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Samenvatting van het MER

Uitgangssituatie

De heer Schutte heeft nu een gemengd agransch bednjf met 62 melkkoeien, 44 stuks
vrouwelijk jongvee en 550 vleesvarkens aan de Brendeiweg 2 te Holten. Het bedrijf is
gelegen in een extensivenngsgebied. Uitbreiding van het bednjf is hierdoor niet meer
mogelijk. De ondernemer wil in de toekomst blijven beschikken over een levensvatbaar
bednjf. Aangezien dit niet op de huidige locatie kan is er gezocht naar een andere locatie om
verder te gaan met de varkenshouderij.

Gewenste Situatie

De heer Schutte beschikt aan de Russendijk te Holten over landbouwgrond die gelegen is in
het Landbouwontwikkelingsgebied. Op deze locatie wil hij een nieuwe varkenshouderij
opnchten voor 3060 vleesvarkens. Op het moment dat deze inrichting gereed is zal de ~ dJ
varkenshouderijtak aan de Brendeiweg 2 beëindigd worden. Wanneer de varkenshOUdenjtak\O-\~ ~ \
is afgestoten ontstaat er weer ruimte voor de grondgebonden veehouderij om uit te breiden. -: ,,):\J.

Op termijn wil de heer Schutte dan doorgroeien naar 120 melkkoeien en 80 stuks jongvee. \!. v l

Drie Alternatieven

Om te komen tot een accptabele bedrijfssituatie zijn voor de nieuwe locatie een dnetal
alternatieven bekeken.

. Voorkeursaltematief. Een Groen Labelsysteem met een water- en mestkanaal met

metalen dnekantroosters op het mestkanaaL.

. Meest ammoniakreducerend alternatief. Een Groen Labelsysteem met een
chemische luchtwasser van 95 % ammoniakreductie.

. Meest milieuvnendelijk alternatief. Een Groen Labelsysteem met een gecombineerde
luchtwasser. Deze wasser bestaat uit een chemisch wasgedeelte en een biologisch
wasgedeelte. Naast ammoniak wordt er bij deze wasser ook een flink aandeel geur
gereduceerd.

Elk systeem heeft zijn eigen voor- en nadelen. De voordelen van de luchtwassers zijn met
name de flinke reductie van ammoniak, geur en fijn stof. De nadelen van deze systemen zijn
het extra verbruik van energie, het opslaan en gebruik van zwavelzuur en het opslaan en
afvoeren van spuiwater. Daarnaast zit er een behoorlijk stuk techniek in. Dit vergt extra
kennis van de ondernemer om het systeem goed draaiende te kunnen houden.

De ondernemer heeft voor alle drie de alternatieven de voor- en nadelen op een rij gezet.
Uiteindelijk is de keuze gevallen voor het meest eenvoudige en goedkoopste systeem,
omdat dit systeem voldoet aan de geldende wetten en nchtlijnen op het gebied van
ammoniakuitstoot, emissie van geur en fijn stof. Bovendien is het systeem opgenomen in de
BREF en de milieulijst "Maatlat duurzame veehouderij 2008".

Ook speelt in deze specifieke situatie mee dat de ondernemer zijn intensieve bedrijfstak op
eigen kracht verplaatst van het extensiveringsgebied naar het landbouwontwikkelingsgebied.
Door het beëindigen van de varkenshoudenj aan de Brendeiweg en het oprichten van een
nieuwe locatie aan de Russendijk ontstaat er een afwaartse beweging van ammoniak van
het betreffende zeer kwetsbare gebied de "Zuurberg". De depositie op dit gebied neemt af.
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1. Projectgegevens

Algemeen:

TA Schutte
Brenderweg 2

7451 NV Holten

tel. 0548-366595
fax. 0548-366056
e-mail tonny-ina(1orange.nl

Locatie:

Russendijk ongenummerd
7451 NZ Holten
kadastraal bekend:
gemeente Rijssen-Holten, sectie i, nummer 409 en 410

Soort activiteit :

Oprichten vleesvarkenshouderij voor 3060 dieren in LOG

Categorie MER-besluit:

Categorie C.14

Bevoegd Gezag :

College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE Rijssen

Ondertekening:

TA Schutte
Holten, mei 2008
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2. Inleiding

In dit Milieueffectrapport wordt beschreven wat het plan van de heer Schutte inhoud om een
nieuw bedrijf op te richten in het landbouwontwikkelingsgebied aan de Russendijk te Holten.

Allereerst wordt uiteen gezet wat de probleemstelling, doel en de besluitvorming is. In
paragraaf 3.3 (besluitvorming) worden alle relevante regelingen en wetten beschreven die
het kader vormen waarbinnen het bedrijf en zijn activiteiten zich dienen te bewegen.

Vervolgens wordt beschreven wat de huidige vergunde situatie is, wat de voorgenomen
activiteit is en welke altematieven nader beschouwd zijn.

Daarna wordt de bestaande milieutoestand beschreven, in samenhang met de autonome
ontwikkeling en de milieugevolgen.

In hoofdstuk 5 worden de alternatieven vergeleken ten opzichte van de voorgenomen
activiteit.

Als afsluiting wordt aangegeven welke leemtes in informatie aanwezig zijn, wordt aandacht
besteed aan het evaluatieprogramma en eindigt het beschrijvende gedeelte van de
Milieueffectrapportage.

Aan het eind van het rapport zijn de bijlagen weergegeven, het grootste gedeelte daarvan is
op kaart dan wel in tabelvorm terug te vinden.

Conform de systematiek van de Wet Mileubeheer omtrent een Mileueffectrapport, is dit
rapport opgesteld volgens het Advies voor richtlijnen van het Milieueffectrapport, zoals
beschreven door de Commissie voor het MER op 26 oktober 2006.
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3. Probleemstellng, doel en besluitvorming

3.1 Probleemstellng

De aanvrager, T. Schutte, is agrarisch ondernemer die in de toekomst wil beschikken over
een levensvatbaar bedrijf. Het huidige bedrijf is gelegen aan de Brenderweg 2 te Holten.
Voor deze inrichting is een vergunning aanwezig voor 62 melkkoeien, 44 stuks jongvee en
550 vleesvarkens. Om over een levensvatbaar bedrijf te blijven beschikken is een uitbreiding
van het aantal melkkoeien en vleesvarkens noodzakelijk. Op de locatie aan de Brenderweg
is dit niet meer mogelijk gezien de ligging in het extensiveringsgebied. Het is zelfs wenselijk
dat de varkenstak uit dit extensiveringsgebied verdwijnt. De ondernemer wil graag met de
varkenstak verder, Vandaar dat hij op termijn, rond 2008, de varkenshouderij aan de
Brenderweg wil beëindigen als op de andere locatie de nieuwe vleesvarkensstal is
gerealiseerd. Dit alles op eigen kracht aangezien hij niet in aanmerking komt voor de
provinciale verplaatsingsregeling.

3.2 Doel

. Verkrijgen van een actuele milieuvergunning;

. Voldoen aan de eisen uit de IPPC-richtljn;

. Voldoen aan de eisen uit de Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij;

. Exploiteren van een gemengd agrarisch bedrijf op de langere termijn, waarbij de

rundvee- en varkenstak gespreid zijn over twee locaties.

Rekening houdend met de punten welke genoemd staan onder de hoofdstuk 3.1 zal
rekening gehouden worden met de wetten en regels op EU-niveau, landelijk niveau,
provinciaal niveau en gemeentelijk niveau.

3.3 Besluitvorming

Om de gewenste situatie tot stand te brengen is het noodzakelijk een definitieve beschikking
te krijgen in het kader van een aanvraag van een oprichtingsvergunning, artikel 8.1 van de
Wet Milieubeheer.

Naast dit besluit, moet er nog een wijzigingsprocedure van het bestemmingsplan voor het
verkrijgen van een bouwblok en het aanvragen van een bouwvergunning doorlopen worden.
De wijzigingsprocedure van het bestemmingsplan zal door de Gemeente Rijssen-Holten
worden uitgevoerd.
Wanneer alle procedures doorlopen zijn kunnen de bouwactiviteiten gestart worden.
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3.4 Europese regelgeving

3.4.1 MER-ncht/ijn

De aanvraag valt onder categorie C14, namelijk oprichting of uitbreiding van een inrichting
voor het mesten van varkens, als het gaat om 3000 of meer plaatsen voor vleesvarkens.
Dit maakt de aanvraag MER-plichtig, deze notitie beoogt de gemeente inzicht te verschaffen
in de beoogde uitbreiding en de gevolgen daarvan voòr het mileu.
De nieuwbouw van het varkens bedrijf is gepland op een locatie welke momenteel in gebruik
is als cultuurgrond. Noodzakelijk is dat er met een wijziging van de bestemming een
agrarische bouwperceel wordt gerealiseerd. De wijzigingsprocedure is op grond van het
Besluit MER, Plan-MER plichtig. De inhoud van een besluit-MER is vrijwel vergelijkbaar met
de inhoud van een plan-MER. Dit besluit-MER kan daarom ook fungeren als plan-MER.

De procedure is begonnen met een startnotitie waarna de MER-commissie richtlijnen heeft
uitgebracht voor het opstellen van dit MER.

3.4.2 Habitat, voge/ncht/ijn en Natuurbeschermingsgebieden (natura 2000)

In de directe nabijheid van het bedrijf bevinden zich geen Natura 2000 gebieden. Het dichtst
bijzijnde gebied is het Habitatgebied de "Borkeld". Dit gebied ligt op 4,1 km van de op te
richten locatie. Ook zijn er binnen een straal van 4 km geen vogelrichtlijn en
natuurbeschermingsgebieden aanwezig. Gezien de zeer grote afstand van meer dan 4 km
zijn er geen significante effecten te verwachten op deze gebieden.
Een overzichtskaart met de ligging van deze gebieden vindt u in bijlage 1.

3.4.3 /PPC

De IPPC richtlijn beoogt een ge"integreerde preventie en beperking van verontreiniging door
industriële activiteiten tot stand te brengen en zo een hoog niveau van bescherming van het
milieu in zijn geheel te bereiken.
Naast industriële activiteiten, is de ,richtlijn ook van toepassing verklaard op de grotere
pluimvee- en varkensbedrijven.

De volgende "installaties" vallen, na uitbreiding, onder deze richtljn, dit is uitgedrukt in
dierplaatsen voor de onderstaande diersoorten:

40.000 plaatsen voor pluimvee
2.000 plaatsen voor vleesvarkens (zwaarder dan 30 kg)

750 plaatsen voor zeugen

Middels de zogeheten BREF-documenten is vastgelegd welke stalsystemen voldoen aan de
criteria. Voor vleesvarkens is het stalsysteem, zoals beschreven bij de voorgenomen
activiteit één van de mogelijke systemen die voldoet aan BAT (Best Available Techniques).
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3.5 Landelijke regelgeving

3.5.1 F/ora- en faunawet

Sinds 1 april 2002 is de Flora- en Fauna wet van kracht. Met de Flora - en Faunawet (FF-
wet) is beoogd een geïntegreerd soortbeschermingsregime te creëren dat voldoet aan de
intemationale verplichtingen. Vanaf 23 februari 2005 is een wetswijziging van kracht
geworden waarbij de mogelijkheden verruimd zijn voor het verlenen van ontheffng!
vrijstellng van de verbodsbepalingen in het kader van de FF-wet. Dit geldt met name voor de
algemene voorkomende soorten.

De FF-wet kent een groot aantal verbodsbepalingen die samenhangen met ruimtelijke
ingrepen, plannen en projecten. Naast de verbodsbepalingen geldt er ook voor elk project de
zorgplicht. Dit houdt in dat: "ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn
handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora en fauna kunnen worden veroorzaakt,
verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voorzover zulks in redelijkheid kan worden
gevergd, dan wel maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd
teneinde die gevolgen te voorkomen of voorzover die gevolgen niet kunnen worden
voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of na te laten'.

Door Ecogroen Advies uit Zwolle is een Quickscan natuurtoets nieuwbouw uitgevoerd. Hierin
worden de effecten van het plan van de heer Schutte op de flora en fauna beschreven. Uit
deze Quickscan blijkt dat:

. Op basis van de ligging en aard van de ruimtelijke ingreep geconcludeerd kan

worden dat zij geen negatieve effecten hebben op de Habitatrichtljngebieden,
Vogelrichtlijngebieden of Beschermde natuurmonumenten in de omgeving. Ook zijn
er geen effecten te verwachten op de PEHS en natuurwaarden buiten de PEHS.

