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NIEliW GfMHlGD emRHf - HORST AAN DE MAAS I 

HOOFDSTUK 

Samenvatting 

INlEIDING 

Dit rapport bevat de samenvatting van het MHieueffectrapport dat is upgesteld ter 

onderbouWing viln de ontwikkeling van het Nieuw Gemengd Bedrijf in de gemeente Horst 

aan de Maas'. 

De samenvatting is zelfstandig leesuaar en bevat de belangrijkste onderdelen van het 

MilielieffectI'ap-port. V oor achfergronden en nadere toelichting wordt verwezen naar het 

eigenlijke Milieueffectrappo-rt en de daarbi} behore-ride bijlagen. Alsmede de aanvullingen 

die in november 2010 en februari 20ll zijn opgesteld. 

De MER omvat daarmee de volgende docomenten: 

i. Milieueffectrapport Nieuw gemengd bedrijf, d,d. 12 juH 2010.. 

2. Bijlagenboek, d.d. 10 september 2010. 

3. Samenvatting van net MER, d.d. 25 februari 2011. 

4. Notitie 'beantwoording vragen Commiss'ie m.e.!., d.d. 25 november 2010'. 

5. Aanvulling MER NGB naar aan]eiding van concept toetsingsadviescommissie MER, 

d.d. 25 februari 2011. 

INH;OUD EN ACI-ITERGROND 

Het Ministerie van LNV stimuleert inftiafieven die bijdragen aan een meer verantwoorde en 

duurzame agrarische sector. Om tot een duurzamere sector te komen, moeten resfstoffen 

verwerkt kunnen worden tot grondstoffen. In de Limburgse gemeente Horst aan de Maas 

proberen onderfiemers van drie initiatieven dit in de praktijk te brengen. 

Samen willen de ondernemers een Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) opzetten. 

Dit is een combinatie van bedrijven, waarin het houden van varkens en pluilnvee samen 

gaat met mestverwerking en energieopwekking. 

Het is de bedoeling een maximale kringloopsluiting te behalen door alIe mest uit de 

intensieve veehouderij te verwerken in een BiD EnergieCentrale (BEC}. Daamaast kunnen 

andere orgartische reststro-men door de BEC worden verwerkt om een zo hoog moge-Hjke 

productie van duurzame enetgie, warmte, mineralen en CO, te realiseren. 

Het NGB-bestaat uit drie initiatieven, binnen twee inrichtingen: 

• Varkenshouderij Heideveld. 

• Pluimveehouderij met slachterij Kuijpers Kip. 

• Bio EnergiecentraJe Maashorst (BEC). 

Tussen de initiatieven vindt uitwisseling plaats van afvaJ- en grondstoffen, warmte en 

energie. De pluimveehouderij met slachterij en de BEC vormeh samen een inrichting. 

1075372188:0.2 ARCADfSc 15 



1.2.1 

Flguur S.1 

PeiJers onder het N"reuw 

Gemengd Bedrijf 

N'lEUW GEMENG~ BEDRIJF HORST AAN DE MAA~I 

DOEL 

Het doel van het project Nieuw Gemengd Bedrijf (NCB) is het realiseren van het eerste 

agro-ecopark met intensieve vee-houderij in Nederland, WaaTin dankzij clustering van 

agrarische en niet-agrarische functies van diverse se:ctoren, kringlopen vergaand worden 

gesloten, milieuwinst wordt behaald, dierenwelzijn wordt verveterd, transport wordt 

gereduceerd, grond effidenter wordt g-ebruikt, d~ Iokale economie wordt gestimuleerd en 

economisch een heter rendement wordt behaakt In het ideaalbeeld van een agro-ecoparl is 

er sprake van een koppeHng van zowel dierlijke ais plantaardige proouctie. 

Bij het NCB gaat het in dit stadium nog alleen om koppeling van dierlijke producti€' en de 

bijbehorende stofsfromen. Het zoeken van samenwerking met andere sedoren blijft echter 

voortgaan en het einddoel is een agro-ecopark met koppe-ling van zowel dierlijke ais 

!,"lantaardige sectoren. Nieuw Cemertgd Bedrijf is dus een concept, dat open staat vom 

andere partijen loncle-rnemers om toe te treden. 

Waar in deze samenvatting over Nieuw Gemengd BeaTijf wordt gesproken, wordt dit 

concept bedoeld. 

Binnen Nieuw Gemengd Bedrijfbehouden de betrokken onderneme-rs hun individuele 

ondememerschap. Niettemin werken zij in de planfase op voet van gelijkheid samen en 

hebben zij zich gecommitteer-d aan de uitgangspunten waar het. concept Nieuw Gemengd 

Bedrijf op is gestoeld (zie figuur ).-Ook het MER wordt gezamenIijk ingediend. Bij de 

realisatie van Nieuw Gemengd Bedrijf zaI de samenwerkmg het eerst tot uiting komen in en 

rondom de Bio Energie Centrale: daar waar de ondernemerl:; zeIf volledig verantwoordelijk 

blijven vaar hun individuele bedrijven, worden ze gezamenIijk eigenaar van de Bio Energie 

Centrale, he.t hart van Nieuw Gemengd Bedrijf. 

Het is de bedoeHrtg dat andere partIjen gaan partidperen in de Bio Energie Centrale. 

Nieuw Gemengd 8edrijf 
Een productiewijze die past bij ons en onze omgeving 

IHNOVATIE 

DWRZAAM 

oPEN 
STRUC'TUUR 

SOCIAAL 
ECONOMISCHE 
ONTWIKKELING 

Binnen het varkens--en kippenbedrijf zunen meerdere schake-Is in de productiekolom zijn 

samengevoegd. Eij de varkens zijn dit de voerfabriek en de zeugen- en vleesvarkenshouderij 

en bij de kippen de houderi; van vleeskuikenouderdieren, broederij, vleeskuikenhouderiJ en 

slaehterij. De Bio Energie Centrale La1 aile mest, slachtafval en andere organische stromen 

van het kippen- en varkensbedrijf en organische reststromen van nahurige bedrijven 

verwerken tot nuttige grondstoffen. U iteraard kome.n aIle toe te passen stoffen voor op de 

zogenaamde po;;itieve lijst voor co-vergisting, De geproduceerde energie en wannte zullen 

deeis worden ingezet in de eigen bedrijven, het overschot zal als groene energie worden 

geleverd acln naburige bedrijven enhet energienetwerk. 

ARCAtils 16 



1.2.2 

Afbeeldjng S. i 

llgging plangebied 

1.2.3 

NlEUWGfMENGD BEDRUF HORST AAN DE MAASI 

OPZET 

De initiatiefnemers hebben er voor gekozen NGB een open karakter te geven. 

Gehoopt worM dat wannt:'er eenmaaI geslart is met de realisMie van de plartnen meer 

agrarische ondememers zich bij NCB zuHen aansluiten. Andere ondememer" kunnen oak 

gebruik makefi van de Bio Energie Centrale om hun mest en mogelijk in de foekomst ook 

andere organische feststromefi uit de positieve lijst te latert vcrwerken of gebruik te maken 

van warmte, e1ektricifeit of C02, 

Het plangebied is gelegen in de gemeente HOTst aan de Maas, in een zagenaamd Landbouw 

Ontwikkelings Gebied (LOG). Rinnen dit LOG ligt een tweetallocaties waar de 

ontwikkelinge:n zullen plaatsvinden. Locatie 1 betreft het varkensbedrijf en ligt aan de 

Laagheide 9 te Grubbenvorst (gemeente Horst aan de Maas). 

De focatie wordt g10baal begrensa door de Losbaan en de Denenweg in noardelijke- richting 

en de Witveldweg in zuideHjke richting. Locatie 2 ligt op een pereee] dat globaal wordt 

begrensd door de Rijksweg A73 in zUidelijke riehting en de Witveldweg in noordeHjke 

dehting. 

De ligging van beide locaties is weergegeven op afbeelding S.l. 

M.E.R.-PROC.E:DURE 

Om een vergunning te krijgen in het kader van de Wet milieubeheer is dit milieu effect

rappo-rt (MER) opgesteld. Mede aan de hand van het eerder door de Commissie voor de 

m.e.r. uitgebrachte richtIijne:nadvies, is· het initiatief van het NCB beJicht. 

Het Bevoegd Gezag voor deze procedure is de provinde Limburg. Het Bevoegd Gezag he-eft 

de richtIijnen voar de inhoud van het MER vastgesteld op 1& februari .2007. Het MER is 

mede aan de hand van deze richtlijnen opgesteld. Cede-puteerde Staten zullen dan ook het 

MER als eers,te toetsen op aanvaardbaarheid. 

ARCADIS f 7 
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NIEUW GEMENGD BEDRlJf - HORST AAN DE MAAS I 

Na inspraak en adv-ies zal de Commissie voor de m.e.r. net MER toet~ffi aan de RkhtHjrten, 

op juistheid en voIIedigheid van informatie en de wettefijke regel voor de inhoud van een 

MER. Het Bevoegd Gezag gebmikt dit foetsingsadvies bij de besluitvorming over de 

vergunning Wet milieubeheer. 

Het MER is een hulpmiddel voor de besfuitvorming over net te ontwikke1en NCB' in de 

Gemeerlte Horst aan de Maas. Het MER neeft tot doel om hef milieubelang een vofwaardige 

rol te laten spelen bij de belangenafwegirlg. 

KOPPElING VAN HET MER AAN BESLUITEN 

Het MER wordt gekoppe:td aan de aanvraag van een nieuwe vergunntng (Wet mifieubeheer. 

Wm) van de varken~nouderij Heideveld. de aanvraag voor een oprichtIngwergunning (Wm) yoor 

de pluimveehouderij Kuijpers Kip en Bio fnergiecentrale (SEC} Maasnors1 en het pro-jectbesluit 

(Wet op de Ruimtelijke Ordening. Wro) voor deze initiatievell. Op basis van de huidig.e inzictiten 

wordt yoor de ptuimveenouderfj. en de BEC gezamen fijk een vergunning aangevraagd. 

In net kader van de ruimtetijke procedure (projectbestuit gevolgd door een bestemmingsplan) 

zal ersprake tijn van dr!e afzollderlijke Ilotlwl:Yl()kK~ri. In het MER zijn effecten be~(hreven dIe 

betrekking hebben op de atmnderHjke drie initiatieven, zowel ars de g:ezamenHjke effecten van 

de initratieven. D-it staat in felte los van de yraag 0-1 de initiatieven in he1 kader van de Wm, de 

Wro of in het kader van andere procedures en bes luften a ls- aparte in rtiatreven worden 

beschouwd of dat het NGB (of onderdelen hiervan) als een gezamenlijk in it iatief wordt 

beoordeefd. 

Het NCB heeft de volgende doeIsteIlingen: 

• Kringloopsluiting van de-stofstromen mineralen f energi-e, warlTtte en C02. 

• Bereiken van meer milieuwinst (waaronder transport). 

a Verbetering dierenwelzijn. 

• Economisch~ ~fficien~y. 

Deze doelen worden nages-treefd door: 

• uitbreiding van de economische activiteiten van de betrokken ondememers, door de 

realisatie van locaties waar sehaalyoorde-len te behalen zijn (pluimveebedrijf en 

varkensbedrijf), het opwekken van energie uit btomassa en de verkoop van die energie; 

• schaalvergroting van intensieve veehouderijen op die plekken die zich daarhet beste 

voor lemen en die als zudanig ook Z1j11 aangewezen; 

• de uitbreiding ter plaatse ga-at gepaard met de beeindiging van andere loeaties elders 

(voor het pluimveebedrijf) en het opkopen van dierrechten van elders vom: de 

uitbreidingen. Dciarmee wordt bifgedragen aan de door de overheid gewenste "afwaartse 

beweging" van dierplaatsen rond kwetsbare-gebieden; 

• het concentreren van vee in een gesloten bedrijf gecombineerd met meerdere schakeIs in 

de keten ter pIaatse (voerbereiding, broederij, pluimveeslachterij, mesfvergisting, 

compostering) kan bijdragen aan het verminderen van veterinaire risk o's, aan fiet 

beperken van transport, energiegebruil en afvalstromen en a an- het verbeteren van de 

efficiency, imago en concurrentiekracht van de veehouderij; 

• naast energiebesparing in het transport is fossieIe energie te besparen door het gebruik 

van biogas uit de biogasinstallatie; 

AHeADIS ! 8 
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1.3.3 

1.3.4 

1.4 

r.lfEUW GEMEr.lGD BEDRUF - ftORST AAtt D~ MAASI 

• het opwaarderen van organische reststromen: voeren van bijproducten uit de 

levensmiddelenindustrie en het vergisten en composteren van dierlijke mest en andere 

organische reststwmen om duurzame energie op te wekken. Het dilarbij Dverblijvende 

digestaat' zal buiten de NederIandse landbouw worden afgezet; 

• mogelijk kunnen andere intensieve veehouderijen in het Iandbouwontwikkelirrgsg:ebied 

aansluiten bij voorzirningen van dit initiatief, zodat de schaal- en combinatievoardelen 

nog groter kunnen worden. 

KRINGlOOPSLUITING 

Alle mest van de intensieve veehouderijen wordtverwerkt in de BEe. De mest afkoms:tig 

van het pluimveebedrijf wordt via een intern systeem direct aan de BEC geleverd. De mest 

afl<omstig van het varkensbedrijf wordt per mestIeiding naar de BEC vervoerd, zodra ait 
binnen de Nederlandse mestwetgeving is toeg.estaan. Tot die toesteniming.is verkregen, za] 

de varkensmest per as (vrachtwagen) worden aangevoerd. 

