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1 SAMENVATTING
Het bedrijf van Hagrico V.O.F. bestaat uit een vleesvarkensstal voor het houden van
720 vleesvarkens, een loods en een mestopslag, op de locatie Rotten ongenummerd

Gemeente Hoogeloon, Sectie G, nrs. 398-399 en 790. De dieren worden gehuisvest in een
traditionele stal. De inrichting voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Initiatiefnemer heeft het voornemen om zijn vleesvarkensbedrijf uit te breiden op de locatie
Rotten ongenummerd Hapert, omdat de huidige omvang voor de toekomst te klein is om als
volwaardig bedrijf te kunnen bestaan.

De doelstelling van het bedrijf is te komen tot een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsopzet
waarbij continuïteit gewaarborgd is. Op het bedrijf zullen 6000 vleesvarkens worden gehouden.

Naar het bedrijf zullen biggen en veevoeders worden aangevoerd. Van het bedrijf zullen
vleesvarkens worden afgevoerd. Tevens vindt afvoer van spuiwater en mest plaats.
Op het bedrijf worden veevoeders, spuiwater en mest opgeslagen.

De locatie aan de Rotten ongenummerd ligt op 1033 meter afstand van een kwetsbaar gebied,
en op circa 1750 meter van het dichtstbijzijnde habitat- en vogelrichtljngebied Kemperland.
De locatie ligt ongeveer 385 meter van de bebouwde kom van Hapert.

De betreffende locatie ligt in het reconstructieplan van deelgebied "De Beerse - ReuseL. In dit
plan wordt het gebied aangeduid als verwevingsgebied.
In verwevingsgebieden kunnen intensieve veehouderijbedrijven, mits de omgeving dit toelaat,
zich duurzaam ontwikkelen.

systeem
met een gedeeltelijke roostervloer met een verkleinde mestkelder, voorzien van schuine
wanden en een vacuümsysteem (Groenlabel BB97.07.056V2). Dit stalsysteem is in de
In de gewenste bedrijfsopzet zal de vleesvarkensstal worden uitgevoerd met het stal

Regeling ammoniak en veehouderij opgenomen onder nummer D3.2.7.1.1. met een
emissiefactor van 1,0 kg/dierplaats/jaar. Verder vindt er een tweede ammoniakreductie plaats,
daar een nageschakelde techniek wordt toegepast. Er wordt namelijk tevens gebruik gemaakt
van een biologische luchtwasser met een ammoniakreductie van 70% (BB96.1 0.042V1).

Dit stalsysteem is opgenomen in de RAV onder nummer D3.2.8.2. Daardoor wordt een extra
ammoniakreductie gerealiseerd van 70% op 1,0 kg per dierplaats per jaar. Het ammoniakcijfer
voor dit systeem komt daarmee op 0,3 kg/dierplaats/jaar. De ammoniakemissie in de vergunde
situatie is 1800 kg per jaar. In de nieuwe situatie blijft deze 1800 kg. Er vindt geen feitelijke

toename van ammoniakuitstoot plaats. De systematiek om te komen tot het genoemde
emissiecijfer van 0,3 kg ammoniak is analoog aan de berekening bij het wel

opgenomen

systeem van een half rooster vloer met een biologische luchtwasser. Respectievelijk 30 % van

de factor 3,5 kg ammoniak(1, 1 kg ammoniak) en 30 % van 2,5 kg ammoniak (0,8 kg
ammoniak). Omdat dit zogenaamde "dubbelgroenlabelsysteem" nog niet is opgenomen in de
RAV, is tevens berekend op basis van de RAV wat de ammoniakuitstoot is. De berekende

ammoniakuitstoot in de nieuwe situatie is dan 6000 kg. Dit is een berekende

ammoniaktoename van 4200 kg.
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In het bedrijf worden bij realisatie alleen de best beschikbare technieken toegepast waarin

milieuwinst wordt afgewogen tegen economie van het bedrijf. De toegepaste
huisvestingssystemen hebben een lagere ammoniakemissie dan de Best Beschikbare
Technieken die in de Europese Referentiedocumenten worden genoemd. Er wordt aan de

IPPC-richtlijn voldaan. Tevens voldoen alle huisvestingssystemen op het bedrijf aan de
maximale emissienormen die worden gesteld in het Besluit Ammoniakemissie huisvesting
veehouderij.
In het kader van dierwelzijn is er op het bedrijf sprake van een ideale situatie. Het bedrijf
voldoet volledig aan de Europese welzijnsregelgeving die pas in 2013 verplicht is.

Daarnaast zal in de gewenste situatie evenals in de bestaande situatie volledig invulling
gegeven kunnen worden aan de meest recente inzichten met betrekking tot hygiënemaatregelen.
De inrichting ligt op meer dan 250 meter vanaf kwetsbare gebieden krachtens artikel 2 van de

Wet Ammoniak en Veehouderij. Dat betekent dat er geen directe beperkingen zijn volgens de
Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV). In de gewenste situatie blijft de ammoniakemissie- en
depositie nagenoeg gelijk. De uitbreiding met dieren heeft op het standhouden van de flora en
fauna in deze gebieden geen significante invloed. Daar de ammoniakuitstoot niet toeneemt
vanuit de inrichting is er geen sprake van een significante toename van verontreiniging.
De vergunning

aanvraag Wet Milieubeheer is op 18 september 2006 ingediend. Het bevoegd

gezag voor de beoordeling in het kader van geur gaat uit van deze datum. Daarom geldt als

wettelijk kader de Wet stankemissie en veehouderijen (Wsv). Doordat het bedrijf in een
verwevingsgebied ligt is de Wet stankemissie in landbouwontwikkelings- en
verwevingsgebieden van toepassing (1 mei 2003).

De geuremissie neemt toe van 720 naar 2608,7 mve. Er wordt voldaan aan de gestelde
afstanden uit de WsV.

De Wet luchtkwaliteit stelt eisen aan o.a. de maximale hoeveelheid stof in de lucht. Om de
uitstoot van stof te beperken, wordt in de nieuwe stal een luchtwasser geplaatst. Deze

reduceren de stofemissie voor een groot gedeelte (90%). Naast deze belangrijke maatregel

worden enkele kleine maatregelen getroffen om stofemissie te voorkomen danwel te beperken.
Zowel het voorkeursalternatief als het meest milieuvriendelijk alternatief voldoen zowel voor het

jaar van realisatie als in de jaren hierna aan de Wet Luchtkwaliteit, zoals te lezen in het
onderzoeksrapport Luchtkwaliteit (bijlage 27).