. In het plangebied geen beschermde plantsoorten of plantensoorten van de Rode Lijst

zijn aangetroffen of te verwachten.
. Er geen vaste verblijfplaatsen van vleermuizen zijn aangetoond.

. Verspreid in het gebied vaste verblijfplaatsen van enkele algemeen, laag

beschermde, zoogdiersoorten zijn aangetoond of te verwachten.
. De bouwlocatie en de directe omgeving mogelijk broedgebied voor enkele

vogelsoorten is.
. Laag beschermde amfibieënsoorten mogelijk in lage dichtheden overwinterend te

verwachten zijn.
. Er geen reptielen of beschermde ongewervelden en vissen zijn aangetoond of te

verwachten.
. Het aanvragen van een ontheffng annex art. 75 van de Flora - en faunawet niet

noodzakelijk is.

Het volledige rapport is separaat bijgevoegd.

3.5.2 Archeologie

In 1992 is het Verdrag van Malta ondertekend, de Nederlandse overheid heeft hier in 1998
haar goedkeuring aangegeven. Dat betekent dat er bij ruimtelijke plannen rekening
gehouden moet worden met het bekende en het nog niet bekende archeologische
"bodemarchief . Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de Indicatieve Kaart Archeologische
Waarden (IKAW). Deze kaart fungeert als toetsingskader bij de beoordeling van ruimtelijke
plannen.
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Uit het verkennend onderzoek naar de mogelijkheid van archeologische vondsten aan de
hand van deze IKAW kaart blijkt dat er een lage trefkans is ten aanzien van archeologische
waarden. In bijlage 15 is de betreffende kaart van de locatie Russendijk weergegeven.
Verder Archeologisch onderzoek is in onze ogen voor deze situatie dan ook niet nodig. Mede
ook omdat de heer Schutte al jaren eigenaar is van dit perceel en er hem geen
bijzonderheden met betrekking tot archeologie bekend zijn.

Daarnaast is er nog de meldplicht. Dit houdt in dat "indien er bij de bouw van de stallen
archeologische waarden worden aangetroffen u hiervan melding dient te maken, conform
artikel 47 van de Monumentenwet 1988". Hieraan zal gehoor gegeven worden, wanneer er
tijdens de bouwfase afwijkende zaken in de bodem gevonden worden.

3.5.3 Nota Ruimte

De Tweede en Eerste kamer der Staten-Generaal hebben op respectievelijk 17 mei 2005 en
17 januari 2007 ingestemd met de Nota Ruimte. Met de bekendmaking op 27 februari 2006
is de Nota Ruimte formeel in werking getreden.

In de Nota Ruimte is het nationaal ruimtelijk beleid vastgesteld tot 2020, waarbij de periode
2020-2030 geldt als doorkijk naar de lange termijn. De Nota Ruimte is een strategische nota
op de hoofdlijnen, waarin rijksverantwoordelijkheden en die van anderen helder zijn
onderscheiden. Decentralisatie staat centraal: vele zaken worden overgelaten aan het
provinciaal en gemeentelijk bestuur.

De gebieden en netwerken die het kabinet van nationaal belang acht, vormen samen de
nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur. Daar streeft het rijk in het algemeen naar een hogere
kwaliteit. Met betrekking tot water, natuur en landschap bestaat de nationale Ruimtelijke
Hoofdstructuur uit de grote rivieren, het IJsselmeergebied, de kust, vogel- en
Habitatrichtlijngebieden en natuurbeschermingsgebieden, de Ecologische Hoofdstructuur en
robuuste ecologische verbindingen, werelderfgoederen en nationale landschappen. De op te
richten locatie van de heer Schutte ligt in geen van deze genoemde gebieden van de
nationale Ruimtelijke hoofdstructuur.

3.5.4 Wet Ammoniak en veehoudenj

De Wet ammoniak en veehouderij (lav) is het toetsingskader als het gaat om ammoniak
emissie uit veehouderijen. De Wav stelt als eis dat nieuwbouw van dierenverblijven moeten
voldoen aan maximale emissiewaarden in kg NH3 per dierplaats per jaar. Op 28 december
2005 is het besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij bekend gemaakt. Het besluit is
op 1 april 2008 in werking getreden. In de gewijzigde Regeling ammoniak en veehouderij,
(Rav) gepubliceerd op 14 mei 2007, zijn de maximale emissiewaarden vastgelegd.

Op basis van het besluit huisvesting wordt de maximale emissiewaarde per vleesvarken op
1,4 kg NH3 per jaar gesteld. Het huisvestingssysteem dat in het voorkeursalternatief wordt
toegepast heeft een emissiefactor van 1,0 kg NH3 per dier per jaar en voldoet dus aan de
norm.

Op grond van de Wav moet een vergunning voor het oprichten van een inrichting worden
geweigerd, wanneer de op te richten inrichting geheel of gedeeltelijk is gelegen in de 250
meter zone van een kwetsbaar gebied.
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Het eerste kwetsbare gebied is gelegen op 1100 m van het op te richten bedrijf van de heer
Schutte. Vanuit de Wav is deze oprichting dan ook mogelijk. In bijlage 1 is een kaart met
daarop de kwetsbare gebieden bijgevoegd.

Naast de Wav moet deze aanvraag in het kader van de IPPC getoetst worden of er geen
belangrijke 'verontreiniging' wordt veroorzaakt. Hiertoe moet de depositie op de voor
verzuringsgevoelige gebieden in de omgeving in kaart gebracht en beoordeeld worden. Het
dichtst bijgelegen zeer kwetsbare gebied is de "Zuurberg" .

3.5.5 Directe ammoniakschade

Naast indirecte schade door vermesting en verzuring van natuurgebieden, kan
ammoniakdepositie op bepaalde gewassen leiden tot directe ammoniakschade. Uit
onderzoek van het AB-DLO te Wageningen is gebleken dat met name kasgewassen,
fruitteelt en coniferen als gevoelig voor directe ammoniakschade kunnen worden
aangemerk. Andere gewasgroepen lopen een verwaarloosbare kans op schade.
Directe ammoniakschade doet zich alleen op zeer korte afstand van een emissiepunt voor,
Voor de gevoelige planten is een afstand van 50 meter noodzakelijk. Voor mindere gevoelige
planten is een afstand van 25 meter voldoende. In de directe omgeving, minder dan 50
meter van het emissiepunt van het bedrijf bevinden zich geen gevoelige gewasgroepen.

3.5.6 Wet geurhinder

De Wet geurhinder en veehouderij CNgv) vormt het toetsingskader voor geur vanwege
dierenverblijven van veehouderijen bij vergunningenverlening. Voor toetsing van
veehouderijbedrijven aan de Wgv wordt gebruik gemaakt van het verspreidingsmodel V-
Stacks vergunning. Binnen deze wet wordt er onderscheid gemaakt in concentratiegebieden
en niet-concentratiegebieden. Verder wordt er een verdeling gemaakt naar binnen en buiten
de bebouwde kom.
In de Regeling geurhinder en veehouderij is per stalsysteem aangegeven welke
geuremissiefactor gebruikt moet worden.

Met behulp van het verspreidingsmodel bij de Wet Geurhinder en veehouderij wordt voor
bepaalde diercategorieen waarvan geuremissie per dier is vastgesteld het aantal
dierplaatsen omgerekend naar odour eenheden per kubieke meter lucht. Voor de overige
diersoorten die niet omgerekend kunnen worden in odour eenheden zijn rechtstreeks aan te
houden afstanden vastgesteld. De afstand moet worden gemeten tussen het emissiepunt
van de stallen en het dichtstbijzijnde geurgevoelige object.
De geurgevoelige objecten worden ingedeeld in 3 verschillende onderdelen. Hieronder ziet u
de verdeling volgens de Wet geurhinder en veehouderij.

a. Het gebouw is bestemd voor menselijk wonen of menselijk verblijf.
De locatie moet in het bestemmingsplan een functie hebben voor wonen of verblijf.

b. Het gebouw is blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt
voor menselijk wonen of menselijk verblijf.

c. Het gebouw wordt permanent of regelmatig gebruikt voor menselijk wonen of
menselijk verblijf.
Het accent ligt op de totale lengte van het feitelijke verblijf gedurende een bepaalde
tijdseenheid (meestal een jaar).
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In artikel 3 van de Wgv wordt aangegeven wat de maximale geurbelasting in odour units per
kubieke meter lucht mag bedragen op de geurgevoelige objecten in de omgeving. De locatie
van de heer Schute ligt binnen een concentraliegebied en buiten de bebouwde kom. De
maximale geurbelasting voor de geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom is 14,0
odour units per kubieke meter lucht en 3 odour units per kubieke meter lucht binnen de
bebouwde kom.

3.6 Provinciale regelgeving

3.6.1 Streekplan 2000+.

Het perceel aan de Russendijk maakt op basis van het streekplan 2000+ deel uit van de
groene ruimte. De groene ruimte is op de functiekaart bij het Streekplan 2000 + verdeeld in
een viertal zones. Het perceel aan de Russendijk ligt op basis van het streekplan in zone i. In
zone i is de hoofdkoers landbouw en zijn er mogelijkheden voor uitbreiding en (her)vestiging
van landbouwbedrijven.

3.6.2 Begrenzing Ecologische Hoofdstrctuur

Op 3 februari 2004 heeft Gedeputeerde Staten van Overijssel het besluit tot vaststellng van
de Ecologische Hoofdstructuur genomen. Een kopie van het relevante deel van de kaart
vindt u in bijlage 1. . .
De afstand van het bedrijf tot het dichtstbijzijnde zeer kwetsbare gebied bedraagt 1,100
meter.

3.6.3 Reconstructie Salland en Twente

Volgens de Reconstructiewet concentratiegebieden zijn de reconstructiegebieden in te delen
in drie soorten zones of gebieden: landbouwontwikkelingsgebied, verwevingsgebied en
extensiveringsgebied. Het perceel van de heer Schutte aan de Russendijk maakt op basis
van het Reconstructieplan Salland-Twente deel uit van het landbouwontwikkelingsgebied. De
hoofdlijn in het landbouwontwikkelingsgebied is:

De intensieve veehouderij een duurzaam perspectief op bedrijfsontwikkeling geven,
uiteraard binnen de geldende wettelijke randvoorwaarden;
Uitbreiding van andere functies, zoals (verspreide) woningen en recreatie en toerisme,
die de ontwikkeling van de intensieve veehouderij beperkingen kunnen opleggen, zo veel
mogelijk tegengaan.
Ruimte bieden voor de uitbreiding van bestaande intensieve veehouderijbedrijven en
nieuwvestiging van intensieve veehouderij toestaan.
De ontwikkeling van andere landbouwuncties ruimte bieden en waar mogelijk stimuleren.

Bij de aanwijzing van landbouwontwikkelingsgebieden is rekening gehouden met rijks- en
provinciaal beleid. De landbouwontwikkelingsgebieden liggen in principe in de
streekplanzones I en 11. Er liggen geen landbouwontwikkelingsgebieden in
grondwaterbeschermingsgebieden, Habitatrichtlijn-, Vogelrichtlijn- en
Natuurbeschermingswetgebieden, binnen 250 meter van dorpen en steden, in grootschalige
recreatiegebieden, in toekomstige stedelijke uitbreidingen en binnen 1000 meter van voor
verzuring gevoelige gebieden volgens de Wet ammoniak en veehouderij.

Volgens de Reconstructiewet is een landbouwontwkkelingsgebied een ruimtelijk begrensd
gedeelte van een reconstructiegebied met het primaat landbouw dat geheel of gedeeltelijk
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voorziet, of in het kader van de reconstructie zal voorzien, in de mogelijkheid tot uitbreiding,
hervestiging of nieuwvestiging van intensieve veehouderij. De ontwikkeling van duurzame
intensieve veehouderij staat in deze zone voorop.

Voor de vestiging van een nieuw intensief veehouderijbedrijf zijn landbouwontwikkelings-
gebieden zoekgebieden. Voor ieder initiatief voor vestiging is een beleidsafweging
noodzakelijk en zullen de vereiste wettelijke procedures moeten worden gevolgd.