De BEC zal op termijn worden aangevuld met (regionale} stofstromen om te komen tot een 

optimaal rendement en een zo hoog mogelijke productie van duurzame energie, warmte en 

C02. De energie wordt geleverd aan de eigen bedrijven en aan derden. 

Afnemers zijn bijvoorbeeld de tuinders in het nabijgelegen projectvestfgingsgebied 

g]astuinbouw Califomie_ 

BEREIKEN VAN MEER MIUEl)WIN~T 

De transportbewegingen worden gereduceerd door dat er beperkt mesttransport over de· 

weg plaatsvindt en door een beperkt (varkenshouderij) of uitgesloten (pluimveehouderij) 

transport van levendedieren. Voor de energievoorziening van net NGB wordt zo weinig 

mogelijk gebruik gemaakt van fossiefe brandstoffen. 

De stalIen worden zodanig ontworpen dat een sterk verminderde geurhinder optreedt en er 

een sterke reductie van stof en ammoniak emissie pIaatsvindt. 

VERBETERfNG DIERENWE.I;,WN-

De stallen worden optimaai geconditioneerd waardoor een beter leefkHmaat met betrekking 

tot ternperatuur, ammoniak en ]uchtvochtigheid voor de dieren ontstaat 

Transport van levende dieren wordt uitgesloten of sterk gereduceerd omdat er binnen het 

NGB wgenaamde gesloten bedrijven worden gerealiseerd . 

E(OJ':lQMJSCHE~.EfICletJcy 

Het productierendement neemt toe door een optimaal stalklimaat en hoge gezondheid. 

Door de sterk venninderde transportbewegingen is een sterke kostenbesparing. te behalen. 

Duurzame verwerking van mest levert een voordeel op met betrekking tot de benodigde 

aankoop van dierproductierechten. De verwerkingsstap v-an de restproducten levert 

eveneens economisch rendement. 

Door de flexibele modulaire opbouwmogelijkheden die het concept van het NGB biedt, 

kunnen in de (nabije) toekomst andere bedrijfssystemen aankoppelen, bijvoorbeeld 

champignonteeltr productie van potgrond en teelaarde, visteeJt en glastuinbouw. 

1 Digestaat is vergiste mest en is een restproduct van de biogaspruductie. 
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figuUF S.l 

Samerrharrg tusserl de 

verschillende delen van het 

NGB 

1.5 

NlfUW GfMENGO BfDRIJF· HORST AAN DE MAAsl 

Onderstaande figuur geeft een beeld van dt! sam~hang tusS-en de verschil1ende delen van 

hetNGS. 

Externe grondstof 
- Water 
• Voer 

Varkensbedrijf 
Heideveld 

Externe. g:l'flndstof 
• Organisch materiaal 
voor CDvergisting 
• Water 
' Zuur 
- Energie 

BELEIDSKADER 

Externe gtoildstof 
• Water 
' Voer 

Pluimveebedrijf 

Bin Energie Centrale 
(vergi stcn en COOlposteren) 

Slachtt'rij 

NGB 

Andere bedrijven 
(mesH 

Het ProvindaaI beleid fen aaotien van de rUimtelijke antwikkelingsmagelijkheden van de 

intensieve veehouderij is vastgelegd in het Reconstructie-plan NoOtd- en Midden Limburg 

uit 1004. Ret be1eid uit het RecoTIstructieplan is er op gerkht om de intel1s1eve veenouderij 

dusdanig te Iaten ontwikkelen, zodat steeds meer bedrijven OJ' goed€" lacaties en steeds 

minder bedrijven dieht bij natuurgebieden en woonkernen liggen. 

De intensieve veehouderij beweegt zich 'afwaarts' van kwetsbare funcHes als naruur en 

wonen. 

Om deze afwaartse beweging varm te geven zijn in het reconstructiepJan de voIg.ende Zones 

opgenomen die- onderdee:I uitmaken van de integraIe zonering Intl!nsieve veeho-uderij. 

• Extensiveringsgebieden. 

• Verwevingsgebieden. 

• Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's). 

In de landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's) kunnen besfaande intensieveveehouderij

b-edrijven groeien en is - in nader aan te wijzen gebieden binnen de LOG's - rllimte voor 

nieuwe (of verplaatsende) bedrijven. Ruimtelijke concentratie van de intensieve veehouderij 

in gebieden die zowel bedrijfseconomlsch als wat betreft omgevingskwaliteit duurzaam 

zijn, is hierbij het uitgangspunt. Volgeos het reconstructieplan moet waar mageIijk warden 

gestreefd naar projectvestigingen en verdergaande- samenwerking tussen de bedrijveo. 
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1.5.2 

NIWW GEMENG[f BEDRIJF - HORST AAN DE MAASI 

LafidbouW6r'itwikkelifigsgebieden uit het reconstructieplan zijn zo begrensd, dat er vanuif 

het provinciaal ruimfeHjk en milieubeleid ook daadwerkeIijk ruimte is voor bedrijfs

ontwikkelingen voor concentratie van bedrijven, 

In de praktijk zijn desondanks niet alle locaties in een landbuuwontwikkelingsgebied 

geschikf om nieuwe bedrijven te vestigen. Vandaar dat ervoor gekozen is om deze gebleden 

in het Reconstructieplan aan te wijzen als zoekgebieden. 

De gemeente Horst aan de Maas heeft een Geuiedsvisie voor LOG Witveldweg opgesteId, 

getiteld "Sturen op K waIiteit". Hiennee heeft zlj invuUing gegeven: aan het beleid van de 

Provincie om de zoekgebieden voor de LOG's nader te begrenzen. Ret LOG Witveldweg is 

onclermeer geschikt bevonden door de aanwezige infrasfruduur (bestaande verharde 

wegen), de onfsluitingsmogelijkheden rYaar de A73, de beperUe aanwezigheid van 

geurgevoelige objecten en degrote afg.tanrl tot (zeer) kwetsbare natuur. 

De gemeente geeit in de gebiedsvisie aan de (her)vestiging van intensieve veehouderijen te 

stimuleren uit twee reconstructiegebieden~ N"oord- en Midden Lirnburg en het Brab-antse 

reconstructiegebied. Daarbij wordt door de- gerneen!e gesteld dat binnen lOG Witveldweg 

rrtaximaal plaats is. voor de rtieuwvestigmg van 6 intensieve veehouderijen, naast de reeds 

aanwezige bedrijven in het gebied .. 

Voor de nieuwvestiging van intensieve veehouderijen heeft de gemeente de volgende 

toelatingscriteria opgesteld: 

L De verplaatsmg is gewenst in het kader van de Recons-trudie, zoals het stoppen van 

bedrijvigheid in een extensiveringsgebied afkomstig uit Noord- en Midden Limburg en 

het starten in een Iandbouwontwikkelingsgebied. 

2. De verplaatsing is gewenst vanwege het oplossen van knelpuntsituaties rondom 

dorpskemen in de gemeente Horst aan de Maas, zoals het verbeferen van de leefuaarheid 

in eell dorpskem op het gebied van bijvoorbeeld geurhinder. 

3. De verplaatsing is gewenstvanwege het oprichfen v-an bedrijven uit Noord- en Midden 

Limburg en Brabant met een duurzaarn en innovatief karakter. Het b-epalen van een 

duurzaam en innovatief karakter wordt beoordeeld door een onafhankelijke deskundige, 

waarbij het College samen met organisaties uit het maatschappelijke veld, zoals de LLTB 

en de Stichting Milieufederatie Limburg de opdrachtformulering opstellen. 

Binnen het LOG Witveldweg kunnen energieconcepten ontwikkeld worden vanuit de 

aanwezige en te vestigen bedrijven in het gebied. Oit boudt in dat fuimte wordt geboden 

voor gebruik van mest en piantaardig materiaal ten behoeve van energieopwekking. 

Voorwaarde is dat de benodigde mest en de biomassa uit het gebied of de directe omgeving. 

daarvan afkomstig zijn. 

Daarbij sfreefthef College naar samenwerking tussen de bedrijven in het LOG Witveldweg. 

Ter onderbouwing van deze gebiedsvisie zijn een aantal scenario's opgesteld, die uitgaan 

van een verschiHend aanf"l nieu-we intensieve veehouderijen. Bij alle scenario's is uitgegaan 

van de realisatie van het NGB. Uif het uitgevoerdE! onderzoek blijkt dat nieuwvestiging van 

in totaaI zes-nieuwe intensieve veehouderijen (indusief NGB, met een omvang zoals 

beschreven in de startnotitie), conform de kenmerken van de ficHeve "voorbeeldbedrijven" 

vom de andere 5 nieuwvestigers, in prindpe-inpasbaar isbinnen de-uitgangspunten zoals 

gesteld in de gebiedsvisie. 
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NlfuW irtMENGD BWRIJF· HOR$T AAN DE MAASi 

De effecten van aI deze ontwikkelingen samen, in combinatie met mogeliJke uitbreidirtgen 

van de bestaande intensieve veehouderijen, kunnen Ieiden tot een belangrijke toename van 

de milieubelasting (zoals geur, ammoniak, fijn stof, geluid, verkeer) in het LOG Wttveldweg 

en de daaraan grenzende omgevirig. 

De gebiedsvisie is in februari 2008 vastgesteld door de raad van de gemeente Horst aan de 

Maas. De gemeente is bezig met de V66tbet"eiding voot een stfucttiurvisie voor het LOG 

Witveldweg. De ontwerp-structuurviiiie en planMER wordt nMr verwachtirlg in de 1661' 

van 2010 ter inzage gelegd.In dit MER is verwezen naar de kaders en randvoorwaarden uit 

de gebiedsvisie. 

LOPENDE INITIATIEVENVOOR NIEUWVESTIGING VAN INTENSIEVE VEEHOUDERUEN 

Haast het NGB zfjn momenteet (rUflf 20"W) de volgende iniHatieven voor nieewvestiging van een 

intensieve veehou.derij in het LOG Witvefdweg bekend: 

Het bedFrjf Ktopman, l.zoo vleeskatveren, verplaatsmg gericht op het opheffen van een 

RMfpunt rondom ~en dorpSRem in de gemeente Horst aan de Maas. 

- Het bedrUf Coenders, 2.000 v (eesvarkens, verp.laaniri9 gericht op tiel beeindigerr van een 

locatie in een exteflsiveriflgsgebied (rand flatuur) . 

- He1 bedrfjf Hendrikx, vfeesvarkens, omvang flOg niet bekend, verplaatslng gerkht 0'1} het 

beefndigen van een loc3tie in een extensiveringsgebIed (rond natuur) . 

."-.l =.S'-".3"'--______ =D=U=U=RZ=.-AAMHEIDSCAN 

Omdat voor hef pluimveegedeelte van het NGB het criterium "duurzaam en innovatief" 

van belang is (de bestaande locafies zijn ge]egen in Noord-Brabant en dus niet in Horst aan 

de Maas of elders in Noord- en Midden-Limburg) heeft de gemeente nader onderzoek laten 

doen naar de duurzaamheid en het innovatieve karakter van het totale NCB. 

Samertvattend is in het rappdrt van BIonk Milieu Advies gesteld dat realisatie van het NGB 

op nationale en. regionale schaal op de meeste onderwerpen een significante dUUl'zaam

heidswinst gee!t. Echter de concentratie van de grote: hoeveelheid dieren in het NCB op fen 

Im:afie geeit fer plekke een toename in milieudruk (a-mmoniak, gem, fijn stoff. De winst in 

duurzaamheid opnationale schaal varie-ert tussen de verschillende thema's van zeer groot 

tot klein en varieert op enkelepunten tussen de pluimvee- en varkenshouderij binnen hef 

NGB. 

In mei 2008 is de duurzaamheidsscan gepresenteerd aan de gemeel1teraad en een aantal 

betrokken organisaties, waama er in juni 2008 een raadsdebat heeft plaatsgevonden, 

Daarna heeft het college van B & Ween eigen a£Weging gemaakt OVer de toeFating van het 

NGB in het LOG Witveldweg. 

Omdat die afweging heeft geleid tot een positief oordee"l (juli 2008) zijn de ondememers 

daarna doorgegaan met de uitwetking van hun plannen. 
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Voorwaarden die aan het besluit van het college verbonMn zijn: 

• Het voldoen aan de wetteJijke kaders (dat moet blijken uit het MER}. 

• De vormg.eving van de gebouwen en de inpassing moet hoogwaardig zijn en passen in 

de omgeving. 

• Een realistische exploitatie/ilnandering en uitvoering (haaIbare technieken} van het 

NGB~oncept. 

• De vergunningaanvragen moelen consistent en in overeenstemming zijn met het conLept 

dat onderwerp was van het onderzoek naar de duufza.amheid en het innovatieve 

karakter. 

LANDSCHAP.sPL.AN WllVELDWEG 

De gemeente Horst <Ian de Maas heeft in de Gebiedsvisie LOG Witveldweg de volgende 

eisen gesteld: Niet meer dan 15% van het gebied bebouwen, niet meer dan 6 bedrijven en 

maximaa16 ha bouwka.veI per bedrijf waarvan maximaaI 65% bebouwd mag worden, 150 

tot 300 meter aflitand tussen bedriJven om de openheid te bewaren, aansluiten op bestaande 

singels en structuren zodat het direct een "natuurIijk" karakter krijgt. 

