
DlV Bouw, Milieu en Techniek BV

Regio Zuid & Oost
Oostwijk 5

5406 XT UDEN

correspondentiead res:
Postbus 511

5400 AM UDEN

tel.: 0413.336800
fax: 0413.336801
Rabobank 12.97.60.110
KvK nr.: 09090426

internet: http://www.dlvbml.nl

Aanvraag vergunning
Wet Mileubeheer

Opdrachtgever

Naam: Dorvar BV
Adres: Zijvond 2a
Postcode/plaats: 6621 KP Dreumel

Telefoon: 0487 502646

Locatie: Zijvond 2a

6621 KP Dreumel

Kadastrale gegevens:

Gemeente:

Sectie:

Nummer:

West Maas en Waal

G

135

Op al ünZG diensten en ¡Jr-ducten is De Niouwe f~Ggeling 2005 van toepa:;sinÇJ. Op verzoek Zende!i wij u dezG kosteloos 'le





Aan burgemeester en wethouders van de Gemeente West Maas en Waal Datum: 24-10-2006

Naam aanvrager

Adres

Postcode

Telefoon

DorvarBV

Zij vond 2a

6621 KP

0487-502646

Plaats: Dreumel

Telefax: 0487-501069

Verzoekt voor de hieronder omschreven inrichting
een vergunning inzake het:

D oprichten en in werking hebben (art. 8.1 sub.a en c)
D veranderen van de inrichting (art. 8.1 sub b)
o veranderen van de werking (art. 8.1 sub b)

D tijdelijk karakter/duur( art. 8.17) van de hieronder
omschreven inrichting en wel voor een termijn van

D

X Verzoekt in verband met het veranderen van de imichling of
van de werking daarvan, voor welke reeds één of meer
vergunningen zijn verleend, een nieuwe de gehele
inrichting omvaltende vergunning (art 8.4),
van de hieronder omschreven inrichting

Aard van de
Hier de aard, indeling en uitvoering van de inrichting vermelden. (type bedrijfsvoering, bijv. varkensfokkerij, v1eesvarkenshoudeiij,
vleeskuiken- of melkrundveehoudeiij, vollegronds tuinbouwbedrijf etc. Indeling volgens plattegrond. Met betrekking tot uitvociing een korte
beschrijving van de hoofdkenmerken van de belangrijkste apparatuur/installaties/eve bijzondere mateiialen/speciale uitvoeringen).

V arkensfokkeri j

door de gemeente in l~, vullen

SBI codeCategorie

Plaats waar de inriehting is of zal worden opgericht

Naam inrichting Dorvar BV

Adres Zijvond 2a
Posteode

Telefoon

Kadastrale ligging

Kontaktpersoon

Telefoon

6621 KP Plaats: Dreumel
0487-502646 Telefax: 0487-501069
West Maas en Waal Sectie: G Nr(s): 135

J. de Groot, DLV Bouw Mileu en Techniek RV, Uden

0413-336800 Telefax 0413-336801
email: J.S.M.de.Groot(fDLV.NL

Vraag zonodig voorlichting aan het gemeentebestuur welke andere vergunningen u nodig heeft voor het in bedrijf stellen van uw inrichting.
Rij de aanvraag over te leggen:
een bouwkundige plattegrondtekening in viervoud, schaal niet kleiner dan 1 :200, detailtekeningen i: 50, de uit~ en inwendige samenstellng
van de inrichting en toebehoren aangevende (grens van de inrichting, ligging/indeling en doorsnede gebouwen, putten plan, aan~ en afvoer-
routes vervoer, funct.ie werkruimten, piaatsing apparatuur/ìnstallaties, aanduiding emissiepunten). Alswel de onmiddellijke omgeving van de
inrichting binnen een straal van 250 meter (aantal/type/bestemming gebouwen en terreinen) (deze tekening dateren en ondertekenen).
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Besehrijf in het kort:
- wat op het bedrijf zal veranderen t.o.v. de geldende vergunning;
- welke stallen veranderen;
- waarom de veranderingen moeten plaatsvinden;
- de emissie-arme systemen (kort, bijv. door het noemen van het type staldetaiJuitwerking zie bijlage);

Het huidige bedrijf bestaat uit 919 zeugen, 2765 gespeende biggen en 337 opfokzeugen. Er wordt uitgebreidt tot 4138

Fokzeugen en 1222 opfokzeugen. Er zullen geen gespeende biggen meer aanwezig zijn op het bedrijf. De biggen

worden zo snel mogelijk na spenen op een andere lokatie opgevangen om daar verder te groeien tot een big van 25 kg.