Het plan van de heer Schutte past uitstekend binnen het Reconstructieplan. Het is een
geschikte locatie om een varkenshouderij op te richten en in de toekomst ook verder uit te
breiden.
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3.7 Gemeentelijke regelgeving

3.7.1 Bestemmingsplan Buitengebied Holten

Perceel i nummer 409/410 maakt deel uit van het bestemmingsplan Buitengebied Holten en
heeft de bestemming agrarisch gebied (zonder agrarisch bouwperceel). De gronden op de
bestemmingsplankaart aangewezen als "agrarisch gebied" zijn bestemd voor de uitoefening
van het agrarisch bedrijf. De bouwmogelijkheden binnen deze bestemming zijn beperk. De
bouw van de door de heer Schutte gewenste varkensschuur is zonder wijziging van het
bestemmingsplan niet mogelijk.

In artikel 4 onder E lid 1 a sub 2 is een mogelijkheid opgenomen om met toepassing van
artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening de bestemming "agrarisch gebied" te
wijzigen in de bestemming "agrarische bedrijfsdoeleinden" ten behoeve van vestiging van
nieuwe, op redelijke termijn volwaardige of verplaatsing van bestaande bedrijven, met dien
verstande dat de oppervlakte van het bouwpercel ten hoogste 1,5 hectare bedraagt en de
bevoegdheid niet van toepassing is voor de gronden die op de kaart zijn aangeduid met
"waterwindoeleinden (dubbelbestemming)" en "nieuwvestiging uitgesloten".

Ter beoordeling van de toelaatbaarheid van de wijziging vindt een evenredige
belangenafweging plaats. Hierbij wordt er rekening gehouden met; de uitvoerbaarheid,
waaronder begrepen de mileutechnische uitvoerbaarheid en toelaatbaarheid, de
landschappelijke inpasbaarheid en de mate waarin de belangen van de gebruikers enlof
eigenaren van de aangrenzende gronden enlof nabij gelegen agrarische bedrijven, alsmede
de waarden en functies van de gronden welke het plan beoogt te beschermen, door de
gebruiksverandering worden geschaad.

Het vaststellngsbesluit van het wijzigingsplan moet ter goedkeuring aan Gedeputeerde
Staten worden aangeboden. Gezien de directe doorwerking van het Reconstructieplan ten
aanzien van de aanwijzing van de LOG gebieden en de verplichte implementatitie hiervan in
het Bestemmingsplan Buitengebied, is de benodigde bestemmingswijziging naar agrarisch
bouwperceel feitelijk zonder meer mogelijk.
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4. Voorgenomen activiteit en alternatieven.

4.1 Algemeen

Zoals reeds eerder is aangegeven gaat het om nieuw vestiging in het
landbouwontwikkelingsgebied van een bedrijf voor 3060 vleesvarkens plaatsen.

Voor het houden van deze aantallen varkens zal de volgende stal gebouwd worden:

De nieuwe stal bestaat uit 17 afdelingen van elk 180 vleesvarkens, 1 ziekenboeg, ruimte
voor berging, kantoor en hygienesluis. De stal heeft een Groen Label systeem op hokniveau
middels een water en mestkanaal met een bolle vloer (GL nr BB 97.07.056v2). De
milieutekening geeft een duidelijke visuele weergave van deze stal.

Op basis van toekomstige wettelijke welzijnseisen is de benodigde leefruimte van 0,8
m2 per dierplaats. In de nieuw te bouwen stal is de vloer oppervlakte 2580 m2 (incl.
ziekenboeg).
De ruimte die nodig is voor controle- en aflevergangen, luchtinlaat, hygienesluis,
kantoor en berging is circa 25%. De stal is 107,24 meter lang en 31,48 meter breed,
de totale oppervlakte is 3375 m2.
De nokhoogte van de stal is 8,34 meter en de zijwandhoogte is 2,75 meter.
De ingaande stallucht wordt geconditioneerd, middels een luchtinlaat via de bolle
vloer. De uitgaande stallucht gaat via een centraal afzuig kan aal met het emissiepunt
aan het eind van de stal in de nok. De ventilatie is frequentiegeregeld en wordt
aangestuurd via een klimaatcomputer.
De mestopslag is deels onder de stal en deels buiten de stal. Via een
rioleringssysteem wordt de mest afgevoerd naar buiten de stal. Buiten de stal wordt
de mest met behulp van een mestpomp in de silo gepompt.
Aan de voorzijde van de stal worden polyester mengvoersilo's geplaatst voor de
opslag van het veevoer. Naast de stal komt een sleufsilo voor de opslag van droge
bijprodukten, bijvoorbeeld CCM (Corn Cob Mix). In de stal wordt een kegelmenger
geplaatst voor het bijmengen van droge bijprodukten. Via een computergestuurde
droogvoerinstallatie wordt het mengvoer en de droge bijprodukten gemengd en
getransporteerd naar de voerbakken in de afdelingen.

Woning

De ondernemer wil in eerste instantie de bestaande bedrijfwoning op de huidige locatie
blijven bewonen. Wanneer de bedrijfsopvolger oud genoeg is om op zichzelf te gaan wonen,
zal er een bedrijfswoning bijgebouwd gaan worden.

4.2 Productieproces

Het productieproces komt, technisch gezien, neer op het produceren van varkensvlees voor
de menselijke consumptie.

De vleesvarkens worden gehouden in de nieuw te realiseren stal. De dieren worden
aangekocht op een leeftijd van ca. 9-10 weken. Ze worden gehuisvest in groepen.
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De biggen worden opgelegd op een begingewicht van circa 23 kg. Na een groeipenode van
ongeveer 16 weken worden de slachtrijpe varkens afgeleverd op een gewicht van rond de
112 kg levend gewicht. De dieren worden met volle vrachten geleverd aan de slachtenj.
Voor de gewichtstoename van 89 kg groei is er:i 240 kg voer per dier nodig. De totaal
benodigde hoeveelheid voer op jaarbasis voor de varkens bedraagt ca. 2200 ton. De
aanvoer van mengvoer gebeurt met volle bulkauto's van het mengvoerbednjf, de aanvoer
van CCM gebeurt in het najaar door de loonwerker en met eigen mechanisatie.

Het drinkwater voor het vee wordt middels een eigen bron gewonnen, welke ruim kan
voorzien in de behoefte. Gemiddeld zal er per jaar circa 4750 m3 verbruikt worden als
drinkwater.

Tijdens de mestpenode is er sprake van een sterfepercentage van tussen de 1 en 2%. De
gestorven dieren worden als kadavers afgevoerd door Rendac. De opslag van kadavers, tot
dat ze opgehaald worden van het bednjf, vindt plaats in de mobiele kadaveropslag. De
kadavers worden op de dag van ophalen naast de toegangsweg van het bednjf gezet, zodat
de vrachtauto van Rendac niet op het erf hoeft te komen.

De mest die geproduceerd wordt op dit bedrijf wordt opgeslagen in de overdekte mestopslag
onder stallen en in de mestsilo naast de stal. Globaal is dit 0,35 m3 per afgeleverd
vleesvarken. De totale productie op jaarbasis bij 2,9 ronde per jaar is ca. 3300 m3 mest,
inclusief schrobwater.

De benodigde lucht voor de dieren wordt middels ventilatoren per afdeling geregeld al naar
gelang de behoefte aan luchtverversing*. Dit geheel inclusief verwarming (mobiele heater)
wordt computergestuurd geregeld in combinatie met een .freq'uentieregelaar. Daarnaast
wordt er een alarm en een noodstroomaggregaat geïnstalleerd voor eventuele calamiteiten.

* De lucht wordt via de spouwmuur naar binnen geleid om via de bolle vloer onder het
waterkanaal door in de voergang te komen. Op deze manier komt er altijd verse lucht bij de
dieren en is de behoefte per dier lager; circa 60 m3/dier. Traditioneel:
80 m3/dier.

4.3 Alternatieven

In de Regeling Ammoniak en Veehouderij (Rav), gepubliceerd op 14 mei 2007 in de
Staatscourant, staan een scala aan stalsystemen die voor de geplande bednjfsopzet als
mogelijke altematieven kunnen dienen. In deze paragraaf worden de voorgenomen activiteit,
het altematief met een chemische luchtwasser (95% reductie) en het Meest
Milieuvriendelijke altematief (MMA) beschreven en vergeleken.

4.3.1 Voorgenomen activiteit

De voorgenomen activiteit bestaat uit een Groen Label systeem op hokniveau. Het betreft
het hok met een water en mestkanaal met metalen roosters op het mestkanaal, met Rav
nummer D.3.2.7.1.1. Dit systeem heeft per dier een ammoniakemissie van 1,0 kg NH3 en
een geuremissie van 17,9 odour.
Bij dit systeem wordt het verdampend oppervlak van de mest verkleind tot maximaal 0, 18 m2
per dier. Tevens wordt de mest regelmatig en restloos afgevoerd uit de stal door middel van
een nolering. Hierdoor wordt de ammoniak- en geuruitstoot gereduceerd.

In bijlage 2 is het Groen Label Leallet van dit systeem bijgevoegd.
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4.3.2 Chemische luchtwasser

Het betreft hier de chemische luchtwasser met een ammoniakreductie van 95%, met Rav
nummer D 3.2.14.2. Dit systeem heeft per dier een ammoniakemissie van 0,18 kg NH3 en
een geuremissie van 16,1 odour. Het systeem is meegenomen als alternatief omdat het een
zeer forse ammoniakreductie bereikt per dier.

Bij dit systeem wordt alle af te voeren stallucht via een centraal afzuigkanaal naar een
chemische wasinstallatie geleid. De wasinstallatie bestaat uit een aantal units die aan het
eind van het centraal afzuigkanaal geplaatst worden. In deze units zitten lamellen fiters. De
stallucht wordt door een aantal ventilatoren door deze filters gestuurd. De ammoniak ionen
worden in het filter gebonden en middels aangezuurd water uit het filter gespoeld. Door
meten van de zuurgraad wordt gestuurd hoeveel zuur er toegevoegd moet worden. Het
benodigde zuur wordt opgeslagen in een speciale zuurcontainer. Aan het eind van het
proces blijft er spuiwater over. Dit spuiwater moet worden opgeslagen in een speciale
zuurbestendige opslag. Sommige leveranciers hebben voor dit spuiwater de erkenning
gekregen dat dit spuiwater een stikstofhoudende zwavel meststof is. Is deze erkenning niet
aanwezig dan moet het spuiwater afgevoerd worden als afvalstof.
Het Groen Labelleaflet van dit systeem is in de bijlage 3 vermeld.

4.3.3 Meest Mileuvriendelijk Alternatief.

Het meest milieuvriendelijk alternatief is de combiwasser. Het betreft hier de wasser met Rav
nummer D 3.2.15.1.2. Dit systeem heeft ammoniakemissie van 0,53 kg NH3 per dier en een
geuremissie van 6,9 odour per dier.

Dit systeem lijkt in de basis op de chemische luchtwasser. Ook hier moet een centraal
afzuig kanaal gemaakt worden om alle lucht naar de wasser te leiden, door middel van
ventilatoren wordt de lucht door de waspakket gestuurd. Het verschil tussen een chemische
wasser en een combi wasser zit in de uitvoering van de wasser. De combi wasser beschikt
over twee wasgedeeltes, een chemisch en biologisch gedeelte. Hierdoor is deze wasser
instaat om meer geur te reduceren dan wat de chemische wasser doet.
In bijlage 4 is het Groen Labelleaflet toegevoegd.

Mileueffectrapport; bedrijf Schutte Hotten mei 2008 Pagina 18



5. Bestaande milieutoestand, autonome
ontwikkeling en mileugevolgen

5.1 Inleiding

Kennis van de bestaande toestand van het milieu is een absolute voorwaarde om de
beoordeling van de effecten op het milieu veroorzaakt door de voorgenomen activiteit en de
alternatieven te kunnen beoordelen.

De huidige inrichting aan de Brenderweg 2 is gelegen in het buitengebied van de gemeente
Rijssen-Holten en in het bestemmingsplan bestemd als agrarisch gebied. Dit terrein ligt in
het extensiveringsgebied. Het ligt op circa 25 m van een voor verzuringsgevoelig gebied. Dit
gebied kenmerkt zich dan ook door bosrijklandschap. Op deze locatie is op 9 december
1999 een milieuvergunning verleend voor 62 melkkoeien, 44 stuks vrouwelijk jongvee en 550
vleesvarkens. De huidige situatie is in overeenstemming met de vergunning en voldoet aan
de geldende voorschriften. In bijlage nummer 5 is de vergunde situatie weergegeven.