Verder gelden de eisen van de provinciale regeling Bouwkavel Op Maat Plus: 

• Versterking landschap en cultuurhistorie. 

• Extra aandacht YOor architectuur met Iandschappelijke uitstraling. 

• Infiftratie regenwater. 

Het landschapsplan (oktobet 2009) bevat een uitwerking van de ruimtelijke kaders 

(Gebiedsvisie, BOM+regeling). Het Iandschapsplan speelt in op bestaande' structuren en 

elementen met de volgende ambities: versterken van het landschap- door duurzame groene 

elementen aan te leggen op grond van de ondernemers. FlexibiIiteit in de bedrijfsvoering 

blijft mogeHjk door tijdeIijk/ dynamisch groen aan een zijde van het erf. Gebouwen worden 

ingepast en met weggestopt, mogen gezien: worden. Dit door middel van groene kamers 

met een halfopen karakter. Het regenwater wordt gemfiltreerd in infiltratiesloten. 

In het Landschapsplan is op kavelniveau bepaald hoe de nieuwe bedrijfsinitiatieven dienen 

fe worden ingepast in de bestaande omgeving en dient daarmee als toetsingskader bij de 

beoordeling van de bouwaanvraag. 

LOCATIEKEUZE 

ANQ~OUWONlWIKK~UN!i~GEBIED WITVElDWEG 

Het landbouwontwikkelingsgebied Witveldweg is in het milieueffectrapport behorende bij 

het Reconstructieplan Noord- en Midden Limburg, voor het grootste gedeelte aangeduid als 

"meest geschikt"_ 

Deze aanduiding is gebaseerd op een onderlinge afwegmg van potentiele Iandbouw

ontwikkelingsgebieden binnen Noord- en Midden Limburg, op basis van afstandscriteria 

(maximalisatie van de afsfand tot kwetsbare waarden ,ds natuurgebieden en stankgevoelige 

objecten) en landschappeIijke criteria (de aan- of afwezigheid van landschappelijke 

waarden). 

Ret provinciale ReconstructiepIan duidt in de Gemeente Horst aan de Maas vijf zoe:k

gebieden voor LOG's aan. 
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Afbeelding 5.2 

Zoekgebieden vestiging NGB 

lOa Is opgE'r'lomen in de 

startnotitie 

NlWW GtMffiG~ ~roRUF . HORST AM DE MAAS I 

Op basis van een analyse van deze wekgebieden in opdrachf van de gemeente Horst aan de 

Maas, is het zoekgebied LOG Melderslo als meest gesehikt aangeduid voor ontwikkeling 

van intensieve veehouderij. De initiatiefnemers van het NGB hebben geko.£en voor de 

genoemde Iocaties iII het LOG Witveldweg, omdaf deze Iocaties op meerdere thema's goede 

mogelijkheden bieden . 

LOCATIEKELJZE SINNEN HET lOG WIiTVELDWEG 

Voor Kuijpers Kip zijn bepalend geweest voor de loeatiekeuze, naast de samenwer king met 

de andere inifiafiefnemers van het NCB: de nadere begrenzing van hef LOG WitveIdweg, de 

goede logistieke mogelijkheden en de nabijheirl van de afzetgebieden en de besehikbaarheid 

van grond. 

Voor de uitbreiding van Heideveld zijn bepalend geweest voor de Iocatiekeuze~ de huidige 

loearie van het bedrijf (Laagheide), de beschikbaarheid van gTOnd aan de overzijde van deze 

Iocatie en de mogelijkheden die de ligging in een LOG en de samenwerking met de andere 

NGB~ initiatiefnemers bieden. 

Voor de vestiging van de BEe is- in de s-tartnotitie aangegeven dat een keuze za1 wm-den 

gemaakt VOOT een ]ocatie binnen net in die startnotitie aailgeduide zoekgebied 2 (ge]egen in 

het LOG Witveldweg) ofhet wekgebied 3- (gelegen aan de andere zijde van de A73, ten 

zuiden van het LOG Witveldweg). Daarbij is aangegeven dat zoekgebied 3 in beeld was aIs 

mogelijke locatie vom- een composteringsinstaUatie. Die Zuu mogelijk kunnen worden 

gerealiseerd op het terrein van het bedrijf Primechamp, geIegen in zoekgebied 3. 

Die mogeii}kheden zijn er vanwege andere ontwikkelingen op het terrein van Primechamp 

niet meer . Ook heeft de ge:meente Horst aan de Maas aangegeven de voorkeur te hebben 

voor zoekgebied 2. Daarom is voor de BEC uHemdelijk gekozen VOO1" een iocafif> binnen 

:.::oekgebied 2, direct nab-ij de locatie van Kuijpers Kip. 

b.p .... 

c:J 1(l~~MI" {IMlcl'llji!lry 

C Io""'......on_'n!I'J9o!,...o 
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1.7.1 

t4tHIWGEMEKGD8EDRUF - HORST AAN DE MAAS I 

~EUZE ST ALSYSJEMEN 

In het onderzoek dat ten grondslag heeft gelegen aan het MER .. zijn voor de drie onderdelen 

van het initiatief verschiUende mogelijke technieken onderzocht. Dit onderzoekheeft 

vervolgens geleid tot een voorkeursalternatief (VKA) dat de initiatiefnemers als het meest 

haalbaar onderscheiden. 

In dit gedeelte van de samenvattiflg is opgenomen hoe tot dit VKA is gekomen en wat het 

VKA voor de verschilIende Dnderdelen in'holldt. 

Het voorkeursalternatief iJ als voIgt tot stand gekomen: 

• Er is een definitieve kellze gemaakt voor de-Iocaties in het LOG Witveldweg, op basis van 

provindale en gemeentelijke uitgangspunten en de beschikbaarheid van gronden, :wals

hiervoor besehreven. 

• Op basis van de beschikbaarneid van technieken (stalsystemen, nabehandelings

technieken) zijn voor het varkensbedrijf (Heideveld) en.het pluirr\.veebedrijf (Kuijpers 

Kip) een groot aantal varianten onderzocht teneinde de emissie en belastingl d£!positie 

van gem, ammoniak en fijn stoi zo veel mogelijk te beperken (zie ook hierna). De Iocatie 

van de ernissiepunten, de uitvoermg van de stalIen en het hUlsvestingssysteem zijn zo 

gekozen dat de geurbelasting v<Jor de omliggende woningen in het LOG zo Iaag mogelijk 

is. 

• Met deze miIieukundige uitgangspunten .zijn de technische ontwerpen van de bedrijven 

nader vorm gegeven en zi}:n de vormgeving en Iandschappehjke inpassing verder 

uitgewerkt. 

• Op basis van overleg met gemeente en omwonenden over de landschappelijke inpassing 

van de gebouwen is het ontwerp aangepast. De effecten van de eisen met betrekking tot 

de Jandschappetij ke inpassing (draaien van de daken voor het varkensbedrijf) zijn 

vertaald in nieuwe milieukundige berekeningen. 

VARKENSBEDRI)F 

Bi; het varkensbedrijf is allereerst gekeken naar het meest wenselij,ke stalsysteem en de 

verschiUende typen gecombineerde luchtwassers (UniqfiI1 Air, lNNO+, Big Dutchman, 

Dorset). Vervolgens is onderzocht welke staluitvoering, uitgaande van een keuze voor een 

gecombineerde luchtwasser, tot de Iaagst mogehike geurbelastmg voor de omliggende 

woningen Ieidt en birinen de wettelijk vastgesteJde normen voor maximale geurbeJasting 

valt. 

De keuze voor een gecombineerde luch tw asser is ingegeven door de wens om de emissie 

van geur, ammoniak en fijn stof, gegeven de gewenste omvang van het bedrijf, zo vee 1 

mogelijk te beperken. Een gecombine-erde luchtwasser is effectiever in bet reinigen van de 

lucht dan de enkelvoudige luchtwassers. Bij de keuze van het voorkeursalternatief in 2010 

waren er 5 gecombineerde luchtwassystemen (combiwassers) erkend. Onderstaand een 

overzicht van de ptestaties van deze combiwassers en de best presterende enkeJvoudige 

wasser. Dit betreft de emissies per' v Ieesvar ken. 
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label S.1 

Overzk:ht kerlgetalien 

verschillende 

I uchtwassystemen-, 

varkensbednjf 

NIWW GEMH~GD BEDRlJf - HORST AAN DE MAMI 

Ammoniak 
Geur Fijn stot 

S~teem 
Kg lvIeesvarken I jaar 

Odour I seconde I Gr PM10 I jaar I 

vleesvarken vleesvarken 

Cornbiwasser BWL 2006.14.V2 0-.53 69 31 -
Combr.vasser BWL ZOO6.1S.VZ 1,05 4,6 31 

Combiwasser BWL ZOO7.01.V2 0',53 58 !L _ 
Combiwasser BWL ZOO7.02.V1 0,53 5,8 31 

Combiwasser BWL 2009.12 0',53 35 31 

Enkelvoudige "uurwasser 95% O,lS 16,1 99 
rendement ammonrak 20OS.0S.V1 

Enkelvoudige biOlogische wasser l,t 12J 61 

70% rendement ammoniak 

2Q,.08m.V1 I 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de comhiwasser het beste totaal resuItaat heeft op de drle 

emissiefactoren ammoniak, geur en fijn sfot. De enkelvoudige ZUurwasser BWL 2DOS.08.Vl 

reduceert de ammoniak meer, maar heeft een hogere ernissie van geur en fijn stof. 

N aast de emissies is natuurlijk ook de belasting ter plaatse "Van gevoelige objectefi van 

belang. Voor de overdracht zijn diverse parameters bepalend. 

Voor elk van deze combiwassers is daarom gevarieerd in de combinatie van de positie van 

de emissiepuntenl de posHionering van de luchtwassers en de instellingen en posifionering 

van de ventilatie, welke leiden tot versthillende scenario's voor emissiepunten, emissie

puntdiameters en uitstroomsnelheden; input parameters voor de geurbeJasting, Hjn staf 

{emissie en concentr-atie}, ge}uid (productie en helasting) en ammoniakmodellen (emissie en 

depasitie), 

Bij het onder.weken van deze varianten is de nadruk gelegd op de meest beperkende factor 

de geurbelasting op de omliggende woningen. 

Uitgaande van de vijf genoemde combiwassers Lijn diverse varianten vaelr de uitvaering 

van de staHen getoetst op haalbaarheid met betrekking tot de geurbelasting. In bijlage 24 is 

een selectievan de onderzochte vatianten beschreven. 

lir is gekazen voar de combiwasser en de uitvoering van de stafIen met een lage geur

belasting voor de omJiggende woningen. Deze is gebaseerd op de combiwasser 2009.11 

(UniqfilI Air}. Samen met BWL 2007.02.Yl (Dorset) zijn dit de enige combiwassersdie 

zander zuur werken. Dit is ondermeer van belang voar de arbeidsomstandigheden en het 

milieu. Daarbij heeft het systeem van Uniqfill Air een hagere geurreductie dan het. systeem 

van Dorset vanwege de dikte en structuur! opbouw van het paklet. 

Na de leuze voor eenalternatief met zo laag mogelijk emissies, (geur, ammoniak en fijn stot) 

en belasting (geurbelasting als rneest beperkende factor), is het ontwerp aangepast op basis 

van de eisen met betrekking fot de landschappelijke inrichting. 
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De keuze vooI'het stalsysteem voor het pluim\reebedrijf is gebaseerd op het samenbrengen 

van de hele keten op 1 iocafie (vermeerdering, broedaij, mesten van kuikens, sIachtetij en 

verwerking), een daarbij passende omvang (dieraantalIen) en de beschikbare mtm!e 

(grondoppervlak en hoog.te gebouwen). Het ontwerp van de korte keten vleeskuikens is 

ontstaan tijdens net AKK project (Agrn Keten Kennis) 'Duurzame AgroFood ketens', Kortt' 

Ketens Vleeskuikenhouderij Fase 1 en 2; ACD-01.O(3) wat is uitgevoerd door o.a. het LEI 

(Landbouw Economisch lnstituut), de wUR ( IMAG en ASC), Kuijpers Kip en een aantal 

ketetlpartIlel's. Tijdens dU project Zijn een aantdl alternatieve ketenontwerpen met elkaar 

vergeleken waarbij de fy~ieke bundeling van de ketendelen op ~n locatie als meest gonstig 

naar vorenkwam (zie voor de rapporten www.akk.N1!text/Co~innovatiepfOgrammas 

S]achterij en keten). 

De omvang van de slachterij is bepalend geweest voor het aantaJ dieren dat op het bedrijf 

wordt gehouden. Er is gekozen vour een slachterij met een slachtcapadteit van 4.00'0 

kuikens pel' uUt. Dit is d~ kl~ifIste slachterij waarin nog kosteneifectie£ kan worden gewerkt. 

Nog klein ere sIachtli}nen geven een aanzienlijke verhoging. van de slachfkosten pel' eetlheid 

en zijn daardoor niet rendabeI. Grotere slachtIijnen (gangbaar zijn 6.000, 8.000 of 12.000 per 

uur) hebben als nadeeI dat het diervriendeHjk en arbeidsvriende1ijk geautomatiseerd 

ve.rplaatsen van de kuikens niet goed mogeIijk is. Ook hebben deze slachterijen een grotere 

aanvoer van kuikens nodig zodat het hele bedrijf een te grote omvang zon krijgen. 

