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Inleiding

In deze inleiding worden alle punten, benoemd in het memo (1824-49) van de commissie voor
de milieueffectrapportage, besproken en aangevuld met informatie. Voor de Inhoud wordt de
volgorde van het memo aangehouden,

1. Uitgangspunten ter bepaling emissies ammoniak, geur en stof,

1. 1. Invulling ziekenboeg en calamiteitenafdeling.
1.2. Nieuwe geurberekening en stofberekening op basis van de nieuwe dieraantallen.
1.3. Nieuwe berekeningen voor ammoniak met het rekenmodel AAgro-stacks.

2, Luchtkwaliteit, Berekening conform de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007,

3, Overige aandachtspunten.

3,1. Uitwerking verschillen VKA en MMA mede op basis van financiële aspecten.
3,2, Verduidelijking uitwerking cumulatieve geurhinder met bijlage 6 en 7 van de

"Handreiking bij Wet geurhinder en veehouderij",
4, Inspraakreacties tijdens de hoorzitting en ter inzage legging van het MER.

4,1. Aanvulling op het akoestisch rapport i.v,m. het medegebruik van de nieuw aan te
leggen uitrit door de rundveehouderij inrichting,

4,2, Lichthinder bij het gebruik van de nieuwe aan te leggen uitrit,
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1. Uitgangspunten ter bepaling emissies ammoniak, geur en stof

De commissie constateert na bestudering van het MER en de daarbij gevoegde staltekeningen
dat de voorgestelde opzet een aantal vragen oproept, met consequenties voor de berekende
emissies van met name ammoniak, fijn stof en geur,

1.1 Invullng ziekenboeg en calamiteitenafdeling

Aanpassing hoofdstuk 3,4.1. blz, 28, Uitvoering van de stallen en het aantal (te realiseren)
dierplaatsen.

Wij hebben in deze aanvulling zowel de ziekenstal als de calamiteiten afdelingen doorgerekend
met een volledige bezetting, Deze afdelingen zijn berekend en getekend als volledige
productieafdelingen, waarbij de varkens op een wettelijk toegestane oppervlakte liggen van
0,82 m2, Voor het handhaven van de vergunning kan dan ook uitgegaan worden van een
volledige bezetting, Het aantal dieren wordt dan gelijk aan het aantal dierplaatsen (6,304), Ten
opzichte van het milieueffectrapport neemt het aantal dieren in de berekeningen toe met 356.
Zie voor de indeling de tekening in bijlage A,

Deze nieuwe dieraantallen leiden tot iets grotere emissies en milieueffecten voor geur en fijn
stof omdat deze berekeningen zijn gebaseerd op het aantal dieren, De berekeningen voor
ammoniak zijn in het MER al gebaseerd op 6.304 dierplaatsen,

1.2 Nieuwe geurberekening en stofberekening op basis van de nieuwe
dieraantallen

Op basis van deze nieuwe dieraantallen zijn er nieuwe geur- en stofberekeningen gemaakt. In
bijlage B zijn de berekende emissies van ammoniak en geur weergegeven. De
ammoniakberekeningen en bijbehorende deposities en emissies waren al gebaseerd op deze
volledige dieraantallen (6.304 dierplaatsen), Voor deze berekeningen verwijzen we dan ook naar
het oorspronkelijke MER,

Geur

Aanpassing hoofdstuk 5,2,3. Geur blz, 63 en volgende,

In bijiage C is een overzicht opgenomen van de ligging van de geurgevoelige objecten t.O. v, het
VKA,

Berekening geurverspreiding

Geuremissie stallen
In tabel 1.2,1 wordt de geuremissie van de vleesvarkenstallen van VOF Hartemink-Koordes
berekend voor de verschillende situaties, In bijlage D staan de uitgangspunten voor de
ventilatie vermeld die gebruikt zijn voor de berekeningen voor V-Stacks en AAgro-stacks,

De grote geuremissie in de huidige situatie is een gevolg van het feit dat er nu geen sprake is
van een emissiearm stalsysteem en er gewerkt wordt met verspreid liggende ventilatoren.
Omdat uiterlijk in 2013 een emissiearm stalsysteem verplicht wordt, daalt ook in de autonome
situatie de geuremissie. In het VKA wordt gewerkt met een gecombineerd luchtwassysteem met
75% geuremissiereductie, In deze berekening is nu uitgegaan van een volledige bezetting van
de stal.
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Tabell.2.1 Berekende geuremissie vleesvarkensbedrüt VOF Hartemink-Koordes voor de verschilende

situaties.

Situatie Aantal dieren Geuremissiefactor in Geuremissie in OU
OU Der dier Der dier

Huidife situatie 1.500 230 34,5000
Autonoom 1.500 179 26,8500
VKA 6.304 58 36,5632

Geurbelasting woningen
Met behulp van het verspreidingsmodel V-stacks vergunning wordt de geurbelasting van
gevoelige objecten berekend. Daarvoor wordt de geuremissie samen met andere variabelen in
het model ingevoerd. Het model berekent de geurbelasting van de gevoelige objecten, In de
onderhavige situatie zijn alle gevoelige objecten woningen buiten de bebouwde kom, De
berekende geurbelasting moet worden getoetst aan de norm van 14 OU. In bijlage C wordt een
overzicht gegeven van de ligging van de geurgevoeiige locaties.
In tabei 1.2.2 wordt een overzicht gegeven van de huidige situatie en de situatie na uitbreiding
met toepassing van het VKA,

Tabel 1.2.2 Berekende geurbelasting van de dichtstbijzijnde woningen t.g. v. vleesvarkensbedrijf VOF
Hartemink-Koordes volgens het verspreidingsmodel V-stacks vergunning

Woningadres Berekende geurbelasting Berekende geurbelasting
bestaande situatie (OUl na uitbreidinD (OUl

Zuidrekkensewea 14 2032 1286
Zuidrekkensewen 5 424 4 13
Zuidrekkensewe 3 434 349
Koordeswen 2 965 700
Koordeswen 3 780 587
Zuidrekkensewea 10 996 691
Gemiddeld 939 671

Uit de tabel blijkt dat in de huidige situatie de woning op Zuidrekkenseweg 14 te zwaar belast
wordt. Hierbij dient opgemerkt te worden dat deze woning een voormalige bedrijfswoning is en
bij de verlening van de huidige milieuvergunning niet als een stankgevoelig object is
meegenomen, Omdat er nu sprake is van een uitbreiding van het bedrijf die redelijkerwijs niet
te voorzien was, is dit object nu wel meegenomen als een geurgevoelig object.

Uit tabel 1.2.2 blijkt dat voor alle geurgevoelige objecten de belasting afneemt door toepassing
van het VKA,

Onderstaande grafieken geven een beeld van de belasting van de verschillende emissiepunten
van de stallen en van de geurgevoelige objecten voor de huidige situatie en voor het VKA,

Hartemink - aanvullng op het MER 5
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Geurbelasting en ligging van de verschillende objecten in de huidige situatie
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In bijlage E zijn de berekeningen van V-Stacks vergunning voor zowel de huidige situatie als
voor het VKA met volledige bezetting opgenomen, Ook staat in deze bijlage een overzicht van
de coördinatoren van de emissiepunten van de verschillende stallen.

Ook met een volledige bezetting van alle dierplaatsen blijkt de geurbelasting binnen de normen
te vallen. De conclusies in het MER blijven in stand,

Minimale afstanden

Voor de woning aan de Koordesweg 4 gelden minimale afstanden waaraan voldaan moet
worden. Dit is namelijk een woning die hoort bij een andere varkenshouderij, De afstand tussen
de dichtstbijzijnde gevel van de woning en de dichtstbijzijnde gevel van het dierenverblijf is
145 meter. De afstand tussen de dichtstbijzijnde gevel van de woning en het dichtstbijzijnde
emissie punt van het VKA is 170 meter. Dit verandert niet door de volledige bezetting van de
stal.

Stof
De nieuwe uitgebreide stofberekening wordt in paragraaf 2 toegelicht en besproken.