De nieuw op te richten locatie aan de Russendijk ligt ook in het buitengebied van de
gemeente Rijssen-Holten, heeft de bestemming agrarische gebied en ligt in het
landbouwontwikkelingsgebied. Het gebied kenmerk zich'door een open veldlandschap met
verspreid liggende agrarische bebouwing en enkele sing"els.

5.1.1 Nieuwe ontwikkeling

In de door de overheid en de ondememer gewenste situatie zal de varkenshouderij aan de
Brenderweg worden beëindigd. De varkenshouderij wordt verplaatst naar de Russendijk. Op
de locatie aan de Russendijk komt een nieuwe stal voor 3060 vleesvarkens. Op de locatie
aan de Brenderweg ontstaat door het afstoten van de varkenshouderij ruimte om de
rundveehouderij verder te ontwikkelen. De ondernemer wil op de thuis locatie doorgroeien op
termijn naar 120 melkkoeien en ao stuks jongvee. In bijlage nummer 6 is de berekening
uitgevoerd voor de nieuwe opzet met vleesvarkens aan de Russendijk en melkkoeien met
bijbehorend jongvee aan de Brenderweg.
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5.1.2 Ammoniak

Op grond van de Wav moet een vergunning voor het oprichten van bedrijf worden
geweigerd, wanneer de op te richten inrichting geheel of gedeeltelijk is gelegen in de 250
meter zone van een zeer kwetsbaar gebied.
Het eerste zeer kwetsbare gebied is de "Zuurberg" . Dit gebied ligt op circa 1100 m van het
op te richten bedrijf van de heer Schutte. Vanuit de Wav is deze oprichting dan ook mogelijk.
In bijlage 1 is een kaart met daarop de zeer kwetsbare gebieden bijgevoegd.

Naast de Wav moet deze aanvraag in het kader van de IPPC richtlijn getoetst worden of er
geen belangrijke "verontreiniging" wordt veroorzaakt. Hiertoe moet de depositie op de zeer
kwetsbare gebieden in de omgeving in kaart gebracht en beoordeeld worden.
In het kader van de MER is er bekeken wat het effect van de depositie ten gevolge van de op
te richten inrichting van de heer Schutte is op dit gebied. De locatie aan de Brenderweg 2 zit
op 25 meter van de "Zuurberg" . Op deze locatie wordt de vleesvarkenshouderij beeindigd als
de nieuwe varkensstal aan de Russendijk is gerealiseerd. Daarnaast wordt er vanuit gegaan
dat de rundveehouderij de komende 10 jaar zal doorgroeien naar 120 melkkoeien met 80
stuks jongvee. De ammoniakemissie en de depositie neemt op de locatie Brenderweg 2 fors
af. Met behulp van het berekeningsprogramma AAgro-Stacks is de huidige depositie van de
inrichting aan de Brenderweg op dit zeer kwetsbare gebied in kaart gebracht. Dezelfde
berekening is ook uitgevoerd voor de nieuwe opzet met de vleesvarkens aan de Russendijk
en alleen rundvee aan de Brenderweg. In de bijlagen 5 en 6 zijn de AAro-Stacks
berekeningen weergegeven. Uit deze AAgro-Stacks berekening blijkt dat de totale depositie
in de nieuwe situatie op de "Zuurberg" afneemt.
De "Zuurberg" is het enige zeer kwetsbare gebied dat in de directe omgeving ligt van de
nieuw op te richten locatie. Andere zeer kwetsbare gebieden gelegen aan de westzijde van
de op te richten locatie liggen op meer dan 5,5 km afstand. Deze afstand is dusdanig groot
dat er geen significant effect te verwachten is op deze gebieden.

5.1.3 Levende natuur

Het perceel waar de nieuwe vleesvarkenshouderij is gepland is momenteel in gebruik als
bouwland. Gezien dit gebruik als bouwland is het niet aannemelijk dat er beschermende
soorten zich permanent op de locatie bevinden. Er wordt dan ook geen nadelig effect op
beschermde soorten verwacht. Om dit gemotiveerd te kunnen onderbouwen is er door
EcoGroen Advies BV uit Zwolle een "Quickscan natuurtoets nieuwbouw" uitgevoerd. Deze
quickscan is separaat bijgevoegd (Bijgevoegd Rapport 1: Ecogroen Advies; Quickscan
natuurtoets). Uit deze quickscan komt naar voren dat de oprichting van de nieuwe stal geen
bedreiging vormt voor de in de omgeving levende planten en dieren.

5.1.4 Verkeer

Door deze nieuwe activiteit zal op deze locatie een toename van vervoersbewegingen plaats
vinden van vrachtauto's voor de aanvoer van krachtvoer en de afvoer van varkens en mest.
De aan- en afvoerbewegingen van en naar een bedrijf zijn steeds belangrijker.
Bij dit bedrijf is er altijd sprake van volle vrachten. Bij kleinere bedrijven is dat vrijwel nooit het
geval. Tevens vervallen alle transporten die te maken hebben met de vleesvarkens aan de
Brenderweg.

Berekeningen geven ook aan dat er besparing op transport te behalen is van :I 40% ten
opzichte van kleinere bedrijven. Per saldo zal er in de regio minder vervoer plaats vinden,
door het stelsel van varkensrechten wordt een uitbreiding van een bedrijf altijd gevolgd door
een inkrimping of het stoppen van een ander bedrijf binnen hetzelfde gebied.
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5.1.5 Geluid

Gezien de ligging van het bednjf ten opzichte van geluidsgevoelige objecten is weinig
geluidshinder te verwachten. De ventilatoren vormen de belangrijkste bron van geluid, hier
zal bij de aanschaf van het ventilatie systeem extra aandacht worden besteed. Er wordt een
centraal afzuigkanaal gemaakt in de stal. Aan het eind van dit kanaal komen de ventilatoren
te zitten. De ventilatoren worden hoge druk ventilator~n met een laag toerental en ook een
laag geluidsniveau. Daamaast zijn de aan en afvoerbewegingen van dieren, veevoer en
drijfmest onderdelen die geluidshinder kunnen veroorzaken.

Door adviesbureau de Haan uit Deventer is een Akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de op
te richten locatie aan de Russendijk. In dit rapport worden alle geluidsrelevantie aspecten
besproken en is berekend wat de innchting aan geluidsbelasting oplevert voor de omgeving.
Uit dit rapport blijkt dat de inrichting kan voldoen aan het langtijd gemiddeld
beoordelingsniveau, het maximaal geluidsniveau en de indirecte hinder.

Het rapport is separaat bijgevoegd. (Bijgevoegd Rapport 3. Adviesbureau De Haan
Akoestisch onderzoek)

5.1.6 Bodem en water

Het waterverbruik zal op het bednjf al geminimaliseerd wòrden door het toepassen van
waterbesparende maatregelen zoals het toepassen van brij bakken waarbij morswater niet of
nauwelijks ontstaat en een waterbesparende hogedrukreiniger. Op het bednjf zal een eigen
watennstallatie worden aangeschaft. Er zal een puls geslagen worden voorzien van een
waterpomp met een capaciteit van 5 m3 per uur. Het waterverbruik op het bedrijf wordt
geschat op circa 5000 m3 per jaar. Het meeste water wordt verbruikt als drinkwater voor de
dieren en een klein deel voor reiniging van de stallen. Het water wordt niet geloosd maar
opgeslagen in de dnjfmestkelders. Hiervoor is geen speciale vergunning noodzakelijk.
Het hemelwater wordt apart afgevoerd naar een aan te leggen retentievijver voor op het
perceel. In het separaat bijgevoegde landschapsplan (Bijgevoegd Rapport 5 Stichting
Overijsselslandschap: Landschapsplan)wordt de uitvoenng van deze vijver weergegeven.

Door Terra Agn is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Het verkennend
bodemonderzoek is separaat bijgevoegd (Bijgevoegd Rapport 4. Terra Agri: Verkennend
Bodemonderzoek) .Uit dit onderzoek blijkt dat er geen verontreinigde stoffen in de bodem
zitten, die nadelige gevolgen hebben voor de nieuw vestiging van de voorgenomen activiteit.

5.1.7 Wet Luchtkwalieit

Hoofdstuk 5 titel 2 uit de Wet Milieubeheer handelt over de luchtkwaliteit. Derhalve staat de
nieuwe titel 2 bekend als de "Wet luchtkwaliteit. In de Wet zijn normen vastgelegd voor de
concentraties van diverse stoffen in de lucht. De normen zijn gebaseerd op de diverse
nchtlijnen van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie. Deze hebben tot
doel het beschermen van mens en milieu tegen de negatieve effecten van
luchtverontreiniging, onder andere als gevolg van emissies door bedrijven. Met de
opgenomen normen met betrekking tot de luchtkwaliteit dient rekening te worden gehouden
bij beslissingen in het kader van de Wet milieubeheer.
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Door adviesbureau de Haan uit Deventer is in mei 2007 een onderzoek luchtkwaliteit
uitgevoerd voor de op te richten locatie aan de Russendijk. Dit onderzoek is uitgevoerd
volgens het toen geldende Besluit Luchtkwaliteit 2005. De berekeningen gemaakt volgens de
normen van het Besluit Luchtkwaliteit voldoen ook aan de nonnen die gesteld worden in de
Wet Luchtkwaliteit. Hieronder volgen kort de conclusie van het onderzoek luchtkwaliteit
opgesteld door Adviesbureau de Haan. Het volledige rapport is separaat bijgevoegd

(Bijgevoegd Rapport 2: Adviesbureau De Haan Onderzoek Luchtkwaliteit) .
. De jaargemiddelde concentratie fijn stof voldoet in 2007 vanaf de bedrijfsgrens aan

de jaargemiddelde grenswaarde voor fijn stof uit het Bik 2005.
. Tevens wordt voldaan aan het toegestane aantal oveischrijdingsdagen van fijn stof in

2007. Realisatie van het bedrijf is daarmee toegestaan volgens de Wet luchtkwaliteit.

5.1.8 Geur

De Wet geurhinder en veehouderij rNgv) vormt het toetsingskader voor geur vanwege
dierenverblijven van veehouderijen bij vergunning verlening. Voor toetsing van
veehouderijbedrijven aan de Wgv wordt gebruik gemaakt van het veispreidingsmodel V-
Stacks vergunning. In bijlage 8 is deze berekening uitgewerkt voor de locatie aan de
Russendijk.
In de Regeling geurhinder en veehouderij is per stalsysteem aangegeven welke
geuremissiefactor gebruikt moet worden. In bijlage 7 is de berekening uitgevoerd voor de
totale geuruitstoot van de aan te vragen situatie op de nieuwe locatie. Voor de locatie aan de
Brenderweg hoeft geen berekening meer te worden uitgevoerd. Door het afstoten van de
varkenshouderij neemt de geurhinder voor de omgeving àf. Voor een bedrijf met alleen
rundvee wordt er gewerkt met vaste afstanden van 50 m tot een geurgevoelig object buiten
de bebouwde kom en 100 m tot een geurgevoelig object binnen de bebouwde kom.

In artikel 3 van de Wgv wordt aangegeven wat de maximale geurbelasting in odour units per
kubieke meter lucht mag bedragen op de geurgevoelige objecten in de omgeving. De
gewenste locatie van de heer Schutte ligt binnen een concentratiegebied en buiten de
bebouwde kom. De maximale geurbelasting voor de geurgevoelige objecten die hierbij hoort
is 14,0 odour units per kubieke meter lucht voor objecten buiten de bebouwde kom en 3,0
odour units per kubieke meter lucht voor objecten binnen de bebouwde kom.

Daarnaast geld er in de gemeente Rijssen-Holten een aanhoudingsbesluit op grond van de
Wet geurhinder en veehouderij. Op grond van artikel 7 van de Wet geurhinder en
veehouderijen kan de gemeenteraad een aanhoudingsbesluit nemen om te voorkomen dat
een gebied minder geschikt wordt voor het behalen van de met de verordening, bedoeld
in artikel 6, te verwezenlijken doelstellng.