Binnen de slachterij is om arbeidtechnische redenen gekozen voor een normale slachtduur 

van circa 8 tiut per dag gedurende 5 dagen per week. Hiervoor zijn dus dagelijks 32.000 

s]achfrijpe kuikens nodig. Dit resulteert in een anwang zoals in dit MER is beschreven. 

Bij deze omvang is, net aIs. voor het varkensbedrijf, de maximale geurbelasting de meest 

beperkende factor en is daarom bepalend geweest voor de keuze van de combinatie van het 

staIsysfeem en de Inchtwassers. 

Vlt!eskuikems 
In gangbare vleeskuikenhouderijsystemen worden vleeskuikens gehuisvest in grondstallen. 

Bij de in het LOG Witveld toegestane maximale omvang van het bouwblok (65% van 6 ha) 

zouden dan meerdere verdiepingen nodig zijn om de gewenste aantallen dieten te kunnen 

houden. Dit is echter niet mogelijk vanwege de toegestane maxima Ie bouwhoogte. 

Bovendien wordt geau.tomatiseerd en stressvrij verpJaatsen van de kuikens daarrnee 

onffiogeHjk en worden de afsta.fiden bifinen het bedrijJ 2:0 groot dat er andere 

tran~portmiddelen dan topende banden gehruikt moeten worden (batten, containers}, Dit is 

niet wenselijk vanwege het dierenweIzijn, de arbeidsomstandigheden en de beoogcfe 

kwaliteit van het vlees. Een ander alternatief voor de vleeskuikens is het-etagesysteem 

(RAV~f2ode E 5.3). Dit voldoet echt'et niet aah de strooiselrichtIijrt; heeft slecht'ere 

welzijnskenmerken en is daarom niet toegestaan en wordt ook niet gewenst door Kuijpers 

K.ip. Hef uitbroeden van kuikens in een stalsysteem zoals dat bij Kuijpers K.ip wordt gedaan 

neeft grate voordelen op net gebied Van hygiene, dierefiwelzijrt, uitkomstpercentage en de 

vitaJiteit van de dieren , Deze methode is door de firma Vencomatic m Eersel in 

samenwerking met Kuijpers Kip ontwikkeld. Dit is een van de re~ultaten van het eerder 

genoemde AKK-project. Het systeem is in de periode van 2008 tot 2010 door Vencomatic en 

Kuijpers Kip op praktijkschaal uitgebteid getest in het proefbedriJf Kempen Kip in Eerse!' 

De resultaten zijn pasitid. Op dit moment is de Patio het enige systeem waarin deze 

methode mogelijk is. 
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label S.2 

O'(lerzi cht kengetalien 

verschifleFlde 

luchtwassystemen, 

vleeskuikens 

labetS.3 

Overzlcht kengetallen 

verschHlerrde

luchtwas·systemen, 

moederdieren 

N'lEUW GEMENGO BEDRUF HURST AAN DE MAASI 

Ammoniak Geur Fijrt stof 

5yrteem k / dier / ·aar Odour I seconde I dier Gr PM10 f'aar I dier 

etagesysteem met 

mestband en 
E 5.8 l},020 0,24 22 

st.ooiseldroging 

(BWI.- 2006. 13) 

(hemisch 

E"S".4 
luchtwassysteern %% 

(\',(\(\8 6,t4 t4 
emissiereductie, 

(BWl2007.01).V2) -- -
gezame'nliik: 0,0024' 0,14 14 

Om voorgaande fedenen is voor de vleeskuikens gekozen voor het Patiosysteem en zi}o er 

verder geen ges(:hikte alternatieven voor een Korte keten concept. 

Ouderdieren 
Voor de-ouderdieren geldt ook dat grondhuisvesting niet mogelfjk is LV.m. de ruimtein de 

hoogte dan weI in het opperv]ak dat nodig is. Daarom is gekozen vom de groepskooi 

(Veranda BWL 2009.23) .. Dit is een groepskooi die voldoet aan de eisen voor de opperv lakte 

per dier en M n de eiset'i voor voldoende' scharrelruirnte offidat dete is uitgevoerd met een 

strooiselb-ak. De Veranda heeft een zeer lage NH3 emissie en heeft in eombinatie met een 

chemisch Iuchtwassysteem (RA V -code E4.6) de. Iaagste geuremissie. Het Verandasysteem is 

in decemb~r 20090pgenomen in de RAV-lijst onder cude E4.1. Onder decode E4.1. is nog 

een ander sysfeem geregisfreerd op de RAV-lijst (BB 95.12".039/ A %.06-.041). 

Dit zogenaamde 'Commune-systeem' heeft echter geen scharrelbak en vuldoet daarmee niet 

aan de strooiselrichtIijn. Dit systeem heeft dezelfde emissiewaarden en heeft milieutechnisch 

verder geen voor-delen ten aanzien van de Ve1'Mlda. 

Ammoniak Geur Fijn 510f 

Systeem kg I dier I jaar Odour I seconde I dier Gr PM10ljaar I dier 

groepsko-oi voorzien van 

me'stband en geforceerde 

E 4.1 mestdroging (Groeno label O.OS 0,93 I) 

BBfJ5.12.(r39; BB95.12.0391 

A96.06.04f;SWl2:009.23) 

chemisch luchtwassysteem-

E 4.6 90% emissiereductie~ O,OSS' (),S6 28 

~ 

I-(BW~ 2007.0S.V2) 
~ 

g.ezamMlijk 0,Ol74' 0,56 
.-~ 

8 -

Altematieve plaatsing van de stallen 
Er is een aantal aIte-matieven bekeken met be trekking tof de plaatsing van de stallen. Door 

de centrale aanveet van vleeskuikens en mest n<1ar respectievelijk de slachterij en de Bio 

Energie Centrale is een reehte plaatsing (aIle afdelingen naar elkaar) het meest gunstig. Er is: 

ook gekeken naar een aIternatieve pfaatsing (waaiervorm). Vit aIternatiefheeft qua 

emissiepunten niet veelnadelen maar werd door de bouwmeester van de Gemeente- Horst 

in het kader van het overleg rond de landschappelijke inpassfng niet wenselijk gevonden. 

, V oor de berekening zie paragraaf 6.2.2 van het noofdrapport en voetnoot 3' uit de Regeling ammoniak 

en veenouderij, 
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Dit altematief heeft oak logistieke nadelen omdat transportbanden bit voorkeur recht 

worden gemaakt. 

De varianten zijn vooral getoetst 015 haalbaarheid met betrekking tot geurhinder (de meest 

beperkende factor). Gedurende het tra~t zijn de emissiefactmen van de gekozen 

staIsystemen door het ministerie van YROM voor ammoniak en Hjn stof naar beneden 

bijgesteld. Voorafgaande aan die wijzigingen van de emissiefactoren is een variant 

doorgerekend ronder ouderdieren, omdat dit noodzakelijk zou kunnen zijn om aan de 

normsteUing te kunnen voldoen. 

Rekeninghoudend met de resultaten van bovengenoemdevarianten en uitgaande van de 

gewenste landschappelijke inpassing is ~ gekozen voor de staluitvoering met de.laagste 

geurbelasting voor de meest nabij gefegen wonin~ pass-end b:innefi de wettelijk vastgestelde 

maximale waarde. 

Omdat er al is geoptimaliseerd op het gebied van de emissies (keuLe stalsysteem), de 

geurbelasting (uitvoering en positionering van de staHen) en de landschappelijke inpassing, 

zijn er geen andere staIsystemen onderzocht dan beschreven in de bijlagen. 

Luchtwassers 
Bij de keuze voor de toegepaste luchtwassers is de geuremissie het meest bepalend geweest. 

Hoewel beide houderijsystemen (Patio en Veranda) emissiearm zijn, is er tech gekozen voor 

de toepassing van een extra luchtwasser om birinen de nmmen voor de geurbelasnng te 

blijven. Er is gekeken naar de biQlogische luchtwasser (RA V-code E 5.7). 

In de pIuimveehouderij worden deze op een aantaJ bedrijven toegepast. Vooralsnog geven 

deze luchtwassers bij pluimvee het gevaat voor dichtslibben als gevoIg van algengroei en 

grove stofdeeltjes. Bovendien heeft de biologische wasser weI een Iagere Hjn stofemrssie, 

maar onvoldoende geurreductie om aIs alternatief te dienen. Ook heeft dit systeem een 

lagere NH3·reductie. Daarom is gekozen voor de chemische lucntwasser. Die heeft veel 

minder risico op dichtslaan en heeft daardoor minder kans op tijdelijke geuroverlast voor 

omwonenden en is veer gemakkeHjker in het onderhoud. Voor de vleeskulkens heeft de 

combinatie ES.8 en E5.4 voor NH3 de laagste emissies. Betere altematieven die op aIle 

parameters binnen de normen vaUen zijn er niet. Oit geldt ook voor de ouderdieren met de 

combinatie groepskooien E4.1 met een chemische wasser E4.6. 

BESCHRUVlN..G IS:.EUZES gEC 

Ten tijde van de Starmotitie was er nog geen keuze gemaakt voor het productieproces in de 

BEe. De initiatietnemers hebben inmiddeIs gekozen voor een proces Van v~rgisten en 

composteren. 

Redenen die aan dere keuze ten grondslag hebben gelegen zijn: 

1. verbranden is op deze schaal nog geen bewezen technologie; 

2. verschuivingen op de markt voor organische stoffen; 

3. de afzetmarkt is gewijL:igd; 

4. dif initiatief kent een te kleine schaaJgrootte voor een rendabele toepassirtg van de 

techniek van verbranden. 

Daarnaast is ook gekeken naar de milieueffecten van verbranden, versus vergisten. 
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De techniek van verbrandmg scoort daarbij duidelijk rhinder good dan die van vergIsting. 

Tot slot kan ook verwezen worden naar de Ladder van Lansink, waarin E'en volgorde van 

gewenste vormen van afvalvervverking is opgenomen; daarin staat verbranding n~ 

hergebrUik. 

Voor de vestiging van de BEC is in de sfartnotitie aangegeven dat een keuze zal worden 

gemaakt vbor een locatie bi:rmen het in die startnotitie aangeduide zoekgebied 2 (gelegen in 

het LOG Wihteldweg) of het zoekgebied 3 (gelegen aan de andere zijde van de A73, ten 

zuiden van het LOG Witveldweg). In het hoofdrapport is beschreven dat een Iocatie aan de 

andere zijde van de A73 niet langer een realistische optie is. 

Het voorkeursaItematiet is daarom gebaseerd op het proces van vergisten en (ompostetet'l, 

op een locatie aangrenzend aan het op te richten pluimveebedriji. 

_______ --!V~O~O~R~K~E~UC!,!"RSALTERNATIEF, . VARKENSBEDRUF 

Afbe~in9 S.3 

Over2:i1..ht opstelling 

varkensbednJf 

Tabe~S.4 

Dieraantallen aanvraag 

varkensbednjf 

Na uifbrefding van het bestaande varkensbedrijf ontstaat een gesloten varkensbedrijt met 

de volgende configurafie: 