1.3 Nieuwe berekeningen voor ammoniak met het rekenmodel AAgro-stacks

Aanvulling op hoofdstuk 5,3,2, Stikstof (ammoniak)depositie op natuur blz, 74,75 en 84

Voor de ammoniakemissie is in het MER al uitgegaan van 6,304 dierplaatsen, De emissie
verandert niet ten opzichte van het milieueffectrapport, Zie ook bijlage B voor de berekening,
Voor de berekening van de depositie op de (kwetsbare) natuurgebieden hebben wij in het
milieueffectrapport de tabel uit de voormalige Interimwet Ammoniak en Veehouderij gebruikt,
Op het moment van het opstellen van het milieueffectrapport was dit de gangbare methode.
Inmiddels is het model AAgro-Stacks versie 1.0 beschikbaar,

Wij hebben depositieberekeningen met AAgro-Stacks gedaan om na te gaan of de conclusies
over de depositie en het positieve effect van uitvoering van VKA voor de kwaliteit van de natuur
in stand kunnen blijven. Het berekende verspreidingspatroon bij toepassing van AAgro-Stacks is
anders dan bij gebruik van de tabel uit de voormaiige Interim-wet Ammoniak en Veehouderij,
Vooral dicht bij de bron berekent AAgro-Stacks lagere concentraties dan bij gebruik van de IAV-
tabeL. Bij uitvoering van het VKA neemt volgens berekeningen met AAgro-Stacks de depositie
van ammoniak op de natuurgebieden gemiddeld met 10% af met uitzondering van het
kwetsbare gebied "De Breken", Hier geeft AAgro-stacks een kleine verhoging, terwijl op basis
van de IAV-methode er een kleine daling is van de depositie. In het milieueffectrapport daalde
de depositie op alle natuurgebieden en was de gemiddelde afname 20%,

De conclusie dat uitvoering van het VKA een positief effect heeft op de kwaliteit van de natuur
blijft in stand,
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Toelichting

Tabe/l.3.1 Overzicht van de natuurgebieden en stikstofdepositie op deze gebieden, berekend met Mgro-
stacks en met de IA V-tabel

Natuurgebied Berekeningen met AAgro- Berekeningen met IAV-tabel,
Stacks, depositie in zie milieueffectrapport,
moilN/ha denositie in mol Ñíha
Huidig VKA Huidig VKA

De Breken 0 meter (aan de rand) 101,21 108,60 375 334
De Breken 30 m vanaf de rand 85,93 90,09
De Breken 60 m vanaf de rand 74,64 76,42

Tichelovenbos 3,40 2/82 5 4

Kerkloo 4,64 4,02 12 10

Kra keelsweg/Holterweg 6,98 5,85 6 5

Perceel 0 228 552,59 482,14 4800 1937

Loovelderweg 5,36 4,52 4 3

Nieuwen ka mpsweg/La n neversweg 8,50 7,01 20 18

Rammelbroeksweg 6,48 5,33 15 13

Krosewicker Grenzwald 5,03 4,23 12 10

In het VKA neemt de depositie op "De Breken", ondanks een afname van de emissie, iets toe,
Dit verklaren wij uit het feit dat de afstand van de emissiepunten tot "De Breken", vergeleken
met de huidige situatie, in het VKA afneemt met ca 35 m.
De berekende depositie op "De Breken" is de depositie op de rand, Op de rand is de
stikstofdepositie als gevolg van de ammoniakemissie bij VOF Hartemink-Koordes maximaal
(108,60 mol N/ha/jr,), De depositie neemt dieper in het gebied af, Ca, 30 m. in het gebied is de
berekende depositie afgenomen tot 90,09 mol; ca, 60 m. in het gebied is de depositie 76,42
moL. Zie ook bijlage F waarin een uitdraai van AAgro-stacks is weergeven met deze punten,

De gekozen punten voor de berekening van de depositie op "De Breken" staan aangegeven in
het figuur op de volgende bladzijde,

Hartemink - aanvullng op het MER 8
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De Breken is als een kwetsbaar gebied aangewezen in de Wet ammoniak en veehouderij. Omdat
in het VKA de Best Beschikbare Technieken aangewend worden voldoet het VKA aan het
toetsingskader van de Wav,

2. Luchtkwaliteit

Aanvullng hoofdstuk 5.2.4, Fijn stof blz, 69 en volgende.

Het in het MER gebruikte RMB-model geeft een indicatie van de concentraties van de
luchtkwaliteit. In deze aanvulling is de luchtkwaliteit alsnog berekend conform de Regeling
beoordeling luchtkwaliteit 2007, De conclusies uit het MER worden onderschreven met deze
toetsing volgens het Nieuw Nationaal Model (NNM),
De conclusie is dat de luchtkwaliteit ruim voldoet in het VKA aan de wettelijke eisen,
In een losse bijlage is het rapport volledig opgenomen.

Hartemink - aanvullng op het MER 9
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3. Overige aandachtspunten

Aanpassing hoofdstuk 3,5,4. Emissiebeperkend systeem in de stal in combinatie met een
gecombineerde luchtwasser blz, 47

3.1 Uitwerking verschillen VKA en MMA mede op basis van financiële aspecten
Het VKA is een gecombineerde luchtwasser. Het MMA is een emissiebeperkend systeem in de
stal in combinatie met een gecombineerde luchtwasser.

Een emissiebeperkend systeem in de stal verbetert de luchtkwaliteit in de stal. Minder
ammoniak en geur in de stallucht is positief voor de werkomstandigheden in de stal en mogelijk
ook goed voor het welzijn van de varkens. Verbetering van de luchtkwaliteit kan gebeuren door
verkleining van de mestoppervlakte, Het systeem BWL 2004,05. Mestkelders met (water- en)
mestkanaal, met anders dan metalen driekantroosters op het mestkanaal, emitterende
mestoppervlak maximaal 0,18 m2 per dierplaats. De schuine putwanden verkleinen het
emitterende oppervlak. Dit systeem heeft een ammoniakreductie van 52% en een stankreductie
van 22% en is een goed systeem om ammoniakemissie in de stal te verminderen, De emissie
van fijn stof wordt niet verminderd.
Aan de precieze eisen van het leaflet kan (bijna) niet worden voldaan in stal 1 en 2, zodat het
systeem dan geen goedgekeurd emissiearm systeem is. Dit wordt hieronder verder toegelicht,

Deze combinatie van een emissiebeperkend systeem in de stal in combinatie met een
combiwasser heeft de volgende voordelen:

het werkklimaat in de stal is beter;
waarschijnlijk is het welzijn van de varkens door het betere stalklimaat beter;

. het energieverbruik en de hoeveelheid spuiwater van de combiwasser zal door de al

schonere lucht verminderen,
De combinatie heeft de volgende nadelen:
. het is een veel duurdere investering;

. de kelders hebben veel minder inhoud voor mestopslag.

Toelichting op de voordelen
Door het verkleinen van het mestoppervlak is er minder emitterend oppervlak in de afdelingen,
Dit verbetert het klimaat in de stal zelf, Een hogere concentratie van NH3 wordt als hinderlijk
ervaren door de mensen en waarschijnlijk ook door dieren, Enkel een luchtwassysteem zorgt
voor verbetering van de luchtkwaliteit buiten de stal.

Een betere luchtkwaliteit zorgt ervoor dat de luchtwasser minder stoffen uit de lucht hoeft te
halen. Een logisch gevolg is dan, dat de luchtwasser "makkelijker" werkt, Dit zal dan een
positief effect hebben op het stroomverbruik en de hoeveelheid af te voeren spuiwater, Dit
effect is niet te kwantificeren,

Een toelichting op de nadelen
Door ook in de stallen extra voorzieningen te maken, wordt de totale investering in de stallen
hoger, Bijkomend probleem is, dat in de bestaande stallen 1 en 2 haast niet aan de volledige
eisen van leaflet kunnen worden voldaan,
Het leaflet (zie bijlage G)geeft eisen aan de uitvoering van het mestkanaal, hokuitvoering,
roostervioer en mestafvoer, Tevens geeft het een plattegrond met daarop de doorsneden van de
staluitvoering,

Stal 1

Deze stal heeft een diepe kelder van 163 cm met een dubbel dek. Het bovenste gedeelte ( het
opgemetselde gedeelte) is slechts 35 cm. In dit gedeeite zal de emissiebeperkende schuine
plaat geïnstalleerd moeten worden. Om dit te realiseren en een emissie per dier van maximaal
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0,18 m' per dierplaats te realiseren, zal dit opgemetselde keldertje met ongeveer 20 cm
opgetrokken moeten worden, Kosten ruim ( 90,-- per varkensplaats. Een belangrijk nadeel is,
dat de toch al niet te ruime inhoud van de varkensstal verder verkleint, waardoor het
stalklimaat verslechtert. Het plaatsen van de schuine plaat kost ongeveer ( 45,-- per
varkensplaats. Daarbij zal het rooster nog verkleind moeten worden en de dichte vloer dus
vergroot, Kosten hiervan bedragen per plaats ongeveer ( 37,50, Nadeel is dat er meer kans is
op hokbevuiling en hierdoor weer een verslechtering van het stalklimaat.
De eisen in het leaflet om een rioleringssysteem te installeren zijn bijna niet realiseerbaar,
tenzij de diepe kelder onder het dubbele dek als "riolering" gezien mag worden.