In haar raadsvergadering van 2 juli 2007 heeft de gemeenteraad van
Rijssen-Holten een aanhoudingsbesluit genomen als bedoeld in het hiervoor
genoemd artikel 7 van de Wet geurhinder en veehouderij. Het besluit is
genomen voor de gehele gemeente Rijssen-Holten zoals is aangegeven op de
bij dat besluit behorende en als zodanig gewaarmerke kaart.
Bij lid 3 en 4 van genoemd besluit is het volgende besloten:
- dat aanvragen om een vergunning als bedoeld in de Wet milieubeheer voor
het oprichten of veranderen van een veehouderij gelegen in de gemeente
Rijssen-Holten, die is aangegeven op de in lid 1 genoemde kaart worden
aangehouden.

_ dat de volgende aanvragen om een vergunning als bedoeld in de Wet
milieubeheer van het gestelde in lid 3 worden uitgezonderd:

- aanvragen die niet tot gevolg hebben dat een hogere geurbelasting
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van 3,0 odour units per kubieke meter lucht berekend conform de
systematiek van de Wet geurhinder en veehouderijen) optreedt op de
volgende te ontwikkelen plangebieden:
Opbroek te Rijssen, Veeneslagen West te Rijssen. Vletgaarsmaten te
Holten, De Liesen te Holten, De Kol te Holten, Kom Holten, Vletgoor te
Holten, Meermanskamp te Holten en uitbreiding Dijkerhoek.

De geurbelasting op het dichtstbij hiervoor genoemde aanhoudingsgebied plan De Liezen
bedraagt in de aangevraagde situatie: 1,07 odour units per kubieke meter lucht.

Hieruit kan worden geconcludeerd dat de bestaande situatie voldoet aan de
bepalingen en doelstellngen van de Wet geurhinder en veehouderijen.

Cumulatieve geurhinder

In het kader van de IPPC richtlijn moet ook de cumulatieve geurhinder worden bekeken. In
de directe omgeving van het op te richten bedrijf ligt één ander intensief bedrijf. Verder zijn er
in een straal van 750 meter geen andere intensieve bedrijven aanwezig.
De berekening voor de cumulatieve geurhinder moet worden uitgevoerd met het programma
V-stacks gebied. Echter dit programma is dusdanig complex dat er geen goede uitdraai mee
gemaakt kon worden. Om toch een beeld te krijgen van beide bedrijven met betrekking tot de
geurhinder is de intensieve locatie van de buunnan meegenomen in de berekening van het
programma V-stacks vergunning. Uit deze berekening blijkt dat beide bedrijven te samen
geen overbelaste situatie veroorzaken. In bijlage 9 is de vergunde situatie van het bedrijf van
de buunnan (de famile Groteboer) uitgewerk en in bijlage 10. cumulatieve geurberekening
voor beide locaties uitgevoerd.
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Verklanng van de gebruikte tekens:

++ Zeer goed
+ Goed
+- Geen effect

Matig
Zeer slecht

Aanvullngen bij de toegekende scores.

Ten opzichte van het door de aanvrager gewenste stalsysteem heeft chemische luchtwasser
met een reductie van 95% een groot voordeel op de ammoniak uitstoot, namelijk het verschil
tussen 0,18 en 1,0 kg NH3. Daarnaast wordt er door de luchtwasser veel stof uit de stallucht
gefiterd en opgeslagen in het spuiwater.
Echter dit systeem heeft als nadeel dat het verbruik van zwavelzuur hoog is om de gewenste
reductie te kunnen bereiken. Tevens moeten er extra maatregelen getroffen worden voor het
opslaan van dit zuur. Naast de opslag van zuur moet er ook een opslag gemaakt worden
voor het spuiwater. Dit is een stikstofhoudende zwavel meststof en moet dus aan extra eisen
voldoen. Op het gebied van de geuruitstoot is het verschil klein ten opzichte van het
aangevraagde systeem.
De aanschafkosten voor deze wasser inclusief bijkomende zaken zijn circa € 90.000,00.
Daamaast zijn er nog extra jaarkosten van € 7.497,00 voor energie, zuur enz.
In bijlage 11 is een kostencalculatie van Uniqfill voor een chemische wasser bijgevoegd.
Tevens is er een berekening uitgevoerd wat de uitstoot aan ammoniak, geur en de depositie
is wanneer de nieuwe stal met een chemische wasser wordt uitgevoerd. Deze berekening
vindt u in bijlage 13.

De combiwasser zit tussen de chemische en het aangevraagde systeem in ten opzichte van
de ammoniakuitstoot. Daarnaast heeft deze wasser als voordeel dat er veel geur
gereduceerd wordt en net als de chemische wasser ook veel stof uit de stallucht filtert.
Het nadeel van deze wasser is dat er nog meer techniek inzit, dus meer kans op stonng.
Bovendien draaien deze wassers nog maar op beperke schaal en moet er ook rekening
gehouden worden, net als bij de chemische wasser, met de opslag van zwavelzuur en het
stikstofhoudende zwavel meststof spuiwater.

De aanschafkosten voor deze wasser inclusief bijkomende zaken zijn circa € 130.000,00.
Daarnaast zijn er nog extra jaarkosten van € 10.129,00 voor energie, zuur enz.
In bijlage 12 is een kostencalculatie van Uniqfill voor een combi wasser bijgevoegd. Tevens
is er een berekening uitgevoerd wat de uitstoot aan ammoniak, geur en de depositie is
wanneer de nieuwe stal met een combiwasser wordt uitgevoerd. Deze berekening vindt u in
bijlage 14.

De ondernemer heeft alle positieve en negatieve punten van deze systemen op een rij gezet
voor zijn bedrijf. Daarnaast heeft de ondememer onderzocht of het door hem gewenste
stalsysteem in het totale verhaal is in te passen. Op het gebied van ammoniakuitstoot,
emissie van geur en fijnstof is vergunning verlening mogelijk voor het aangevraagde
systeem. De voorgenomen activiteit zal ruim binnen de gestelde normen blijven. Voor de
fijnstof uitstoot is door adviesbureau de Haan uit Deventer een rapport opgesteld. De
innchting voldoet aan de bepalingen van de Wet Luchtkwaliteit. Het rapport is toegevoegd.
(Bijgevoegd Rapport 2. Adviesbureau De Haan: Onderzoek Luchtkwaliteit).
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Bij de keuze voor het type stal, heeft de aanvrager zich laten leiden door het "BBr principe.
Bovendien werkt het gekozen stalsysteem simpel en doeltreffend. Dit systeem heeft zich in
de praktijk al bewezen. De ondememer wil eenduidigheid in de toe te passen techniek om zo
effectief toezicht te kunnen houden en effciënt te kunnen werken.

De luchtwassers zijn veel complexer in de bednjfsvoenng. Er zit een behoorlijk stuk techniek
in deze wassers. Dit vraagt ook de nodige kennis van de ondernemer om het systeem goed
te kunnen beheersen. Een ander bijkomend voordeel van het gekozen systeem is dat het
ook nog gunstig is voor het stalklimaat. Hier hebben zowel de ondememer als de dieren
voordeel van. Bij een luchtwasser is dit niet het geval., Dit zijn puur "end of pipe" systemen.

Het gekozen stalsysteem voldoet aan BREF en is opgenomen in de "maatlat duurzame
veehoudenj 2008". Dit heeft uiteindelijk de doorslag gegeven voor de ondememer om voor
dit systeem te kiezen.

In deze situatie is dit stalsysteem bedrijfseconomisch het meest interessant omdat deze stal
de minste extra jaarkosten geeft. Het voldoet aan de emissie eisen voor ammoniak, geur en
fijn stof zoals die door de wetgever zijn gesteld. Daarnaast is het een zeer overzichtelijk
systeem, waarbij geen ingewikkelde technieken voorkomen.
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7. Leemten in informatie

In dit hoofdstuk worden de zaken beschreven die mogelijkerwijs wel van invloed zijn op de
activiteiten in relatie tot de gevolgen voor de omgeving, maar waarvan op het moment van
schrijven van deze Milieueffectrapportage (februari 2008) nog niet bekend, of in onvoldoende
mate bekend waren.

. Toetsingskader Ammoniak en Natura 2000. Door de voorlopige voorziening van de
Raad van State bij uitspraak 26 maart 2008 (zaaknr. 200800289/1) is er geen
toetsingskader meer.
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Evaluatieprogramma

Nadat de Commissie voor het MER haar oordeel heeft gegeven via het Toetsingsadvies, zal
de aanvraag voor een mileuvergunning worden ingediend. De situatie die aangevraagd gaat
worden zal mede afhangen van het Toetsingsadvies.

Na de aanvraag voor een mileuvergunning zullen de overige procedures en vergunningen
worden opgestart, zodat met de feitelijke realisatie van het plan begonnen kan worden, In
ieder geval zal binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning Wet Milieubeheer de
inrichting in werking zijn voor het houden van 3060 vleesvarkens.

De gemeente Rijssen - Holten is bevoegd gezag en zij controleert de ondernemer of deze de
voorschrien, voorvloeiend uit de milieuvergunning, naleeft en de inrichting in werking is
conform de vergunning.
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Verklarende woordenlijst

Achtergronddepositie
Totale ammoniakdepositie in een bepaald gebied afkomstig van de veehouderijen
gezamenlijk.

Agrarisch gebied
Gedeelten van het buitengebied, in eerste instantie bestemd voor de uitoefening van het
agrarisch bedrijf.

Ammoniakdepositie
Depositie van potentieel zuur, afkomstig van ammoniak, gemeten in mol zuur per hectare per
jaar.

Ammoniakemissie
Emissie van potentieel zuur, afkomstig van ammoniak, gemeten in kilogram per jaar.

Bestemmingsplan
Een gemeentelijk plan voor een deel van de gemeente en bindend voor de burgers, waarin
de ruimtelijke inrichting in voorschrifen en op een plankaart is vastgelegd.

Chemische luchtwasser
Installatie waardoor stallucht wordt geleid welke door middel van toegevoegd zwavelzuur
zodanig wordt "gewassen" dat de concentratie ammoniak hierin wordt gereduceerd.

Combi luchtwasser
Installatie met een chemischwasgedeelte en een waterwasgedeelte waardoor stallucht wordt
geleid welke door middel van toegevoegd zwavelzuur zodanig wordt "gewassen" dat de
concentratie ammoniak hierin wordt gereduceerd.

Cumulatieve geurhinder

Geuremissie afkomstig van meerdere bedrijven met intensieve veehouderijen die in de
nabijheid van een geurgevoelig object liggen.

Dierverblijf
AI dan niet overdekte ruimte waarbinnen dieren worden gehouden.

Ecologische verbindingszone
Een zone met specifeke inrichting en beheer die verplaatsing, verspreiding en uitwisseling
van planten- en dieren soorten tussen gescheiden biotopen mogelijk maakt.

Emissiepunt
Punt waarvandaan emissie ontstaan binnen een dierverblijf in de buitenlucht treedt.

Habitat
Leefgebied van bepaalde soort(en).

IPPC-richtlijn
Richtljn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 inzake de geïntegreerde preventie
en bestrijding van verontreiniging, PbEG L257.

Mileueffdrapport; bedrijf Schutte Hotten mei 2008 Pegina 29



Inrichting
Huisvestingssysteem binnen een gebouw.

Kwetsbaar gebied

Voor verzuring gevoelige gebieden gelegen binnen de ecologische hoofdstructuur
vastgesteld door de provincie.

Maximale emissiewaarde
Ammoniakemissie per dierplaats, die ingevolge een voorschrif gesteld krachtens artikel 8.44
van de Wet Mileubeheer bij een diercategorie ten hoogste mag plaatsvinden.

Milieu-effectrapportge
Een wettelijk vereist rapport waarin, voordat een bepaald project wordt uitgevoerd de
gevolgen (effecten) voor het milieu worden berekend en beschreven.

Natuurmonument
Terreinen en wateren, aangewezen door de minister van LNV in overeenstemming met de
minister van VROM, die van algemeen belang zijn uit een oogpunt van natuurschoon of
natuurwetenschappelijke betekenis

Spuiwater
Afvalproduct! erkende meststof welke ontstaat bij het chemisch wassen van de
ventilatielucht.

Streekplan
Een door de provincie opgesteld plan waarin de gewenste toekomstige ontwikkeling met
betrekking tot de ruimte in de provincie is aangegeven.

