging onderdeel uit van de 
Ecologische Hoofdstructuur. De Ecologische Hoofdstructuur (EHS), bestaand uit 
kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones, heeft betrekking op de 
inrichting. De locatie is gelegen langs de ecologische verbindingszone. 

In het streekplan is omgeving Oude Beemdseweg gekenmerkt als gebied met we1nig 
cultuurhistorische waarde en de indicatieve archeologische waarde is laag (IKAW laag). De 
natuurwet, de Monumentenwet en het Natuurbeleidsplan (NBP) zijn op de omgeving van het 
bedrijf niet van toepassing. 

In de omgeving van het bedrijf zijn geen natuurmonumenten, als bedoeld in de 
Natuurbeschermingswet aanwezig. Het bedrijf is gelegen nabij een leefgebied voor dassen, 
en in een struweelvogelgebied. 
Daarnaast ligt het bedrijf op een afstand van circa 900 meter van een boringsvrije zone en 
op een afstand van circa 2500 meter van een waterwingebied (open bare 
drinkwatervoorziening). 

1 
Het Natuurloket, Wageningen 
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In de directe omgeving van het bedrijf zijn enkele kleinschalige bosgebieden gelegen. Het 
dichtstbijzijnde bosgebied 'Hommelse hoeve' ligt op circa 100 meter ten westen van de 
inrichting. Dit bosgebied is gekenmerkt als een B-gebied. Het is tevens opgenomen in de 
Groene Hoofdstructuur en bevat 'historische green structuren'. Het bosgebied 'Bernisse 
hoeve' met daarbij de waterpartij 'Klepbeek' is gekenmerkt als A-gebied, een veer verzuring 
gevoelig gebied. Deze waterpartij ligt op een afstand van circa 2.100 meter t.o. v. de 
inrichting. 

4.2 Studie natuurwaarden 

In deze quickscan is gebruik gemaakt van de gegevens zeals die beschikbaar zijn bij het 
Natuurloket. 
Uit de resultaten van het Natuurleket blijkt dat de betreffende kilometerhekken recent 
slecht/niet onderzocht zijn voor de seertgroep vaatplanten (1 ). De soertgroep broedvogels is 
geed onderzocht (43-5), waarvan 43 seorten vallen ender de flora- en faunawet (streng 
beschermd) en 5 soorten op de Rode Lijst staan. De soortgroep dagvlinders ( 1) is ook geed 
onderzocht, waarvan 1 soort op de Rode Lijst veerkomt. De overige relevante seortgroepen 
reptielen, zoogdieren, amfibieen, libellen, vissen en overige ongewervelde zijn recent niet 
onderzocht. 

Het voorkomen van wettelijk beschermde soorten in het kilometerhek betekent niet dat deze 
soorten zich ook binnen de grenzen van het betreffende perceel bevinden. Het perceel 
omvat slechts een klein deel van het kilometerhok en daarmee ook een beperkt aantal 
verschillende biotopen en habitats. 

Het aantal beschermde en bedreigde soorten van beide kilometerhokken zijn opgenemen in 
enderstaande tabel. 

Tabel 1. Globaal schema verspreiding beschennde en bedreigde soorten 
RJplXrt•JC;t' voor hilvmclcrhck X: L64 I V.401 

Volledl!lhdd ondenoek: K ... rmee 
W«dt aangegeven of op ~si~ wn 
de 9~ buceken een vollediO 
ovenitllt is ta 11tl'WltC!lten van de 
soorten van de betrelfende 
'®l'tllroep. Een toellchtlng OI> 
deze categoriein klSlt u vinden 
onder.tan dee rapportage. 

Actualiteit: peJ" CITOell is 
Hn9eQevell uit wefke periode de 
gegevens zijn 0P94tlOmen. 

~i~~ • niet..an ~ng 
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4.3 Teneinbezoek 

Het plangebied is bezocht op maandag 8 januari 2007. In het plangebied zijn de volgende 
biotopen aangetroffen: 

• Bebouwing 
• Struikgewas en ruigte begroeiing 
• Grasland 
·Slaten 
• Bosgebied 

Bebouwing 
Het plangebied is het gebied tussen de Kampweg, Nistelrodesedijk en de Vorstenbosseweg 
in het centrale gedeelte van de gemeente Bernheze. De bebouwing bevindt zich 
voornamelijk ter plaatse van de Oude beemdseweg. Tijdens het terreinbezoek zijn geen 
belangrijke natuurwaarden aangetroffen. 
Er bestaat de mogelijkheid dat vleermuizen en/of steenuilen gebruik maken van de 
aanwezige bebouwing. Vleermuizen kunnen gebruik maken van gebouwen als (tijdelijke) 
verblijfplaats, kraamkolonie, paarplaats of overwinteringplaats. De verblijfplaatsen warden 
door vleermuizen geselecteerd op ondermeer hun temperatuur en de temperatuurgradient. 
Verblijfplaatsen kunnen zich op veel plaatsen bevinden a.a. ender (losse) dakpannen, in 
schoorstenen en spouwmuurgaten. 
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Afbeeldlng 1. Aanwezige schuilmogelijkheden aan de Cude Beemdseweg 2. 

De aanwezige dakbeplating en schuilmogelijkheden aan de Oude Beemdseweg 2 lijken 
geschikt voor vleermuisverblijfplaatsen. Er zijn kieren, gleuven en in- en 
uitvliegmogelijkheden aangetroffen. Er is geen spouwmuur aanwezig in de verschillende 
stallen, wat de kans op aanwezigheid van vleermuizen verkleint. 
Er zijn geen in- en uitvliegsporen van vleermuizen aangetroffen. Vleermuizen zijn strikt 
beschermde soorten en staan vermeld op de Habitatrichtlijn. 
Uit de bureaustudie komt niet naar voren dat in de kilometerhokken een strikt beschermd 
zoogdier is waargenomen. 

Struikgewas en ruigte begroeiing 
Struwelen en/of ruigtebegroeiing zijn matig tot weinig te vinden in het plangebied. Het 
plangebied bestaat met name uit grasland met enige begroeiing (voornamelijk tuin). 

In de bedrijfsgebouwen op het plangebied werden geen bezette nesten aangetroffen van a.a. 
de boerenzwaluw en de huismus omdat het terreinbezoek buiten het broedseizoen heeft 
plaatsgevonden. Deze soorten zijn eveneens niet in het plangebied aangetroffen. Er zijn 
geen beschermde plantensoorten aangetroffen. 

De biotoop lijkt niet geschikt voor algemene zoogdieren, zeals de das en egel. Wei lijkt de 
biotoop geschikt voor a.a. konijnen. 
In en random het plangebied zijn holen en graafsporen van het konijn gevonden. Nesten of 
sporen van uilen zijn in het plangebied niet aangetroffen. 

Onder de aanwezige bouwmaterialen op het terrein kunnen algemeen voorkomende muizen 
en spitsmuizen warden verwacht. Het gaat hierbij naar verwachting vooral om de algemene 
bosmuis, rosse woelmuis en huismus (overal waar dekking is). Deze dieren kunnen 
eventueel hermelijnen en wezels aantrekken, net als steenuilen. Aan de randen van het 
plangebied zijn verscheidene holen van veldmuizen gevonden (zie onderstaande 
afbeelding). Deze trekken predatoren aan zeals de torenvalk en kerkuil. 