Op het bedrijf komen verschillende afvalstoffen vrij die op de volgende manieren worden
verwerkt:
het spuiwater van de luchtwassers wordt opgeslagen in de mestput en samen met de
mest regelmatig afgevoerd;
de drijfmest wordt opgeslagen in drijfmestkelders. De mest wordt regelmatig afgevoerd;
de kadavers worden opgeslagen op het bedrijf, en worden op afroepbasis afgevoerd van
het bedrijf.
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Op het bedrijf zijn een aantal geluidsbronnen te benoemen. Voorbeelden van deze bronnen zijn
verkeersbewegingen, ventilatoren, laden en lossen van voer en of dieren. Een exact overzicht

van de geluidsbelasting van het nieuwe bedrijf op omwonenden is aangegeven in het
akoestisch onderzoek, welke als bijlage 25 bij deze rapportage is gevoegd.
De berekende langetijdgemiddelde geluidniveaus van de representatieve bedrijfssituatie in de
dag- avond- en nachtperiode voldoen aan de richtwaarde voor het omgevingsgeluid, 40 dB(A)
etmaalwaarde, voor wat betreft de omliggende geluidsgevoelige objecten, zoals woningen van

derden.
De berekende maximale geluidniveaus op omliggende geluidsgevoelige objecten voldoen aan
de voorkeursgrenswaarde van LA, eq + 10 dB(A).

Wat betreft de rekenpunten op een afstand van 50 meter vanaf de inrichtinggrens zijn gelegen
vinden er overschrijdingen plaats in de dag- en nachtperiode. De overschrijdingen worden

veroorzaakt door de ventilatoren, de aanvoer van voer en de aan- en afvoer van varkens.
Maatregelen aan vrachtwagens kunnen niet worden toegepast, omdat dit materieel van derden
betreft. Een andere mogelijkheid is het plaatsen van geluiddempers op de ventilatoren, of het
plaatsen van schermen. Echter de kosten welke met deze maatregelen gemoeid zijn, zijn erg
hoog, aangezien de feitelijke rekenpunten geen geluidgevoelige objecten betreffen.
De indirecte hinder als gevolg van de verkeersaantrekkende werking van de inrichting voldoet
aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaal.
De aangevraagde situatie kan voor wat betreft de akoestische aspecten met inachtneming van
bovenstaande afwegingen, als vergunbaar worden geacht.
De alternatieven die in het kader van deze MER-plichtige activiteit zijn vergeleken zijn:
De huidige bedrijfssituatie (720 vleesvarkens) is de referentie.
Het Voorkeursalternatief (6000 vleesvarkens, "dubbel groen

label met biologische

luchtwasser").

Meest milieuvriendelijk alternatief (6000 vleesvarkens "dubbel groenlabel met
combiwasser).

In onderhavige situatie blijkt het dubbele groenlabelsysteem zoals toegepast in het
voorkeursalternatief voldoende te zijn om aan alle milieuregelgeving te voldoen. Het toepassen
van een dubbelgroenlabelsysteem met gecombineerde luchtwasser geeft op onderdelen zoals
ammoniak en stank meer milieuvoordelen. Echter deze blijken naast een grotere investering

ook extra milieubelastende zaken zoals extra energieverbruik met zich mee te brengen. Gezien
de ligging van het bedrijf in een omgeving met in de nabijheid geen gevoelige objecten leiden
deze extra belastende en kostprijsverhogende alternatieven niet tot significante verbeteringen
voor het milieu.

Samengevat is aangetoond dat het gekozen voorkeursalternatief op basis van bovenstaande
afwegingen verantwoord en voldoende onderbouwd is.

DLV Bouw, Milieu en Techniek BV MER HAGRICO VOF, Hapert

7

2 PROJECTGEGEVENS
Initiatiefnemer:
Naam
Adres
Woonplaats
Locatie
Telefoon
E-mail

: Hagrico VOF
: Ganzestraat 40
: 5527 JA HAPERT
: Rotten ongenummerd
: 0492 - 342410
: arnohermans(1hetnet.nl

Activiteit:
De voorgenomen activiteit betreft de oprichting van een stal voor een vleesvarkenshouderij met

opgericht, omdat de

6000 plaatsen. Hiervoor wordt een geheel nieuw bedrijfsgebouw

bestaande gebouwen niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd.
1, 2 en 3.

De huidige situatie en de gewenste bedrijfsituatie staan in tabel

Tabel 1. Aantal dieren, NH3 emissie en aantal geureenheden volgens de vigerende vergunning.

Nr

Omre-

volgens
Systeemen
Diercateaorie
vleesvarkens

en GL nr

RAVmei
2007

hokopp/dier

03.4.1.

NH3

aantal
plaatsen

'0,8 m'

aantal
dieren

720

emissie

emissie
totaal

Der dier

720

per dier

emissie

23

1800 kg

2,5 kg

720
dieren

Totaal

emissie

Totale
geur-

Geur-

NH3

kenings- Totale
factor
geurWsV
emissie

16.560

720

1

16.560
OU's

1800 kg

NH3

720 mve

Tabel 2. Aantal dieren, feitelijke NH3 emissie en aantal geureenheden aangevraagde situatie.
Nr

volgens
Systeemen
Diercateaorie

en GL nr

RAVmei
2007

aantal
plaatsen

aantal
dieren

NH3

NH3

emissie

emissie
totaal

Der dier

OmreTotale kenings Totale
emissie geur- .factor geur.
per dier emissie WsV
emissie

Geur-

BB97-07-056V2 +

vleesvarkens

BB96-10-042V1
hokopp/dier

03.2.8.2
03.2.7.1.1

6000

6000

0,3

1800 kg

9,8

58.800

2,3

2608,7

, 0,8 m'

6000
dieren

totaal

1800 kg

58.800

NH3

OU's

2608,7
mve

Tabel 3. Aantal dieren, berekende NH3 emissie volgens RAVen aantal geureenheden aangevraagde

situatie
Omre-

Systeemen
Oiercateaorie

en GL nr
BB97-07-056V2 +

vleesvarkens

BB96-10-042V1
hokoDD/dier '0,8 m

totaal

Nr volgens
RAVmei aantal
2007
i plaatsen

03.2.8.2
03.2.7.1.1

6000

NH3

Aantal
dieren
6000
6000
dieren
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Geur-

NH3

emissie emissie emissie
Der dier
totaal
, per dier
1,0

6000 kg

9,8

Totale
geur-

kenings- Totale
factor
geuremissie WsV
emissie
58.800

2,3

2608,i

6000 kg

58.800

2608,i

NH3

OU's

mVE
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Bevoegd gezag:
Gemeente Bladel
Postbus 11, 5530 AA BladeL.

Telefoon: (0497) 361636
Fax: (0497) 361600
E-mail: info(1bladel.nl

Te nemen besluit:
Bouwvergunning
Er zal een nieuwe bouwvergunning worden aangevraagd voor de nieuwbouw van de
vleesvarkensstal. De bouwvergunningsprocedure zal worden opgestart nadat de

ontwerpbeschikking in het kader van de Wet Milieubeheer is afgegeven.
Er is een globaal begrensd bouwblok aanwezig. Het bouwblok mag door een
wijzigingsbevoegdheid van de gemeente worden vergroot tot 1,5 hectare zonder dat daarvoor
goedkeuring van GS nodig is. Voor vergroting van het bouwblok van 1,5 tot 2,5 hectare blijft de
goedkeuring van GS gelden. De bouwblokgrootte blijft onder de 1,5 hectare.

Wet milieubeheer (WM) en MER
Het initiatief betreft een uitbreiding van meer dan 3000 vleesvarkens hierdoor is het doorlopen

van een MER-procedure verplicht. Door de initiatiefnemer zijn twee rapporten opgesteld, te
weten een Startnoliie en als vervolg daarop dit milieueffectrapport. De informatie in dit MER is
bedoeld voor alle betrokkenen zoals omwonenden, bevoegd gezag, maatschappelijke

organisaties, de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie MER) en de
voorgeschreven wettelijke adviseurs.