Verzuring
Het zuurder worden van bodem en water, vooral door verzurende stoffen afkomstig van
landbouw, industrie, elektriciteitscentrales en verkeer.
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Diercategariø:

BB 97.07.056 V2

29 oktober 1996

BB 97.07.056 VI Toegekond op: 11 juni 1998
Tat herroeping door het Bestuur van de Stichting Groen label

Mestkelders met (water- enl mastkanaal, de laatsta mat
schuine putwandlenl en met metalen driekantroosters

Vleesvarkens

Bijlage 2 Secretariaat Stichting Groen Label

Groen labelnummer:

Toegekond op:

Vervangt nummer.

Geldigheid voor het systeem:

Naam van het syseem:

ßl~
Postbus 70

2280 AB Rijswijk
tel. 070 4144700
fax 070 4 t 44702

Kotte amsi;hrij'.ing va" het sta/systeem:
Oe ammoniakuitstoot wordt beperkt door verkleining van het mestoppervlak per dierplaats. Aan de achterkant wortt de mest opgevangen in een breed
mestkanaal, voorzien van een metalen driekantrooster I;n schuine putwand(l;nl.

Eisen ai" de uitvoering:

11 Mastkanaal

a. de breedte van het mestkanaal dient minimaal t,10 meter te zijn;
b. het emitterend mestoppervlak mag:

_ maximaal 0,18 m2 per dierplaats bedragen, ot,
_ meer dan 0,18 mZ per dierplaats bedragen, maar moet dan kleiner zijn dan 0,27 m2 per dlerplaats;

c. het emitterend oppervlak van het mestkanaal moet worden beveiligd door een overloop;
d. het mestkanaal dient voorzien te zijn van een metalen driekantrooster,
e. het roostaroppervlak boven het mestkanaal moet gelijk zijn aan of groter zijn dan het roosteroppervlak boven het waterkanaal;
f. het mestkanaal mag niet in verbinding staan met het waterkanaal af andere kanalen (bijvoorbeeld met het kanaal onder de dichte bolle vloer of

onder de schuine wand);

g. de schuine wand dient gemaakt te zijn van niet mest aanhechtend materiaal (bijvoorbeeld polyethyleen/polypropyleen, roestvast staal of materiaal
voorzien van een coating);

h. de wand tegen de bolle vloer dient uitgevoerd te worden onder een helling die ligt in de range van 4SQ tot en met 90° ten opzichte van de putvoer;
de sdiuine wand tagen de achtermuur Îs niet vereist, indian wel toegepast dient de wand een helling van minimaal 60° ten opzichte van de

pUNloer te hebben:
j. de montage van een schuine wand dient vloeistofdicht te gebeuren;
k. ook is het mogelijk om een goot toe te passen.

2) Hokuitvoering en roostervloer

a. er zijn twee soorten hokuitvoeringen mogelijk:
het hok wordt uitgevoerd met gedeeltelijk rooster, waarbij het hok vooraan bestaat uit een dichte vloer. Achterin het hok bevindt zich het
mestkanaaL. Het mestkanaal moet worden voorzien van schuine putwand(en) en een metalen driekantrooster;

. het hok wordt uitgevoerd met in het midden ea'1 bolle vloer. Aan de voorkant bevindt zich een kanaal voorzien van een rooster.
Het is toegestaan om dit kanaal ars een zogenaamd waterkanaal uit te voeren.
Aan de achterkant wordt de mest opgevangen in een mestkanaaL. voorzien van een metalen drÎekantrooster.

b. indien het voorste kanaal als een zogenaamd waterkanaal wordt uitgevoerd, dan geldt voor het voorste kanaal:
het voorste kanaal mag zowel met als zonder goten of schuine put'and(enl worden uitgevoerd;
het roosteroppervlak boven het waterka n aal mag nooit groter zijn dan het roosteropp ervlak boven het mestkanaal;
de breedte van het wateroppervlak mag niet meer bedragen dan 0.60 meter.
Dm dit te realiseren kan het waterkanaal worden uitgevoerd met een schuine wand tegen de bolle vloer. Deze dient uitgevoerd te worden onder
een hellng die ligt in de range van 45Q tot en met 90~ ten opzichte van de putvoer. Dok is het mogelijk om tlee schuine wanden in het
waterkanaal te gebruik.en of een goal
het waterkanaal mag niet in open verbinding staan met mestkanalen;
na elke mestronde dient het waterkanaal afgelaten te worden waarna het hok gereinigd kan worden;
na reiniging en voor aanvang van een nieuwe ronde moet het waterniveau in het waterkanaal minimaal 0, 10 meter zijn.

c. Voor beide type hokuitoering geldt

het hok mag worden uitgerust met een brij. of droogvoerbak of met een (dwarsltrog;
_ de hokafscheiding kan open of dicht worden uitgevoerd

per díerplaats dient een dicht vloeroppervlak van minimaal 0,3 m2 aanwezig te zijn.
3) Mestafvoer:

a. voor de afvoer van de mest uit het mestkanaal moet een rioleringssysteem worden aangebracht, zodat de mest frequent en restloos uit de
mestkanalen kan worden afgevoerd.:

b. de doorsnede van de afvoeropenin9 dient minimaal 150 mm te zijn, de afvoerbuisdiameter minimaal 200 mm;
c. verder dient de afvoer van mest zodanig te zijn gewaarborgd dat het emiterend mestoppervlak nooit groter wordt dan 0,18 m2 respectievelijk

0,27 m2 per dierplaats. Dit moetworden gerealiseerd middels een overloop met een minimale doorlaat van 75 mm waarvan de instroomopening
zichtbaar in het mestkanaal is aangebracht. Voors moet de overloop zijn voorzien van een stankafsluiter. De overloop mag niet worden aangeslo-
ten op de hoofdleiding van het rioleringssysteem;

d. in het afvoersysteem van het waterkanaal moet een (centrale) afsluiter worden aangebracht die vloeistofdicht en mestbestendig is. Bij gesloten
afsluiter moet het water in het waterkanaal worden vastgehouden. De afsluiter mag niet door de opwaarte druk van mest worden geopend;

e. het rioleringssysteem heeft per mestkan aa 1 een centrale afsluiter. Deze afsluiter moet vloeistofdicht afsluiten en mestbestendig zijn. Voorts mag
een gesloten afsluiter niet door de opwaartse druk van mest warden geopend;

f. de buizen van het rioleringssysteem dienen vervaardigd te zijn von PVC en te voldoen aan de KOMO, BRL2001 (NEN 7045). Oe hulpstukken dienen
geproduceerd te zijn volgens NEN 7046. Buizen en hulpstukken dienen tevens te voldoen aan sterkteklasse 41. De rubberen ringen voor het koppe-
len van de buizen en hulpstukken dienen van het type SBR te zijn en te voldoen aan BRL 2013 "Rubberringen en fJenspakkingen voor verbindingen in
drinkwater en afvalwaterleidingenM. Alle verbindingen voor het koppl!liHl van buizen en hulpstukken dienen met m¡¡nchetten te liebeurl!ll. Controle
op vloeistof-dichtheid dient te gebeuren voor Ilet betonstorten d.m.V. het vullen van de afdelingsleiding met water.

Eisen aan het gebruik:
Na elke ronde dienen de kanalen afgelaten te worden, waarna het hok gereinigd kan worden. Na reiniging dient het waterniveau in het waterkanaal
minimaal 0,10 meter te bedragen. Verder dienen de schuine wand(enl in het mestxanaal na elke ronde schoongespoten te worden.

Nar/ere bijzonderheden:
1) Oe aanvrager noemt dit stalsysteem 'ïC-V systeem met metalen driekantrooster~.
2) De beslissing van het Bestuur is genomen op basis van:

a. door de aanvrager overlegde meetgegevens welke een gemeten emissie aangeven van 1,0 kg NHJ per dierplaats per jaar bij een eminerend
oppervlak van het mestkanaal van maximaal 0,18 m2 per dierplaats;

b. door de Werkgroep emissiefactoren uit meetgegevens, door berekening, nerleide emissie van 1,4 kg NH3 per disrplaats per jaar bij meer dan
0,18 m2 maar kleiner dan 0,27 m2 emitterend oppervlak van het mestkanaal per dierplaats.

Tekeiiíngen:
Zie ommezijde voor een schematisch overzicht van de stal met detailtekeningen van mogelijke uitvoe.rings\formen van de mestafvaar.

A,fIgevfaogd dOOf:

Inter Continental B.V. te Helmond, tel. 0492 545505.
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Bijlage 3 Secretariaat Stichting Groen label

Groen Labelnummer:

Toegek.nd op:

Vervangt nummer.

Geldigheid voor hel systeem:

Naam van het systeem:

Diercategorie:

BB 00.02.084

24 lebruari 2000

n.v.t. .Toegekand op: n.v.t.
Tat herroeping doar het Bestuur van de Stichting Groen Lebel

Chemisch luchlWassysteem 95%

Vleesvarkens. kraamzeugen, guste en dragende zeugen,
gespeende biggen en beren

~
Postbus 70

2280 AB Rijswiik

tel. 070 4144700
fax 070 4144702

Korre omscbrijving van her sta/systeem:

De ammoniakemissie wordt beperkt door de ventilatielucht te behandelen in een chemisch luchtwassysteem. Oit systeem bestaat uit vertcaal
geplaatste elementen, waarover minimaal om de 20 minuten de aangezuurde wasv!oeistof gedurende' minuut gesproeid wordt. Bij passage van de
ventilatielucht door het luchbNassysteem wordt de ammoniak afgevangen in de wasvloeistof, waarna de gereinigde ventilatielucht het systeem
verlaat Middels toevoeging van zwavelzuur aan de wasvloeistof, wordt continu de ammoniak omgezet in een zout

EiselI aan de uitvoering:
11 Chemisch luchtw3ssysteem

Een chemisch luchtwassysteem kan de ventilatielucht van één of meerdere afdeling en behandelen. 0 p de sitatietekening van het totale bedrijf dient
dit duideliik te worden aangegeven.

2) Ventilatielucht

a. van elke afdeling waarvoor de lagere emissiewaarde van kracht is, dient alle ventilatielucht via het chemisch luchmassysteem de stal te verlaten;
b. bij het gebruik. \fan een centraal ahuigkanaal moet het doorstroomoppervlak van dit kanaal tenminste t cmz par m3 per uur maximale ventilatie-

capaciteit bedragen. Voort moeten de door het Klimaatplatform vastgestelde normen voor maximale ventilatie in acht warden genomen.
3) Registatie instrumenten

Ten behoeve van de wekelijkse controle (zie bijlage 2l. moeten een urenteller en een geijkte waterpulsmeter worden aangebracht. Oe urenteller is
nodig voor het registreren van de draaiuren van de circulatiepomp. Door de watermeterwordt de hoeveelheid spuiwater geregistreerd. Deze
waarden moeten continu 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 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 aa" het .r¡ebruik:
1 i Conform het monstername protocol (zie bijlage 1) dient elk half jaar een monster van het waswater te worden genomen. De analyseresultaten dienen

binnen de aangegeven grenzen te liggen. Indien deze buiten de grenzen liggen dient de gebruiker en/of leiieranciar actie te ondernemen.
Monstername, vervoer en analyse van hetw¡¡swater en de rapportage daarvan dienen door een STERIN/STERlAB gecertficeerde instellng te
worden uitgevoerd.

2) Door vervuilng van het firterpakket zal de ventilatielucht een hogere weerstand ondervinden. Om deze reden dient het luchtwassysteem minimaal elk
jaar te worden gereinigd.

3) Er dient een logboek te worden bijgehouden met betrekking tot enerziids metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en optredende
storingen en anderzijds de wekelijkse controlewerkzaamheden (zle bijlage 2).

4) Het chemisch luchtwassysteem moet een ammoniakverwijderingsrendement hebben van minimaal 95%.

5) Er di ent een onderhoudscontract en een adviescontract a1g es!oten te zijn met de leverancier. In het ond erhoudscontract moet een jaarlijkse controle
en onderhoud van het luchtwassysteem zijn opgenomen. VOOrT zijn in dit contract taken van de leiierancier opgenomen. Bijlage 2 geeft informatie
over de standaardinhoud van het onderhoudscontract Het adviescontract biedt steun bij vragen over de procesvoering van het luchtwassysteem.