Daarnaast zijn algemene niet beschermde insectensoorten aanwezig, zeals sprinkhanen en 
torren. Tijdens het terreinbezoek zijn geen dagvlinders of libellen waargenomen, dit vanwege 
ongunstige weersomstandigheden en het seizoen. De aanwezigheid van o.a. diverse 
akkerkruiden in het plangebied, is voor dagvlinders wel een aantrekkelijke bloemrijke plek. Er 
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zijn geen beschermde dagvlindersoorten aangetroffen tijdens het terreinbezoek en warden 
hier ook niet verwacht. 

Afbeelding 2: aanwezige holen van de veldmuis in plangebied 

Gras/and 
Het plangebied is omgeven door gras- en akkerland. De meeste gras- en akkerlanden zijn 
van elkaar gescheiden door sloten. De gras- en akkerlanden zijn voornamelijk bestemd voor 
de nodige voedselvoorziening. De graslanden bestaan voornamelijk uit verruigde 
soortenarme raaigraslanden met raaigras. Er zijn geen beschermde plantensoorten 
waargenomen. 

Flguur 3. Grasland aan de voor- en achterzijde plangebied Cude Beemdseweg 

Voor weidevogels vormen deze graslanden naar verwachting geen geschikte broedbiotoop. 
Dit vanwege regelmatig bewerken van het land. 

Slaten 
De sloten in het plangebied liggen voornamelijk droog. De sloten hebben een matige 
weelderige oever en vegetatie. De slootkanten bestaan voornamelijk uit gras en enkele 
ruigtebegroeiing. Er komt hier geen riet voor. 
De biotoop is langs de slootranden geschikt voor o.a. algemeen voorkomende muizen, 
konijnen, amfibieen en bunzings. Tijdens het terreinbezoek zijn geen van deze soorten 
aangetroffen. Wei zijn holen van konijnen en veldmuizen aangetroffen in het plangebied. 
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Bosgebied 
Tegenover het plangebied bevindt zich een bosgebied, wat wordt gekenmerkt als B-gebied. 
Dit bosgebied kan bestempeld warden als recreatie(bos)gebied. Het bosgebied wordt 
doorkruist door a.a. de lange afstandswandeling, de Mondriaan fietsroute, knooppunt 51 
regio Noord-Brabant fietsroute, trimbaan, een ruiterpad en wordt tevens gebruikt voor 
diverse (recreatie) motorcross. 

Het bosgebied bestaat voornamelijk uit Lariksen, enkele dennen, zomereiken en berken. 
Daarnaast zijn er tijdens het terreinbezoek enkele vogelsoorten als de grate bonte specht, 
houtduif, winterkoning, koolmees, vink, staartmees, mere! en kuifmees waargenomen. 
Sporen van konijnen en reeen zijn eveneens aangetroffen in het bosgebied. 

Afbeelding 3: Bosgebied aan overzijde plangebied 
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5. lngeschatte effecten 

5.1 Effecten op natuurwaarden 

De voorgenomen realisatie van een nieuwe varkensstal in het plangebied zal effect hebben 
op verschillende voorkomende of verwachte soorten. 

5. 1. 1 Aanwezige flora 

Plan ten 
Binnen het Natuurloket zijn de vaatplanten (1) slecht onderzocht, waarvan 1 soort valt ender 
de flora- en faunawet. Hoewel er weinig onderzoek heeft plaatsgevonden, is het niet zeker of 
deze planten wel of niet aanwezig zijn op deze locatie. 
In het plangebied zelf zijn tijdens het terreinbezoek geen vaatplanten en beschermde 
plantsoorten gevonden. Het ontbreken van vaatplanten heeft weer invloed op de 
aanwezigheid van vlinders, sprinkhanen, etc. 

Bo men 
Op de locatie zijn enkele bomen als meidoorn en zomereiken aangetroffen. Door de 
geplande ontwikkeling komt de instandhouding van de aangetroffen bomen niet tot 
nauwelijks in het geding. De aanwezigheid van bomen is een indicatie van de aanwezige 
vogel- en diersoorten. Bomen leveren een positieve bijdrage voor het voedselaanbod en de 
schuilmogelijkheden voor de aanwezige fauna. 

5. 1.2 Aanwezige Fauna 

In deze quickscan is gebruik gemaakt van de gegevens zoals die beschikbaar zijn bij het 
Natuurloket. Uit deze gegevens blijkt dat broedvogels redelijk tot goed zijn onderzocht. 
Tijdens het terreinbezoek zijn verschillende diersoorten en diersporen aangetroffen. 

Vo gels 
Alie vogels zijn beschermd in het kader van de Vogelrichtlijn. Werkzaamheden in en in de 
omgeving van het plangebied tijdens de broedtijd ( 15 maart -15 juli ) zullen sterke negatieve 
effecten hebben op de meeste vogetsoorten door vernietiging van broedplaatsen en 
verstoring van de reproductie. Werkzaamheden in deze periode zijn dan ook niet toegestaan. 

Volgens het broedvogelonderzoek komen er 48 broedvogels voor, waarvan 43 soorten vallen 
onder de flora- en faunawet (lijst 2 en 3) en 5 soorten als Rode Lijstsoorten warden 
gekenmerkt. 
Tijdens het terreinbezoek zijn er enkele vogelsoorten waargenomen. Binnen het plangebied 
is voornamelijk de grote bonte specht waargenornen. 
Buiten het plangebied, in het bosgebied (B-gebied) zijn de grate bonte specht, winterkoning, 
houtduif, koolmees, vink, staartmees, merel, sijs en de kuifmees waargenomen. Er zijn in de 
aanwezige bebouwing geen vogelnesten aangetroffen. 
De realisering van de nieuwbouw zal hierdoor waarschijnlijk geen nadelig effect hebben op 
a.a. de beschermde soorten. 

Doordat de uitbreiding aan de achterzijde van het plangebied plaatsvindt, wordt de afstand 
tot de in de directe omgeving en bosgebied aangetroffen vogels grater. Ondanks de 
uitbreiding, gaat de uitbreiding niet ten koste van deze vogelsoorten. 

Dagvlinders en insecten 
De aanwezigheid van de diverse soorten dagvlinders is een goede indicator van het 
betreffende milieu. De omstandigheden tijdens het terreinonderzoek van 8 januari waren niet 
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ideaal voor vlinders. De temperatuur was niet hoog, er stand een redelijke wind en het was 
niet zonnig. 
Tijdens het terreinbezoek zijn geen dagvlinders aangetroffen. Op het terrein zijn 
verschillende algemene insecten aanwezig. Geen van deze hebben een beschermde status. 

Amfibieiinlreptielen 
In de omgeving van het bedrijf is weinig tot geen oppervlaktewater aanwezig. De aanwezige 
sloten stonden vrijwel droog. De normale soorten zoals de Bruine kikker en pad kunnen zich 
in deze omgeving bevinden. 
Volgens de gegevens van het Natuurloket zijn de soortgroep amfibieen niet onderzocht. 
Tijdens het terreinbezoek is geen amfibie of reptiel aangetroffen. Dit komt mede ·door het 
ontbreken van oppervlaktewater op en rond het terrein. Hierdoor is er weinig voedselaanbod 
en schuilmogelijkheden voor dieren aanwezig. Al zijn er geen amfibieen en/of reptielen 
aangetroffen tijdens het terreinbezoek, wil dit niet zeggen dat zij zich er niet bevinden. 

Vissen 
Uit de gegevens van Natuurloket blijkt de soortgroep vissen niet te zijn onderzocht. In het 
plangebied is geen oppervlakte aanwezig. Aangezien de aanwezige sloten vrijwel droog 
stonden, wordt niet verwacht dater zich vissen binnen of in de nabije omgeving van het 
plangebied bevinden. 