Stal 2
De eerste 5 (vier en een half) afdelingen zijn gelijk aan stal i en hebben dan dezeifde kosten en
aanpassingsproblemen,
Het achterste gedeelte met 4 afdelingen heeft kelders van 60 cm, Hierin zijn gemakkelijker
schuine platen te monteren, Het plaatsen van de schuine wanden kost dan ongeveer ( 45,-- per
plaats, Het rooster moet verkleind worden naar ongeveer 1,40 m en de dichte vloer dus 50 cm,
vergroot worden, Kosten hiervan zijn ( 37,50 per plaats,
In deze afdelingen is een verbinding van de mestkelder naar de opslag in de centrale gang
gemaakt, Het aanleggen van een rioleringssteisel onder de bestaande mestkelder is niet
mogelijk.

Stal 3 en 4

Dit zijn de beide nieuwe stallen en kunnen zo gemaakt worden dat ze volledig aan het leaflet
voldoen, De extra kosten voor het schuine platensysteem zullen zijn per varkensplaats:
Plaatsen schuine plaat: ( 20,-.
Aanleggen riolering! overloop etc, ca. ( 13,50,

In alle vier de stallen wordt de mestopslag verminderd door de schuine platen, De schatting is
dat er extra mestopslag moet komen voor 1.860 m3 á ( 45,- is ( 83,700,- . Dit is per
varkensplaats ruim ( 13,- extra,
Hier komt als extra nadeel bij dat het bouwvlak vol is en dat er dus op een andere plaats
mestopslag gebouwd zal moeten worden. De totale mestopslag is dan ook slechts toereikend
voor ongeveer 5 maanden, Om te kunnen voldoen aan 6 maanden opslagcapaciteit, zal er in
ieder geval extra opslagruimte gebouwd of gehuurd moeten worden,

Extra kosten in euro's per varkensplaats MMA ten opzichte van VKA door het voldoen aan het
emissiearme systeem "BWL 2004.05. Mestkelders met (water- en) mestkanaal, met anders dan
metalen driekantroosters op het mestkanaal, emitterende mestoppervlak maximaal 0,18 m2 per
dierplaats",

Hartemink - aanvullng op het MER 11
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Stal 1 

Plaatsen schuine wanden 45
~metselen muurties 90
Aa~aSSi;V rooster/dichte vloer 3750
Totaal voor stal i er nlts. 172 50

Stal 2

Idem als stal 1 17250
Laatste 4 afdelinaen
Plaatsen schuine wanden 45
Aannassinn- roosters/ dichte vloer 3750
Totaal voor laatste 4 afdelingen 82,50
ner nlts,
Stai 3 en 4
Plaatsen schuine niaat 20
Riolerinn 13 50

Totaal voor stal 3 en 4 ner--ts. 3350

MestO;sldnosten 13 13

De totale extra investering komt op ongeveer € 418,300,-, Dit is ruim € 66,- per varkensplaats.

Het MMA verschilt niet van het VKA wat betreft stalemissies van geur, fijn stof en ammoniak,
Het MMA verschilt enkel van het VKA in stalklimaat, niet kwantificeerbare verschillen in
energiegebruik en hoeveelheid spuiwater, mestopslag en investeringskosten, In onderstaande
tabel is schematisch de vergelijking tussen het VKA en het MMA weergegeven.

Tabel 3,1,1, Vergelijking van het VKA en het MMA.

VKA MMA
Stal kli maatjwerkkl i maat 0 +
Sta I kli maat/d ierwelziin 0 +
Ene~everbru¡k 0 +
Hoeveelheid ~uiwater 0 +
investeriW;skosten 0 -- € 418,3001
MestO;slo, 0 -- (1860 m' minder)
-- IS sterk negatief; - IS negatief; + IS positief, ++ IS extra positief.

Vanwege de hoge investering in een extra emissiearmsysteem en mestopslag, en de daaruit
voortvloeiende hogere bedrijfslasten, kiest VOF Hartemink-Koordes voor het VKA.

3.2 Geurhinder bij cumulatieve geurberekeningen

Aanvullng bij hoofdstuk 5.2.3, Geur blz. 63 en volgende.

Er is sprake van geurhinder ais mensen zijn blootgesteld aan geur en dit als hinderlijk ervaren,
De mate waarin mensen geur als hinderlijk ervaren is afhankelijk van de mate van blootstelling,
maar ook bijvoorbeeld de onaangenaamheid van de geur en de binding die de mensen hebben
met het bedrijf dat de geur veroorzaakt.
De geurhinder is uitgedrukt ais percentage, Een geurhinderpercentage van 25% betekent dat
25% van de inwoners in een telefonische enquête heeft aangegeven "soms of vaak last van
geur van stallen van veehouderijen" te ondervinden, Er wordt aangenomen dat de hindercijfers
een voorspellende waarde hebben voor de te verwachten geurhinder in de toekomst.
De verkregen geurhinderpercentages geven een indicatie en moeten met voorzichtigheid
geïnterpreteerd worden,
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Huidige situatie
In onderstaande tabel staat een overzicht van de achtergrond belasting en de
voorgrondbelasting met de bijbehorende geurhinder vermeld voor de verschillende
geurgevoelige locaties. Zie bijlage H. voor de uitvoerbestanden en het bronbestand van de
berekeningen, Met de achtergrondbelasting wordt de cumulatieve geurbelasting bedoeld. Deze

is berekend met behulp van het model V-stacks gebied. De voorgrondbeiasting is de
enkelvoudige geurbelasting, Deze is berekend met het model V-stacks vergunning.

Adres achterar, beL. Geurhinder Voorar. beL. aeurhinder
Zuidrekkensew, 14 20,685 20 % 20,32 31 %
Zuidrekkensew,5 5,421 8 % 4,24 11 %
Zuidrekkensew,3 5,477 8% 4,34 11 %
Koordesweg 2 17,790 18 % 9,65 20 %
Koordesweg 3 12,511 14 % 7,80 17 %
Zuidrekkensew. 10 10,107 12 % 9,96 20 %

Conclusies uit de huidige situatie:
de Zuidrekkenseweg 14 heeft een geurhinderpercentage van 31% door een
voorgrondbelasting van 20,32 OU, Het geurhinderpercentage is boven de 25% en wordt
daarom als te hoog beoordeeld;
alle andere geurgevoelige objecten vallen binnen de normering voor de geurhinder door
zowel de achtergrond- als de voorgrondbelasting;
de voorgrond belasting is op alle adressen de bepalende factor.

VKA
Voor het VKA staan de berekende waarden in de tabel hieronder,

Adres achterar. beL. Geurhinder Vooror, beL. aeurhinder
Zuidrekkensew. 14 13,561 15 % 12,86 24 %
Zuidrekkensew.5 5,190 8% 4,13 11 %
Zuidrekkensew.3 4,182 6% 3,49 10 %
Koordesweg 2 16,490 18 % 7,00 16 %
Koordesweg 3 10,647 13 % 5,87 14 %
Zuidrekkensew, 10 7,445 10 % 6,91 16 %

Conclusies:
er is een sterke verbetering van het geurhinderpercentage door de afgenomen
voorgrondbelasting voor het adres Zuidrekkenseweg 14 van 31% naar 24%. Met 24%
geurhinder is dit binnen de normering;
voor alle geurgevoelige objecten blijft de geurhinder van zowel de achtergrond - als de
voorgrondbelasting binnen de norm;
in VKA hebben ai Ie adressen een gelijke of lagere geurhinder door de voorgrondbelasting;

. op de Koordesweg 2 is de geurhinder door de achtergrondbelasting hoger dan door de
voorgrondbelasting, Dit adres heeft dus relatief minder geurhinder van VOF Hartemink -
Koordes dan van een ander intensief veehouderijbedrijf.