maandag Urn vrijdag zaterdag Zondag

07.00 - 19.00 uur X X X

19.00 - 23.00 uur X X X

23.00 - 07.00 uur X X X
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Nr

volgens
RAVi3 NH3 NH3 Dieren Totaal

Systeemen el1 GL juli aanlal aantal emissie emissie per aantal
Diercaleiiorie nr 2005 plaatsen dieren per dier lolaal mve mve

Kraamzeugen Water/mestkanaal 01.2.16 228 228 2,9 661,2 1,5 152

Guste en dra.
00-06-085V1 01..9 691 691 2,3 1589,3 4,2 164,5

zeuqen

Gespeende
BB 95-12-031 Vi

0
Hokopp/dier groter 2765 2765 0,16 442,4 22,0 125,7

biggen
dan 0,35m'

1.3.2

Dekberen TR 02.4 9 9 5,5 49,5 1,5 6,0

Opfokzeugen / BB 99-02-070;
0
3.2.7.2. 337 337 1,2 404,4 1,4 240,7

vleesvarkens hokopp/dier;, 0,8 m'
1

3146,8 688,9
totaal kg NH3 mve
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Nr

volgens
FlAV 13 NH3 NH3 Dieren Totaal

Systeemen en GL juli aantal aantal emissie emissie per aantal
lJiercategorie m :1005 plaatsen dieren per dier totaal mve mve

Kraamzeugen Water/mestkanaal D 1.2.16 684 684 2,9 1983,6 1,5 456,0

Kraamzeugen
Chemische 01.2.16 265 265 2,5 662,5 2,3 115,2
luchtwasser 70 %

Guste en dra. Chemische 01.7 2911 2911 1,3 3784,3 4,2 693,1
zeugen luchtwasser 70 %

Guste en dra.
00-06-085V1 01.3.9 281 278 2,3 639,4 4,2 66,2

zeugen

Dekberen TR 02.1 14 14 5,5 77 1,5 9,3

Opfokzeugen / BB 99-02-070;
0
3.2.7.2. 390 390 1,2 468,0 1,4 278,6

vleesvarkens hokopp/dier )- 0,8 m'
1

Opfokzeugen /
ehemische

0
luchtwasser 70 %; 832 832 1 ,1 915,2 1,4 594,3

vleesvarkens
hokopp/dler)- 0,8 m'

3.2.9.2

8530,0 2212,7
totaal kg NH3 mve's
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X Mineralen boekhouding is aanwezig

D N.v.L

Soort Aantal Flessenltanks Totale waterInhoud Nr. op 

(liter of m') tekening

X OfOoaan 1 tank 6000 liter
~ 00 1

I

butaan

stikstof

aeetveen

D N.v.L

Soort Bovenlonder- Lekbakli)"bbelwamllge Hoeveelheid! Nr. op 

! gronds tank max. opslag tekening

X Brandstoffen:- Dieselolie bovengronds lekbak 1000 liter 3

- Huisbrandolie

- Petroleum

Bestriidingsmiddelen:

Reinigingsmiddelen:

Dicm:ciicesmiddelen:

X Zuur boveno-ronds Dubbelwandige tank 2 x 1000 liter 2

Overig:

D N.v.L
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Installatie: Soort koelmiddel Hoeveelheid in Capaciteit in Nr. op 

(sDecifceren) k~ kW. teke..;""
Kadaverkoeling R290A ca. 2 kg 0,5 1

D Jaarlijkse keuring

D Logboek aanwezig
X N,v.t

Soort produkt max. opslag hoeveelheid Wijze van opslag en plaats Afstand tot dichtstbijzijnde
(ton ofm') ("ummer 0" leke,,;n") womneen van derden

Kunstmest

Brijvoeder

Mengvoeder 392 m3 Silo's 580 m.

(natte en droge Tarwe zetmeel, soja, tarwe,
voeders) gerst en maÏs.

Bijprodukten

Mais/gras

Drijfmest 950 m3 mestzak 580 m.

4250 m3 drijfmestputten 580 m.

Vaste mest

D N.v.
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X N.v.t.

Soort water: m3/jL geschat m3/iL mijL Globaal .ebruiksdoel
Leidingwater 27500 D,F.G

Grondwater

Oppervlaktewater

Anders nl. .......................

Totaal 27500

m3/jL 3l m3/jLm Jr.