Zoogdieren 
Tijdens het terreinbezoek is nauwkeurig gekeken naar de aanwezigheid van zoogdieren. Er 
zijn echter geen duidelijke sporen van zoogdieren aangetroffen, enkel reesporen zijn 
gevonden in het bosgebied tegenover het plangebied. De verwachting is dan oak niet dater, 
naast muizen en konijnen, zich erg veel zoogdieren op het terrein bevinden. 

In Nederland komen circa 16 verschillende vleermuissoorten voor. Daarvan komen 7 soorten 
redelijk vaak voor en 9 soorten vrij zeldzaam. Alie in Nederland aangetroffen 
vleermuissoorten zijn wettelijk beschermd. Voor 9 soorten geldt daarnaast dat deze zijn 
opgenomen op de Nederlandse Rode lijst van Bedreigde en Kwetsbare Zoogdieren. 

Tijdens de inventarisatie is geed gelet op de aanwezigheid van vleermuizen. Vleermuizen 
verblijven in de zomerperiode veelal in holle ruimtes van bomen. De habitat van vleermuizen 
zorgt ervoor dat ze afhankelijk zijn van de aanwezigheid van verschillende holtes. Ze 
overwinteren meestal in oude gebouwen, bijvoorbeeld in spouwmuren en scheuren, luiken 
en betimmering. 
Bij de aanwezige bebouwing was er sprake van enige holtes en kieren. Echter zijn er geen 
vleermuissporen in het plangebied aangetroffen. Hierdoor is niet te verwachten dat er een 
kolonie van vleermuizen aanwezig is. Dit sluit niet uit dat zij het terrain gebruiken als 
jachtterrein. 
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6. Conclusie en aanbevelingen 

De quickscan natuurtoets is gebaseerd op beperkte inventarisatiegegevens van derden, 
literatuuronderzoek en een verkennend terreinbezoek. 

Het plangebied maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. De Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS), bestaand uit kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en 
verbindingszones, heeft betrekking op de inrichting. De locatie is gelegen langs de 
ecologische verbindingszone. Uit dit onderzoek blijkt dat in het plangebied geen 
natuurwaarden aanwezig zijn. Oak blijkt dat het in gebruik nemen van het plangebied als 
locatie voor een vleesvarkensstal geen nadelige gevolgen zal hebben op de aanwezige 
natuurwaarden. In het plangebied zijn weinig struiken en planten aanwezig. Het plan om na 
realisatie een nieuwe beplanting aan te brengen kan een positief effect hebben op de 
natuurwaarden. 
Mitigatie en compensatie zijn door de geplande ontwikkeling niet aan de orde. 

De werkzaamheden brengen het voortbestaan van strikt beschermde soorten niet in gevaar. 
Omdat er verwacht wordt dat geen strikt beschermde vleermuizen in het plangebied 
voorkomen, zal de ingreep geen negatief effect hebben op vleermuizen en hun omgeving. 
Voor het merendeel van de aanwezige of te verwachten beschermde soorten zijn de effecten 
gering. Voor zoogdieren, amfibieen, vissen, insecten en planten zijn geen wezenlijke 
negatieve effecten te verwachten. 

Wei kan sprake zijn van lokale en tijdelijke effecten, met name in de aanlegfase. Om de 
risico's op verstoring van beschermde soorten in het plangebied te minimaliseren, wordt 
aanbevolen om voorafgaand aan de werkzaamheden het terrein te controleren op de 
aanwezigheid van beschermde soorten. Eventueel aangetroffen soorten dienen verplaatst te 
warden naar geschikt leefgebied in de omgeving. 

Er zijn geen significante negatieve effecten door de voorgenomen ontwikkeling aan de Oude 
Beemdseweg 2 te verwachten op de dier- en plantsoorten en typen die voorkomen binnen 
en/of aan de rand van het plangebied. Het plangebied heeft een niet zodanige status dat 
aanvullend veldonderzoek noodzakelijk is. 
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Bijlage 16: Toepassing bijproducten 
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1 lnleiding 

Op de locatie aan de Oude Beemdseweg 2 te Heeswijk-Dinther is dhr. de Bresser 
voornemens een varkensbedrijf op te richtten/uit te breiden met een totale capaciteit voor 
6460 plaatsen. Door deze omvang zal er brijvoedering worden toegepast waarbij mengvoer 
wordt gebruikt in combinatie met bijproducten uit de voedingsmiddelenindustrie. Dit verslag 
bevat algemene informatie over deze bijproducten, waar ze vandaan komen en waar ze voor 
gebruikt worden. Daarnaast staat er ook in vermeld hoe een voerkeuken is opgebouwd en 
algemene informatie hoe de techniek werkt. 

Hoofdstuk 1 
Hoofdstuk 2 
Hoofdstuk 3 
Hoofdstuk 4 

de hoeveelheid bijproducten, wanneer het bedrijf 100% operationeel is 
de productgroepen 
de kwaliteitscontrole 
de brijvoerinstallatie 
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Adviseur 

Hoofdstuk 1 de hoeveelheid bijproducten, wanneer het bedriif 100% operationeel is 

Maximaal te vervoeren hoeveelheid bijproducten 
In tonnen. 

Na realisatie van de plannen is het mogelijk 6460 vleesvarkens te houden, deze zullen 
worden gevoerd met 'brijvoer aangevuld met bijproducten. 

Het is niet mogelijk om het rantsoen bij varkens 100% te vervangen door bijproducten. In de 
praktijk komt men niet verder dan 50% van de ds (droge stof) in de startfase tot 50 kg 
lichaamsgewicht en 70% van de ds in de afmestfase. 

De totale hoeveelheid droge stof, die zal worden gevoerd zal liggen op maximaal 600 kg ds 
per dierplaats per jaar ( 3 rondes ). De totale hoeveelheid te voeren ds bedraagt hierdoor 
3876 ton. 

In de startfase nemen de biggen 44 kg ds op. Daarna wordt het aandeel bijproducten 
opgevoerd. Toepassing per jaar bij 50% vervanging wordt 22 kg ds vervoerd per ronde. Een 
gemiddeld bedrijf draait drie rondes per jaar x 6460 dieren = 426 ton ds in de vorm van 
bijproducten 

Afmestfase 600 kg ds -132 kg ds (startfase) = 468 kg ds ( 156 kg ds per ronde)nodig voor 
de afmestfase hiervan wordt maximaal 70% vervangen dus 328 kg ds per dierplaats de 
totale hoeveelheid in de vorm van bijproducten bedraagt hierdoor in de afmestfase 2119 ton 
ds. 

De totale hoeveelheid ds bijprodukten van de startfase en afmestfase bedraagt dus totaal 
2545 ton. 

Wil de aanvoer van 15000 ton bijproducten niet overschreden worden dan moet de 
gemiddelde ds van de aangevoerde bijproducten 17,0 % ds bedragen, mits het gehele jaar 
de maximale vervangingswaardes worden toegepast. 

Het ds gehalte van de bijproducten is afhankelijk van het soort bijproduct het prijsniveau, 
beschikbaarheid en het seizoen. Een gemiddelde ds van minder dan 17,0% ds zal ook niet 
gehaald worden. Daar komt bij dat bijproducten met een hoog ds gehalte interessanter zijn 
dan zeer natte producten. Er zullen dan ook droge producten gevoerd gaan worden zeals 
broodmeel/ koekjes meel etc. Gemiddeld liggen de meeste producten dan ook boven de 
17,0% ds. 