In de MER wordt ingegaan op de voorgenomen bedrijfsontwikkeling en worden de
milieueffecten beoordeeld. Tevens wordt ingegaan op welke wijze dit op de meest
milieuvriendelijke manier kan geschieden.

De Commissie MER heeft na bestudering van de Startnotitie Richtlijnen voor het opstellen van
het MER aan het bevoegde gezag verstrekt d.d. 15 februari 2007. De gemeente Bladel heeft op

april 2007 de "Richtlijnen voor het milieueffectrapport" vastgesteld. Op basis van deze
richtlijnen is het MER opgesteld. Het MER wordt opgesteld voor het verkrijgen van een
milieuvergunning op grond van de Wet milieubeheer.
10

Te nemen besluit: het verlenen van een Wet Milieubeheervergunning voor de gewenste

bedrijfsomvang 6000 vleesvarkens.

Zodra de MER door het bevoegde gezag als aanvaardbaar is beoordeeld zal een aanvraag
voor een revisievergunning worden ingediend. De concept milieutekening is als losse bijlage

bijgevoegd. Er wordt minder dan 1000 m3 bijproducten opgeslagen en het jaarverbruik van
deze producten blijft onder de 15.000 ton (zie ook bijlage 20), zodat de gemeente bevoegd
!

gezag is.
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Figuur 1: folo bedrijfs/ocalie
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3 HUIDIGE ACTIVITEITEN
Het bedrijf heeft op dit moment een vleesvarkensbedrijf van 720 vleesvarkens, gehuisvest op
een traditioneel stalsysteem. De biggen, circa 2300 stuks, worden op het bedrijf aangevoerd
met een gewicht van 25 kg.
Op het bedrijf moeten deze dieren in circa 115 dagen doorgroeien tot een levend gewicht van
circa 110-115 kg. Als de dieren het gewenste gewicht hebben bereikt worden ze afgeleverd aan
de slachterij, die de verdere bewerking voor haar rekening neemt.
Een gedeelte van de geproduceerde mest wordt in de omgeving (o.a. op eigen land) afgezet en
de rest via mesttransporten verspreid door het land. Het bedrijf ligt op meer dan 250 meter van
een kwetsbaar natuurgebied en de EHS-zone, waardoor er geen hoge ammoniakdepositie

plaats vindt. In de huidige situatie is er geen overbelaste situatie van stank ten opzichte van
bestaande woningen.

Als gevolg van het geldende bestemmingsplan heeft het onderhavige perceel de bestemming
"agrarische bedrijfsdoeleinden".
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4 MOTIVERING EN BESCHRIJVING VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN
AFWEGING ALTERNATIEVEN
4.1 Aanleiding

Initiatiefnemer heeft het voornemen om zijn vleesvarkensbedrijf uit te breiden op de locatie

Rotten ongenummerd Hapert, omdat de huidige omvang voor de toekomst te klein is om als
volwaardig bedrijf te kunnen bestaan.

De schaalgrootte in de varkenshouderij neemt nog steeds toe, mede onder druk van
internationale marktontwikkelingen. Schaalvergroting leidt vaak tot daling van de kostprijs en
een verbetering van de handelspositie van een ondernemer. Ook wordt de arbeidsefficiency

vergroot. De doelstelling van het bedrijf is te komen tot een maatschappelijk verantwoorde
bedrijfsopzet waarbij continuïteit gewaarborgd is.

4.2 De voorgenomen activiteit
Op de nieuwe locatie zullen circa 6.000 vleesvarkens gehouden worden. Om de dieren te
huisvesten zal een nieuwe stal gebouwd worden, voorzien van emissiearme systemen. De stal
zal voldoen aan de grenswaarden zoals gesteld in de AMvB huisvesting. Naar het bedrijf zullen

veevoeders en biggen worden aangevoerd. Van het bedrijf zullen vleesvarkens worden
afgevoerd. Tevens vindt afvoer van mest en spuiwater plaats.
Op het bedrijf worden veevoeders, spuiwater en mest opgeslagen.
Zie voor de gewenste situatie tabel 2 en 3.

In de gewenste bedrijfsopzet is het aantal dierplaatsen gelijk aan het maximale aantal te
houden dieren. In een normale bedrijfssituatie zullen gemiddeld 3-5 % minder dieren aanwezig
zijn.

Beschrijving van de uitvoering van de inrichting per diercategorie.
Gebouw 1 (vleesvarkensstal):
Diercategorie: - 6.000 vleesvarkensplaatsen, 6.000 vleesvarkens

Stalsysteem: - BB97.07.056V2 en BB96.10.042V1 (RAV D3.2.7.1.1 + D3.2.8.2)

Beschikbaar opp: 0,86 m2/veesvarken

Norm welzijnswet: 0,8 m2 (minimaal 40 % dichte vloer)
In de gewenste bedrijfsopzet zal de vleesvarkensstal worden uitgevoerd met het stalsysteem
met een gedeeltelijk metalen roostervloer met een verkleind mestoppervlak door middel van het

plaatsen van schuine wanden en een vacuümsysteem (Groenlabel BB97.07.056V2). Dit
stalsysteem is in de Regeling ammoniak en veehouderij opgenomen onder nummer D3.2.7.1.1.
met een emissiefactor van 1,0 kg/dierplaats/jaar. Dit systeem is als BAT aangemerkt. Verder
vindt er een tweede ammoniakreductie plaats, daar een nageschakelde techniek wordt

toegepast. Er wordt namelijk tevens gebruik gemaakt van een biologische luchtwasser met een
ammoniakreductie van 70% (BB96.10.042V1). Dit stalsysteem is opgenomen in de RAVonder
nummer D3.2.8.2. Daardoor wordt een extra ammoniakreductie gerealiseerd van 70% op 1,0

kg per dierplaats per jaar.
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Het ammoniakcijfer voor dit systeem komt daarmee op 0,3 kg/dierplaats/jaar. De systematiek

om te komen tot het genoemde emissiecijfer van 0,3 kg ammoniak is analoog aan de
opgenomen systeem van een half rooster vloer met een biologische
luchtwasser. Respectievelijk 30% van de factor 3,5 kg ammoniak(1, 1 kg ammoniak) en 30 %
van 2,5 kg ammoniak (0,8 kg ammoniak).
Luchtwassers zijn in het kader van de IPPC richtlijn als Best Available Technic (BAT) mogelijk,
als het extra energieverbruik wordt gecompenseerd door andere besparingen (zie ook par.
berekening bij het wel

5.1.1 ).

In het kader van dierwelzijn is er op het bedrijf sprake van een ideale situatie. Het bedrijf
voldoet volledig aan de Europese welzijnsregelgeving die pas in 2013 verplicht is.