Hieronder staan de grafische weergaven van de cumulatieve geurhinder (achtergrondbelasting)
in de bestaande situatie en in het VKA.
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Figuur 3.2.1. Cumulatieve geurcontour (achtergrondbelasting) van 14 OU in huidige situatie

'\,

~..L
j *

In dit figuur is de cumulatieve geurcontour aangegeven van 14 OU, Dit is de dikke zwarte lijn,
Binnen deze oranje cirkel is de geurbelasting :-14 OU, Duidelijk te zien is dat het geurgevoelige
adres Zuidrekkenseweg 14 (rechts bovenin het figuur) binnen in de oranje cirkel van :-14 OU
ligt. Dit komt ook overeen met de waarde van 20,685 OU achtergrond belasting dat dit adres
ondervindt,
De woning op Koordesweg 2 ligt ook binnen de cirkel van :-14 OU in de bestaande situatie
(achtergrondbelasting is 17,790 OU),
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Figuur 3.2.2. Cumulatieve geurcontour (achtergrondbelasting) van 14 OU in het VKA

In VKA is de zwartgetekende geurcontour, die de grens van'" 14 OU weergeeft verkleind en

veranderd. Te zien is dat het adres Zuidrekkenseweg 14 nu grotendeels buiten de grens van de
'" 14 OU contour ligt. Er is sprake van een aanzienlijke verbetering.
Het adres Koordesweg 2 blijft binnen de contour van'" 14 OU liggen. Zoals we al eerder
constateerden heeft dit adres meer geurhinder van een ander intensief veehouderijbedrijf dan
van VOF Hartemink-Koordes. De geurhinder van de achtergrondbelasting is op dit adres
namelijk groter dan van de voorgrondbelasting, Toch verbetert ook de situatie van de
Koordesweg 2 van een achtergrondbelasting van 17,790 OU naar 16,490 OU,
Bij de andere adressen verbetert ook de situatie.
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4. Aanvullng naar aanleiding van inspraakreacties tijdens de hoorzitting
en ter inzage legging van het MER

4.1 Aanvulling op het akoestisch rapport in verband met het medegebruik van de
nieuw aan te leggen uitrit door de rundveehouderij inrichting

In 2007 is door Buijvoets Bouw- en Geluidsadvisering een akoestisch onderzoek (nr
07,032 d.d. 29-10-07) uitgebracht ten behoeve van de aanvraag om een milieuvergunning voor
VOF Hartemink aan de Koordesweg 8 te Rekken,
Ten behoeve van de varkenshouderij is een nieuwe ontsluitingsroute gepland, In het akoestisch
onderzoek voor de varkenshouderij is de geluidbelasting ten gevolge van het bestaande
rundveebedrijf, welke ook gebruik zai maken van deze route, niet in beschouwing genomen,
In het kader van de inspraakreacties op het MER is gevraagd inzicht te geven in de
geluidsbelasting in de rekenpunten ten gevolge van extra vervoersbewegingen van en naar het
rundveebedrijf over de nieuwe ontsluitingsroute 2,

Eigen weg (optie 2)
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAeqi.LT ten gevolgen van het rijden over de eigen
weg in de maatgevende punten i en 11, blijft met maximaal 30 en 31 dBA in de dagperiode erg
klein en is niet relevant voor het totale beoordelingsniveau LA"LT, De piekgeluiden LAmax blijven

ongewijzigd.

Openbare weg
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAeqi,LT ten gevolgen van het rijden over de openbare

weg in het maatgevende punt 1, is met maximaal 25 dBA in de dag periode erg klein en ligt
ruimschoots onder de voorkeursgrenswaarde van 50 dBA. De piekgeluiden LAmax blijven
ongewijzigd en worden overigens niet getoetst.

De conclusie is dat de geluidsbelasting van wo ni gen, ook wanneer rekening wordt gehouden
met verkeer van- en naar het rundveebedrijf, binnen de normering blijft vallen,

In bijlage i. is de volledige aanvulling van het geluidsrapport weergegeven.
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4.2 Lichthinder bij het gebruik van de nieuw aan te leggen uitrit
Eén inspraakreactie geeft aan hinder te verwachten van het licht van het verkeer wat gebruik
gaat maken van de nieuwe uitrit,
In figuur 4.2,1 is het gebied aangegeven waar de lichtbundel invloed heeft. Zoals te zien is,
gaat de lichtbundel links langs de woning van de Zuidrekkenseweg 45, De gebouwen aan de
linkerkant van de woning wordt niet bewoond,

Figuur 4.2.1 Lichtinvloed van verkeer dat de inrichting verlaat.

~
'"
0-~

Rekkenseweg 45

" e'"
~e....e

I Uitrit route 2

-
Het woongedeelte van het huis ligt aan de kant van de Rekkenseweg, Daar zou de meeste
hinder kunnen optreden. De bundel raakt de voorkant en dus ook de ramen van het
woongedeeite niet rechtstreeks, Natuurlijk is er aan de zijkant van de lichtbundel ook enige
lichtuitstraling, De hinder treedt alleen op wanneer het donker is, dus in de nacht en de
avonden, afhankelijk van de winter- of zomertijd, Het aantal vervoerbewegingen met
vrachtauto's in de nacht is berekend op gemiddeid twee per week, met personenauto's op 1 per
week. In de avond periode is gerekend met 2 personenauto's, 1 besteiauto en 3 vrachtauto's per
week. Dit is inclusief de vervoersbewegingen van het rundveebedrijf dat gebruik maakt van
hetzelfde uitrit.
De afstand van het hart van de Zuidrekkenseweg tot aan het woonhuis is ongeveer 92 meter
wat ook een enigszins Iichtdimmend effect oplevert,
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Bijlage A: Tekening Wet milieubeheer d.d. 18-03-2008



Bijlage B: Berekende emissies van ammoniak en geur in de huidige situatie en in het
VKA

Huidige situatie

¡Berekening ammoniak en geur
Wet eV¡ aturn vd regel; Inricht¡

," ammoniak en """houden 14 mei 2007 ~.m Hartemink Koortls
eli eumirler en veehoderi 9 'ul; 2007 straat & huisnr Koordes 8

laats Rekken
"., 1 en 2 bestaand

!Omshrijving s!"lsystemen vanuit de Rav ! !Omrekiinfactoren I ¡Berekening I

R...COe Kodaiegon Dle_
rUISVIMM I i

Groe la"'l OOOl\units .Ammoniak unI "i..ren ..nld..rp. ..ntol 0i I~nmk~on.k
per di.. ."

die luts
Dl.4-l ..- --- ".. ,~ "'" ,., 550 S5 12.65,0 1.375,00hu""~ngY'te;~iini,;mai
D3.4.1 vark,,s I'""var .- ,~ 230 ,., 950 95( 21.85,0 2.375,00hus_~"9s\'_;

ho~iima,;ma
m

T,.' 34.500,0 3.750,00

Voorkeuralternatief

¡Berekening ammoniak en geur
w. ,., Datum vó .i Inrichl;

R elj ammoniak en veehodef 14 mei 2007 naam Hartemink Koord
R eli eurhinde en vooouri 9uli 2007 straat & huisnr Koo. 8

,~" Rekkoo
Stal Alle stallen met BWL 2007.02 75% geurrucie

¡OmsChrijving stalsystemen vanuit de Rav I !Omrekenfactoren I ¡Berekening I

~.- Hoodcitegore "-" Stilovseem i Gro label ODORunib "'mmona~ unI diere ulldierp. untal OU I~n";~oni.~

I per dier -
die i..tt

D3.2.15.~.2'tdl i ..- vivar.. (li..-d " BWL2oo7.02 ;.. 0.53 '" '" 2.436,0 222.60
luda,,ys 85%""i,,i~n."'~jt.,
tiOQsd "'..,er;
~ppkgoterda
0,8 m' (on combnaie me
lrodtior"en.i)

D 3.2.15.4.2 sto 2 ..~ ,,=varke ~.-d , BWl2oo7.02 ;,' 0,53 700 700 4.06,0 371,00
ludosys 8S%
.miss,ered n.
",a"-90rcljn.,
btsd ",..er;~pp3kg"'erda
0,8 m' (in colli. mo
tr1liti.SI.I)

D 3.2.15.4.2 sta 3 .- ,,=\larkens -- , 8W2oo7.02 ,. 0.S3 2592 2592 15.033,6 1.373,76
ludasys 85%
emo..ier. mo
w"'er(ljt.,
tiiS",as..;~3kgoerda
0,8 m' (in COIl. n.
trodti.'til)

D 3.2.15.4.2 sta 4 ..~ "..\I¥k lIomne , 8W 2007.02 '.' 0,53 2592 2592 15.033,6 1.373,76
ludilvs 85%em,,~mo
watercp(ljr.,
biog""' wasser;
~rvi\lJ¡;er""
0.8 m' (in wm... me
lrætoo..ta)