De meest toegepaste producten zullen zijn; 

Aardappelzetmeel ds 16-17% 
Verschillende soorten tarwezetmelen ds 20-25 % 
Tarwegist ds 25 % 
Broodmeel ds 90% 
Koekjesmix ds 90% 

De aardappelzetmeel mag door de voederwaarde van dit product nooit meer dan 20% van 
de ds in het rantsoen bedragen. 
De tarwezetmelen maken vaak meer 50% van de ds in het rantsoen uit. De rest wordt vaak 
opgevuld met de andere producten. Als je van de bovenstaande producten de ds-waardes 
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bekijkt, dan wordt een gemiddeld ds van 17,0 % nooit gehaald en dus worden er nooit meer 
dan 15000 ton bijproducten aangevoerd. 

06.06.152.01.hv MER 78 



Ex Ian 
Adviseur 

Hoofdstuk 2 de productgroepen 
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2.1 PRODUCTGROEP: TARWEZETMELEN 

Cateaorie 
Eigenschappen: 

Am yd in 
Amystar 
Bondatar 
C*Cerena 
Cora mi 
Hamino 
Heditar 
Kroner 
Latico 
Optitar 
Premium 
Proces 

Leveranciers 

Aandachtspunten 

Voordelen 

Opslag eisen 

Houdbaarheid 

Rantsoen eisen 

Brij Informatie Map, Versie 1. 0 
December 2005 

Kenmerken 
Zetmeel Suiker Eiwit D.s. 0/o pH Nippel 

- ++ + 19 - 21 3,5 - 4,0 Ja 

++ -- -- 20 - 22 2,8 - 3,5 Ja 
- + 0 23 - 25 3,2 - 4,5 Ja 

+ 0 0 18 - 23 2,5 - 3,5 Nee 
- ++ + 26 - 28 3,8 - 4,3 Ja 

+ - 0 8 - 11 3,0 - 3,5 Ja 
- ++ + 24 - 26 3,7 - 4,1 Ja 

+ - 0 7-9 3,0 - 3,3 Ja 
0 + 0 18 - 20 3,3 - 3,8 Ja 
0 0 0 22 - 24 3,0 - 3,5 Nee 

++ -- -- 18 - 20 3,0 - 3,5 Ja 
Onstaan tijdens de productie van glucose uit tarwekorrels 

• Beuker vochtrijke diervoeders B.V. 
• Bonda's veevoederbureau B.V . 
• Conabij B.V . 
• Duynie B.V . 
• Hedimix B. V . 
• Rined Fourages B.V . 
• Toontje Hendriks B.V . 

Zie opmerkingen 

• Homogeniteit brij 
• Zuur 

Zuurbestendige tank met roerwerk 

Minimaal 2 maanden 

Indien er meerdere tarwezetmelen gevoerd warden, totaal de 
volgende maxima le aandelen hanteren: 

• Biggen 7 15% d.s. 
• Zeugen (Dracht & Lacto) 7 35% d.s . 
• Vleesvarkens start 7 30% d.s . 
• Vleesvarkens tussen 7 35% d.s . 
• Vleesvarkens afmest 7 40% d.s . 

4 

Opmerking 

Zeer Hoag Natriumgehalte 
Geschikt voor jonge dieren 
Veel gebruikt voor nippelmixen 
Hoog natrium, relatief veel schommeling in pH 
Goed dragend vermogen 
Geschikt als stuurvloeistof, grote invloed op pH en smaak 

Geschikt als stuurvloeistof 

Mengsel C*Cerena + Bondatar (50/50) + melkzuur 
Geschikt voor jonge dieren 

Let op met zwavelzuur 

Voor de vervangingsnormen van de individuele 
tarwezetmelen, zie overzicht "Vervangingsnormen voor 
bijproducten " . 



PROCESSCHEMA TARWEZETMELEN 

Drogen 

Opschonen 

Brij Informatie Map, Versie 1.0 
December 2005 

Opschonen 

Vermalen 

Scheiding zetmeel/eiwit 

Zetmeel wassing Drogen 

5 



2.2 PRODUCTGROEP: ZUIVELPRODUCTEN 

Cateaorie 
Eigenschappen: 

Kaaswei 
Kwarkwei 
Lactose wei 
Voorconcentraat 
Wei permeaat 
Zuivelretourproducten 

Proces 

Leveranciers 

Aandachtspunten 

Voordelen 

Opslag eisen 

Brij Informatie Map, Versie 1. 0 
December 2005 

Kenmerken 
D.s.0/o pH Nippel 

3-6 30-40 Ja 
3-6 30-40 Ja 

60 - 70 40-50 Nee 
5-6 3,0 - 4,0 Ja 

30 - 60 4,0 - 5,0 Ja 
3 - 14 3,0 - 4,5 Afhankelijk van 

leverancier 
Zuivelproducten bestaan uit een mix van productierestanten, 
misproducties (smaak, kleur, viscositeit), spoelfracties, 
deelstromen (bijv. kaaswei) en retourproducten uit 
supermarkten. 

• Baks Logistiek B.V. 
• Bonda's veevoederbureau B.V . 
• Conabij B.V . 
• Hedimix B.V . 
• Malenstijn 
• Prof arm B. V . 
• Rined Fourages B.V . 

• Smimix Voeders B.V . 
• Toontje Hendriks B.V . 
• Van Triest Veevoeders B.V . 

• Product moet snel verzuren (door natuurlijk aanwezige 
melkzuurbacterien) of goed aangezuurd warden. 

• Gevoelig voor gisting . 
• Grotere variaties mogelijk . 

• Gezond 
• Smakelijk 
• Zuur 

Een zuurbestendige tank met roerwerk 
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Opmerking 

Bevat met name melksuiker en eiwit. 
Bevat melksuiker en nauweliiks eiwit. 
Pas op zout% 
Eiwit- energieverhouding ongeveer gelijk aan mengvoer. 
Waarde minder als gewone wei / Kan uit kristalliseren. 
Smaak, ds%, EW, eiwit en mineralengehalten kunnen pei 
vracht sterk verschillen. 

Per vracht de pH bepalen van vers product 



Categorie 
Houdbaarheid 

Rantsoen eisen 

Brij Informatie Map, Versie 1.0 
December 2005 

Kenmerken Opmerking 
Kaaswei, kwarkwei, voorconentraat: 2 weken 
Lactose wei, wei permeaat: 2 maanden 
Zuivel retourproducten: 2 weken aanhouden als richtlijn Sterk afhankelijk van soort product en leverancier 

Voor alle diercategorieen tot maximaal 7-8%. Voornamelijk Voor de vervangingsnormen van de individuele 
vanwege de wisselende samenstelling in natrium en eiwit. zuivelproducten, zie overzicht "Vervangingsnormen voor 
Ook het lage drogestofgehalte speelte hierin een belangrijke rol. bijproducten". 

7 



PROCESSCHEMA ZUIVELPRODUCTEN 

Verwerking 

Brij Informatie Map, Versie 1. 0 
December 2005 

Niet bruikbare kwaliteit 

Niet bruikbare kwaliteit 
Resten bij verwerking 

Mengen, koelen, zeven 

8 



2.3 PRODUCTGROEP: AARDAPPELVERWERKING 

Categorie 
Eigenschappen: 
Aardappelstoomschillen 
Puree steekvast 
Puree vloeibaar 
Voorgebakken frites 

Proces 

Leveranciers 

Aandachtspunten 

Voordelen 

Opslag eisen 
Puree 15-19% d.s. 
Puree 25-90% d.s. 