Daarnaast zal in de gewenste situatie evenals in de bestaande situatie volledig invulling

gegeven kunnen worden aan de meest recente inzichten met betrekking tot
hygiënemaatregelen.
Door het toepassen van luchtwassers is het mogelijk om de geluidsproductie van de

ventilatoren verder te verlagen, mits de ventilatoren vóór de luchtwassers worden geplaatst.
Het aantal transportbewegingen zal op de nieuwe locatie toenemen omdat het hier een
uitbreiding betreft. Ook de fijnstofemissie zal naar verwachting toenemen ten opzichte de
huidige situatie door toename van activiteiten ter plaatse. Middels een rapport is bekeken of de
situatie toelaatbaar is met de genomen maatregelen (o.a. toepassen luchtwassers).
Het energieverbruik zal door de toepassing van luchtwassers toenemen ten opzichte van een
systeem met alleen emissiemaatregelen in de put.

4.3 Afweging alternatieven
Voor het bedrijf zijn alternatieven af te wegen op basis van huisvestingsysteem. Verder heeft
de ondernemer zich uitgebreid verdiept in het verplaatsen van het bedrijf naar een andere
locatie. Deze is tot op heden niet gevonden, en moet dus als alternatiefkeuze gezien worden
als niet realistisch.

Het is moeilijk om alternatieven te kiezen die een lagere milieubelasting geven. Dat komt omdat

bij het voorkeursalternatief gebruik gemaakt wordt van een zogeheten "dubbel
groenlabelsysteem".
Voor de alternatieven is het mogelijk om ten opzichte van het voorkeursalternatief meer

ammoniak of geur te reduceren door het toepassen van een 85% combi luchtwasser op het
bedrijf. Tevens wordt ten opzichte van het voorkeursalternatief een geurreductie behaald.

Wel leiden deze systemen vaak tot hogere jaarkosten, meer energieverbruik en meer
transporten. Andere systemen reduceren niet zoveel ammoniak of hebben een relatief gering
effect op stank en stof. Vandaar dat ze niet meegenomen zijn in de alternatieven.

Een systeem met alleen extra ammoniak emissie beperkingen (bijv. 95% luchtwasser) is niet
als alternatief meegenomen omdat dit niet leidt tot extra geurreductie. Gezien de lokale situatie
is het noodzakelijk om in het MMA ook extra geurreductie mee te nemen. Daarbij zal door het
toepassen van een dubbel groenlabelsysteem de extra reductie van ammoniak niet lijden tot
grote verschillen.
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Het optimaliseren van de locatie van de emissiepunten is reeds in het voorkeursalternatief
gebeurd.

Maatregelen gericht op verlagen van geurdepositie in de omgeving zoals het verhogen van de
uitstootsnelheid zijn niet meegenomen vanwege het extra energieverbruik. Het verhogen van
het emissiepunt van 10 meter tot 12 meter (maximale bebouwingshoogte bestemmingsplan)

geeft geen verbetering van de geurbelasting.

Het bedrijf voldoet in het voorkeursalternatief reeds aan de gestelde eisen van de welzijnswet
voor dieren. Ook hier vallen eventuele extra investeringen buiten de scoop van de ondernemer

en moet dus beschouwd worden als niet realistisch. Mede vanwege het feit dat extra
investeringen op dit moment binnen de competenties van de ondernemer niet vertaald kunnen

worden in extra marktaandeel of extra rendement.

I .
i
I
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5 BEOORDELING VOORGENOMEN ACTIVITEIT
5.1 Effecten op mileu

5.1.1 IPPC-richtlijn
De IPPC-richtlijn beoogt een geïntegreerde preventie en beperking van verontreiniging door
industriële activiteiten tot stand te brengen. Nieuwe stallen (installaties) vanaf een bepaalde
omvang moeten sinds 30 oktober 1999 meteen bij de oprichting getoetst worden aan de eisen

van de IPPC-richtlijn (art 4 jo art 21 en 22 ippc). De richtlijn hanteert als uitgangspunt dat
emissies (naar bodem, lucht en water) moeten worden voorkomen c.q. zoveel mogelijk moeten
worden beperkt. Indien de oprichting leidt tot een belangrijke toename van de verontreiniging
dient volgens de IPPC-richtlijn de beste beschikbare techniek te worden toegepast.

Binnen de Wet Ammoniak en Veehouderij zijn naast de maximale emissiegrenswaarden ook
twee bepalingen opgenomen waarin expliciet wordt verwezen naar de richtlijn. Op het moment
dat het besluit huisvesting van toepassing is, zal bij oprichting meteen de verplichting gelden

om de best beschikbare techniek toe te passen. Inmiddels zijn de grenswaarden ook
vastgelegd in het Besluit ammoniak huisvesting veehouderij gepubliceerd in de Staatscourant
van 28 december 2005. Wanneer het besluit in werking treedt is nog niet bekend. Doordat het
bedrijf meer dan 2000 vleesvarkenplaatsen heeft valt het bedrijf onder de werking van deze

richtlijn. De maximale emissiewaarde is tevens vastgelegd in bijlage 2 van de Regeling
Ammoniak en veehouderij (14 mei 2007).
Op 27 maart 2007 is in Staatscourant 61 gepubliceerd het Ontwerpbesluit houdende wijziging
van het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (interne saldering). Op 10 januari is
in Staatsblad 2008, nr. 6 het definitieve wijzigingsbesluit gepubliceerd. De belangrijkste

wijzigingen ten opzichte van het eerdere besluit zijn:

. Het mogelijk maken van het zogenaamde "intern salderen",
. Het vervallen van de datum van 30 oktober 2007 als datum waarvoor veehouderijen, die

vallen onder de Europese IPPC-richtlijn (gpbv-installaties), hun stallen emissiearm
moeten hebben gemaakt,
. De mogelijkheid voor het bevoegd gezag om strengere emissiegrenswaarden en

eerdere tijdstippen vast te stellen voor veehouderijen die onder de Europese IPPCrichtlijn vallen vanwege de technische kenmerken en geografische ligging alsmede de

plaatselijke milieuomstandigheden.
Overigens blijft (via artikel 22.1 a Wm) gelden dat veehouderijen die onder de Europese IPPCrichtlijn vallen uiterlijk 30 oktober 2007 aan de IPPC-richlljn moeten voldoen.

In het bedrijf wordt bij realisatie alleen best beschikbare technieken toegepast waarin
milieuwinst wordt afgewogen tegen economie van het bedrijf. Door de uitbreiding neemt de
ammoniakuitstoot feitelijk niet toe, volgens de RA V-berekening weL.
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De geurbelasting volgens de WvG neemt eveneens toe. Er wordt echter voldaan aan de
geldende geurwetgeving (WsV). De fijn stof uitstoot neemt af ten opzichte van de

referentiesituatie.

Uitgangspunt van de richtlijn is dat emissies naar bodem, water en lucht moeten worden
voorkomen of, wanneer dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk moeten worden beperkt.
Bedrijven moeten zodanig worden geëxploiteerd dat alle passende maatregelen tegen
verontreinigingen worden getroffen. Met passende maatregelen worden de zogenaamde best
beschikbare technieken oftewel de Best Available Technics (BAT) bedoeld. Een overzicht van
alle maatregelen die als BAT kunnen worden aangemerkt is per activiteit in zogenaamde BATreferentiedocumenten (BREF-documenten) weergegeven.