A. Koelwater Groen Labelstalsystemen
B. Spoelwater van de melkapparatuur (incl. melktank)
C Reinigingswater melkstal en -pnt
D. Drinkwater dieren
E. Spoelwater geoogst product (b.v. asperges, prei en

bloembollen)
F. Schrob water reiniging stallen, uitloop en laadruimten e.a.

G. Schrobwater reiniging stallen e.a.
R Terugspoelwater ontijzeringsinstailatie
L Koelwater grondkoeling

J. Wasvloeistof luchtwassers (biologisch en chemisch)
K. Spoelwater uitwendige reiniging voertuigen en

spuitapparatuur op erf
L. Spoelwater van inwendige reiniging spuîtapparatuur op

Perceel

34292 VI
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o Bedrijfsenergieplan is toegevoegd

X N.v.L

X elektro-motorisch vermogen 49 kW

D verbrandingsmotoren vermogen 2 x 43 kW

D Grondwaterpomp kW

D kW

D N.v.L

Soort Nominale belasting
Onderwaarde

c,v. propaan 2 x 43 kW

heteluchtkanon kW

GasstraIers / kappen kW

stoomketel kW

elektrische verwarming kW

kW

D N.v.L

Hoogte rookgas afvoerkanaal

(m) (boven maaiveld)

:: 3 m

m

m

m

m

m

Gebouwen: i aar geschat jaar jaar

aardgas/propaan

462000

420000

kWh kWh kWhelektriciteit

m3 m3 m3

olie liter liter liter

'Processen iaar iaar i aar

elektriciteit kWh kWh kWh

aardgas/propaan m3 in3 m3

olie liter liter liter
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x Energiezuinige verlichting Spaarlampen

X Verbeterd of hoog rendement centrale verwarmingsketel (VR of HR-ketel)

X Frequentieregeling ventilatoren, diafragmaschuiven, centrale afzuiging

o Warmtewisselaar

X Thermische isolatie (wanden, vloeren, gevels, plafond, glas etc.)

D Warmte-kracht-koppeling (WKK)

D
D N.v.L

D Akoestisch rapport is toegevoegd (paragraaf 5.2,53 en 5A behoeven in dit geval niet ingevuld te worden!)

D KV.L

Ge i u i d -/trillngs bro n Aantal Aantal uren in bedrijf tussen: Bronverrogen
LW,(dBA)

Van: 07.00 19.00 23.00 u

Tot: 19.00 23.00 07.00 u

tractor

Kraan! heftrueklaadschop

vrachtauto

ventilator 44 X X X

Werkzaamheden:

- verladen vee I ophalen meik X X

- leegzuigen mestkelders X X

- gebruik beregeningsinstallatie u.v.L

-

D N.V.L
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Aantal aan- en atvoerbewegingcn
Voertuig: Maximaal aantal aan- en tussen

afvoerbewegingen per week: Van: 07.00 19.00 23.00
Tot: 19.00 23.00 07.00

Personenauto 20 16 2 2

Bestelauto 20 16 2 2

Vrachtauto 30 26 2 2

Max. vrachtauto/dag 8

D N.v.L

o speciale compressorruimte

D dempers:

D omkasting:

D geluidswal/-muur

D

X N.v.L

D Hcftruck: D DieseL.

D LPG. Aantal gastanks:

D Electrisch. Laadstation zie op de tekening nr.:

D Overig:

X N.v.L
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16 Bodem

16.1 Booemimderzoek

o Rapport bodemonderzoek is toegevoegd

X N.v.t

16.2 Bodeml:esdiermende maatregelen

X lekbak
x vloeistofdichte vloer welke bestand is tegen de gebruikte stoflen SpoelplaatsJmestkelder

D
D
D N.v.

17 Afvalstoffen

17.1 Afvalstoffen-onderzoek

D Rapport afvalstoffen onderzoek is toegevoegd

X N.v.t.

17.2 Bedrijfsafvalstoffen

Afvalstoffen Afvoer- Hoeveelheid Wijze van Maximale Inzamelaar/
frequentie per jaar (kg, opslag opslag verwerker

ton of stuks)

Huishoudelijk

Papier

Metaal

Gft/groen-atval

Kadavers Variabel Variabel gekoelde opslag 10 kadavers destructor

Asbest

Landbouw-plastic

Overige TL-buizen 20 Doos Gemeente

n N.v.L
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Soort afval Afvoer- Hoeveelheid p. Wijze van Max. Inzamelaar/ Opmerkingen
fTeqnentie jaar (kg, ton opslag opslag verwerker

of stuks

Afgewerkte olie

Oliehoudeud afval

Olie/water/Slibmengsel

Accu's

Ontvetter

Verfrestanten

Rest. Bestrijdingsmidd.