Voorgebakken frites 

Houdbaarheid 
Puree steekvast 
Puree vloeibaar 
Voorgebakken frites 

Rantsoen eisen 

Brij Informatie Map, Versie 1. 0 
December 2005 

Kenmerken 

Zetmeelrijk, d.s. 90% - 25 % 
Zetmeelrijk, d.s. 15% - 19 % 
zetmeel- en vetrijk d.s. 35% 

Uitgeselecteerde frites 
Begin proces en eindproces verwerking 

• Beuker 
• Hedi mix 

Resten plastic 
Opslag 

Goed bindmiddel jonge dieren 

Zuurbestendige silo met roerwerk 
Sleufsilo 

Sleufsilo 

Enkele maanden 
Enkele maanden 
4-6 mnd houdbaar 

Indien er meerdere aardappelproducten gevoerd warden, totaal 
de volgende maxi male aandelen hanteren: 

• Biggen (8-15 kg) -? 5% d.s. 
• Biggen (15-25 kg) -? 7,5% d.s . 
• Zeugen dracht -? 25% d.s . 
• Zeugen lacto -? 20% d .s . 
• Vleesvarkens start -? 12,5% d.s . 
• Vleesvarkens tussen -? 20% d.s . 
• Vleesvarkens afmest-? 25% d.s . 

9 

Opmerking 

Zie aparte tabel hoofdstuk 2.3.1 

Moeilijke producten (vooral frites) om op te slaan en goed 
te houden. Bederft snel als het in aanraking komt met 
lucht. 

Met plastic en zand afdekken, 

Bevroren frites kan aangereden warden, ontdooide frites 
kunnen niet aangereden warden. 
Luchtdicht afsluiten. 

Voor de vervangingsnormen van de individuele 
aardappelproducten, zie overzicht "Vervangingsnormen 
voor bijproducten" . 



1, 

2.3.1 PRODUCTGROEP·: AAR.DAPPElSTOOMSCHillEN 

Catego1·ie 
Eigenscha~lp~ni: 

Proces 

l~'!'veram::iei-r> 

ft..a.ndad1tspu111t1;·.:~11 

\foordeieo 

O~sMag ei:se111 

Brij Informatie Map, Versie 1.0 
December 2005 

K~.mmerk.en 

• d.s. 14-15% 
• ph 3,5 - 4 
• Zetmeelrijk 

Verwerking van aardappelen tot frites 
Gewassen en gestoomd -7 schil laat las + zetmeel ontsluit 

• Beuker 
• Conabij 
• Duynie 
• Hedi mix 
• Toontje Hendriks 
• Rined 
• Smimix 

Natuurlijke verzuring -7 te ver -7 azijnzuur 
Klei / A.s.-gehalte 
Wisseling tussen oud en nieuwe aardappelen 
Product niet uit opslag leveren 
Slecht vermoest 

Sten en 

Overgang oude aardappelen -7 nieuwe aardappelen 

Brijpool: 
Laag d.s. tenopzichte matrix vaak lager zetmeel 
Goed ontsloten 

Viscositeit 

Silo 
Niet roeren 
Pompen dicht bij opslag 
Als niet verpompbaar is -7 enzymen toevoegen door leverancier 

10 

O~merking 
Kwaliteit verschil -7 dikte schillen 

Per fabriek verschillende dikte schillen / schilmethodes 
Oak per seizoen verschil dikte schillen. 

Negatief op smaak, wijst op omzettingen 
Droog najaar -7 meer klei 
Product uit opslag verder verzuurd -7 smaakverschil 
Verzuurd en omzetting 
Storing installatie 
Test keukenzeef -7 Vz liter a.s.s. doorspoelen, veel rest -7 
slecht vermoest 

Steenvanger installeren 
Voornamelijk Franse a.s.s. 

Oude: dikkere schil, > zetmeel, > d.s. 
Nieuwe: dunnere schil, < zetmeel, < d.s. 

Pas op met aardappelstoomschillen uit opslag 

Positief op homogeniteit van de brij -7 voorkomt 
uitzakken. 

Kan wel ontmengen 

Goed gestoomd -7 meer zetmeel -7 hogere viscositeit. 



Cateqorie 
HoudbaarheM 

Rantsoen eisen 

Brij Informatie Map, Versie 1. O 
December 2005 

Kenmerlrnn Opmerking 
Enkele maanden 

maxima le aandelen: Houdt met het vervanging% rekening met eventuele 
• Biggen (8-15 kg) -7 2% d.s. (alleen goede kwaliteit) overige aardappelproducten. Zie overzicht 
• Biggen (15-25 kg) -7 2,5% d.s. (alleen goede kwaliteit) "Vervangingsnormen voor bijproducten" . 
• Zeugen dracht -7 15% d.s . 
• Zeugen lacto -7 7,5% d.s . 
• Vleesvarkens start -7 6% d.s . 
• Vleesvarkens tussen -7 10% d.s . 
• Vleesvarkens afmest -7 14% d.s . 

11 



PROCESSCHEMA AARDAPPELVERWERKING 

Sni1den tot moes 

snljwater 

Bezinken / ontslu1ten 

Brij lnformatie Map, Versie 1. 0 
December 2005 

Wassen/re1nigen 

Stomen onder druk 

Bostel machine 

Select1e van frites 
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2..4 PROOUCTGROEP: BROUWERIJPRODUCTEN 

Categorie 
E!genscha pp1?:n: 
Biergist 
Bierbostel 
Biergistconcentraat 
Voerbier 

Proces 

Leverancier~~ 

Aa11dachtS~)i!.llnten 
Biergist 

Bierbostel 

\IQordelen 
Bierbostel 
Voerbier 

Opsia9 eiset•1 
Biergist 

Bierbostel 
Voerbier 

Houdbaarheid 
Biergist 
Bierbostel 
Biergistconcentraat 
Voerbier 

Rantsoen eisen 

Brij Informatie Map, Versie 1.0 
December 2005 

Kenme~·lrnn 

d.s. 10-12 % Eiwitrijk 
d.s. 20-22 % Eiwit- en ruwecelstofrijk 
d.s. 25-28% 
d.s. 3-5% eiwitarm, energierijk 

Ontstaat tijdens de productie van bier. 

• Beuker 
• Conabij 
• Duynie 
• Hedi mix 
• Rined 
• Toontje Hendrikx 

Kan levende gistcellen bevatten 
Eiwitgehalte kan per fabriek sterk varieren 
Kan problemen geven bij spoelgoten 

Structuur -7 dragende zeugen 
Nippelwaardig 

Silo 
Regelmatig roeren 
Sleufsilo 
Silo 

Ongezuurd: 2 weken, aangezuurd: 4 weken 
enkele maanden 
1 maanden 
2 maanden 

Zeer varierend 
Producten zijn niet of nauwelijks te gebruiken bij biggen. 

13 

Opmer·lcing 

Geen alcohol, geen gistenactief 
Voornamelijk zomermaanden beschikbaar 

Belangrijk vaste fabriek en gegarandeerd vast eiwit 

Aanzuren van biergist heeft 2 dagen inwerktijd nodig. 
Gevoelig voor uitzakken 
Moeilijk inkuilen door laag zetmeel 

Voor de vervangingsnormen van de individuele 
brouwerijproducten, zie overzicht "Vervangingsnormen 
voor bijproducten". 



PROCESSCHEMA BROUWERIJPRODUCTEN 

Brij Informatie Map, Versie 1.0 
December 2005 

Kiemen 

Eesten 

Schroten 

Beslaan 

Klaren 

Koken 

Koelen 

Gisten 

Filteren 

Afvullen 

Bier 

T<irwegrics/ zctmcel 
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2.5 PRODUCTGROEP~ TARWEGISTCONCENTRAAT 

Cateqorie 
E~gensd1apil~'m: 

liJroce.s 

leveranders 

Aandachtspunten 

Voordelen 

Opslag eisen 

Houdbaarhe~d 

Rants;oen ei~l':ltl! 