Voor de intensieve veehouderij heeft de EU in juli 2003 een (Engelstalig) BREF-document

gepubliceerd. Een milieuvergunning heeft betrekking op emissies die plaatsvinden vanuit de
inrichting, waarbij een onderscheid kan worden gemaakt tussen de aspecten ammoniak, geur,
afvalwater, energie, geluid en afvaL.

De ammoniak- en geuruitstoot kunnen worden beperkt door toepassing van emissiearme
stalsystemen. In bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij (laatst gewijzigd
14 mei 2007) is een overzicht van alle emissiearme stalsystemen opgenomen.
Voor vleesvarkens zijn diverse emissiearme systemen beschikbaar.

systeem met een gedeeltelijk roostervloer met een

In de nieuwe vleesvarkensstal wordt het stal

verkleinde mestkelder, voorzien van schuine wanden en een vacuümsysteem (Groenlabel
BB97.07.056V2) toegepast. De normen voor ammoniakuitstoot voldoen aan het besluit
huisvesting.

Nrvolgens
DiercateQorie

Vleesvarkens

Systemen en GL nr

RAV14
mei 2007

BB97.07.056V2

D 3.2.7.1.1

+ BB96.1 O.042V1

+03.2.9.2

NH3 emissie

aantal
plaatsen

aantal
dieren

6000

6000

NH3 emissie
per dier

70% van 1,0 kg
= 0,3 kg

besluit
huisvestinQ

1,4

Tabel 4 Toetsing besluit huisvesting stal 1
systeem met een gedeeltelijk roostervloer met een verkleinde mestkelder, voorzien van
schuine wanden en een vacuümsysteem (Groenlabel BB97.07.056V2)is in het BREF-document
aangemerkt als BAT.
Het stal

Luchtwassers zijn in het kader van de IPPC richtlijn als Best AvailableTechnic (BAT) mogelijk.
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft beoordeeld dat het mogelijk is

om een vergunning voor een luchtwasser te verlenen bij een veehouderij die valt onder de
reikwijdte van de IPPC-richtlijn (zie uitspraak Echt-Susteren, nr.200409343/1, 1 juni 2005).
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De afdeling vond het aannemelijk dat de emissiewaarde van het vergunde stalsysteem niet
hoger is dan de emissiewaarde van de stalsystemen die in het BREF-document voor de
intensieve veehouderij als Best Beschikbare Techniek worden aangemerkt. Ook was niet
gebleken dat het vergunde stal

systeem andere negatieve milieueffecten oplevert die groter zijn

dan bij de in het BREF-document genoemde systemen. Daarom concludeert de Afdeling dat
het vergunde stalsysteem (voorzien van een chemische luchtwasser) en daarmee in feite de
vergunde ammoniakemissie, is gebaseerd op BBT.
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bij uitspraak van 17 januari 2007
nr. 200603909/1 echter bepaald dat een luchtwasser slechts als Best Beschikbare Techniek

kan worden aangemerkt, indien niet alleen het ammoniakvoordeel wordt beoordeeld, maar ook
rekening wordt gehouden met de nadelen, te weten een hoog energieverbruik en het van het
systeem afkomstige afvalwater door bijvoorbeeld voorschriften aan de vergunning te verbinden
ter beperking van de nadelige gevolgen voor het milieu van het energiegebruik en het

afvalwater. Het spuiwater (afvalwater van de biologische luchtwasser) wordt op onderhavig
bedrijf opgevangen en samen met de mest afgevoerd van het bedrijf. Door het zoveel mogelijk
inpassen van luchtinlaat onder de hokken wordt de binnenkomende lucht in de zomer gekoeld
waardoor gemiddeld 25% minder geventileerd hoeft te worden.
Hierdoor wordt het energieverbruik verminderd. Daarnaast worden op het bedrijf de laatste

technieken toegepast voor het besparen van energie. Op het bedrijf wordt de ventilatie

frequentie geregeld, het klimaat wordt middels klimaatcomputers en meet/smoor units
gestuurd. Ook wordt de lucht centraal afgezogen. Op grond van het bovenstaande zijn wij van
mening dat het aangevraagde stalsystemen tot BAT gerekend kunnen worden.
Er is geen best beschikbare methode vastgesteld voor geur. Wat betreft geuruitstoot wordt aan
alle geldende wetgeving voldaan waaruit mag worden geconcludeerd dat geuruitstoot zoveel
mogelijk is beperkt. Dit geld ook voor fijn stof.
Op 25 juni 2007 is de "Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij"

vastgesteld.
De "Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij" is bedoeld als handreiking
voor het uitvoeren van de omgevingstoetsing die op grond van de IPPC-richtlijn ten aanzien
van de ammoniakemissie vanuit veehouderijen dient te worden uitgevoerd. Deze verplichting is
overgenomen in de onlangs gewijzigde Wet ammoniak en veehouderij. Met behulp van de

beleidslijn kan het bevoegde gezag beslissen of en in welke mate vanwege de lokale
milieuomstandigheden strengere emissie-eisen in de milieuvergunning moeten worden
opgenomen dan de eisen die volgen uit de toepassing van 'beste beschikbare technieken'
(BBT).
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Voornoemde uitqanqspunten zijn als volqt in de beleidsliin uitqewerkt.
Ten aanzien van uitbreiding van een IPPC-veehouderij geldt de volgende beleidslijn:
Bij uitbreiding kan worden volstaan met toepassing van BBT zolang de emissie
niet meer bedraagt dan 5.000 kg ammoniak per jaar.
Bedraagt de jaarlijkse ammoniakemissie na uitbreiding bij toepassing van BBT
meer dan 5.000 kg, dan dient boven het meerdere een extra reductie ten
opzichte van BBT te worden gerealiseerd. Oe hoogte daarvan hangt af van de
uitgangssituatie (de mate waarin BBT de ammoniakemissie reduceert) en de
beschikbaarheid van verdergaande technieken in de betreffende diercategorie.
Bedraagt de jaarlijkse ammoniakemissie na uitbreiding met toepassing van BBT
(tot 5.000 kg) en verdergaande technieken dan BBT (vanaf 5.000 kg) daarna nog
meer dan 10.000 kg, dan dient boven het meerdere een reductie van circa 85%
te worden gerealiseerd.

In de hierna volgende tabel is voor de verschillende diercategorieën waarvoor in het Besluit
huisvesting een maximale emissiewaarde is vastgesteld (BBT/AMvB), aangegeven welke
emissiegrenswaarden in het segment tussen 5.000 en 10.000 kg ("BBT = strenger dan BBT)
en in het segment boven 10.000 kg (""BBT = veel strenger dan BBT) worden geadviseerd.