Spuiwater 2x/jaar 200m3 Spuiwater- 100m3 Erkend

opslag inzamelaar

D N.v.t

D gemeentelijk riool D
D
D
D

vuilwaterrìool

gecombineerd riool/vrij verval

schoonwaterrIool

druk- en/of persleiding

o oppervlaktewater

D bodem / soort afvalwater

x opslagput / mestkelder

D
D N.v.t

Handeling waarbij afvalwater vrijkomt Afvalstof Hoeveelheid (liter of kg/jaar)

.

X N.v.L

34292 VI

(l Samson alphen a/d rijn - 12-



Afval waterstroom 1 Oppv!. Openbaar Mest- Bodem Bodem Anders Totaal Meting
water riool kelder' (puntlozing5) (diffuus') nL en/of

bcrnonst4,

L Bedrijfafvalwater van X
huishoudelijke aard'

2. PercolatÌewater en perssap
veevoeders

3. Was- en spoelwater
melkinstallatie

4. Schrobwater varkens- of X
rundveestallen en

uitloooruirnten
5. Waswater voertuigen X

veevervoer
6. Was- en schrobwater

pluimveestallen
7. Percolatiewater/perssap

organisch afval
8. Spoelwater spuitappara-

tuur inwendig/uitwendig
9. Afspoclwater geoogst

produkt (prei, waspeen,
asperges, bloembollen etc)

1O.0ntijzeringsinstallatie

11. Hemelwater van daken en X
verhardingcn3

Toelichting:
1 U kunt ten aanzien van de afvalwaterstioom eveneens verwijzen naar het eerdergenoemd gebiuikswater.

2. Er wordt gerekend met 50 liter per in het bedrijf werkzae persoon per dag.
3. Totale oppervlak van daken en terreinen vermenigvuldigen met 0,8 (in NL. gem. 0,8 m3/ m2 per jaar).
4. Indien volumestroommeting enJofbemonstering plaatsvindt wilt u dat dan in de laatste kolom aangeven.
5. Een puntlozing heeft normaliter betrekking op een bezinkput, zaksloot of infitratiebron
6. Een diffuse lozing op de bodem houdt in dat het afvalwater wordt opgevangen in een apare opvangvoorziening om vervolgens elders (buiten de inrichting)

in de bodem te brengen, hiervoor is een ontheffing in het kader van het Lozingenbesluit bodembescherming (Lbb) vereist
7. Bij een lozing op de mestkelder wordt het afvalwater vermengd met dierlijke mest. De regels voor het opslaa en aanwenden van dierlijke mest (Bgdm) z\in

dan van toepassing

D Hergebruik

D Buffering

D anders ol.

X n. v.t

34292 Vt
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D
D

overdag tussen 07.00 - 19.00 uur uren.

tussen ..................... uur uren.

Hoe vaak en gedurende welk tijdsbestek doen zich situaties voor waarin de gemiddelde afvoerdebieten van het

bedrijfsafvalwater in ruime mate worden overschreden (m.u.v. het hemelwater)?

NVT

Waardoor worden deze pieken veroorzaakt?

I Voorziening
Type Capaciteit Soort afvalwater

Bezinkput(ten)

V etafschcider( s)

Olie-afscheider( s)

Zuiveringsinstallatie( s)

Scptictank(s)

Infi1lratiebcd

Controle voorziening 

X n.v.L

Worden binnen de inrichting overige vloeistoffen en/of koelwater definitief in de bodem

gebracht?

x Nce (KB Buiten de inrichting lozen dan ontheffing ex. arL 24 en 25

ingevolge het Lozingenbesluit bodembescherming vereist)

D Ja
1. Voorgenomen tijdsduur van de Lozing?

34292 VI
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2. Wiize van definitieve beëindiging van de lozing in de bodem (uitgezonderd koelwater)?

3. De wijze waarop de lozing in de bodem plaatsvindt (b.v. d.m.v. zakput, -sloot ofinfitratìebron)?

4. De afstand van de kadastrale grens van het perceel waar de vloeistof vrijkomt tot de

dicbtstbijzijnde riolering bedraagt:................................meter.

5. Ingeval van lozing van koelwater in de bodem (b.v. Koeldeksystemen).

a.) samenstellng en temperatuur van het koelwater:..................................................................

b.) de wijze waarop de lozing in de bodem plaatsvindL............................................................