C)o_~)O 

~~~=~--:----e ! 

De volgende dieraantallen worden na gprichting hier gehouden: 

Stalor. Dierc<ltegorie Rav-code stalsysteem Aantal dierplaatsen leefoppervlakte 

4 Biggen D 1.1.15.4.1 1.836 < 035 m' 
BWl2009.1Z 

5 Siggen D 1.1.15'.4.1 1.836 < 0.35 m' 
BWl2009.12 - --1-

> 0.35 m' 6 Biggen D 1.1.15.4.2 2.·f42 
BWl2009.12 ---

7 Biggen D 1.1.1504.2 1. f42 > 0.35m' 
awl:. 2009.12 

- 1-
8 Biggen D 1.1.15.4.2 2.448 >035m' 

BWb 2009.12 

-~ 
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TabelS.S 

Geuremissie uit stalen a!s 

gevolg van aanvraag 

var~ensbedrirf 

NJEUW G~MENGD B'WRtJF - HOR.ST AAN Df MAAS I 

Guste- en o 1.3.12.4 2.272 

dragende BWl2009.f2 

D 2.4.4 45-

BWb 2009'.12 

D 1.3.12.4 t.64 

BWl20(J9.12 

Opfokzeugen D 3.2.15.4.2 720 >0.8m' 

BWb2009.f2 

Biggen ID1.Us.4.2 432 > 0.35 m' 
BWL 2009.f2 

10 Vleesvarkens D 3.2.15.4.2 20.580 > 6.B m' 

Geluid 

De voornaamste geluidsbronnen van de varkenshouderij zijn de venti]afie en de 

verkeersbewegingen voor aan- en afvoer van dieren, mest en vaeL 

[missies Van gear, ammonlak en fijn staf 

Alle uitkomende lucht wordtberrandeld in gecombineerde luchtwassers. 

Gekozen is voor een gecombineerd luchtwassysteem met 1l5% emissiereductie voar geur, 

85% ammoniakemissiereductie en 80% reduetie op fijn stofemissie. 

De geuremissie van het totaal van de stallen wordt dan als voIgt: 

Stalnr. Dien:ategorie Aantal dierplaatsen 
Geuremissie Iota Ie geuremissie 

Ou per dier InOu 

4 Btg o.en I 1.836 1,2 2.203' 

5 Big~en 1.836 1,2 2.203 

6 Bfggen 2.142 1,2 2.570 --
7 BigQen I 2.142 1,2 2.570 

8 - Biggen I 2.448 1,2 2.938 

9 Kraamzeugen 600 4,2 2520 

Guste- en 2.2Tl 2,8 6362 

dragende 

~gen -
Dekberen .-,-.- 45 2,8 - 126 ---
Guste~ en 164 2,8 459' 

dragende 

t--~euge~ - .-
Op-fo!<;zeugen 720 3,5 2.520 

Bigpen 432 1,Z 518 

fO Vleesvarkens 20.580 3,5 72.030 

Totaal 97.020 -

• In de tdbellen ziTn aile getallen weergegeven als ronde getallen. Door afrondingsverschillen bn het 

totaal daardoor tijken at Ie wijken. 
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Tabe15.6 

Ammoniakemissie uit stalien 

als gevolg van 3dnvraag 

varkensbedrijf 

Tabe15.7 
------

Emissie van fijn stof uit stallen 

als gevolg van aarwraag 

varkensbedrijf 

~IEIJW GEMENGD BEDRIJF HORST AAN D~ M'AASI 

De arnrnoniakemissie van het voorgenornen varkensbeddJf wordt als voIgt 

Stalnr. Diercategorie Aantal dierplaatsen 
Ammonlak 

Ammoniak totaal 
kg perdier 

----- , - r-4 165 1836 009' 

5 Biggen 1.836 0.09 165 -
6 fH _~ ___ 

I-
2.142 ___ 0,11 

I-
236 _ I - - - --

7 Biggen 2.142 0.11 n6 
8 _ J!!9\len .- 2.448 - - 0.11 - _~9_ 

9 Kraamzeugen 600 r 750 
Guste- en 2.LI2- O.B 1.431 

dragende 

zeugen --- --
Dekbei'en 45 0.S3 37 
Gusie· en 164 0.63 103 
dragende 

zeugen 

Opfokzeugen I 720 0,53 382 -
Biggen I 432 0.11 48 --

T 10 Vleesvarkens I 20.580 1),53 11).90? 
-- -

Totaa! 14.730 

Fijnstof 

Voor stof zijn de emissiefactoren per dier van de gebruikte luchtwasser vastgesteld. 

De ernissiefactoren van fijn stof zijn dan als voIgt; 

Diersoort aantal grfijn stot totaal kg fijn 

dieren per dier stof per jaar 

BrQQen 10.836 I 15 163 -
Vleesvark:ens 20580 31 638 

Kraamzeugen 600 32 19 

.~,!.s~.';!.:.~n dra-t!ende zeugen '2:.272 35 80 

Dekberen -- 4S - r- 36 '2: 

.9·.EfQ~ze.~~l! - ~ 720 30lc - !- 2~ 

Guste· en draj;jende zeu gen 1~4 -'-- 15 - ___ 6_. __ 

totaal 929 -' 

Bodem 
Met betrekking tot bodem worden aIle maatregelen genofi"len Om bodemverontreiniging te 

voorkornen conform de Nederlandse Richtlijn Bodembescherrning. Inliltratie van schoon 

regenwater zal plaatsvinden op het terrein. 

Water 

De visie is om al het regenwater van de uitbreiding (heide zijden van weg) op te vangen en 

af te voeren naar de 2 infiltratiebuffers aan beide zijden van het bedrijf. 

Met de bebouwing/verharding van 14.500 en 9.2"00 rn' zijn dynamische buffers noodzakelijk 

van 725 rn3 en 460 rn3
• In de buffer heeft het water de rnogelijkheid te infiltreren. 

Het water dat niet infiltreert, wordt langzaam afgevoerd naar de bermsloot, waar het 

eveneens grotendeels zal infiltreren. De infiltratiebuffers liggen fangs de straatzijde op het 

erf. 
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TabefS.8 

Energleverbruik aanvraag 

var ken~bedrijf 

NffiUW GEMENfiD BEDRUF· HORST AAN DE MAASI 

Energie 

Het energieverbruik van de varkenshouderij is als voIgt: 

Ef worden tonnepanelen geplMtst 01' de gebouwen van het varkensbedrijf. De verwachte 

tota}e productie, van ongeveer 855.000 kWh per jaar, wordt aangewend \foor het 

ene.rgieverbruik or het varkensbed-rijf. Het is de bedoeling om or termijn ook de warmte,

die zal worden opgewekt in de BEC aan te wenden in de varkenshouderij. Dit zal het totale 

verbruik aan fossiele enerye doen afnemen. 

Veiligheid 

• Bij het varkensbedrijf vindt opslag van olie in fanks- plaats, gasflessen en kiemschalig 

opslag van gevaarlijke stoffen in embaHage (smeermidde]en, schoonmaakmiddelen et 

cetera,). De hoeveellieden hiervan ziJn klein en vormen geen fisko met be-trekking tot 

(explosie) veiHgheid. 

• Sinnen de inrkhting wordt pwpaan opgeslagen voor de verwarrning van de stallen. 

De opslag vfudt plaats volge-ns de van toepassingzijrtde richtIijl\en. 

Het bedrijf neemt rnaatregelen om deo kans op dierziekten or het bedrijf tot een minimum te 

beperken.20 worden binnen het bedrijf geen andere dieren dan varkens gehoudeIl, worden 

ventiIatiestromen van elkaar gescheiden en worden de dieren. van verschifIende leeftijd

groepen gescheiden gehouden. Ook is per diergroep een eigen hygienesluis, met eigen 

be-drijfstoegang en bedrijfskleding. Daarnaast worden preventieve maatregelen genomen 

door uitgebalanceerde voeding en behandelingen ter voorkoming van veel voorkomende 

ziekten en strikte bedrfjfshygiene foegepast. 

Het pluimvee bedrijf betreit een "Korte Keten Vleeskuikenhouderij" waar de voIgende

schakels in de keten samengebracht worden~ 

1. Vermeerdermg: ouderdierenhouderij van vleeskuikens voor broedeiproductie. 

2. Swede-tij: veo! het voorbroeden van de broedeiet~n tot 18 dageft 

3. Vleeskuikenhouderij voor het nabroeden van de broedeieren (dag 19-21) en het houden 

van de vleeskuikens. 

4. Slachterij voor vleeskuikens. Waarbij de vleeskuikens zonder vangenen zonder 

vrachtwagen transport naar de verdovingsinsfallatie worden getransporteerd en 

vervoIgens worden geslacht. 

5. Verwerking van het vleeskuiken. Ondei"meer: koelen van vie-esr bakken, grillen en andere 

verwerkingsmefhoden voorhet retail gereed maken van het product. 
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Afbeelding_ 5.4 

Overzlchtstekening 

pluimveebedrijf 

label 5.9 

Dreraantallen aanvraag 

pluimveebedrijf 

rabel S.10 

Geuremissie uit staUen 

"anvrdag pluimveebedrijf 

NIEUW GEMENGD BWRIJF· ftORSl AAN DE MAASI 

ITl r 
~ ~l ~ II 

~-, 

~ , ! 

L vlu ,! 
In het nieuwe pluimveebedrijf aan de Wifveldweg worden de voIgende dieraantallen 

gehouden, in de aangegeven stalsystemen: 

Geluid 

De voornaamste geluidsbron van de pluimveehouderij en slachteti:j is deventilatie. 

Geur, ammon/ilk en fijn stof 

Aile uitkomende lucht wordt fiUddels em chemische luchtwasser behandeld. 

De geurreductie van 40% van de chemische luchtwasser is met ingang van 28 december 

2009 vastgelegd in de Regeling geurhinder en veehoudelij (Rgv). De emissienorm is dan 

vervolgens 0,56 ~UE! s per dier en 0,14 ou/ s per dier voor respectieveIijk staltype E 4.6 en E 

504. 

De geuremissie van het totaal van de staUen wordt dan als voIgt: 

• . Odourunits Totaal 
Stalnr. Dlercategone Aantal dieren 

Vleeskuikenouderdieren 

2 _ _ Vleeskuikens 

Totaa l 

per dier OU S 

74.448 0,56 

1.0S9.84_.:,O_ .L-_":O, 14 

4L6g1 

148.378 

190.069 - - ---

Ook ult de s-la:chterij za] geutemissie ontstaan. De lucht van de slachterij wmdt afgezogen en 

behandeld in dezelfcfe Iuchtwasser als die van de stal1eIl, met een geurreductie van 40%. 

, In combinatie met - er worden in de stallen meerdere stalsystemen geschakeld ingezet. Dit Ie vert extra 

milieuwinst op. 
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Tabel S.11 

Geurproduche van 

productieonderdefen van het 

pluimveebedrijf (Bran: 

gewrapport PRA Odournet, 

2010) 

Tabel S.12 

Ammonlakemissie uit stollen 

<lis gevolg van itdnvraag 

plwmveebedrijf 

Tabe15.13 

fmissie van fijh stof Ult sta ~len 

als gevolg van nieuwe 

vergunning pluimveebedrijf 

NIEUW GEMENGD BEDRUF· HORST AAN DE MAAJ 

d h 1 h 4000 k 'k 1- . d 

Aantal 
Kengetal geuremissie Totaal pluimvCl!ebedrijf 

Onderdeel kuikens 
(I<) 

per dier [*10' ou/hl [~10' ou/h) 

Aanvoer en lossen - 4.000 :- 0.00055 x k O· 

! 
-- - -

Hangen aan slachtlijn 4.000 0.00075 x k 3,0 

indusief kratt~hwassefi J -- -- -
Bedwelmen tot en met 4.000 0.00155 x k 6,2 
plukken ---
~~ar af~~lin9 --- 4,000 0.00065 x k - 2,6 

Bijproductenverwerking en 4.000 0.0013 x k 5,2 

oJjslag restprodllcfen -- - --
~n van vleeskuikens 1.000/h' 0.1 x MOO 1,0 

totaai 18,0 

Na reductie met 40% 1~8 

Hierbij moet in acht genomen worden dat dit een emissie per uur is en niefper s€cOfide 

zoals in de berekeningen van de veehouderij. 

De ammofiiaKemissie van het totaal wordt als voIgt: 

De emissie van fijn staf is ills voIgt: 

Gr fijn staf f" f 
. I d' Gr IJn sto I k f" Huisvestmg Aanta per Fer d' Totaa 9 tjn 

per ler met . 
systeem dierplaatsen zonder stot per jaar 

wasser 
wasser , 

Ouderdieren van vleeskuikens 74.448 8 28 596 

in groepskooren met chemisch 

luchtwassvsteem 90% -I Vleeskuikens, etage$yst~em 1.059.840 22 f4 14.838 

Iilet mestband en stroolsel 

met chemisch luchtwassysteem I 
190% 
I. To,!aal 1S,4~3 

Bodem 

Met be trekking tot bodem worden aIle maatregelen genomen om bodemverontreiniging te 

voorkomen conform de NederIandse Rkhtlijn Bodembesdterming. 

lflfiltratie Van schoon regenwater zal plaatsvinden op het terrein. 

• Door koppeling van stallen met aanvoerhal, geen laden en lassen. 

, Het garen van vleeskuikens kent een aparte eenheid: de productdoorzet in kilo's per uur. 
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label S.14 

Verwacht energiegebruik 

pluimveebedrijf, inclusief 

slachtenJ 

NIEUW G~MENGD BEDflIJF· HORST AMi DE MAASr 

Water 
D~ visi~ is om al het regeriwater van dlO nieuwe gebouw~n op te vangen ~n af te voer-en naar 

de infiltratiesfoot aan de voorzijde (A73) van net bedrijf, 

De bebouwing neeft een oppervlakte van 28'.000 m'. 
Met de genoemde bebouwing/ verharding van 28.000- m2 is er een dynamische buffer 

noodzakelijk van 1.400 m', In de buffer heeft het water de mogelijkheid fe infHtreren. 

Het water dat niet infiftreert, wordt langzaam afgevoerd naar de beI'msloot langs A73, waar 

het eveneens grotendeels zal infiltrererl. De infiltratiebuffer is gepland aan de zuid2ijde van 

de nieuwe 15ebouwing, direct langs de A73. 

Energie 

Het energieverbruik van het pluimVeebedrijf en de sIachteti'j is: als voIgt. 

Activiteit Verbrllik. Elektriciteit 
Verbruik warmte Ult 

restwarmte of biogas 

~derji 400 .. ()OO Kwh 1.400.000 MJ -
Veritilatie- steillen 744.000 kWh -

~arming stallen en gebouwen - 3.800.000 MJ 

Slachterij 800.000 kWh S5S.000'MJ 

Bewaarkoeling en bewerking ,t 500 .. ()OO kwh -- -
Totu! 2.444.000 kWh 6.055.000 MJ 

Veiligheid 

De koelinstallatie van de slachterij werkt op basis van ammoniak en heeft een ammoniak

installatie met 1.500 kg ammoniak 

De installatie zal voidoen aan de wettelijke- brandveiligheidseisen. 

De afstand tot de dichtstbijzijnde kwetsbare bestemming voldoet aan de eisen ult het BesJuH 

Externe Veilighetd Inrichtingen. 