Tussen haakjes is daarbij aangegeven hoeveel reductie daarbij wordt gerealiseerd. Alle
reductiepercentages zijn daarbij bepaald ten opzichte van traditionele huisvestingssystemen die
aan de toekomstige dierenwelzijnzeisen voldoen (varkens).
Tabel 5: Overzicht emissiegrenswaarden voor diercategorieën waarvoor een maximale
emissiewaarde is vastqesteld (in kq NHoidierplaats/iaar)
Rav
Diercateaorie
Tradit. BBT/AMvB
BBT+
BBT++

D3

Kraamzeuaen
Guste/draaende zeuqen
aelten/vleesvarkens

D 1.1

Gespeende biggen

D 1.2
D 1.3

8,3
4,2
3.5
0,75

2,9 (65%)
2,6 (38%)
1,4 (60%)
0,23 (70 %)

2,5 (70%)
2,3 (45%)
1,1 (69%)

1,25 (85%)
0,63 (85%)
0,53 (85%)

0,21(72%)

0,11185 %)

In onderhavig geval is er sprake van" 5000 kg NH3. Dat betekend dat BBT (de eerste kolom)
moet worden toegepast.
De aanvraag heeft een ammoniak emissie van 1800 kg, waarbij de dieren gehuisvest zitten op
een systeem met 1,0 kg ammoniak plus een nageschakelde techniek (luchtwasser) die 70%
ammoniakreductie geeft. Er wordt dus meer dan BBT ++ gereduceerd. De aanvraag voldoet dus
in ruime mate aan dit aspect.

Vervolgens moet nog getoetst worden of in de omgeving (bijvoorbeeld 3 km) geen kwetsbare
natuurgebieden met een wettelijke en/of planologische status zijn gelegen en er tevens geen

(te) hoge achtergronddepositie is. Dit om te bepalen of er geen strengere emissie-eisen
moeten worden gesteld.
Omdat er hier geen feitelijke uitbreiding van ammoniak plaatsvindt, is dit aspect niet van
belang.
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Conclusie: Er wordt voldaan aan de "Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en

veehouderij" en aan de IPPC richtlijn.

5.1.2 Natuurbeschermingswet 1998
De Natuurbeschermingswet 1998 biedt de juridische basis voor het Natuurbeleidsplan, de
aanwijzing van te beschermen gebieden en landschapsgezichten, vergunningverlening,
schadevergoeding, toezicht en beroep. Internationale verplichtingen uit de Vogelrichtlijn en
Habitatrichtlijn, maar ook verdragen als bijvoorbeeld het Verdrag van Ramsar (Wetlands) zijn

hiermee in nationale regelgeving verankerd.

De Natuurbeschermingswet 1998 kent drie typen gebieden:
Natura 2000-gebieden.
Beschermde natuurmonumenten.

Gebieden die de Minister van LNV aanwijst ter uitvoering van verdragen of andere
internationale verplichtingen (met uitzondering van verplichtingen op grond van de
richtlijn en Habitatrichtlijn), zoals Wetlands.
Oorspronkelijk waren alleen de laatste twee typen in de wet verankerd. Met de wijziging van de
Natuurbeschermingswet 1998, die op 1 oktober 2005 in werking is getreden, zijn daar het type
'Natura 2000-gebieden' aan toegevoegd.
Vogel

De voorgenomen vestigingsplaats ligt op de volgende afstanden vanaf Natura 2000 gebieden:
Er ligt een habitatrichtlijngebied op circa 1750 meter van het bedrijf. Het gaat om een uitloper
van het gebied "Kemperland". De uitloper is de beek "De groote Beerze". Het habitatgebied
loopt tot aan de provinciale weg N 284. Het grote gebied zelf ligt op meer dan 7 kilometer
afstand van het bedrijf. Het gebied heeft als habitattype 2310 "Psammofiele heide met
struikheide en stekelbrem" en 4010 "Noord-Atlantische vochtige heide met dop heide". Er is in
een straal van 5 kilometer geen vogelrichtlijngebied te vinden.

Voor deze gebieden geldt vanuit de Europese regelgeving dat er bij plannen in de omgeving
van bovengenoemde gebieden een passende beoordeling wordt gemaakt van de gevolgen
voor het gebied, rekening houdend met de instandhoudingdoelstelling van het gebied.

De Habitatrichtlijn richt zich op de biologische diversiteit door instandhouding van natuurlijke
habitat en wilde flora en fauna na te streven. Centraal staat daarbij het behoud en herstel van
deze natuurlijke habitat en wilde dier- en plantensoorten van communautair belang.

Hiervoor wordt een Europees ecologisch netwerk gevormd door middel van de aanwijzing van

speciale beschermingszones.
Daarnaast regelt de Habitatrichtlijn ook soortenbescherming. Deze aanwijzingsprocedure, is

nog niet afgerond en de aangemelde gebieden hebben nog geen definitieve status.

De inrichting aan de Rotten ongenummerd ligt op circa 1750 meter van een
habitatrichtlijngebied. Het dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied is 'Kempen

land-West' (zie

bijlage 8). Voor dit Habitatrichtlijngebied moet de habitattoets op dit moment bij het verlenen

van de milieuvergunning worden gedaan. Wanneer de ontwerp-aanwijzing Natura 2000

definitief wordt, zal de provincie bevoegd gezag worden. In beide gevallen is het
Toetsingskader ammoniak rondom natura 2000 gebieden van toepassing. De kritische
depositiewaarde voor dit gebied is vastgesteld op 1071 moL. Dit betekend dat een uitbreiding
mogelijk is tot 53,55 moL.
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Uit de Aagro-stacks berekening van het voorkeursalternatief, welke als bijlage 12 en 13 zijn
toegevoegd, blijkt dat de feitelijke depositie in de nieuwe situatie ver onder de 53,55 mol blijft,
nl. 2,96 moL. De berekende depositie volgens de RAV-normen ligt op 9,85 moL. Dit betekent dat

er nog voldoende ruimte is voor uitbreiding terwijl er feitelijk geen toename van ammoniak
plaatsvindt.
In een uitspraak van de raad van state 200800289/1 zag de voorzitter aanleiding om bij wijze
van voorlopig voorziening het bestreden besluit te schorsen, en daarmee is het Toetsingskader

voor ammoniak rondom natura 2000 gebieden voorlopig niet van toepassing.
Provincie Noord Brabant is nu nog bezig zich te beraden op de gevolgen van de uitspraak.
Ze nemen voorlopig geen besluiten op NB-wet aanvragen.
Er zal een vergunning ingevolge de natuurbeschermingswet worden aangevraagd zodra

bekend is hoe de provincie gaat beslissen.

5.1.3 Flora- en Faunawet
De Flora- en Faunawet heeft tot doel in het wild levende planten en dieren te beschermen met
het oog op de instandhouding van soorten. In Nederland komen ongeveer 40.000 plant- en

diersoorten voor, waarvan er ongeveer 1.000 onder de werking van de Flora- en Faunawet
vallen. Om de instandhouding van de wettelijk beschermde soorten te waarborgen, moeten
negatieve effecten op die instandhouding voorkomen worden. In de Flora- en Faunawet zijn
hiervoor verbodsbepalingen opgenomen.
Naast de verbodsbepalingen geldt er bij elk project tevens een zorgplicht. Deze zorg houdt in
ieder geval in, dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of
nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk
handelen achterwege te laten, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem
kunnen worden gevergd, teneinde die gevolgen te voorkomen, te beperken of ongedaan te

maken. Eenieder dient zo te handelen, of juist handelingen na te laten, dat de in het wild
voorkomende dier- en plantensoorten daarvan geen of zo min mogelijk hinder ondervinden.