Aan de vergunningaanvraag moet een plattegrondtekening worden toegevoegd van de ligging van de bedríjfsriolering,
controleputten, aansluitingen op het riool en het terrein waar afvalwater in de bûdem wordt geïnfiltreerd. Indien een
zuiveringssysteem on/of infitratievoorziening aanwezig is, gaarne de ligging hiervan op de plattegrond aangeven.

X Grondstoffenverbruik / MINAS

D Afvalstoffen

x Energieverbruik facturen

D Monitoring in het kader van de bodem

x Keuríngen!inspekties luchtwassers

X Veebezetting

D Bedriifsafvalwater

D
D N.v.L

X brandblusmiddelen aanwezig

D omschrijving van de aan te brengen brand-
veiligheidsinstallatie toegevoegd bijv.
brandmeldinstallatie, sprinklerinstallatie

X noodplan bij propaantank aanwezig

o
D
o
D N.v.L
34292 VI
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Soort vergunning/melding

D Bouwvergunning

D Vergunning ingevolge W.V.O.

D Sloopvergunning

DOprichtingsvergunning Wm (arL 8.1.a en e Wm)

x Veranderingsvergunning Wm (arL 8.Lb Wm)

Aangevraagd
Ja, datum

Datum verleende
vergunning/melding

29-10-2002

2005

D Veranderingsvergunning inzake de werking Wm art. 8.1b

x Een vergunning voor de gehele inrichting (arL 8A lid 1)

D Melding arL 8AO Wet miiicubeheer

D Melding arL 8A4 Wet milieubeheer

D Melding art 8.19 Wet milieubeheer

D Ontheffng Lozingenbesluit bodembescherming

D Ontheffng Lh.k.v. de Provinciale Milieu Verordening

D Ontheffng inzake grondwateronttrekking

D
D

In de directe omgeving van het bedrijf is!zijn gelegen:

D
X

Categorie I

Bebouwde kom
Zeer stankgevoelige objecten o.a. ziekenhuis,
sanatorium, internaat etc.
Objecten van verblijfsrecreatie

Op een afstand van (gemeten van
emissiepunl lot gevel gevoelig object):

891 (camping)

n.v.L

meter

meter
meter

meter

672 (boutweg 2)

meter

metcr

580 (van heemstraweg 117a)

940

meter

meter

Milieubeschermùigsgebied
o in grondwaterbeschermingsgebied van Breehei gelegen.

o in grondwaterbeschermingsgebied van Oostrum gelegen.

D in stiltegebied gelegen

D

D
Categorie II

meerdere verspreid liggende niet-agrarische
bebouwingen die aan het desbetreffende
buitengebied een bepaalde woonfunctie verlcncn

Objecten van dagrecreatieD

X
Categorie III

cen enkele niet-agrarische bebouwing in het
buitengebied

X
Categorie iv

Woning van agrarisch-, tuinbouw- ofloonbedrìjf

x
90s- c.q. natuurgebieden
Afstand tussen gevel stal en kwetsbaar gebied
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o Hier aangeven als er sprake is van bouwfasering: nieuwbouw in combinatie met renovatie van stallen met het

bijbehorende tijdspad.
il.v.L

D Hier aangeven als er sprake is van het mobiel scheiden van de mesL
u.v.L

D N.v.L

X niet binnen afzIenbare tijd te verwachten

D
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(f Samson alphen aId iijn - i 7 -



x

D
x

D
D
D
D
D
D
D
D
D
x

D
D
x

x

D

plattegrondtekening(en), aantal verschillende tekeningen:

~rondstoffen onderzoek

Produktbladen: zuur, zuurtank

keuringsrapport

energie-onderzoekledrijfsenergieplan

luchtonderzoek

akoestisch rapport

rapport bodemonderzoek

afvalstoffen onderzoek

bedriifsintcrn mileuzorgsvsteem (BIM)

kopie aanvraag bouwvergunning ¡neL. bewiis van ontvangst (in enkelvoud bijvoegen)

kopie aanvraag vergunning ingevolge de W.V.O. (in enkelvoud bijvoegen)

beschrijving emissie-arme of Groen Label stalsvstemen

beschrijving bodemlozingen

beschrijving (mobiele) mestverwerkingssvsteem

MER-startnotitie

Dimensioneringsplan Luchtwassers

x

x

x

x

Datum

Plaats

Naam

Handtekening aanvrager/gemaehtigde

Dreumel

Dorvar BV

In te vullen door de gemeente:

Categorie (NMP)

SBl-kode (Hoofdaktiviteit)

(Neven aktiviteit)

Behoort bij beslnit van bnrgemeester en wethouders van de Gemeented.d. no.
De seeretaris,
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