Op net bedrijf vindt opsJag van olie in tanks plaats, gai:>fle1>5en en kieifiscnalig opslag van 

gevaaTlijke stuffen in emballage (smeermiddeIen, schoonmaakmidden et c-eteraf. 

De hoeveeIheden hiervan zijn klein en vormen geen risico met betrekking tot (explosie) 

veiligheid. 

De inrichting is g-een Bedrijf met Risko op Zware Ongevallen (BRZO). Deze regeigeving is 

dan auk niet van toepassing. 

-"'l .u.l".,OL-______ -"'V~O"-"O""R~KEURSALTERNATIEF. BIO-E,NERGIE CENTRALE 

De B-EC verwerkt de vrijkontende mest uit het ~arkensbedrijf en pluimveebedrijf aangevu:Id 

met andere organische stromen. Daamaast worden in een afzonderlijk proces ook het 

siachtafval en het afvalwater uit de slachterij verwerkt. 

Door een koppeling van technieken is het voomemen hier in fotaaI35.20(J MWh elektrische 

energie te pmduceren. Daamaast wordt 22.000 ton compost geproducee.rd dat ktaar is voor 

gebruik en 5.500 fon materiaal dat gebruikt kan worden al5 kunstmestvervanger. 

De beschrijvmg van de onderdelen staat in de volgende tabel. 
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Tabe1S.1S 

BeschriJvlng prOCeS5en BEC 

NtEUW GEMmGD BEDRtlF· HORST AAN DE MAASI 

Onderdeel activlteit ca aciteit 

Mestvergister 

(ompostering 

Vergisten van vark.ensme~ aangevutd 60.000 to 11 met en GO,OOO co-

met organrsche re~stromen. Er wordt producten van de positieve lijst 

biogas geproduceerd wat naar de WKK- (Bijlage bij Uitvoeringsregefing 

instaHatie at. 

Compo~tering van digestaai uit 

mestvergisier en kippenmest. de 

Mest~toffenwet}, _______ -; 

Slachtafval 

veFgiSfer 

29.000' ton per jaar digestaat 

afKomstig van het vergistingproces 

en 12.-000 ton kippenme~t 
ebruik als "-,m.:..:e:.::st.::-s:.:.to~f:":" _______ -I ___ _ -+

compo~t worcft vervolgens afgezet voor 

Vergisten ,'-i:ln slachfafval uit de slachterij 800 ton vet van sla;chtafvafwater en 

van het pluimveebedrijf. het vergiste 3.000 ton slachtafval per jaar 

I 

materiaat word! na ontwatering. 

afgevoerd naar een erk..end verwerker. 

Er wordt biogas geproduceerd wat naar 

de WKK-installatie aat. 

Fysisch/chemische 

zuivering 

Het afvalwater ui1 de zuive-ring wordt behandeling van 81.200 ton 

voar lozing op het riool behandeld in slachtafvalwater en 

een fysisch/chemische ztliverfng. Het slib 2.300 ton dunne fractie van het 

hiervan 1lY9rdt vergis-.c:t .'--______ -t-...;..ve""r""-"'is:;.;t~e..:;s.:..:la:..:c'"'ht.:.:a:.;fv...;..a:::.;I'_ __ _ 

Ultrafiltratie en 

omgekeerde 

osmose 

Behandeling van de dunne v-~rgjste oehandeling van 76.000 m' 

fractie door ultrafiltratie en omgekeerde a.fvaiwater 

osmose. productie van 

kunstmestvervanger. Water wordt 

'--______ -'-~d.;;;.aa.;;;.r;.;.n=_a geloosd o p de riolering . 

De centrale kan alJe vonnen van dierlijke mest, ook van buiten het NGB gaan verwerken. 

De contpost en het mineralenconcentIaat (kunstmestvervanger) die in het proces vriikomen. 

kunnen binnen en buiten de Nederlandse- Iandbouw worden afgezet. 

Daamaast komen eT bi} dit proces ondermeer warmte, CO" NO, en water vri;. 

Er is voor deze combinatie van technieken gekoLen omdat op deze manier het behoud van 

de nutrienten wordt gecombineerd met produdie van groene energie. 

AlIe toegepaste methoden bestaan uit bewezen technieken. In de statlnotitie is ook 

overwogen om verbranding van kippenmest toe te passen. 

Hiervoor is uiteindelijk niet gekozen omdat deLe techniek or de gewenste schaal niet 

bedrijfszeker genoeg was op het moment van bes]uitvorming. 
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Figuur S.4 

Overzlcht van de 

verwerkingsstromen binnen de 

Bio Energfe Centy<ll~ 

Tabel S.16 

Geuremlssle BEC (bron-: 

geurrapport PRA Odournet. 

2010) 

Slachtafval Slachtafvalwater 

Renda( 

NIEUW GEMENGD SWRIJf - HORST AAN DE MAASI 

Varkensmest 

[fa.is VOQr 

kunstmes( ' 
vervan(-.rer 

I'luimveemes! 

De aanvoer van de mest zal in eerste instantie aIleen bestaan uit de mest van het 

varkensbedriJf en het pluimveebedrijf maar de mogeIijkheid bestaat om mest te gaan 

be-werken voor derden 

Geluid 

Transport van de rests-tromeIT varraf het pluiffiveebedrijf vindt p Iaats door middel van 

transportbanden en leidingen. Het Iigt in de bedoeling om de- mes-t van het varkensbedrijf in 

de toekomst per ondergrondse lei ding te gaoln vervoeren. Vooralsnog zaI het vervoer per as 

(vrachtwagen) plaatsvinden. Verder zijn transportbewe.gingen nodig voor aanvoer van te 

verwerkerr organische reststromen, afvoer van compost en afvoer van vergist slachtafval. 

AUe stationaire brannen bevinden zich binnen in geiso]eerde omkasHng of gebouw. 

Geur 

Alle activiteiten vinden hinnen plaats. De hallen waar opslag en verwerking plaatsvinden 

worden OF ofiderdrok genouden en de afgezogen lucnt wordt oena:fideld in een biofiltet. 

Onderdeel 
Geuremissie 
[*10' ou/hl 

BiofHter 75 

WKK 25fi 

Totaal 331 
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Ammoniak 

Alle ammoniak aanwezig in het biogas wordt verbrand in d gasmotoren en omgezet tot 

NO,. Amrhoniak in de' COfhposteerlucht wordt zoveel mogeIijk voorkomen door de juiste 

verhoudingen in de input. De ammoniak die toch nog vootkomt in de composteerJucht en 

de vrijkomende lucht vanuit de clroger wordt verwijderd door mid del van een luchtwasser 

en een biofilter. De emissie van ammoniak wordt zo gereducee.rd tot een fractie van 5 ppm. 

Dtt resulteert i:o een emissie van 2493 kg ammoniak per jaar uit de BEC 

Staf 

Composteren en vergisten zijn vochtige processen, ook de grondstoffen voor het proces zijn 

vochtig. In het biogas dat vrij komt en wordt verbrand is geen stoE aanwezig. 

Vit de processen zeIt vindt dan ook ge~m emissie van stof plaats. 

Bodem 

Opslag. van bodernbedreigende stoffen vincit plaats met een verwaarloosbaar bodemrisko 

conform de Nationale Richtlijn Bodembeschenning. AIle processen en opslag vinden 

overdekt plaats, hierdoor is er geen risko op infiltratie van mogelijk verontreinigd 

regenwater. VrijweI aI het intern transport vindt plaats door ondergronds lerdingwerk. 

Deze Ieidingen worden aangelegd volgens een vloe1stofdicht: ontwerp en regelma.tig 

gemspecteerd. 

wetter 
De visie is om al het regenwater van de nieuwe gebouwen op te vangen en af te voeren. naar 

de inmtratiesloot aan de voou:ijde van het bedrijf. Deze infiItratiesloot sluit aan op de sloot 

van Kuijpers Kip. 

De bebouwing heeft een oppervlakte van 10.000 m2
• De verharding is minimaal, daar 

gekozen wordt voor halfopen verharding (grasbetonstenen) waar regenwater naar 

ondergrond infiltreert en er geen afvoer noodzakelijk is. 

Met de genoemd'e bebouwing/ verharding van 10.500 m' is 10'1' een d'ynamische buffer 

noodzakelijk van 550 m'. In de buffer heeff het water de mogelijkheid te inmtre1'en. 

Het water dat niet infiltreert, wordt langzaam afgevoerd naar de bermsJoot langs A73, waar 

het eveneens grotendeels zaI infiltreren. De infiltratiebuffer ligt eveneens aan de A73. 

Na realisatie wordt de buffer ingezaaid met een graskruidenmengseJ. 

De BEC heeft geen schoon waler vraag voor het productieproces. 

De aangevoerde grnndstoffen bevatten water, dit water kottrt vri; hi; de ontwatering van het 

digestaat en wordt vervolgens behandeldi in de interne waterzuivering. 

Waar nodig wordt dit water weer aan het pToces toegevoegd hij vergi:sten of composteren 

om de jUiste vochtigheid te krijgen. Daamaast wOrdt ook afvalwater vanuit de sIa-ehterij 

aangevoerd voor behandeling. Netto produceert de BEC afvalwater dat wordt geloosd op 

het riool. 

Afval- en r~genwater 

De behandeling van het afvalwater bestaat uit de volgende stappen: 

• voorbehandeling door een fysisch -chemische zuivering, het behandelde water wordt 

hierna geloosd op het vuifwater riool, of indien mogelijk op oppen- lakfewater; 

• water dat vrijkomt uit de Ol1twatering van digestaat wordt behandeld door middel van 

ultrafiltratie en omgekeerde osmose. Bet resterende afvalwater wordt geloosd op het 

vuilwater riooI. 
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FiguUf 5.5 

Energiestromerr van de BIO 

Energiecerrtrale 

NfEUW GEMfNGD BEOF\HF . HORST AAN DE MAAJ 

Uit over]eg met het Waterschapshedrijf Limburg (WBL) blijkt dat rioollozing van het 

afvalwater na behandeling mogelijk is. In de vo]gende fase van het project zullen de 

pI<Yrm~fi VON d~ afvalwatetbehandeJing in nauw overleg met WBL worden ttitgewetkt. De 

belasting op de zuiveringsinstaHatie in Venlo is aanzienlijk, net NGB wu de grootste klant 

van WBt worden. 

Vooruitlopend hierop is door de initiatiefnemers onderzocht welke sameI1stelling van 

nutrienten verwacht kan worden. Vit sen vergelijking met systemen. bij andere bedrijven is 

door de initiatiefnemers de com:lusie worden getrokken dat door de inzet van de 

VoorgenomeI1 mstrumefitefi aan de lozmgseisen kan wOfden voldaan. 

Alle opslag en activiteiten vinden inpandig plaafs. Schoon hemelwater van dalen van de 

panden wordt gemfiItreerd in de bodem. Het heme]water dat op het terrein valt wordt 

opgevangen in een aparte riolering. 

Energie 

De BEC is een energie prod-ucerend proces. Er komt door de verbranding van biogas circa 

35-.200 MWh elektrisch en 60 miijoen M} per jaar aan warmfe vrij. 

De gepwduceerde elektriciteit wordt aan het net geleverd aIs groene strOOffi. 

Van de wanhtewordt een dee] binrten het NGB gebruikt, de rest is beschikbaar voor 

levering aan derden of wordt door middel van absorptie omgezet tot koade. 

De koude kan vervolgens extern worden afgeLet. 

Bmnen het NCB worden de vo]gende energfestromen onderscheiden: 

Elektrkiteii 
3.000.000 kWh 

Mlddelwaardige warmte 
30.000.000 MJ 

E1~ktl'idteit 
1.5M.OOO kWh 

Middclwaardigt: wannte 
6 000.000 MJ 

EJ"ktrlciteft 
35.000.000 kWh 

Midd<,l",aardige warmte 
80.000.000 Ml 

Hoogwaardige warffite 
60.000.000 MJ 

Elektricrteft· 
3.000.0000 kWh 

Middelwaardige wannt;e 
6.000000MJ 

Elektriciteit_ 
1500:000 kWh 

"j ,I)!,t.'r. c'II.-nII , \t.!II " 

WKK 

El.klrielt.it 
200.00DkWh 

Middelwurdig:e warmte 
500.000 MJ 

Hoogwa;1tdige wirm!e 
400.0D0 MJ 

A(/l't . ';." I~l' p 

ElektrlL:lteit 
22.700.000 kWh 

Midd~lwaatdi~ wannte 
36.500,000 MJ 

Hoogwaardige warrrite 
60AOO000 MJ 
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VeHigheid 

Binnen de inrichtirlg vindt opslag van 10 m' diesel plaats in een tank en rnaxhnaalS m' 

zoutzuur, deze opslag vindt" plaats conform de geldende richtlijnen. 

Er is geen risicocontour voor deze opslag. Uit de leidtaad inventarisatie gevaarlijke stoHen 

blijkt dat er geer! plaatsgebonden risicocontour geldt voor de opsIag van biogas. 

Er is dan ook geen risko voor (bep€rkt) kwetsbare objecten in de omgeving. 

Caiamiteiten 

De installatie bestaat uit meerdere vergistingtanks welke het matf'riaal kunnen opvangen hij 

een storing. Er zijn 5 WKK motoren aanwezig, wanneer er 1 of 2 uitval1en kunnen de i:iI1dere 

motoren het gas opvangen. 

£FFECTEN 

EFFECTEN OP ~. VOLKSGEZONHEID 

In het bijlagenrapport dat bij het hoofdrappmt van ht't MER is opgesteld, is een 

beschouwing apgenomen over de effecten van dit initiatief op de vOlksgezondheid in de 

direct€- en verdere amgeving. Hierin is ook verwezen naar een oooerzoek naar het effect van 

intensieve veehouderij op de gezondheid van omwonenden, dat in opdracht van het rijk 

(wordt uitgevoerd. Bet onderzoek wordt uitgevoerd door het IRAS (Institute for Risk 

Assessment Sciences, ond~tdeel vali de Universiteit Utrecht} in samenwerking met het 

NNEL en het RlVM en looptvan eind 2009 tot medio 2011 . Tn een tussenrapportage 