Total "" 6304 36.5632 3.34112
V. ",' 34,500,0 3.750,00



Bijlage C: Overzicht van de ligging van de geurgevoelige objecten t.o.v. het VKA
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Bijlage D: Aanvullng uitgangspunten ventilatie

In de onderstaande tabellen staan de uitgangspunten vermeld die gebruikt zijn voor de
verschillende berekeningen voor V-stacks en Aagrostacks,

Ventilatie

Stal Aantal Norm Factor (%)' Max, Max, ventilatie
dieren (m'/uur) ventilatie(m' luur) o.b,v,

gelijktijdigheid
ím'/uur\'

Stal 1 420 80 87.5 33,600 29.400
Stal 2 700 80 87.5 56,000 49,000
Stal 3 2.592 80 87.5 207.360 181.440
Stal 4 2.592 80 87,5 207.360 181.440
Totaal 6.304 504.320 441.280

'Gelijktijdigheidsfactor : het centrale luchtkanaal en het aantal centrale ventilatoren is
gedimensioneerd op maximale ventilatie in 87,5% van de afdelingen,

Ventilatoren

Stal Max. Aantal ventilatoren' Max,
ventilatie(m' luur) ve nti latieca pacite it

(m'/uur\
Stal 1 33.600 2 ' 50,000
Stal 2 56.000 2 ' 50,000
Stal 3 207.360 8 200,000
Stal 4 207,360 8 200,000
Totaal 504,320 20 500.000

'stienen type sGs92 D4s, 25,000 m'luur
'Stal 1 en 2 hebben beide een centraal afzuig kanaal dat uitkomt in één luchtwasser met 4
ventilatoren.

Centraal afzuigkanaal

Stal Max. ventilatie(m'/uur) op~~rviakte afzuig kanaal 

(m' ,
Stal 1 33,600 3,36
Stal 2 56,000 560
Stal 3 207,360 20,72
Stal 4 207.360 20,72

, Gebaseerd op 1 cm' per m' lucht; de maximale luchtsnelheid is dan 2,78 mIs,



Luchtwasser

Stal Aa nstroomoppervla kte 1 Hoogte pakking Inhoud pa~ki~f
Cm') materiaal (m) materiaal m3

Stal 1 14,7 0,9 13,23
Stal 2 24,5 09 2205
Stal 3 90,72 09 81,65
Stal 4 90,72 0,9 81,65
Totaal 22064 09 19858

1 specifieke luchtbelasting is 2,000 m3/m'/uur

In bijlage F van het MER is een beschrijving van de combiwasser (BWL 2007-02) opgenomen
waarin ook een dwarsdoorsnede vermeld staat van de verschillende onderdelen van het
luchtwassysteem,

Schoorstenen

Stal Binnen- Aantal Totale EP EP EP Gem,
diameter (st) oppervi' hoogte diameter uittr.snelh. gebouw-
(m) (m') (m) (m) (m/s) ~~~gte

Stal 1 en 2 0,92 4 2,66 6,0 1,84 3,63 4,15
Stal 3 092 8 5,32 83 26 42 541
Stal 4 0,92 8 5,32 8,3 2,6 4,2 5,41



Bijlage E: Uitdraai van V-Stacks Vergunning voor de huidige situatie en voor het
VKA

Huidige situatie

Naam van de berekening: Oude situatie met 2 stallen
Gemaakt op: 5-09-2007 15:13:25
Rekentij d: 0: 00: 12
Naam van het bedrij f: VOF Hartemink-Koordes Rekken oude
situatie

Berekende ruwheid: 0, 13 m
Meteo station: Eindhoven

Brongegevens :
Volonr. BronlD X-coord. Y-CQord. EP Hooot. Gem.Qeb. hooqte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraaa
1 Stal 1 oud 245329 456327 6,0 4,2 0,5 4,00 12650
2 Stal 2 oud 245350 456316 6,0 4,2 0,5 4,00 21850

Geur gevoelige locaties:
Volqnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting
3 Zuidrekkenseweg 14 245371 456446 14,00 20,32
4 Zuidrekkenseweg 5 245664 456258 14,00 4,24
5 Zuidrekkenseweg 3 245666 456488 14,00 4,34
6 Koordesweg 2 245179 456488 14,00 9,65
7 Koordesweg 3 245235 456525 14,00 7,80
8 Zuidrekkenseweg 10 245444 456521 14,00 9,96



Bijlage E: Uitdraai van V-Stacks Vergunning voor de huidige situatie en voor het
VKA
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Voorkeursalternatief

Naam van de berekening: Alle stallen BWL 2007.02
Gemaakt op: 11-02-2008 10:28:03
Rekentij d: 0: 00: 15
Naam van het bedrij f: VOF Hartemink-Koordes Rekken BWL
2007-02_75% geurreductie

Berekende ruwheid: 0,130 m
Meteo station: Eindhoven

Brongegevens ..
Volanr. BronlD X-coord. Y-coord. EP Hooo!e Gem.oeb. hooate EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraaa
1 Stal 1 en 2 245322 456302 6,0 4,2 1,8 3,63 6496
2 Stal 3 245335 456277 8,3 5,4 2,6 4,20 15034
3 Stal 4 245351 456244 8,3 5,4 2,6 4,20 15034

Geur gevoelige locaties:
Volonummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelastinç¡
4 Zuidrekkenseweg 14 245371 456446 14,00 12,86
5 Zuidrekkenseweg 5 245664 456258 14,00 4,13
6 Zuidrekkenseweg 3 245666 456488 14,00 3,49
7 Koordesweg 2 245179 456488 14,00 7,00
8 Koordesweg 3 245235 456525 14,00 5,87
9 Zuidrekkenseweq 10 245444 456521 14,00 6,91



Voorkeursalternatief
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Bijlage F: Uitdraai van Aagro-stacks voor de huidige situatie en voor VKA

Huidige situatie

Naam van de berekening: Hartemink, Best sit Breken 3 pt
Gemaakt op: 7-03-2008 15:59:18
Zwaartepunt X: 245,300 Y: 456,300

Cluster naam: Hartemink, Rekken
Berekende ruwheid: 0,19 m

Emissie Punten'.

Volcnr. BronlD X-coord, Y-coord, Hooqte Gem ,qeb, hooote Diam, Uiltr. snelheid Emissie
1 Stal 1 oud 245329 456327 6,0 4,2 0,5 4,00 1375
2 Stal 2 oud 245350 456316 6,0 4,2 0,5 4,00 2375

Gevoelige locaties..
Volonummer Naam X coordinaat Y coordinaat DePsitie
1 De Breken 0 245124 456100 101,21
2 Tichelovenbos 244126 458774 3,40
3 Kerkloo 243679 456729 4,64
4 Krakeelsweg/Holterw, 246997 458106 6,98
5 Loovelderweg 247719 457671 5,36
6 Nieuwenkamps/Lannev, 246427 455530 8,50
7 Rammelbroeksweg 245216 454753 6,48
8 Krosewickergrenzwaid 245979 454676 5,03
9 Perceel 0228 245265 456329 552,59
10 De Breken 30 245 102 456078 85,93
11 De Breken 60 245082 456056 74,64



Bijlage F: Uitdraai van Aagro-stacks voor de huidige situatie en voor VKA

Huidige situatie
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Voorkeursalternatief

Naam van de berekening: Hartemink, VKA en Breken op 3 pu
Gemaakt op: 7-03-2008 15:29:38
Zwaartepunt X: 245,300 Y: 456,300
Cluster naam: Hartemink, Rekken
Berekende ruwheid: 0,19 m

Emissie Punten..
Volonr. BronlO X-coord, Y-coord. Hooote Gem,oeb. hoOce Oiam, Uiltr. snelheid Emissie
1 Stal 1 en 2 245322 456302 6,0 4,2 1,8 3,63 594
2 Stal 3 245335 456277 8,3 5,4 2,6 4,20 1374
3 Stal 4 245351 456244 8,3 5,4 2,6 4,20 1374

Gevoelige locaties..