Nadere bijzouderheden:
11 Bij de vergunning aanvraag dient het dimensicneríngspJan van het luchtwassysteem, conform het toelatingscertificaat (waaruit onder meer de relatie

met het aantal dieren per diercategorie blijkt) en het monsternameprotocol te worden overlegd.
21 Het monsternameprotocol en de bedienìngshand!eiding dienen op een centrale plaats bij de installatie te worden bewaard.
3) De bestemming van het spuiwater van het chemisch luchtwassysteern moet duidelijk worden aangegeven. De Stichting Groen Label wijst het

bevoegd gezag, de lucht'6sserproducent/everancier en de vergunninghouder er op dat verwijdering en afzet van het spuiwater binnen de vigerende
regelgeving dienen plaats te vinden. Daarnaast dient de lucgtwasserproducent/everancier de veehouder hier expleciet op te wijzen.

4) Oe vergunningverlener kan voorschrijven een rendementsmeting van het chemisch luchtwassysteem uit te voeren;n de periode van 3 tot 9 maanden
nadat het systeem is geïnstalleerd. Om op langere termijn 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 wijze 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 minimaal1.2 moi¡iter bedragen.
7) Voor de opslag van en het omgaan met zwavelzuur zijn door de arbeidsinspectie en de Commissie Preventie Ilan Rampen vaar gevaarlijke stoffen

richtlijnen opgesteld lP.blad 134.4 en CPR-richtlijn 15-1). H et niet nakomen va n deze richtlijnen kan ernstig a ongelukken tot gevolg heliben.
81 Oe aanvrager noemt dit chemisch luchm3ssysteem; "UnìQ.95".
91 De beslissing van het Bestuur is genomen op b¡¡sis van ean door de aanvrager oiierlegd meetrapport Dc emissie bedraagt

B. G~speende biyyen

_ 0,03 k.g NH3 per dierplaiits per jaar bij huisvesting met maximaal 0,35 m2 leefruimte per dierplaats;
_ 0,04 kg NH3 per dierplaats per jaar bij huisvesting met meer dan 0,35 m2 leefruimte per dierplaats.

b. Knamieugeri

0,42 kg NHi per dierplaats per jaiir.

c. Guste en dragende zeugen

. 0.21 kg NH3 per dierplaats per jaar bij individuele huisvesting;

.0,2\ kg NHi perdierplaats per jaar bij groepshuis'lesting.
d. Oekberen

0,28 kg NHi per dierplaats per jaar.
e. Vleesvarkens

. 0,13 kg NHJ per dierplaats per jaar bij huisvesting met maximaal O,l: m2 leefruimte per dierplaats;

. 0,18 kg NHJ per dierplaats per jaar bij huisvl!sting met meer dan 0.8 m21eefruimte per dierplaats.

10) De bovenvermelde bijlagen 1, 2 en 3 zijn opgenomen in de bijlagen behorande bij chemische ruchtwassystemen.

Tekeningen:
Zie ommezijde voor een schematisch overzicht van het chemisch luchtwassysteem en de integratie van het lucht'iiassysteem in de stal.

A1ng~vraagd door:
.Uni.Q-Fillnternational B.V. te Meyel, tel. 017 4661200.
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Omschrijving:

Chemisch luchtwassysteem 95% voor vlees.
varkens, kraamzeugen, guste en dragende
zeugen, gespeende biggen en beren

rG~
Aangevraagd door:

Uni.Q-Fill International B.V.

te Meyel

Datum Groen Label:

24-02-2000
8ehorende bij aanvraag:

BB 00.02.084



Bijlage 4

Diercategorie:

BWL 2006.14
01.1.15.1.1: 0 1.1.15.1.2; 01.2.17.1; 0 1.3.12.1; 02.4.1; 0 3.2.15.1.1

en 0 3.2.15.1.2
Gecombineerd luchtwassysteem 85 % ammoniakemissiereductie
met chemische wasser (Iamellenfilterl en waterwasser
Kramzeugen, gespeende biggen, guste en dragende zeugen,
dekberen en vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen)
Oktober 2006

Systeemnummer:
Rav.nummer:

Naam van het systeem:

Stalbeschrijving van:

Korte omschrijving van het sta/systeem:

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

Eisen aan de uitvoering:
1) Gecombineerd luchtwassysteem

al het wassysteem is opgebouwd uit twee achter elkaar geplaatste filterelementen van het type
dwarsstroom. Het eerste element is een chemische wasser van het type lamellen filter 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 m' per m'). Voordat de gezuiverde lucht het wassysteem verlaat
wordt het in een druppelvanger van waterdruppels ontdaan.

b) per m' aanstroomoppervlak van zowel de chemische wasser als de waterwasser wordt

maximaal 5.000 m' lucht aangevoerd. Voor de chemische wasser gaat het hierbij niet om het
specifieke oppervlak van de lamellen, maar om het aanstroomoppervlak van het element
waarin het lamellenfilter is geplaatst. Het lamellenfiter zelf heeft een capaciteit van maximaal
75 m' lucht per uur per m' oppervlak van het lamei.

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

2) Ventilatielucht

al van elke afdeling waarvoor de lagere emissiewaarde van kracht is, dient alle ventilatielucht via
het gecombineerd luchtwassysteem de stal te verlaten.

bl bij het gebruik van een centraal afzuigkanaal moet het doorstroomoppervlak van dit kanaal

tenminste 1 cm' per m' per uur maximale ventilatiecapaciteit bedragen. Voorts moeten de
door het Klimaatplatform Varkenshouderij vastgestelde normen voor maximale ventilatie in
acht worden genomen.

3) Registratie instrmenten

Ten behoeve van de wekelijk,e 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. Indien 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 rapportge daarvan dienen door een
STERIN/STERLAB gecertficeerde instelling te worden uitgevoerd.

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

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

4) Er dient een onderhoudscontract en een adviescontract afgesloten te zijn met de leverancier. In
het onderhoudscontract moet een jaarlijkse controle en onderhoud van hetluchlwassysteem 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 luchlwassysteem.

5) In de periode van 3 tot 9 maanden nadat het systeem is geïnstaiieerd moet een

rendementsmeting van het gecombineerd luchlwassysteem worden uitgevoerd. Deze meting moet
zowel betrekking hebben op het ammoniakverwijderingsrendement als het
geurverwijderingsrendement. Om Qeze rendementen op langere termijn aan te tonen moet deze
rendementsmeting worden herhaald in de zomerperiode van het derde jaar waarin de installatie in
gebruik is. Vervolgens moet deze meting elke 2 jaar worden herhaald. In bijlage 3 is een
omschrijving opgenomen van de wijze waarop de rendementsmeting moet worden uitgevoerd.

Werkingsresultaat:
1) Dit gecombineerd luchlwassysteem met een chemische wasser (lameiienfilter) en een

waterwasser heeft een ammoniakverwijderingsrendement van minimaal 85 %.
2) De geuremissie wordt door dit gecombineerd luchlwassysteem met 70 % verminderd.

3) Voor de verwijdering van fijn stof door dit gecombineerd luchlwassysteem is op basis van het
meetrapport geen waarde vast te stellen.

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

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 bedieningshandieiding dienen op een centrale plaats bij de
installatie te worden bewaard.

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

4) Het gehalte ean ammoniumsulfaat in het spuiwater van de chemische wasser mag maximaal 2,1

mol per liter bedragen.
5) De pH van het waswater in de chemische was stap 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 Stoffen richtlijnen opgesteld (P-blad 134.4 en PGS 15).
7) De aanvrager noemt dit gecombineerd luchlwassysteem: "Lamellenfilter Plus".
8) De beslissing over de emissiefactor is mede gebaseerd op de door de aanvrager overgelegde

meetrapporten (rapport 1: ZwOli, M., 2004. Bericht über die Ourchführung von
Emissionsmessungen, Berichtsnummer 2004_10. Fachhochschule Münster; rapport 2: Lorenz,
Broer, L., Zechelius, M., 2005. Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen, projekt-
Nr: 22ü605-534. LUFA Nord-West).



De herleide ammoniak emissie bedraagt:

a) Gespeende biggen
O,Og kg NH3 per dierplaats per jaar bij een hokoppervlak van maximaal 0,35 m' per dier;
0,11 kg NH3 per dierpiaats 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.

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

e) Vleesvarkens (inciusief opfokberen en opfokzeugen)
0,38 kg NH3 per dierplaats per jaar bij een hokoppervlak van maximaal 0,8 m' per dier;
0,53 kg NH3 per dierplaats per jaar bij een hokoppervlak van groter dan 0,8 m' 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
ww.infomiJ.nJ.

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

Informatie bij:
- Infomil (ww.infomiJ.nl)
. Unigfill Air BV(ww.uniqfilJ.nl)
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3ijlage 5. AAgro-Stacks Locatie Srenderweg

~waartepunt X: 226,300 Y: 475,800
3erekende ruwheid: 0,24 m

;:issie Punten'
Jolgnr. 8roniO X-coord. Y-coord. HoOOe Gem.oeb. hooote Olam. Uittr. snelheid Emissie
1 rundvee 226273 475789 1,5 4,0 0,5 0,40 761

2 varkens 226290 475755 3,3 3.3 0,5 4,00 1 375

~evoelige locaties'
Volgnummer Naam X'coordinaat Y coordinaat . Oecositie
i zuurberg 1 226321 475793 4333,31
2 zuurberg 2 226081 475558 68,47
3 zuurberg 3 226250 475880 441,56
4 zuurberg 4 226310 475700 1062,66
5 zuurberg 5 226230 475670 408,82

Details van Emissie Punt. rundvee (llS).

Volgnr. Code TVDe Aantal Emissie Totaal
1 A 1.6.1 melkkoeien 62 9.5 589
2 A3 ' ionovee 44 3.9 171.6

Details van Emissie Punt. varkens (119)
Voignr. Code Type Aantal Emissie Totaal
1 D 34.1 vleesvarkens 550 2.5 1375
2 0 0 0

480800
480295
479790
479285
478780
478275
477770
477265
476760
476255
475749
475244
474739
474234
473729
473224
472719
472214
471709
471204
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3ijlage 6. AAgro-Stacks Locaties 8renderweg en Russendijk

:waartepunt X: 225,600 Y: 475,400
lerekende ruwheid: 0,21 m

~i.ssi.e Punten'
lolanr. BronlO X-eoord. Y-eoord. Hooate Gem.oeb. hooate Oiam. Uittr. snelheid Emissie,

Rundvee 226273 475789 1,5 4,0 0,5 0,40 1452
Brenderweg

, Varkens Russendiik 225014 475084 8,4 5.5 2,4 5,60 3060

;evoe1i.ge locati.es'.

lolqnummer Naam Xcoardinaat Y coordinaat OeOasitie
zuurberg 1 226321 475793 1715,88

~ zuurberg 2 226081 475558 55,27
I zuurberg 3 226250 475880 420,76
~ zuurberg 4 226310 475700 352,56
; zuurbero 5 226230 475670 201,29

)etai.1s van Emi.ssi.e Punt. Rundvee Brenderweg (llS)
lolqnr. Code Tvpe Aantal Emissie Totaal
I A 1.6.1 melkkoeien 120 9.5 1140
~ A3 ¡jonavee 80 3.9 312

lol nr.~ Code

I 03.2.7.1.1

(119)

180400
179895
179390
178885
178380
17875 :
177370
176865
176360
175855
175349 r
174844 I i
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Kaart met gevoelige locaties in het zeer kwetsbare gebied "de Zuurberg"

,/-,-'.-
~.,.,

RUSS71li.1c

Effect van de bedrijfsverplaatsing:

In de onderstaande tabel is per punt in het zeer kwetsbare gebied weergeven wat het effect is van deze
bedrijfsverplaatsing van de vleesvarkenshouderij naar de Russendijk en de uitbreiding van de
rundveehouderij op de Brenderweg. In de tabel staan 5 punten van de gevoelige locaties in de Zuurberg. Met
voor elk punt de Xf coördinaten, de bestaande depositie, de depositie in de nieuwe situatie en in de laatste
kolom de winst uit gedrukt in procenten. Op elk punt treedt een verbetering op variërend van 5 tot 67 %.