(21 januari 2011) zijn de eerste resuItaten op basis van de gegevens die zijn verzameld in 

2010 weergegeven.ln ditrapport is geconcIudeerd dat op basis van deze resultaten de 

suggestie dat in gebieden met intensieve veehouderij meer kJachten en aandoeningen in de 

luchtwegen worden gerapporteerdt niet worden beves.tigd aan de hand van de verkregen 

ziektegegevens van de huisartsenpraktijken. Het onderzoek constateert dat in de buurt van 

varkens- en kippenbedrijven een verhoogde endotoxinewaarde (dode celmateriaal op fijn 

stot) in de lucht wordt gemeten. De aangetoonde waarden zijn flink hoger in vergelijking 

met stedelijke gebieden, maar zijn nog steeds laag. Bij de gemeten endotoxineniveaus zijn 

op basis van de huidige inzichten geen gezondheidseffecten te verwachten. Gedetailleerde 

analyses van bestaande en nieuwe meetresultaten moeten inzicht geven of er een 

samenhang bestaat fuSsen het voorkomen van bepaa lde aandoeningen en specifieke 

blootstellingen. Er ligt dus nog geen eindoordeel en er is dus nog sprake van een belangrijke 

leemt~ in kennis over die samenhang. 

Met betrekking tot planrten rond het Nieuw Gemengd bedrijf heeft de gemeente Horst aan 

de Maas de GGD Limburg-Noord gevraagd om de gezondheidsr-isico's rond dit plan in 

kaart te brengen. De GGD heeft hiervoor de methode van de gezondheidsefiectscreenmg 

(GES) toegepast. De GGD concludeert in haar rapportage (GGD Umburg-Noord, september 

2009) dat het Nieuw Gemengd Bedrijf nagenoeg geen invloed heeft op de 

milieugezol1dheidskwaliteit. De GGD adviseerf in haar rapportage onder andere een goede 

(gesloten) bedrijfsvoer'mg en stalontwerp en het nemen van hygienemaatregelen. 
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De initiatiefnemers hebben een notitie opgesteld waarin vanuit hun perspectief is toegelicht 

welke voordelen het Nieuw Gemengd Bedrijf in vergelijking tot de gangbare intensieve 

veehouderijen biedt met betrekking tot de volksgezondheid . 

• Door de toepassmg van luchtwassers neemt de' concentratie van fijn staf en de 

geurbelasting voor het gebied rondom hetvarkensbedtijf af waard.oof teft opzichte van 

de hUidige sHuatie een verbetering van de leefDmgeving Dptreedt. 

• Lokaal is er door de realisatie van het pIuimveebedrijf een kleine toename aan risico's 

voor de volksgezondheid omdat er nu op deze locatie geen vergelijkbare activiteiten 

plaatsvinden. 

• De logistieke' eonsequenties van de karte keten heeft positieve effecten VODr de 

dietgezondheid, de weerst<lrtd van de diefen en de kans Dp kruisbesmettingen. Oit heeft 

indirect gunstig.e effecten op de volksgezondheid door vermindering van he! 

antibioticagebruik. 

• Minder antibiotieagebruik en intensieve veterinaire begeleiding vermindert de kans op 

resistentie bij ziekteverwekkers. 

• De kans op verspreidingvan ziekteverwekkers en eventuele zoonosen is bij de korte 

keten vee] lager dan bij de huidige werkwijze door luchtreiniging en het voorkomen van 

diertransporten. 

• De optimaIisatie van de traceerbaarheid levert een bet~e g<tra:ntie op voor een 

voedselveilig eindproduct. 

• De insleep van ziekteverwekker~ via transportmiddelen en de handhaving van een 

streng hygieneprotocol geven eveneens een vermindering van de vetetinaire risted s, 

• De arbeidsomstandigheden voor de verzorgers zijn beter dan in de huidige 

varkenshouderij, waardoer een gezonder werkklimaat voor de mensen binnen het bedrijf 

ootstaat. 

""-1.=1",,,1 =.2'-.. ~~ _ _ __ .=M=IL=IEUEFFECTEN VAN HETVOORKEURSALTERNATIEF 

label s.n 
Toepassing van 

zevenpuntsschaal hi j 

kwaFitatieve beoordeling van 
de effecter. 

De milieueHecten zijn, afuankeIijk van het beoordelingscriterium, kWanfifatiei (indien 

mogelijk) of kwalitatief in beeld gebracht. 

De k walitatieve scares, zijr'i bepaald op basis. van de volgende schaal: 

In tabel S.18 is de. beoorcieHng van het voorkeursaltematief ten opzichte val1 de teferentie

situatie (huidige situatie en autonorne ontwikkeling) samengevat. Voor de meer uitgebreide 

analyse en meet achtergrondinformatie wordt verwezen naar het Milieueffectrapport en de 

aanvulling op het MER. 
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TabelS.f8 

Samerwatting beoordeling 

voorkeursalternatief 

Natoor 

archeologische waarden 

- -
Geluid Geluid van statfonaire bronnen en van 

verkeer 

Veifigheid Risico op kwetsbare objecteri in de 

omgevin-g 

JlfIEVW GEMEttGD BfORI:JF - HORST AAN DE MAAS I 

OJ· 
0/. 01· 

0/· 
0 0 OI~ 01· 

01- 0/- 0/· 01· 

01- 01· 0/- 0/· 

0/· 01· 0/· 01· 

De totale vergunde ernissie van het hutdige varkensbedrijf bedraagt 16.801 kg ammoniak 

per jaar, waarbij tekenmg is gehouden met hef dee] dat niet is gerealiseerd. De commissie 

merkt in haar concept toetsingsadvies uit jartuari 2011 op dat het bedrijf a] had moeten 

voldoen aan de maxima Ie emissiewaarden uit het Bestuit ammoniakemissie huisvesfing 

veehouderit, waaTvij VOOT vIeesvarkens een maximaJe emissiewaarde geldt van 1,4 kg 

ammoniak per jaar. Dit omdat het een IPPC-bedrijf betreft. Uitgaande van 6.531 dierplaatseI\ 

voor vleesvarkens zou de ammoniakemissie dan maximaa19.143,4 kg ammontak per jaar 

mogen bedtagen. 

De Iandelijke beleidslijn IPPC-omgevmgstoets geeft op hoofdIijnen aan dat wanneer 

bedrijven meeT dan 5.000 kg ammoniak emissie hebben, zeextra emissiereductie moeten 

realiseren. Indien er bi} de nu vergunde (en gerealiseerde) 6.531 dierplaatsen voldaan moet 

worden aan deze beieicislijn, dan zou de ammo-niakemissie maximaal 8..255,4 kg ammoniak 

per jaar mogen bedragen. 

Ten opzichte van de huidige situatie is de ammoniakemissie op basis van de aanvraag lager. 

Ook de depositie van ammoniak op kwetsbare bos- en natuurgebieden daalt ten opzichte 

van de hUidige situatie. 
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Ten opzkhte van de ammoniakemissie op basis van denu aanwezige dierplaatsen en het 

ammoniakemiss-ie op basis vande eisen ult Besluit huisvesting en de beleidslijn IPPC

omgevingstoets, neemf de emissie en deposifie van ammoniak toe in de aangevraagde 

situatie. Indiert die emissie als referentie wordt gehanteetd (in plaats van de huidige 

vergundeemissie), dan is de- kwalitatie'Ve score voor het varkensbedrijf niet fJ/ of (lkht 

positief ten opzkhte van de referentiesituafie) maar - (negatief fen opzichte van de 

referefltiesituatie). V 001' het pluinlveebedrijf en de BEC verandert de score door het hanteren 

van deze andere referentiesiruatie niet Het totale initiatief wordt op basis van deze andere 

referentie beoordeeld als - (negatief ten opzkhte van de referentiesituatie). 

In het MER is er door de inifiatiefnemers bewust voor gekozen om de huidigesituatieaIs 

referentie te kiezen. Een ge:lijk aantaF dierpfaatsen voor vleesvarkens bij een modernisering 

van het huisvestingssysteem is iIi de praktijk economisch gezien niet uitvoerbaar. De 

noodzakeIijke investeringen in d~ huisvesting moet4ffi immers word4ffi geJinal1~ierd ~.q. 

terugverdiend door een schaalvergroting van het be.dri}f. .Elr zal dus wei sprake zijn van een 

vergroting van het aantal dierplaatsen. Bert toename van het aantal dierplaatsert past ook 

binnen de beleidslijn, mits er sprakeiSvan devereiste emissiereducties. Zovoldoet het 

voorkeursaltematief aan deze eisen omdat de emissiereductie groter is. dan vereist" flp basis 

van de beleidslijn. 

____ -:CO.M~NS~DE ~N MlIiGERcNDE MAATRE~ 

In het voorgaande zijn per beoordelingscriterium de mogeHjke mitigerende en 

compenserende maatregeJen beschreven. Een deeI van de te nemen maatregelen, zoals 

maatregelen om de geluidsbelasting te verminderen en de landschappelijke inpassing or de 

beoogde agrarische buuwblokken zijn onderdee! van het initiatief en liggen binnen de 

reikwijdte van de initiatieinemers. 

Er zijn oak maatregelen die in het kader van de ontwikkeling vanhet LOG Witveldweg 

worden genomen, zoals de aanpassmg van de infrastructuur en landschappelijke inpassing 

buiten de bouwblokkenl eigendommen van de initiatiefnemers_ De gemeente Horst aan de 

Maas is als eerste verantwoordelijk voor de realisatie deze maatregelen en kan daarover 

nadere afspraken maken met de OfIdernemers in het LOG. 

Naast de in het MER (en het bijbehorende Bijlagenrapport) besehreven maatregelen zoals de 

realisatie van het Iandschapsplan en de aanpassing van de infrastructuur, zijn ook andere 

"gemeenschappelijke" maatregelen denkbaar, zoals de aanleg van een Jeiding voor 

transport van mest fussen bedrijven en BEC. 

~1.~1"""2 ______ ---,",,M ... E=>EST MILIEUVRIENDEWK ALTERNATiEf 

Ammoniakemissie van het varkensbedrijf 
In het MER is voor de aangevraagde RA V huisvestingssystemen van het varkensbedrijf 

aIleen uitgegaan van geeombirteerde luc-htwasser (BWL 2009.12 van UniqfilI). 

De.ze luchtwasser scoort een verwijderingsrendement 'loor ammoniak van S5%r voor geur 

van 85% en vour HIn stof van 80%. Door de toepass·ing van een emissiearm 

huisvestingssysteem met een gecombmeetde Iuchtwasser kunnen op grond van de RA V 

nog lagere emissies wOTden bereikt 
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Een dergelijke COrribinatie kan lciden tot een reductievan de geurbelasting en een daling 

van de ammoniakemissie. De ammoniakemiSsie kan bij een dergelijke combinatie afnernen 

tot 4.642 kg Nh3 per jaar. In vergelijking tot de huidige vergande emissie (16.801 kg 

Nh3/jaar) en de emissie ~an het voorkeursaltematief (14.730 kgNh3 per jaar) Ieidt het 

MMA tot een sterk positief effect (++) op de emissie van ammoniak en de depositie van 

stikstof or voor verzuring gevoelige bos en natuurgebieden. 

Het toepassen van een dergelijke combinatie is voor de ondememers van het varkensbedrijf 

niet haalbaaT. Dit vanweg.e het grofe verschil in kosten (meer dan 213.000 euro per jaar extra 
kosten) en vanwege de praktische bezwaren die sarnenhangen met een dergelijk systeem, 

zoals 

• Meer kans op vliegen en muizen hij schuine wanden in de put. 

• Mest loopt slechter weg, waardom de dUMe fractie gemakkelijk wegloopt en de dikke 

fractie blijft zitten (hoge Kosten verwijdering). 

• Het systeem leidt voor dragende zeugen en biggen tot extra mestproductie en noodzaakt 

het werken met zuren (metrisico'svoor demedewerkers in het bedrij£). 

• Aanpassing van de putten is lastig in bestaande stal1en. Ott geldt voor de biggenstaI. 

Er is bij de ontwikkeling van de plannen vanweg,e eventuele overlast vom omwonenden 

vooraI gekeken naar geur en fijrt stof, belangrijke parameters voor het woon- en leefklimaat. 

Voor geur is de emissie van het MMA ten opzk hte van VKA wemig lager, voor fijn stof 

gelijk. Voor de emissie en depositie van ammoniak is het verschH weI groter. 

Met de toepassing van de combinatiewasser zoals beschreven als onderdee1 van de 

voorgenomen activiteit (VKA)r worden de emissies van het varkensbedrijf a1 gereduceerd en 

nemen deze, ondanks de toi..-name van het aantal dierplaatsen, sterk af. 

In een langdurig en inferactief planv'Orrriingstraject hebben de ondememers in samenspraak 

met de provinde en gemeente, hun plannen opgesteld, bijgesteld en uitgewerkt op basis van 

adviezen en wensen van beide overheden en omwonenden. Naast het beperken v-an 

emissies is oak de gewenste beeldkwaHteit van belang geweest bij de uitwerking van die 

plannen. 

De keuze voor het voorkeursalternatief zoals be.schreven in het MER uit juH 201 0 is 

gebaseerd op een vergelijking en beoordeling van de technische en vergunbare 

mogeliykheden om emissies zovee! mogelijk te reduceren, de gewenste beeldkwaliteit en de 