Volonummer Naam X coord i naat Y coordinaat Oeoositie
1 Oe Breken 0 245124 456100 108,60
2 Ticheiovenbos 244126 458774 2,82
3 Kerkloo 243679 456729 4,02
4 Krakeelsweg/Holterw, 246997 458106 5,85
5 Loovelderweg 247719 457671 4,52
6 Nieuwenkamps/Lannev, 246427 455530 7,01
7 Rammelbroeksweg 245216 454753 5,33
8 Krosewickergrenzwald 245979 454676 4,23
9 Perceel 0228 245265 456329 482,14
10 Oe Breken 30 245102 456078 90,09
11 Oe Breken 60 245082 456056 76,42

Details van Emissie Punt:Vol Code T e
1 0.3.2,15.4,2 Vleesvarkens

3 (7)



Voorkeursalternatief
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Bijlage G: Leaflet BWL 2004-05

Systeem-nummer:
Gebaseerd op:
Rav-1ummer:
Naam van het systeem:

BWL2004,05
Groen labelnummer BB 99.02.070
03.2.7.2.1
Mestkekieri met (water- en) mestkanaal, met rosters anders dan metalen
driekant op het meatkanaal, emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 ml per
dierplaat
Vleesvarkens
15 aprl 2004

Dîercat~rie:
Stalbeschrijving van:

Korte om$chrijving ¥an het sta~Y!t.em:
De ammoniakuitstoot word beperkt doo verkleining van het meslopperak. per dierplaats. Aan de acterkant wort de mest
opgevangen in een bre mestkanal. voorzn van een roteroer en schuine putwand(en),

Eisen aan de uitvoering:
1) Mestaal

a de brete van hel mestkanaal dient minimaal 1,10 meter te zijn;

b. het emlfered meppervlak mag maximaal 0, 18 ml per dierplaals bedragen;
c. hel emtterend oppevlak van het mestkanaal mot worden beveiligd dor ee Olert;

d het rosteroppelvlak bovn het mestkanaal mot gelijk zijn aan of groter zijn dan het roosleroppervak bove het
watelianaat;

e. het mestkanaal mag met in verinding stan met het waterkanaal of ane kanalen (bijvorbeeld met het kanaal
oner de dichte bolle vl of oner de schuin wand:

f. de schuine ¥t'and dient gemaakt te zijn van niet mest aanhechten materiaal (bijvoeeld

pothyleenlpoyprpylee, rostvas staal) of vlak beton. Indien de schuine wand is gemaakt van (prefab)beto
elementen, dient de mestzjde vlk geschuurd te zijn. De vlakheid dient binnen de grens van +j- 2 mm per
strekkende meter wand te liggen. Een toparNerking met een impregneermiddel of coting is niet noodz.kelijk..

g. de wand tegen de bole vloer dient uitgevord te woren onder ee helling die ligt in de range van 450 tot en met OO
ten opzichte van de pulvlr;

h. de scuine wand tegen de achtermur is niet vereist, indien wel toeepast dient de wand ee helling \lan minimaal
61Y ten opchte van de puMoer te hebbe;

l. de montage van een schwne wand dient vloeistofdicht te geberen;
j ook is het mogelijk om een goot toe te passen.

2) Hokuitvring en rotervloer

a. er zijn ti,"'ee sorten hokutveringen molijk:
het hok wordt uitgoed met gedtelijk. rooter, waarbij het hok voraan bestat uit ee dichte vlor. Achteri

het hok bevndt zic het mestkanaaL. Het mestKanaal moet woden voorzen van schuin putNand(en) en een
roter;
het hok 'NOrdt uitgevoe met in het mid een boDe woer. Aa de VOant bevindt zich een kanaal vorzien
van een rooter. Het is toeestaan om dit kanaal als ee zognaamd waterknaal urt te voer. Aan de
achterkant wot de mest opgevangen in een mestkanaat, voorien van ee rooster

b indien het vorsle kanaal als een zognaamd wateranaal wordt uitgvod, dan geldt voor het vorste kanaal.
het vortse kanaal mag zowel me als zonder goten of schuine putwand(en) worden uitvoerd:

het rOOteropprvl2k. bon het waterkanaal mag nooit groter zijn dan het roeroppervK boven het
mestknaal:
de brte van het waterpplak mag niet meer bedragen dan 0,60 meter.

On dit te realisere kan het waterkanaal'wordn uitgevord met een schuine wand tegen de boDe vloer. Deze
ment uitgellerd te wordn onder een helling die ligt in de range van 45° tot en met 900 ten opzichte van de

puvfoef. Ook is het moglijk om twe scuine wanden in het waterknaal te gebriken of een goal
het waterkn aal mag niet in open verbnding staan met mestkanlen;

na elke mestroe dient het wateranaal afgelaten te ...vorden waaf' het gereinigd moet wo;
na reiniging en vOO aanvang van ee nieuwe roe moet het watemiveau in het waterkanaa! minimaal 0, 10

meter zijn.
c. VOO beide tye hokuitvoringen geldt:

het ho ma \'umen uitgerust met ee brij- of drogvrbak of met een (dwars)tr;
de hokafsidin kan open of dict worden uitevo;

per dierplaats dint een dicht vlropervak van minimaal 0,3 m2 aamvezig te zijn.

3) Mes1afvoer:

a. vor de afvr van de mes! uit he! mestkanal moet een rieringssysteem wordn aangebrat, zot de mest
frequent en restlos uit de mestkanalen kan word afgevod;



b. de donede van de afoeropenin dænt mmimaal 160 mm te zijn, de afvrbìsdiameter mfflmaal20 mm;

c. verdr ment de afvoer van de mest zodanig te zijn gewaarbogd dat het emítterend mestoppervak nooit groter

word dan 0,1 B mi per dierplaats. Dit moet wo gerealiseerd middels een overl met een minimale doortat
van 75 mm 'h'aarvan de intstromopemng zichtbar rn het mestkanaa! is aangbracht. Voorts moot de overlp
zijn voozien van een stankafsluiter. De overt mag niet woren aangesloten op de hoofdleiding van het
rioleringssysteem;

d. in het afvoersysteem van het waterknaal mot een (centrle) afsuiterworden aangebracht die vloeistofdict en
rotbestendig is. Bij gesloten afsluiter mol het water in het waterkanaal worden vasthouden. Oe afsluiter
mag niet dor de opwaart druk van mest woren geopend;

e. het riolringssysteem heft per mestkanaal een cetrle afsuiter. Deze afsluiter moet vlostofdict afstuiten en
mestbstendg zijn. Voort mag een geloten afsluiter niet door de opaart dru va mest wordn geopen;

I. de buizen en hulpstukken van het rileringteem dienen vervaardigd te zijn van PVC. PE of PP en Ie vodoen

aan slerkeklasse SN 4, De rubbren ringen vor het kopplen van de buizen en hulpslukken dieen van het

type SBR te zijn. Alle verndingen vor he koppelen van buizen en hUIp6tukken dienen met matten te
gebren, Conlro op vfoeistof-didtheid dient te gebren voo het beonstor d.m,v. hel vtUen van de

afdelingslekiing met water"

Ejsen iJ;¡n het gebruik:
Na elke rone dienen de kanalen afgeiaten te worden, waarna het hok gereinigd mo 'Norden. N. reiniging diet het

walemiveau in hel waterkanaal minimaal 0, 10 meIer te bedrage. Verdr diene de scuine wand(en) in het mestkanaa! na
elke rode scoogespen te word

NiJder bijzonrheden:
Oe beslising over de emissiefaclor is gebaserd op afleiding van het huislJstingsysteem met Gr labelnummer BB
99.02.070. De ammoniakemissie bedraagt 1,2 kg NH3 per dierplaats per jaaf.

rekeningen:
Zie ommezij voor een schematisch overzict van de stal met tekeninen van moelijke uitvoerisvoren van de

metafvoe _

Jnfrmaue bij:
.¡nfomil (WN,¡nfomil.nl)
.lnter Conl¡neta B.v. te Helmon. tel. 0492.54550, ema~adres ïC~lntercontìnentaliii CIC-V systee met rooters
anders dan metalen driekantroter~)

.Praktijkozok van Anima! Scinces Grop van Wageningen UR. teL 0320-293211
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Bijlage H: Uitvoerbestanden en bronbestanden van de achtergrondberekeningen
voor de geur

Bestaande situatie

Cumulatieve geurbelasting op receptorpunten, zoals berekend
RecepID X-coor Y-coor Geurnorm Geurbelasting ¡OU/m3J
101 245371.0 456446.0 14.000 20,685
102 245664,0 456258.0 14,000 5.421
103 245666.0 456488,0 14,000 5.477
104 245179.0 456488,0 14,000 17,790
105 245235.0 456525,0 14,000 12.511
106 245444,0 456521.0 14,000 10.107