Gevoelige locaties:
Volgnummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie Depositie Winst in %

bestaand Nieuw
1 zuurberg 1 226321 475793 4333,31 1715,88 60%
2 zuurberg 2 226081 475558 68,47 55,27 20%
3 zuurberg 3 226250 475880 441,56 420,76 5%
4 zuurberg 4 226310 475700 1062,66 352,56 67%
5 zuurbera 5 226230 475670 408,82 201,29 51 %



3ijlage 7. Aanvraagde Situatie

"

Naam aanvrager
Adres aanvrager

Adres inrichting

: MTS Schutte

: Srendenreg 2 holten

: Russendijk ong holten

Ammoniak emissie
Ç)Clour,eeriheden

: 3060 kg
: 5477.f_

Aanvraag

Stal emissie emissie omr. Fac.

RAV code Diersoort nr. Aantal factor kg NH3 odour. Odour

03.2.7.1.1 Varkens: diercategorie vleesvarkens, opfokberen van 3060 1 3.060,0 17,9 54774,0
ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot
eerste dekking ) gedeeltelijk roostervloer mestkelders
met (water~ en) mestkanaal; mestkanaal met schuine
putwand met metalen driekantroosters op het
mestkanaal emitterend mestoppervlak maximaal 0,18
m2(Groen Label 88 97.07.056V2; 88 97.07.056/A
97. i 1.059V2)(BWL 2004.03)



Bijlage 8. Individuele geurberekening

Naam van het bedrijf: Schutte Russendijk Holten

Berekende ruwheid: 0,090 m
Meteo station: Eindhoven

Brongegevens :
-Vol nr. 8roniD X-eaard. Y-eaard. EP Hoc te Gem. eb. hoc te EP Diam." EP Uitt. snelh:* E-Aanvraa

1 vleesvarkensstal 225014 475084 8,4 5,5 2,4 5.60 54774
("EP diameter: diameter ventilator 0,92 mi 7 stuks totaal in de stal =:: (0,46 x 0,46) x 3,14 = 4,65 mi =,. gemiddelde diamater die
hierbij hoort is 2,4 m.)

(-EP uitreesnelheid: 3060 vleesvarkens x 31 m3Ju : 3600 5 = 26,35 m3/s : 4,65 mi = 5,6 mIs)

Geur gevoelige locaties:
,Volgnummer GGLIO Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelastino
3 Russendijk 2 225483 475055 14,00 3,17
4 Russendijk 6 224886 474857 14,00 6,17
5 Fiiermatenweg 11 224776 474970 14,00 9,76
6 Fliermatenweg 7 224763 475369 14,00 5,73
7 Plan Liezen Beb. kom 224900 476173 3,00 1,07

47620fl . Schutte Russendijk Holten

476000

475800

475600

Y

475400 ~

475200 . .
475000 . ...
47.800

224700 224900 225100 225300 225500 225700 225900 226100

X

Opmerking:
. Blauwe stippen zijn stallen
. Groene stippen de verschillende geurgevoelige objecten in de omgeving.

. Rode stippen komen niet voor, er is geen overbelaste situatie op basis van de individuele geurhinder.

Gegenereerd op: 5-04-2007 met V-SïACKS Vergunning Release 1/1212006 versie 1. (c) KEMA Nederland B.v



3ijlage 9. Locatie Buurman

Naam aanvrager
Adres aanvrager
Adres inrichting

: Grote Beer

: Russendijk 4 Holten

: Russendijk 4 Holten

Ammoniak emissie
Odoureenheden

: 1138,82 kg
: 13217,6

Vergund 9 december 1999 A
¡Stã emissie emissie kg omr. t"ac.

RAV code Diersoort nr. Aantal factor NH3 odour. Odeur- - .
D 1.2.18 Varkens: fokzeugen. inclusief biggen tot 25 kg ) 36 8,3 298,8 27,9 1004,4

diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) overige
huisvestingssystemen

D 1.1.16.2 Varkens: fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg ) diercategorie 30 0,75 22,5 7,8 234,0
biggenopfok (gespeende biggen) overige
huisvestingssystemen hokoppeivlak groter dan 0,35 m2

D1.1.3.2 Varkens: fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg ) diercategorie 1342 0,16 214,7 5,4 7246,8
biggenopfok (gespeende biggen) mestopvang in water in
combinatie met een mestafvoersysteem, hokoppervlak groter
dan 0,35 m2 (BWL 2006.07)

D 1.2.10 Varkens: fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg ) 54 2,5 135,0 15,3 826,2
diercategorie kraam zeugen (incl. biggen tot spenen)
biologisch luch1:assysteem 70% emissiereductie(Groen
Label BB 96.10.042V1; BB 96.10.042/A 96.10.044V1;BB
96.10.042/B 96.10.045V1; BB 96.10.042/C 96.10.04ÔV1 ;BB

96.10.042V1/D 99.06.075; (BWL 2006.02)(BWL 2004.01)

D 1.36 Varkens: fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg ) diercategorie 294 1,3 382,2 10,3 3028,2
guste en dragende zeugen biologisch luchl..ssysteem 70%
emissiereductie(Groen Label bij individuele huisvesting 8B
96.10.042V1;BB 96.10.042/A 96.10.044V1; BB 96.10.042/ B
96.10.045V1;BB 96.10.042/C 96.10.04ÔV1; BB
96.10.042V1/D 99.06.075;(BWL 2006.02)(Groen Label bij
groepshuisvesting BB 96.10.042V1;BB 96.10.042/A
96.10.044V1; BB 96.10.042/ B 96.10.045V1:BB 96.10.042/C
96.10.046V1; BB 96.10.042V1/D 99.06.075;BB
96.1 0.042V1/E 00.06.087)(bij individuele en
groepshuisvesting BWL 2004.01)

D 2.1 Varkens: diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder 2 1,7 3,4 12,7 25,4
biologisch luch1:assysteem 70% emissiereductie(Groen
Label BB 96.10.042V1; BB 96.10.042/A 96.10.044V1;BB
96.10.042/B 96.1 0.045V1; BB 96.10.042/C 96.1 0.04ÔV1 ;BB

96.1 0.042V1/D 99.06.075; (BWL 2006.02)(BWL 2004.01)

D 3.2.8.1 Varkens: diercategorie vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 45 0,8 36,0 9,8 441,0
kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste
dekking ) gedeeltelijk roostervloer biologisch
luch1:assysteem 70% emissiereductie(Groen Label BB
96.10.042V1; BB 96.10.0421A 96.10.044V1 ;BB 96.10.042/B
96.10.045V1; BB 96.10.042/C 96.10.046V1 ;BB

96.10.042V1/D 99.06.075; (BWL 2006.02)(BWL 2004.01)
hokoppervlak maximaal 0,8 m2

D 3.2.82 Varkens: diercategorie vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 42 1,1 46,2 9,8 411,6
kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste
dekking ) gedeeltelijk roostervloer biologisch
luchtwassysteem 70% emissiereductie(Graen Label BB
96.10.042V1; BB 9ô.1 0.042/A 96.10.044V1 ;BB 96.10.042/B
96.10.045V1; BB 96.10.042/C 96.10.046V1 ;BB

96.10.042V1/D 99.06.075; (BWL 2006.02)(BWL 2004.01)
hokoppervlak groter dan 0,8 m2



Bijlage 10. Cumulatieve geurberekening

~aam van het bedrij f: Schutte Russendij k Holten

:umulatie berekening volgens V-stacks vergunning locatie Russendij k 4 en
Russendij kongenummerd

Berekende ruwheid: 0,090 m
~eteo station: Eindhoven

8 roni¡e i¡evens:
Valenr. BronlO X~coord. Y-coord. EP Hooote Gem.oeb. hooote EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag

1 vleesvarkens stal 225014 475084 8,4 5,5 2,4 5,60 54774
2 locatie buurman' 225141 474949 6,0 4,0 2,0 4,00 13218

.. ..
. De x1y coordinaten 1i9gen in het centrum van het bedrrJf. Voor de gemiddelde diameter (EP diam.) van
de ventilatoren is een geschatte waarde genomen.

~ur gevoelige locaties:
Volqnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelastinç¡
3 Russendijk 2 225483 475055 14,00 4,52
4 Russendijk 6 224886 474857 14,00 7,24
5 Fliermatenweg 11 224776 474970 14,00 9,99
6 Fliermatenweg 7 224763 475369 14,00 6,55
7 Plan Liezen Beb. kom 224900 476173 3,00 1,22

476200 . Schutte Russendijk Holten

476000

475800

475600

Y

475400 .
475200

.. .
475000 . ..
47-1800

224700 224900 225100 225300 225500 225700 225900 226100

X

Gegenereerd op: 5-04-2007 met V.STACKS Vergunning Release 1/1212006 versie 1.1 (c) KEMA Nederland B.V



Calculatie Bedrijfskosten Uniqfillluchtwasser 95%

Naam T. Schutte
Adres

Plaats Holten

locatie stal Vleesvarkens

Uniqfill!

Dieren normen ventilatie kosten per dierplaats hoeveelheden kosten

electa

ventilatie kg, NH3 spui reductie ¡nkW totaal electra water zuur spui totaal electra spuiwater iuur totaal bedrijfs-

Aantal per dierp1. Itr/dlerpl. factor per dlerpL. ventilatie ... In kW In m3 In liters kosten Euro

3060 Vleesvarkens 80 2,5 65 0,75 L,S 183.600 0,19 0,3 1,05 0,91 2,45 4590 199 11.437 7.497

totaal water m3 597

Totaal ventilatie 183.600 totaal electra kW 4.590

totaal spuiwater m3 199

Keuze luchtwasser totaal zuur liter 11.437

Opm. kosten afvoer spuiwater 14 Euro/m3 ...
reductie factor alleen bij centrale afzuiging.

reductie factor conform opgave bureau TES. Totaaljaarlljkso bedrijfskosten 7.497
.. .. .. ..

gehanteerde eenheidsprIJzen bIJ kosten dferplaats zIJn gebaseerd op energlepriJzen JO zuid west Nederland, peildatum

de bedrijfskosten zijn richtbedragen; afwijkingen zijn mogelijk per situatie en per regio.

01.01.006.

uniq.air 06. calculatie
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Calculatie bedrijfskosten Uniqfiiluchtwasser combi

Naam Schutte
Adres

Plaats Holten

Locatie stal Vleesvarkens

UniQfilE

Dieren normen ventilatie kosten per dierplaats hoeveelheden totale kosten

electra

ventilatie k9. NH3 spui reductie in kW totaal electra water zuur spui totaal electra spuiwater zuur bedrijfskosten

Aantal per dierpi' Itrldierpl. factor per dierpI. ventilatie ... In kW In m3 In liters furo

3060 Vleesvarkens 80 2,5 70 0175 6,2 183,600 1/09 0,3 0/94 0,98 3,31 18972 214 8.426 10.129

totaal water m3 643

Totaal ventilatie bij centrale afzuiging m3 183,600 totaal electra kW 18.972

totaal spuiwater m3 214

Capaciteit luchtwasser totaal zuur liters 8.428

Opm. kosten afvoer spuiwater 14 Euro/m3 ...
reductie factor alleen bij centrale afzuiging

reductie factor conform opgave bureau TES Totaal jaartijkse bedrtfskosten Euro 10.129
.. ..

gehanteerde eenheidsprIJzen bIJ kosten dierplaats zijn gebaseerd op energlepriJzen in zuid-west Nederland, peildatum

de bedrijfskosten zijn richtbedragen; afwijkingen zijn mogelijk per situatie en per regio.

01.01.006.

uniq.air.06.calculaties
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3ijlage 13. Chemische Luchtwasser

Naam aanvrager
Adres aanvrager
Adres inrichting

: MTS Schutte

: Brenderweg 2 holten

: Russendijk ong holten

Ammoniak emissie
Odoureenheden

#N/B

; 550,8 kg
; 49266

~

Aanvraag

Stal emissie emissie omr. Fae.

'lV code - Oiersoort nr, Aantal factor kgNH3 odour. Odour

J 3.2.14.2 Varkens: diercategorie vleesvarkens, opfokberen van 3060 0,18 550,8 16,1 49266,0
ca. 25 kg tot 7 maanden, opfakzeugen van ca. 25 kg tot
eerste dekking ) gedeeltelijk roostervloer chemisch
luchtwassysteem 95(1/0 emissiereductie(Groen Label 88
99.06.076; BB 00.02.084) hokoppervlak groter dan 0,8
m2