verfaling daarvan in concrete ontwerpen. De ondernemers van Heideveld hebben gekozen 

v~~r een econ0misch uifvoerbaar alternatief dat de emissies zo veel mogelijk reduceert 

(verdergaand dan wettelijk vereist) en past binnen de ei en m.b.t. beeJdkwaliteit en 

hmdschappelijke inpassing. 

Overige onderdelen van het initiatief 
In paragraaf 1.7 van deze samenvatfing is heschreven hoe het voorkeursaIternafief tot stand 

is gekomen. Omdat er bij de keuze van het voorkeursaltematief al zeer nadrukkelijk is 

geoptimaliseerd op het gebied van de emissies (geur, ammoniak, fijn sto£), de geurbelasting 

(uitvoering. van de stallen) en de landschappelijke inpassing, zijn ef voor de andere 

onderdelen van het pluimveebedrijf geen andere stalsystemen die als onderdeel van een 

MMA kunnen worden meegenomen. 
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Andere, nu vergunbare stalsystemen leiden tot hogere emrssies en belastingen op het gebied 

van geur en! of £ljn stof en de geurbelasting zal bij de toepassing van die andere systemen 

veelaI niet voldoen aan de grenswaarde vom geurgevoehge objecten in het buitengebied. 

Ook de uitvoering van de BEC is gebaseerd op technieken die de emissies zo veel moge.lijk 

beperken. 

Naast de hiervoor genoemde compenserende en mitigerende maatregelen, zowel op het 

niveau van de individuele bedrijven als op het niveau van het LOG WitveIdweg, zijn er 

geen andere aanknopingspunten vom het formuleren van eeri. MMA, dat afwijkt van het 

voorkeumaltematief. 

TE NEMEN BESWJliN 

Naast het besluit over de milieuvergunningen waarvoor de m.e.!. is uitgevoerd, zijn onder 

andere de voIgende besluit"en relevant VDor het inftiatief: 

• De planologische procedure die wordt gevolgd om de vestiging van het pluimveebedrijf 

en de BEe alsmede de uitbreiding van het varkensbedrijf, juridisch fe regelerr. 

De gemeefite kiest efVoor om hiervoOf een projectbesluit te nemert-. 

Or een later moment wordt dit projectbesluit opgenomen in het bestemmingsplan voar 

het landbouwontwikkelingsgebied Witveldweg. De gemeente Horst aan de Maas zaI in 

dat kader ook een plan-MER opstellen, waarin wordt ingegaan op de effecten van de 

nieuwvestigingen van de intensieve veehouderijen en eventuele uitbreidingen van de 

bestaande bedrijven. 

• Aanlegvergunningen op grand van de Wet op de ruimteHjke ordening (W ro ,. 

• Natuurbeschermingswetvergunning Op grond van de Natuurbeschermingswet 1995. 

• ffouw- en sloopvergunningen op grond van de Woningwet (WW}. 

• Lozingsvergunningen/rneldingen (voorheen Wvo, nu Waterwet). 

• Onttr~kkings- / lozingsvergunnfngen/ meldingen op grond van de Grondwaterwet 

(GWW). 

De m.e.I.-procedure is gekoppeId aan de procedure voor de miIieuvergunning in het kader 

van de Wet milieubeheer. 

Beide procedures gaan dee1s geJijk op, deels gaat de m.e;r.-procedure aan de vergunnmg

procedure vooraL Ook bestaat er een coordinatieverplichting tussen de WM aanvraag en de 

Wateraanvraag. De bouwvergunningen voor het inHiatief worden pas verleend wanneer de 

Wetmilieubeheer vergunningen deiinitief zijn. 

LffMT..f»lN KENNrs 

Naast de reeds beschreven leemten-in kennis 01' het gebied van ernissiefactoren ootreft het 

vooralleemten in ketmis met betrekking tot de toetsingskaders (vooralstikstofdepositie op 

Natura2000 gebieden) en de verdert~ ontwikkeling van het LOG Witveldweg. 

Daarnaast is er sprake van leemten in kennis met betrekking tot de r€"latie tussen intensieve 

veehoudetij en: gezondheid. In het bijlagenrapport is hier nader op mgegaan. 

De geconstateerde leemten staan een beoorueling van de milieugevolgen van het initiatief 

riiet in de weg. 
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NIEUW GfMENGO' BEDRIJF HORST AAN DE MAAS-f 

'£VALU~fjE VAt,! MILlEUG~OlGEN 

Wettelijk bestaat de verplichting om een evaluafieonderzoek uit te Yoeren. 

Onderzocht worden de werkelijke milieueffecren tijdens en na de realisatie van het initiatief. 

Met de resultaten van de evaluatie wordt bepMld of en welke aanvuUende maatregelen 

rnoeten worden genomen. Bij de evaluatie spelen de w-erkelijk optredende effecten tijdens of 

na realisatie van het initiatief een rol, mede in reJatie tot de voorspelde effecten uit het MER. 

Belangrijke vraag is of de werkelijke effecten overeenkomen met de voorspelde of dat er 

onbedoelde effeden optreden. In het evalu.:!tieprogramma zal aangegeven moeten worden 

of er maatregelen moeten worden getroffen om ongewenste effecten te mmgeren of te 

compenseren. 

Het vergaren van informatie zal voornamelijk moeten bestaan uil het meten van milieu

parameters in het veld (onder andere geur, ammoniak, lUchtkwaliteit, geluid, verkeer en 

waterkwaliteit), het analyseren van klachten van omwonenden, het houden van gesprellen 

of interviews en het bewaken van de uitvoering. van de diverse (mitigerende en 

compenserende maatregelen, bijvoorbeeld op het gebied van natuur en landschap). 

Bi,; het monitoren kan zoveeI rnogelijk worden aangesloten bij bestaande meetsystemen van 

het rifk, de provincie en de waterschappen. 

Belangrijke onderdelen VOOl: de evaluatie· van de milieugevolgen, indusief de-monitOring, 

zijn: 

1. Klachten van omwonenden met befrekking tot geur- en geruidsoverfasL 

2. Ontwikkeling van het aantal verkeersbewegingen, met name het zware verkeer. 

3. Totale ontwikkelillg van emissies en het effect daarvan voor omwonenden in en rondom 

het LOG, met name van fijn stof, geur en geluid 

4. Ontwikkeling van de ammoniakbelasting op bos-- ennatuurgebieden. 

5. PeiteIijke uitvoering en het Dndechoud van de compenserende en rnitigerende 

maatregelen, zoals de IandschappeHjke inpassing. 

6. Hanteren en controleren van logboeken met betrekking tot het gebruik en onderhoud 

van de verschillende systemen, zoals- de Juchtwassers. 

Het 'Bevoegd Gezag is op basis van de Wet Milieubeheer verplicht een evaluatieprogramma 

op te stellen. Bij het beslult over het voomemefi moet het Bevoegde Gezag bepalen hoe en 

op welk moment de effecten op het milieu zuilen worden geevalueerd. 

Het evaluaHeprogramma kan ook zijn gericht op het verzamelen van informatie voor de 

geconstateerde ieemten in kennis. 
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BHLAG 1 

NIEUW GEMEnGD BEDIHJF ItORST AAN DE MAASI 

Verklarende woordenlijst 

Achtergrolldd eposiHe 

AmmoniakdeposHie 

Ammoniakemissie 

Altematief 

Aufonome ontwikkeling 

Bestemmingsplan 

Bevoegd Gezag 

Bouwblok 

Chemische luchtwasser 

Co-producten 

Combi luchtwasser 

Commissie voor de m.e.r. 

Cumulatieve effecten 

Digestaaf 

Emissiepunt 

EJltensi veringsgebied 

1075372138:02 

Totale ammoniakdepositie in eert bepaald gebjed afkomstig van 

de ve.!houderijen gezamentijk, aangeduid in mol per hectare 

Del'ositie van potentieel zuur, afkomstig van ammoniak, 

gemefen in mol per hectare per jaar \loor een individueel bedrijf 

Emissie van potentieel zuur, afkomstig Vaft ammoruak, 

gemeten in kilogram per dierplaats per jaar 

Een mogelijke oplossing, meestal een samenhangend pakket 

van maatregelen 

Ontwikkeling voor het milieu als de voorgenomen activiteit of 

de altematieven fiiet worden gerealiseerd 

Een gemeentelijk plan voor eefi deel van de gemeente en 

bindend voor de burgers, waarin de ruimteHjke inrichting in 

vOorschriften en op eC'n plankaart is vastgelegd 

Een of meer overheidsinstanties die bevoegd zijn om over de 

activiteit van de initiatiefnemer besluiten te nemen 

In bestemmingsplan vastgelegct bouwvlak, waarbitmen een 

bedrijf onder v'oorwaarden gebouwen kan oprichten 

InstaIlatie waardoor ventilatielucht wordt geleid, welke door 

mrddel van toegevoegd zuur zodanig wordt gewassen dat de 

concentratie ammoniak hierin wordt gereduceerd 

Strom en, van organische afkomst, die gehruikt wordt om de 

biogasproductie in de BEC te doen slagen 

Deze luchtwasser is vergeJijkbaar met de chemische 

luchtwasser, aIleen hier wordt nog een extra wasfase 

toegevoegd door de ventilatielucht een tweede filterwand te 

laten passeren waar met water gewassen wofdt 

Een landeHjke commissie van onafhankelijke 

milieudeskundigen. Zij adviseren het bevoegd gezag over de 

kwaliteit van de informatie in het rappmt 

De gezamenlijke effecten van een ihitiatief 

Vergiste mest, dat het restproduct van de biogasprodudie is . 

Digestaat bevat water, levende en dode organismen, mineralen 

en de niet vergiste mestir<lctie 

Punt waarvandaan emissie van hinnen een dierenverblij£ in de 

buifenlucht treedt 

Zone die voortkomt wt het reconstructieplanc 

Extensiveringsgebieden zijn er in twee categorieen: 

extensivering met prima at naruur en met primaat wonen. In 

beide gebieden. wordt nagestreefd dat aanwezige agrarische 

bedrijven verpIaatsen. 
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Geuremissie 

IPPC-richUijn 

Inrkhting 

Kwetsbaar gebied 

Landbouwonfwikkdingsgebied 

MMA 

MER 

m.e.r.·procedure 

Mesofiel 

Milieuvergunning 

Natura 2000 gebieden 

Permeaat 

Plangebied 

Reconstructiewet 

Retentaat 

Richtlijnen 

Sfartnotitie 

Streekplan 

Studiegebied 

ThennofieI 

Verzuring 

NIHJW GEMENGD SEDIHJF - HORST AAN DE MAAS 1 

Het aantal geureenheden (Due) dat per tijdseenheid, seconde, 

door een geurbron wordt uitgesfoten. De· geuremissie wordt 

liepaald <ian de hand Vah het product vah het volume van de 

uitgestoten Iucht per tijdseenheid (m3
/ s) en de daarin 

voorkomende geurconcentratie (Oue/m') 

Rkhtlijn 96/61/EG van de Raad van 24· september 1996 intake 

de geintegreerde preventie en bestrijding van vemntreiniging, 

Pb"EG 12.57 

Aanduiding van net bedrijf en toebeh6ren, waarvoar 

vergunning aangevraagd wordt 

Voor verzuring gevoelige gebieden ge!egen binnen de 

ecologische hoo£dstructuur, welke is vastgesteld door de 

provinde 

Zone die voortkomt uit reconstructieplan, waarbinnen de 

landbouw voorrang heeft. Binnen dit gebied wordt nagestreefd 

dat de (ifitensievej landoouw minimale belefflfilerifigen 

ondenrirldt 

Meest Milieuvriendelijk A:ltematief. Ret alternatief waarin 

optimaal rekening gehouden is met het milieu, dit vormt een 

verplkht ohderdeel bij een MER 

Milieueffectrapport, rapport waarin de belangrijkste 

milieugevolgen van mogelijke opiassingen zijn 

gemventariseerd 

Procedure van miiieueffectrappurtage 

Vergistingsproces bij 37 graden Ceisius 

Vergunning in kader van de Wet Milieubeheer die no-dig is om 

een bedrijf te mogen exploiferen 

Gebieden die zijn aangewezen in het kader van de 

Vogelrichtlijn en de HabitatrichtIijn 

Restprooucf van de omgekeerde osmose 

Het gebied waarbinnen de voorgenomen activiteit ot een van 

de altematieven kan worden gerealiseerd 

Wettelijk kader voor herinrichting van het buitengebied 

Restproductvan de omgekeerde osmose 

Project specifieke, inhoudelijke eisen waaraan het MER rnoet 

voldoen. Richtlijnen worden door het bevoegd gezag opgesteid 

Een riotitie, wa:ann wotdt beschreven: de wat, wa:arom, Waar en 
hoe van de plannen, Gee-ft de start van de l1l.e.r.- procedure aan 

Een door de provincie opgesteld plan waarin de gewenste 

toekomstige ontwikkeling met betrekking tot de mimte in de 

ptovinde is aangegeven (in Limburg het Provirldaal 

Omgevingsplan) 

Gebied waarbinnen de milieugevolgen dienen te worden 

oeschouwd. De ofiwang van nef studiegebied kan per 

milieuaspect verschillen 

Vergistingspwces bq 55 graden Celsius 

Het zuurder worden van hodem en water, vooral door 

verzurende staffen afkomstig door landbouw, industrie, 

elektriciteitscentrale en verkeer 
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