Het perceel waarop de beoogde activiteit wordt uitgevoerd is momenteel in gebruik voor
akkerbouwdoeleinden. De omliggende gronden worden tevens voor akkerbouwdoeleinden

gebruikt.

Gezien het intensieve gebruik van akkerbouwgronden (bemesten, ploegen, zaaien, chemische
en mechanische onkruidbestrijding en oogsten) is het niet aannemelijk dat beschermde soorten
(vaatplanten) zich permanent op de locatie gevestigd hebben of nog zullen vestigen.

Ook in bijgevoegd Flora en Fauna rapport is de conclusie dat de vestiging niet leidt tot
negatieve effecten op beschermde natuurwaarden mits de bouwwerkzaamheden buiten het
broedseizoen van weidevogels plaatsvindt.

5.1.4 De Wet ammoniak en veehouderij
De Wet ammoniak en veehouderij (hierna te noemen Wav) is het toetsingskader voor de
emissie van ammoniak. Bij de beslissing betreffende het verlenen van de milieuvergunning voor
het oprichten of veranderen van een veehouderij betrekt het bevoegde gezag de gevolgen van

de ammoniakemissie uit de tot de veehouderij behorende dierenverblijven uitsluitend op de
wijze die is aangegeven in de Wav. Uitsluitend de nadelige gevolgen van de
ammoniakdepositie op zogenaamde kwetsbare gebieden wordt beoordeeld.
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Een kwetsbaar gebied is een gebied dat in op grond van de Interimwet ammoniak en

veehouderij vóór 1 januari 2002 als voor verzuringgevoelig gebied werd aangemerkt en dat
deel uit maakt van de door de provincie op grond van artikel 2 lid 3 van de Wav vastgestelde
ecologische hoofdstructuur (EHS).

In onderhavige situatie is er sprake van een revisievergunning. Op grond van artikel 6 lid 1 van
de Wav moet een vergunning voor het veranderen van een veehouderij worden geweigerd
indien een tot de veehouderij behorend dierenverblijf geheel of gedeeltelijk is gelegen in een
kwetsbaar gebied, dan wel in een zone van 250 meter rond een zodanig gebied. Daarom moet
worden beoordeeld of binnen 250 meter van een dierenverblijf een voor verzuring gevoelig

gebied is gelegen. Het dichtstbijzijnde kwetsbare gebied op dit moment is het gebied ten
westen van het bedrijf op circa 765 meter afstand.

Omdat de varkenshouderij onder de reikwijdte van de Europese IPPC-richtlijn valt, moet tevens
worden beoordeeld of er door het uitbreiden van deze varkenshouderij een belangrijke

verontreiniging wordt veroorzaakt. (zie paragraaf 5.1.1).

Inmiddels is een wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij op 1 mei 2007 in werking

getreden. In de wet worden enkel nog zeer kwetsbaar gebied beschermd tegen ammoniak.
Provinciale Staten zijn het bevoegde gezag die deze gebieden gaat aanwijzen. Het bevoegde
gezag kan alleen gebieden aanwijzen die voor verzuring gevoelig zijn en in de ecologische
hoofdstructuur liggen. Provinciale Staten wijzen in ieder geval alle gebieden aan binnen een
beschermd gebied op grond van artikel 10 van de Natuurbeschermingswet liggen dan wel op
grond van artikel 4 van de richtlijn (EEG) nr. 92.43 van communautair belang zijn. Gebieden
kleiner dan 50 hectare mogen alleen worden aangewezen als er zeer grote natuurwaarden
aanwezig zijn. Voor de vergunningverlening is deze wijziging pas relevant vanaf het tijdstip dat
het aanwijzingsbesluit bekend is gemaakt. Tot dat moment blijft de zoneringbescherming van
de Wav gelden voor alle 'kwetsbare gebieden' (art. 11).
De provincie Noord Brabant heeft op dit moment een concept voorstel gemaakt voor de WA

V-

kaart. Deze kaart is als bijlage 7 toegevoegd. Het dichtstbijzijnde kwetsbare gebied (de groote
beerze) blijft op 765 meter. Deze kaart is echter nog niet vastgesteld.
Andere belangrijke wijzigingen zijn:
Verbetering afstemming met de Wet milieubeheer en de IPPC-richtlijn

De verplichting om in geval van "een belangrijke (toename van) verontreiniging" de
milieuvergunning te weigeren, is vervangen door de verplichting dat de vergunning

tenminste moet voldoen aan het vereiste van BBT en wanneer de veehouderij onder de

werkingssfeer van de IPPC-richtlijn valt, afhankelijk van ondermeer de plaatselijke
milieuomstandigheden strengere emissie-eisen moeten worden gesteld dan BBT. Wanneer
niet aan BBT of die eventuele strengere eisen wordt voldaan, moet de vergunning worden

geweigerd (art. 3, derde lid, eerste en derde volzin). In de op 25 juni 2007 vastgestelde
"Beleidslijn I PPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij" is deze omgevingstoetsing
nader uitgewerkt.
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Interne saldering
'Interne saldering' houdt in dat (een deel van de) bestaande stallen ten aanzien van de

emissie van ammoniak geen BBT (of zonodig verdergaande technieken) behoeven te
worden toegepast, mits de daardoor 'gemiste' emissiereductie binnen de veehouderij wordt
gecompenseerd door de toepassing van technieken die meer reductie dan wettelijk vereist
opleveren in andere (bestaande of nieuwe) stallen. De mogelijkheid van 'interne saldering'
is thans expliciet geregeld.
De huidige aanvraag voldoet aan bovenstaande wetgeving.

5.1.5 Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij
Voor veehouderijen gaan op grond van artikel 8.44 van de Wet milieubeheer algemene regels
gelden met betrekking tot de ammoniakemissie uit huisvestingssystemen.
Op 01 april 2008 is het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij in werking getreden.

Op grond van het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij mogen, indien in een
veehouderij dieren worden gehuisvest van een categorie waarvoor in de bijlage bij het besluit
een maximale emissiewaarde is aangegeven, voor die dieren geen huisvestingssystemen

mogen worden toegepast met een emissiefactor die hoger is dan de maximale emissiewaarde.
Onderstaand is aangegeven de maximale emissie waarde en de emissiewaarde van de

systemen zoals toegepast in de gewenste situatie. Het plan voldoet dus aan het besluit.

Diercategorie

Maximale emissiewaarde in
kg NH3 per plaats per jaar
1,40

Vleesvarkens
Tabel 6: Toetsing Besluit ammoniak huisvesting veehouderiJ..

Aangevraagde emissie in kg
NH3 per plaats per jaar

0,3

Op 27 maart 2007 is in Staatscourant 61 gepubliceerd het Ontwerpbesluit houdende wijziging
van het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (interne saldering). Op 10 januari is

in Staatsblad 2008, nr 6 het definitieve wijzigingsbesluit gepubliceerd. De belangrijkste
wijzigingen ten opzichte van het eerdere besluit zijn:

Introduceren mogelijkheid van 'interne saldering'

In de gewijzigde Wav is reeds voorzien in de mogelijkheid van 'interne saldering'. Om
onderlinge tegenstrijdigheid van regelgeving te voorkomen dient het Besluit huisvesting in
overeenstemming met de Wav te worden gebracht.
Schrappen van de datum 30 oktober 2007

Door het schrappen van deze datum uit het Besluit huisvesting gelden de maximale
emissiewaarden voor bestaande huisvestingssystemen in beginsel pas per 1 januari 2010.