Brij Informatie Map, Versie 1.0 
December 2005 

Kenmerke11 
d.s. 26 %, hoog eiwit 

Alcoholwinning uit tarwezetmeel 

• Prof arm 
• Hedimix 
• Bonda 

Nippelwaardig 

Zuur besendige silo 

2 maanden 

• Biggen (8- 15 kg) -7 0% d.s. 
• Biggen (15-25 kg) -7 2,5% d.s . 
• Zeugen dracht -7 3% d.s . 
• Zeugen lacto -7 6% d.s . 
• Vleesvarkens start -7 5% d.s . 
• Vleesvarkens tussen -7 7 ,5% d.s . 
• Vleesvarkens afmest -7 11 % d.s . 

Opmerking 

15 



PROCESSCHEMA TARWEGISTCONCENTRAAT 

Indikken 

Toevoegen gist 

Fermentatieproces 

Indampen 

? ,;•vere cilcol1ol 

Brij Informatie Map, Versie 1.0 
December 2005 

•.•. 1.,,,, 
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2.6 PRODUCTGROEP: BAKKERIJPRODUCTEN 

Categorle 
Eigenschappen: 

Proces 

Leveranciers 

Aandachtspunten 
Broodproducten 
Koekproducten 

Voordelen 

Opslag eisen 

Houdbaarheid 

Rantsoen eisen 

Brij Informatie Map, Versie 1.0 
December 2005 

Kenmerken 
• d.s. 65-67%, 
• d.s. 88-92% 
• ontsloten zetmeel 

(Uitpakken van) brood en koek met: 
• Een verst reken houdbaarheidsdatum 
• Vormfouten 
• Structuurfouten 
• Samenstellingsfouten 

• Beuker 
• Conabij 
• Hedi mix 
• Prof arm 

Verontrei niging 
Zoutgehalten 
Vetgehalten 

Ontsloten zetmeel 

d.s. 65% sleufsilo 
d.s. 90% voersilo 

8 maanden 

Let op hoog gehalte zout in het totale rantsoen 

Productstromen varieren teveel om vaste norm te geven. 

17 

Opmerking 

Te hard/zacht 
Smaakafwijkingen 

stukjes plastic en ijzer 
Hoog gehalte totaal rantsoen en variatie per product 
Kan sterk varieren per stroom 

Voor de vervangingsnormen van de individuele 
bakkerijproducten, zie overzicht "Vervangingsnormen 
voor bijproducten". 



2. 7 PRODUCTGROEP: VETPRODUCTEN 

Categorie 
Eigenschappen: 
Chips 
Ma"isenergie 
Plantaardig vet 

Proces 
Chips 
MaTsenergie 
Plantaardig vet 

Leveranciers 

Aandachtspunten 

Voordelen 
Chips 
Ma"isenergie 
Plantaardig vet 

Opslag eisen 
Chips 
Mai"senergie 
Plantaardig vet 

Houdbaarheid 

Rantsoen eisen 

Brij Informatie Map, Versie 1. 0 
December 2005 

Kenmerken 

D.s. 90 - 95%, veel ontsloten zetmeel en vet. 
D.s. 18 - 22%, pH 3,0 - 4,0, bevat vet en dextrose 
D.s. 35 - 42%, pH 4,0 - 6,0, Zeer hoog vetgehalte 

Uitgesorteerd product op kleur of formaat. 
Raffinage van glucose uit mais 7 zuivering van de suikerfractie. 
Verwerking van oliehoudende zaden. 

• Beuker 
• Duynie 
• Hedimix 
• Rined 
• Smimix 
• Toontje Hendrikx 

Producten kunnen op termijn ranzig warden (oxyderen). 

Zetmeel is goed ontsloten door bakproces 
Vet is goed verteerbaar 
Zeer constant, past in rantsoenen met zeer hoog EW 

Sleufsilo 
Zuurbestendige tank met roerwerk 
Zuurbestendige tank met roerwerk 

Enkele maanden 

Vetrijke producten kunnen maar in kleine hoeveelheden in het 
ranstoen opgenomen warden vanwege de hoge EW. 
Verder zijn vetten zeer smaakbepalend en dit kan negatief 
uitpakken. 

18 

Opmerking 

Nadelig op smaak, achteruitgang van kwaliteit 

Goed luchtdicht inkuilen 
Gistingsgevoelig door matige conservering 
Rustig roeren en niet te vaak 

Voor de vervangingsnormen van de individuele 
Vetproducten, zie overzicht "Vervangingsnormen voor 
bijproducten ". 



2.8 PRODUCTGROEP: SMAAK-/GEURSTOFFENINDUSTRIE 

Categorie 
Eigenschappen: 
Hedimol 
Uiensap 
Hedigist 

Proces 

Leveranciers 

Aandachtspunten 
Hedimol 

Voordelen 

Opslag eisen 

Houdbaarheid 

Rantsoen eisen 

Brij Informatie Map, Versie 1.0 
December 2005 

Kenmerken 

D.s. 10%, pH 3,6 - 4,5, veel vet, eiwit, ruwecelstof 
D.s. 5 a 7% 
Hoag eiwit en vet 

Tijdens de productie van geur- en smaakstoffen 

• Prof arm 
• Hedi mix 

Smaak wordt door varkens niet gewaardeerd 

Kan extra smaak geven aan het rantsoen 

Zuur bestendige silo met roerwerken 
Uiensap wordt warm aangeleverd 

Enkele weken 

Productstromen varieren teveel om vaste norm te geven . 

19 

Opmerking 

Constante samenstelling 
Wordt aangeleverd met een temperatuur van <60°C 

Kleine hoeveelheden voeren 

Voor de vervangingsnormen van de individuele 
geur-/smaakstoffen, zie overzicht "Vervangingsnormen 
voor bijproducten". 
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De kwaliteitscontrole wordt verstaan het in de hand houden van bederf. Dit kan ontstaan door de 
volgende micro-organisme: 

3.1 St:himn·H~is 

• Afbraak van suikers en eiwitten in koolzuurgas en water 
• Vaak productie van toxinen (Aspergillus en Fusarium) 
• Vruchtbaarheidsproblemen bij zeugen, staart en oorbijten bij vleesvarkens 
• Groeien in zuurstofrijke omgeving (toplaag) 
• Groei in relatief droge bijproducten (60-88% ds): CCM, brood, koekjes, chips en friet 
• Schimmel kan men pas zien bij meer dan 1.000.000 per gram 
• Opnameproblemen a.g.v. smaak en geur afwijkingen 
• Drage stof verliezen tot 20 % 
• GMP max norm: 10.000 per gram. Probleemniveau > 50.000 per gram 

3.2 Gisten 

• Afbraak van suikers en zetmelen tot koolzuurgas en water (soms alcohol) 
• Drage stof verliezen van 2 tot 40% 
• Door zeer explosieve groei, remming melkzuur bacterien 
• Gasproductie in leidingen, brijvoer en maag varken 
• Verteringsstoornissen (diarree) 
• Smaak en geur afwijkingen van brijvoer en voeropname problemen 
• Probleem niveau bijproducten >100.000, eindmengsels >1.000.000 
• Er zijn drie categorieen gisten. Een komt veel voor natte bijproducten, maar is geen 

ziekteverwekker. 