VKA

Cumulatieve geurbelasting op receptorpunten, zoals berekend
RecepID X-coor Y-coor Geurnorm Geurbelasting ¡OU/m3J
101 245371.0 456446.0 14,000 13,561
102 245664.0 456258,0 14,000 5.190
103 245666.0 456488,0 14,000 4.182
104 245179,0 456488,0 14,000 16.490
105 245235,0 456525,0 14,000 10.647
106 245444,0 456521.0 14,000 7.445

I



Bronbestand achtergrondberekening geur met toepassing van het VKA
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Wen CO en en ~ 0
1001 244764 457448 8 6 0.5 4 0 0 Apedijk 10 22-3-2007
1002 245173 457263 8 6 0.5 4 2598.8 2598.8 Apedijk 11 22.3.2007
1003 244957 457119 8 6 0.5 4 0 0 Apeij k 12 22.3.2007

1004 245611 457009 8 6 Q.5 4 1566.4 1566.4 Apeij k 13 22-3-2007

1005 243525 457408 8 6 0.5 4 1296 1296 Apedijk 2 22-3-2007
1006 243879 457775 8 6 0.5 4 4945 4945 Apeijk 2a 22-3-2007

1007 244162 457624 8 6 0.5 4 78 78 Apedijk 4 22-3-2007
1008 244340 457822 8 6 0.5 4 320.4 320.4 Apedijk 7 22-3.2007
1009 244561 457593 8 6 0.5 4 2852 2852 Apedijk 8 22.3.2007
1010 245231 457467 8 6 0.5 4 9295.4 9295.4 Apedijk 9 22-3-2007
1011 246993 457327 8 6 0.5 4 1780 1780 Deeskel" 1+1a 22-3-2007
1012 247099 456983 8 6 0.5 4 401.8 401.8 Den Borgweg 11 22-3-2007
1013 244755 457444 8 6 0.5 4 6946 6946 Diekerwg 10 22-3-2007

1014 246616 456408 8 6 0.5 4 213.6 213.6 Diekerwg 1 a 22-3-2007
1015 246244 456420 8 6 0.5 4 0 0 Diekerw 4+4a 22-3-2007
1016 246140 456271 8 6 0.5 4 0 0 Diekerwg 6 22-3-2007
1017 244384 456000 8 6 0.5 4 19665 19665 Emausweg 2 22-3-2007
1018 244493 456249 8 6 0.5 4 0 0 Emauswe 3 22-3-2007
1019 243412 455930 8 6 0.5 4 13512 13512 Hagensweg 9+11 22-3-2007
1020 244342 456380 8 6 0.5 4 17069.4 17069.4 Hakertwe 1 a 22-3-2007
1021 244653 456581 8 6 0.5 4 8.5 8.5 Hakertweg 2 22-3-2007

1022 244338 456546 8 6 0.5 4 0 0 Hakertwe 4 22-3-2007

1023 245376 457748 8 6 0.5 4 106.8 106.8 Havelanctg 2 22-3-2007
1024 245870 457994 8 6 0.5 4 0 0 Havelanctg 6 22-3-2007
1025 247355 456230 8 6 0.5 4 178 178 Huttendijk 1 22-3-2007
1026 245228 456422 8 6 0.5 4 10887,5 10887.5 Koorcesweg 4 22-3-2007
1027 245324 456409 8 6 0.5 4 224.1 224.1 Koorceswe 6-8 rundvee 22-3-2007
1028 246624 457710 8 6 0.5 4 14237 14237 Krakeelsweg 2 22-3-2007

1029 246900 455646 8 6 0.5 4 215.3 215.3 Lanneversweg 1+1a 22-3-2007
1030 244207 455117 8 6 0.5 4 0 0 Meeldijk 11 22-3-2007
1031 243805 456445 8 6 0.5 4 391.6 391.6 Meeldijk 2 22~3-2007
1032 243885 456577 8 6 0.5 4 0 0 Meeldijk 3 22-3-2007
1033 243991 455532 8 6 0.5 4 1922.4 1922.4 Meeldijk 4 22.3.2007
1034 244048 455434 8 6 0.5 4 0 0 Meeldijk 6 22-3-2007
1035 244227 455460 8 6 0.5 4 1785.8 1785.8 Meeldijk 9 22-3-2007
1036 246309 454834 8 6 0.5 4 828.7 828.7 Nieuwnkampswe 1 22-3-2007
1037 245017 455075 8 6 0.5 4 0 0 Rammelbroekswe 1a 22-3-2007
1038 245544 455308 8 6 0.5 4 0 0 Rammelbroeksweg 4+6 22-3-2007
1039 245740 455469 8 6 0.5 4 0 0 Rammelbroeksweg 8 22-3-2007
1040 245921 458423 8 6 0.5 4 0 0 Rekkensebinnenwe 18 22-3-2007
1041 246443 457503 8 6 0.5 4 40116.9 40116.9 Rekkensebinnenwe 24 22-3-2007
1042 245947 458292 8 6 0.5 4 10985.5 10985.5 Rekkensebinnenweg 37 22-3.2007
1043 245939 458210 8 6 0.5 4 427.2 427.2 Rekkenseb¡nnenweg 39 22-3-2007
1044 246352 457810 8 6 0.5 4 0 0 Rekkensebinnenwg 43 22-3-2007
1045 246522 457542 8 6 0.5 4 0 0 Rekkensebinnenwg 47 22-3-2007
1046 245902 458153 8 6 0.5 4 71,2 71.2 Rekkensebinnenweg 20 22~3.2007

1047 244299 456866 8 6 0.5 4 11868 11868 Rekkenseweg 12 22.3-2007
1048 244687 456888 8 6 0.5 4 0 0 Rekkensevg 31 22-3-2007
1049 245359 456725 8 6 0.5 4 629.1 629.1 Rekkensevg 43+43a 22-3-2007
1050 244770 456526 8 6 0.5 4 0 0 Siemphutterw 1 22-3.2007
1051 244615 454819 8 6 0.5 4 0 0 Siemphutterw 16+16a 22.3.2007

1052 244692 456142 8 6 0.5 4 0 0 Siemphutterw 3 22-3-2007
1053 244674 455957 8 6 0.5 4 0 0 Siemphutterwg 5 22-3-2007

1054 244658 455552 8 6 0.5 4 1.7 1.7 Slem phutterwg 7 22-3-2007

1055 244691 454982 8 6 0.5 4 78 78 Slem phutterwg 9 22-3-2007

1056 245681 456467 8 6 0.5 4 0 0 Zuid Rekkenseweg 1 22.3.2007
1057 246353 455812 8 6 0.5 4 6756.2 6756.2 Zuid Rekkensewe 11 22-3.2007
1058 245754 455839 8 6 0.5 4 71.2 71.2 Zuid Rekkenseweg 18 22-3-2007
1059 244685 454979 8 6 0.5 4 0 0 Zuid Rekkenseweg 9 22-3-2007
1060 246531 455747 8 6 0.5 4 10442 10442 Zuid Rekkenseweg 20 22.3.2007
1061 247013 455949 8 6 0.5 4 5451 5451 Zuid Rekkensewe 28 22.3.2007
1062 245322 456302 6.0 4.2 1.8 3.6 5496 5496 Aanvrager stal 1 en 2 25-2-2008
1063 245335 456277 8.3 5.4 2.6 4.2 15034 15034 Aanvrager stal 3 25-2-2008
1064 245351 456244 8.3 5.4 2.6 4.2 15034 15034 Aanvrager stal 4 25.2-2008



Bijlage I: Aanvullng op het akoestisch onderzoek Cnr 07.032 d.d. 29-10-2007)
i.v.m. het medegebruik van route 2 door de rundveeinrichting.



BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

VOF Hartemink

T.a.v, de heer Hartemink
Koordesweg 8

7157 AA Rekken

Onze referentie: 07,032

Uw referentie:

onderwerp: akoestisch onderzoek

Oldenzaal, 19 februari 2008

In 2007 is door Buijvoets Bouw- en Geluidsadvisering een akoestisch onderzoek (nr

07,032 d.d, 29-10-07) uitgebracht t.b,v. de aanvraag om een milieuvergunning voor VOF
Hartemink aan de Koordesweg 8 te Rekken,

T.b,v, de varkenshouderij is een nieuwe ontsluitingsroute gepland. In het akoestisch
onderzoek voor de varkenshouderij is de geluidbelasting t.g,v, het bestaande
rundveebedrijf welke ook gebruik zal maken van deze route niet in beschouwing genomen,
In het kader van de MER beoordeling is gevraagd inzicht te geven in de geluidbelasting in
de rekenpunten t.g,v, extra vervoersbewegingen van en naar het rundveebedrijf over de
nieuwe ontsluitingsroute 2.