3.3 Enterobacterien 

• E-colie en salmonella zijn belangrijke pathogene vertegenwoordigers 
• Afbraak van eiwitten tot ammoniak en afvalstoffen (toxinen) 
• Smaak en geurafwijkingen van voer 
• Stankproblemen als gevolg van rotting 
• Voeropnameproblemen 
• GMP max norm 100, Probleemnivo: > 1000 per gram 
• 1 op 1000 Enterobacterien kan een salmonella zijn 

3.4 Me!kzuurbacterien 

• Omzetting van suikers en zetmeel in melkzuur, azijnzuur en propionzuur 
• Zelfconservering 
• Melkzuur bevordert smaak brijvoer, azijnzuur niet 
• Bijna geen energie verlies bij omzetting 
• Opbouw van positief flora in voormengsel en brijvoersinstallatie 
• Opbouw van positief flora in darmkanaal van dier 
• Langzame groeiers, gisten groeien sneller 
• Groeien met en zonder zuurstof 

Brij Informatie Map, Versie 1. 0 
December 2005 20 



:·LS Oxidatie van vetz:uren 

• Ranzig warden van vet 
• Snelheid ranzig warden is afhankelijk van samenstelling vet, zuurstaf water, metaalionen en 

temperatuur 
• Smaak en geurafwijking 
• Daling voedingswaarde 
• Vernietigen vetaplosbare vitamines (A en E) 
• Kunnen reageren met zwavelhaudende aminozuren zoals methionine en cystine 
• Anti-oxydant vaarkamt ranzig worden vet 

Brij Informatie Map, Versie 1. 0 
December 2005 21 



~;.6 O\l·erzkht: kwam:eitsconti-oles 

'lfJanneer 
.~ankoop 

Aankomst 

Tnjdens; rr:ip!•I;:~~ 

Verwerking 

Brij Informatie Map, Versie 1.0 
December 2005 

ControBepunt 
Dezelfde fabriek 

Houdbaarheid 

Voldoende voorradig 

Visueel 

Smaak 
Reuk 

Drogenstof 
PH 
Voederwaarde 
Visueel 

Smaak 
Reuk 
Varkens 

Aanmaken rantsoen 

Voeren 

Watertank 

Afwijking Spedficatie Frequent!e conb-<:le 
Constante samenstelling / 
kwaliteit 
Blijft het product van Dagelijks 
voldoende kwaliteit tijdens 
de opslag 
Weinig wisseling in 
rantsoen 
Verontreiniging Plastic I hout / steen ander Elke levering 

product 
Gisten / schimmels Schuim op het product, Elke levering 

Monsterpot staat bol 
Afwijkende smaak Elke levering 
Afwijkende geur Ammoniak > bederf Elke levering 

Vieze lucht > bederf 
Elke levering 
Elke levering 

Brijpool Eigen controle Enkele keren per jaar 
Gisten / schimmels Schuim op het product, Dagelijks 

Monsterpot staat bol 
Afwijkende smaak Ammoniak > bederf Dagelijks 
Afwijkende geur Vieze lucht > bederf Dagelijks 
Mestconsistentie Dagelijks 
Kleur Dagelijks 
Voeropname Daqelijks 
Gisten / schimmels Schuim op brij Dagelijks 

Aanslag in tank Wekelijks 
Gisten / schimmels Sissen van voerinstallatie Dagelijks 

Gisten / schimmels Aanslag / verontreiniging maandelijks aanzuren 
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4 BRIJVOI~RINSTALLA.TIE 

Een brijvoerinstallatie in globaal in te delen in 3 stukken: 

• Ops lag 
• Brijvoerkeuken 
• Circuit 

4.1 Opslag 

Allereerst is de keuze van de opslagmethoden afhankelijk van het soort producten dat men wil 
gaan voeren. Hierin onderscheiden we de volgende categorieen: 

• Vloeibare (bij)producten: 
o Betonnen bunkers 
o Polyester silo's 
o Metalen tanks 

• Droge (bij)producten): 
o Polyester silo's 
o Sleufsilo's 

• Stapel bare (bij)producten: 
o Sleufsilo's 

Algemene aandachtspunten m.b.t. opslag: 
• Inhoud en afmetingen 
• Bereikbaarheid 
• Zuurbestendigheid 
• Hittebestendigheid 
• Roerwerk (evt. met keerschotten) 
• Afsluiters en leidingen 
• Mangaten 
• Veiligheid 

Opslag vlotJibare (bij)producten 

B€tomH:in bunkers Polyester silo'$ f nrntale.n tanks 

Voordelen Nadel en Voordelen nadelen 

• Overzicht en • Goede coating is • Relatief snel te • Geen overzicht en 
controle op de noodzaak. plaatsen. controle op de 
(bij)producten. • Moet inpandig • Verplaatsbaar (bij)producten. 
• Betere controle op geplaatst word en: (indien nodig). • Geen goede controle 
(werking van) extra bouwkosten • Prijstechnisch op (werking van) 
roerwerk. a.g.v. meer relatief gunstig. roerwerk. 
• Eenvoudig te stalinhoud of extra • Moeilijk (zelf) te 
reinigen. overkapping. reinigen. 
• Compact, geen • Open constructie: • Aansluitingen gevoelig 
ruimteverlies tussen veiligheid, voor vorst, m.n. kleppen. 
bunkers. gasvorming, • Kan problemen geven 

bevuiling. vanuit welstand. 
• Niet verplaatsbaar. • Hittebestendigheid is 
• Relatief hoge een punt van aandacht. * 
investeri ngskosten. 

*: problemen m.b.t. h1ttebestend1ghe1d geldt a/leen voor polyester silo's en met voor meta/en tanks 
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Metalen tanks worden vaak 2e hands aangeschaft en zijn zeer geschikt om vloeibare (bij)producten 
in op te slaan. Punt van aandacht is dat hier standaard vaak geen roerwerk in zit. Ook goede 
aansluitingen zijn vaak niet aanwezig. Deze voorzieningen zullen op maat gemaakt moeten 
worden. 

Polyester ~ilo':s :Sleufsilo's 

Voordelen Nadelen Voordelen nadelen 

• Relatief snel te • Kan problemen • Grote • Extra investeringen: 
plaatsen. geven vanuit opslagcapaciteit -? - loader 
• Verplaatsbaar (indien welstand. gunstige prijs - voormenger 
nodig). • Alleen geschikt (bij)producten. • Meer aandacht 
• Prijstechnisch relatief voor producten met • Geschikt voor alle rondom hygiene 
gunstig. goede loopeigen- soorten producten (vermorsing). 
• Werkt hygienisch. Schappen. • Relatief lang • Meer kans op 
• Arbeidsextensief houdbaar. ongedierte. 

• Flexibel m.b.t. • Arbeidsintensief. 
hoeveelheden • Niet verplaatsbaar. 

Algemene aandachtspunten bij opslag in sleufsilo's zijn: 
• Kuilplaat: schoon en glad met voldoende afschot. 
• Voersnelheid: minimaal 1 meter per week. De afmetingen van de kuil dienen hierop aangepast 

te worden (hoogte en breedte). 
• Afsluiting aan de randen m.b.v. plastic stroken. 
• Goed aanrijden 
• Afhankelijk van het drogestofpercentage de kuil aanzuren. 
• Afdekzand op de plastic . 