Het aantal bewegingen is voor het rundvee is :

Vrachtauto's:
RMO 1 x per 3 dagen
Veevoer 1x per 6 weken
Veevervoer 1x per maand
Kunstmest 3x in voorjaarlzomer
Overige vrachtauto's 1x per maandag

121 keer per jaar
g keer per jaar
12 keer per jaar
3 keer per jaar
12 keer per jaar

In het slechtste geval kan er dus een RMO auto komen en hooguit 1 extra vrachtauto per
dag, dit zijn 4 extra passages over de nieuwe route 2,

Personenauto's:
Nuchtere kalveren halen (auto met aanhanger)
Vertegenwoordigers voor rundveebedrijf apart
Dierenarts

1 x per één a twee weken 40x per jaar

1 x per 2 maanden 6x per jaar
1 x per maandag 12x per jaar

In het akoestisch onderzoek van de aanvraag voor de varkenshouderij is het rijden van een
personenwagen buiten beschouwing gelaten omdat dat niet relevant is (Lw, " 90 dBA).
In de aanvraag is voor de dagperiode gerekend met maximaal 8 vrachtwagenpassages
overdag. Inclusief het rundveebedrijf worden dat 12 passages,

Hyacinthstraat 101

7572 BB Oldenzaal
Telefoon: 0541-532343 mobiel: 06-54763258 Website: ww.buijvoets.nl
Telefax: 0541-532349 banknr: 1791.38.901 E-mail: ¡nfo~buijvoets.nl

KvK Enschede: 08094436

Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd conform de R.V.O./ '9a, incl. wijzigingen en aanvullngen, zoals gedeponeerd ter griffie van de
8fTndissementsrechtbank te 's-Gravenhage op 12-november 1997 (een samenvatting van hoofdzaken is bij ons kantoor opvraagbaar)



A
Door het groter aantal passages neemt de bedrijfsduur voor het rijden van vrachtwagens
toe met een factor 12/8 = 50%, De geluidbelasting t.g,v. het rijden over de eigen weg of de
openbare weg wordt daardoor overdag in de rekenpunten 1,8 dBA hoger. In de avond en
nacht vinden geen wijzigingen plaats, Ook de piekgeluiden blijven in alle perioden gelijk,
Het model met de route en extra bewegingen en een vergelijking van de resultaten met en
zonder extra vervoersbewegingen is als bijlage opgenomen, In tabel I is de geluidbelasting
LA";.lT met en zonder het veebedrijf opgenomen t.g,v, het rijden op de eigen weg en de
openbare weg afzonderlijk.

TABEL i geluid belasting LAeqi,i T in reken punten op 1.5 m waarneemhoogte

punt eigen weg dag openbare weg

exel. veebedrijf ¡neL. veebedrijf exel veebedrijf incl. veebedrijf

1 28.6 30.4 23.4 25.1

2 - - 8.4 10,1

3 9.0 10.8 3.9 5.6

4 15.6 17.4 - -

5 15.1 16.8 3.1 4.9

6 26.3 28.0 11.5 13.3

7 20.7 22.5 8.0 9.7

8 25.4 27.2 - -

9 10.4 12.1 - -

10 26.2 28.0 15.4 17,1

11 29.3 31.1 11.3 13.1

12 20.9 22.7 - -

Conclusie
Eigen weg
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LA,,;,lT t.g,v, het rijden over de eigen weg in de
maatgevende punten 1 en 11 blijft met maximaal 30 en 31 dBA in de dag periode erg klein
en is niet relevant voor het totale beoordelingsniveau LA""T' De piekgeluiden LAm" blijven
ongewijzigd,

Openbare weg
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LA,,;,lT t.g.v, het rijden over de openbare weg in
het maatgevende punt 1 is met maximaal 25 dBA in de dag periode erg klein en ligt
ruimschoots onder de voorkeursgrenswaarde van 50 dBA. De piekgeluiden LAm" blijven
ongewijzigd en worden overigens niet getoetst.
Voor het rekenmodel en het overige wordt verwezen naar het basisrapport d,d, 29-10-07.

Met vriendelijke groet,

Ing, Wim Buijvoets

Bijlage: gegevens rekenmodel



rekenmodel met route 2

LEGENDAm:h J
Q

*

Bodemgebied

Gebouw

Mobiele bron

Ontvanger

Puntbron

Scherm

voorgrond: alleen voertuigen eigen terrein +

achtergrond: alleen voertuigen eigen terrein +

v
Omii ii 20 m

iw
schaal = 1 : 1000

oorsprong = 0, 0

ÇJ
o

o
o

Industrielawaai - IL, Hartemink - route 2 - alleen voertuigen eigen terrein'" openbare we ¡C:\Data\geonoise\2007\07-032\) , Geonoise V5.41
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resultaten met en zonder rundveebedrijf
openbare weg

Model Voorgrond alleen voertuigen eigen terrein + openbare weg + extra rundveebedr - route 2 - Hartemink
Achtergrond: alleen voertuigen eigen terrein + openbare weg route 2 - Hartemink
Waardemroute openbare weg I Referentie~route openbare weg
WaardemDagperiode ( Referentie=Dagperiode
Waarde=Berekende waarden (Referentie=Berekende waarden

Groep
Periode
Toetsingswaarden :

Id Omschrijving Hoogte Waarde Referentie Verschil----------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------~-------
12 8 4,50 -0,1 -1, a 1, 8
12=A 1,50 -2,3 -4,0 1,8
11-B 4,50 14,5 12,7 1,8
11 A 1,50 13,1 11,3 1,8
10=B 4,50 19,1 17,3 1,8
10 A 1,50 17,1 15,4 1,8
9 ¡¡ 4,50 2,2 0,5 1,8
9-A 1,50 -1,0 -2,7 1,88-8 4,50 2, , 1. ° 1,8
a=A 1,50 -0,2 -2,0 1,8

, 8 4,50 13,7 11,9 1,8'-A 1,50 9, , 8,0 1,8'-B 4,50 14,7 12,9 1,8
6-A 1,50 13,3 11,5 1,8
5=B 4,50 6,2 4,4 1, B

5 A 1,50 4,9 3,1 1, 8
4=B 4,50 0,1 -1,6 1,8
4 A 1,50 -2,7 -4,5 1,83-8 4,50 ',1 5,3 1,8
3-A 1,50 5,6 3,9 1,8
2-8 4,50 14 ¡ 0 12,3 1,8
2-A 1,50 10,1 8,4 1,8
1 B 4,50 28,1 26,4 1,8
I=A 1,50 25,1 23,4 1,8
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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resultaten met en zonder rundveebedrijf
eigen weg

Model Voorgrond : alleen voertuigen eigen terrein + openbare weg + extra rundveebedr - route 2 - Hartemink
Achtergrond: alleen voertuigen eigen terrein + openbare weg route 2 - Hartemink
Waarde=route eigen weg / Referentie=route eigen weg
Waarde=Dagperiode / Referentie=Dagperiode
Waarde~Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Groep
Periode
Toetsingswaarden :

Ict Omschrijving Hoogte Waarde Referentie Verschil

12-, 4,50 26,6 24,8 1, ,
12-A 1,50 22,7 20,9 1, ,
11-B 4,50 33,8 32, 0 1,8
11-A 1,50 31,1 29,3 1,8
10-, 4,50 30,3 28,5 1,8

10 A 1,50 28,0 26,2 1,8
9 B 4,50 13,7 11,9 1,8
9=:A 1,50 12,1 10,4 1,8
8-B 4,50 29,2 27,4 1,8
8 A 1,50 27,2 25,4 1.8

7 B 4,50 25,0 23,3 1,8
7-A 1,50 22,5 20,7 1,8
6-' 4,50 30,8 29,1 1,8
6-A 1,50 28, 0 26,3 1,8
5=:B 4,50 19,2 17,5 1,8

5 A 1,50 16,8 15,1 1,8
, 8 4,50 19,4 17,7 1,8
'-A 1,50 17,4 15,6 1,8
3-8 4,50 12,8 11, 0 1.8
3=A 1,50 10,8 9,0 1,8

1 , 4,50 32,8 31,1 1,8
1 _A 1,50 30,4 28,6 1,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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