Voormenger 

Het belangrijkste voordeel van een voormenger, is de mogelijk heid om stapelbare en 
gepelleteerde producten te kunnen verwerken in een brijvoerinstallatie. 
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4,2 Brijvoerkeuken 

Een brijvoerkeuken is globaal in onder te verdelen in 

• Aanvoerleidingen 
• Menger(s) 
• Afvoerleidingen 

Aanv()erleidingen 

Bij de aanvoerleidingen zijn de volgende punten van belang: 
• Per (bij)product een aparte aanvoerleiding. 
• Diameter 

o Indoseersnelheid 
o Viscositeit (bij)product 

• Lengte van de leidingen en nalooptijden 
• Plaatsing van de pomp: hierbij moet rekening gehouden warden met het feit dat de 

aanvoerleiding van de producten met de hoogste viscositeit het korste zijn. Dit i.v.m. de 
aanzuigkracht van de pomp. 

• Plaats van indoseren in de menger: Dit wil zeggen dat producten die het moeilijkste mengen, 
zo dicht mogelijk bij het roerwiel ingedoseerd dienen te worden. 

Menger(s) 

Het aantal en soort menger(s) dat gebruikt wordt, is afhankelijk van de volgende punten: 
• Voersysteem 
• Welke diercategorieen worden ermee gevoerd 
• Aantal ventielen dat gevoerd moet warden 
• Voersnelheid -? gelijktijdig mengen en uitdoseren. 

Afvoer 

Bij de afvoerleidingen zijn de volgende punten van belang: 

• Circuitlengte 
• Diameter circuit 

Een combinatie van bovenstaande argumenten be"invloeden de nauwkeurigheid van uitdoseren en 
de hoeveelheid restvoer. Verder bepaalt het, in combinatie met de drogestof van het voer, de druk 
die nodig is om het voer rond te pompen. Oak het aantal bochten en vervalstukken hebben invloed 
op de benodigde druk. 

Voor het berekenen van de leidinginhoud van 1 meter circuitlengte dient de volgende formule 
gehanteerd t e worden: 

3,14 * straal binnenmaat 2 * 1000 

Buis met een doorsnede van SO mm -? 1,S liter per meter 
Buis met een doorsnede van 63 mm -7 2,S liter per meter 

Rekenvoorbeeld: 

Doorsnede van het circuit is SO mm. 
De dikte van de wand is ongeveer 3 mm, dus de doorsnede binnenmaat is 44 mm 
(straal = 22 mm). 
3,14 * 22 2 * 1000 = 1.S19.760 mm3 = lSOO ml 
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Globaal zijn er een drietal brijvoersystemen te onderscheiden : 

• Conventioneel 
• Kolomvoedering 
• Restloos 
• Dubbelleiding 

Conventioneel 
De gehele leidinginhoud is continu gevuld met een soort brijvoer. 

Kolomvoederi ng 
Voersoort 1 wordt door voersoort 2 voortgestuwd, waarbij de kans op vermenging tussen de 2 
voersoorten aanwezig is. 

Restloos 
Het voer wordt door de leiding getransporteerd, door er een vloeistof (stuur- of procesvloeistof 
genoemd) achteraan te sturen. Bij restloze brijvoedering zijn het brijvoer en de procesvloeistof 
gescheiden door een separator (kunststof prop). Bij kolomvoedering is dit niet het geval. 

Dubbelleiding 
Er worden 2 voersoorten door 2 aparte leidingen getransporteerd. Deze voersoorten kunnen in alle 
verhoudingen in de trog uitgedoseerd warden. Dit voersysteem heeft dus de mogelijkheid om twee 
voeders traploos over te schakelen. 

Voor= en nadelen 

Eenvoud 
Nauwkeurio doseren 
Vermenging 
Aantal menqsels 
Eisen aan menghoeveelheid 
Oud veer 
Drogestof-oercentaoe 
Procesvloeistof 
Storinqsqevoeligheid I onderhoud 

Aantal resttanks 
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Eisenpakket van de trog: 
• Voldoende vreetbreedte (17 cm per big en 30 cm per vleesvarken) 
• Trogafscheiders 
• Mestbeugels achter aan de bak 
• Anti-morsrand zowel voor- als achterkant 
• Geen hoeken in verband met voerresten 
• Gemaakt van glad, sterk en goed te reinigen materiaal (Kunststof of RVS) 

Voor= en nadelen 

Aantal mengsels 
Eenvoud 
Ruimte 
Contra le 
Eneraiekosten 
Droqe stof % 
Verlies droqe stof 
Voeren 
• Beperkt 
• Onbeoerkt 
Hygiene / trogbevuilen 
Vermorsing 
Onderhoud I storing 
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RANTSOENBEREKENING 

Bij het berekenen van een rantsoen, dient met de volgende punten rekening gehouden te worden: 
• Beschikbare opslag voor natte en droge producten 
• Aanwezigheid van een voormenger 
• Gewenste drogestofgehalte van het mengsel 
• Gewenste voedingswaarden 
• Kwaliteit van de producten i.r.t. de diercategorie 
• Prijzen van de producten 

5,1 Drogestofgehalten 

Het gewenste drogestofgehalte van een brijvoerrantsoen is afhankelijk van: 
• Capaciteit van de installatie: 

o Lengte circuit 
o Capaciteit van de pomp 

• Diercategorie: 
o Dragende zeugen 
o Lacterende zeugen 
o Gespeende biggen 
o Vleesvarkens 

18-20% 
18-20% 
24-25% 
23-24% 

5,2 Water-voer verhouding 

In een brijvoercomputer staat veelal een afgeleide van het drogestofgehalte aangegeven in de 
vorm van zogenaamde mengverhoudingen. Het is erg belangrijk om.te weten of deze 
mengverhouding de water-voer verhouding of de water-drogestof verhouding aangeeft. Dit is per 
brijvoerinstallatie verschillend. 

De verschillende verhoudingen kunnen als volgt worden berekend: 

Water-voer verhoud i ng: 

88% d.s. 
----------------- - 1 kg voer 
d.s.% rantsoen 

Water-drogestof verhouding: 

100% d.s. 
----------------- - 1 kg drogestof 
d.s. % rantsoen 

Voorbeeld: 

Indien het rantsoen een drogestof heeft van 23%, dan heeft dit rantsoen een water-voer 
verhouding van: 

88% 
----- = 3,83 ~ d.w.z. dat 1 kg voer met 88% d.s. gelijk is aan 3,83 liter brij met 23% d.s. 
23% 

Deze 3,83 liter brij bevat dus 1 kg voer en 2,83 liter water -7 de water-voer verhouding bedraagt 
dus 2,83 : 1 

In bijlage 2 staat een omrekeningstabel van water-voer en water-drogestofverhouding ten opzichte 
van verschillende drogestofgehalten. 

Brij Informatie Map, Versie 1. 0 
December 2005 

29 



I 

, I, ~ .- -·· ' .• ! 

Droae stof Water: Voer 

17 

17,5 

18 

18,5 

19 

19,5 

20 

20,5 

21 

21,5 

22 

22,5 

23 

23,5 

24 

24,S 

25 

25,S 

26 

26,S 

27 

27,S 

28 

Brij Informatie Map, Versie 1. 0 
December 2005 

4,18 

4,03 

3,89 

3,76 

3,63 

3,51 

3,40 

3,29 

3,19 

3,09 

3,00 

2,91 

2,83 

2,74 

2,67 

2,59 

2,52 

2,45 

2,38 

2,32 

2,26 

2,20 

2,14 

. . ... . ' ' 

Water : Droge stof 

4,88 

4,71 

4,56 

4,41 

4,26 

4,13 

4,00 

3,88 

3,76 

3,65 

3,55 

3,44 

3,35 

3,26 

3,17 

3,08 

3,00 

2,92 

2,85 

2,77 

2,70 

2,64 

2,57 

33 