Daardoor ontstaat met betrekking tot veehouderijen die onder de werkingssfeer van de

IPPC-richtlijn vallen, de mogelijkheid om in sommige situaties bestaande
huisvestingssystemen ook na 30 oktober 2007 nog enige tijd zonder technische aanpassing
in gebruik te houden, bijvoorbeeld in die gevallen waarin het BBT-referentiedocument voor
de intensieve pluimvee- en varkenshouderij minder streng is dan het besluit.
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Invoeren bevoegdheid om bij IPPC-veehouderijen af te wijken van de maximale
emissie

waarden en overgangstermijnen

Het schrappen van bovenvermelde datum en de aanpassing van de Wav aan de
systematiek van de Wet milieubeheer en de IPPC-richtlijn, maakt het noodzakelijk om ten
aanzien van veehouderijen die onder de werkingssfeer van de IPPC-richtlijn vallen, af te

kunnen wijken van de maximale emissiewaarden en overgangstermijnen die zijn
opgenomen in het Besluit huisvesting. Dit is vooral nodig om vanwege de lokale
milieusituatie strengere emissie-eisen te kunnen stellen dan de maximale emissiewaarden,
zodat kan worden voldaan aan het bepaalde in artikel 3, derde lid (derde volzin), van de
gewijzigde Wav.

De huidige aanvraag voldoet aan het Besluit.

5.1.6 Directe ammoniakschade
Naast indirecte schade door vermesting en verzuring van natuurgebieden, kan ammoniakdepositie op bepaalde gewassen leiden tot directe ammoniakschade. Uit onderzoek van het
AB-DLO (thans 'Plant Research International) te Wageningen is gebleken dat met name
kasgewassen, fruitteelt en coniferen als gevoelig voor directe ammoniakschade kunnen worden

aangemerkt. Andere gewasgroepen lopen een verwaarloosbare kans op schade. Directe
ammoniakschade doet zich alleen op zeer korte afstand van een emissiepunt voor. Tot
gevoelige soorten moet een afstand van 50 meter worden aangehouden. Bij minder gevoelige
soorten is een afstand van 25 meter voldoende om schade als gevolg van ammoniakemissie te

vermijden. In de directe omgeving van de op te richten varkenshouderij worden geen van de
genoemde gewassen geteeld zodat het gevaar van directe ammoniakschade zich niet zal
voordoen.

5.1.7 Wet verontreiniging oppervlaktewateren
De Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) stelt regels ter bescherming van het
oppervlaktewater tegen verontreiniging. Het is verboden zonder vergunning afvalstoffen,

verontreinigende stoffen of schadelijke stoffen, in welke vorm ook, te brengen in
oppervlaktewateren. Tevens kunnen op grond van deze wet regels worden gesteld met het oog
op een doelmatige werking van betrokken zuiveringstechnische installaties. De depositie op
oppervlaktewateren, van ammoniak afkomstig van een veehouderij, is uitgezonderd van de
werking van de Wvo (Uitvoeringsbesluit art.

1 derde lid Wvo, laatstelijk gewijzigd 27 januari

2000, Stb. 43).

Op grond van de Wvo zijn diverse algemene maatregelen van bestuur vastgesteld, voor een
veehouderij in het bijzonder het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij. Dit besluit stelt
regels ten aanzien van lozingen in het oppervlaktewater van (niet verontreinigd) water vanaf het
erf, evenals het gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen in de nabijheid van

oppervlaktewater.
Voor veehouderijen die onder de werkingssfeer van de IPPC richtlijn vallen geldt het
Lozingenbesluit niet. Indien hier lozingen plaatsvinden, moet dit geregeld worden door een
Wvo-vergunning. Als gevolg van de activiteiten van initiatiefnemer vindt geen lozing van
afvalwater in het oppervlaktewater plaats.
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AI het afvalwater wordt opgevangen in de mestkelders onder de stal en wordt afgevoerd als
meststof. Aan hemelwater van daken en erfverharding worden geen verontreinigende stoffen

toegevoegd. Aangezien er geen lozingen in het oppervlaktewater plaatsvinden, is geen
vergunning op grond van de Wvo vereist.

5.1.8 Wet luchtkwaliteit
Regelgeving
De Eerste Kamer is op 9 oktober 2007 akkoord gegaan met het wetsvoorstel

over

luchtkwaliteitseisen. Projecten die 'niet in betekenende mate bijdragen' aan de
luchtverontreiniging, hoeven volgens het wetsvoorstel niet meer afzonderlijk getoetst te
worden aan de grenswaarden voor de buitenlucht. Het Besluit NIBM omschrijft het begrip
nader: een project dat minder dan 3% van de grenswaarden bijdraagt is NIBM. Dit komt
overeen met 1,2 microgram/m3 voor fijn stof en N02.

Ministeriële regeling NIBM
In een ministeriële regeling wordt de amvb NIBM verder uitgewerkt. Waar mogelijk worden
getalsmatige grenzen gesteld aan de omvang van nieuwe projecten. Het gaat bijvoorbeeld om
een maximum aantal nieuwe woningen, kantooroppervlakte en grootte van landbouwbedrijven.

Een nieuw project dat binnen deze grenzen blijft, is per definitie NIBM. Als een nieuwe
ontwikkeling buiten de grenzen van de ministeriële regeling valt, kan het bevoegde gezag

berekeningen maken om alsnog aannemelijk te maken dat het project minder dan 1,2
microgram/m3 bijdraagt aan de luchtvervuiling.

NSL (Nederlandse samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit)
Projecten die wel 'in betekenende mate' bijdragen, zijn vaak al opgenomen in het NSL.

Het NSL is erop gericht om overal de Europese grenswaarden te halen. Daarom is ook een
pakket aan maatregelen opgenomen: zowel (generieke) rijksmaatregelen als locatiespecifieke
maatregelen van gemeenten en provincies. Dit pakket aan maatregelen zorgt ervoor dat alle
negatieve effecten van de geplande ruimtelijke ontwikkelingen ruim worden gecompenseerd.

Bovendien worden alle huidige overschrijdingen tijdig opgelost.
In het NSL worden de effecten van alle NIBM-projecten verdisconteerd in de autonome

ontwikkeling. Het NSL omvat dus alle cumulatieve effecten van (ruimtelijke) activiteiten op de
luchtkwaliteit.

Tussenperiode
Het NSL is erop gericht de grenswaarden in 2010 (fijn stof) en 2015 (N02) te halen.
Deze termijnen wijken af van de huidige Europese regelgeving (die zijn 2005 respectievelijk
2010). Er wordt een nieuwe Europese richtlijn verwacht die het mogelijk maakt uitstel te vragen
om te voldoen aan de grenswaarden. Pas als de Europese Commissie het verzoek tot uitstel
honoreert, kan het NSL in werking treden. In de periode tussen de inwerkingtreding van de wet

(2007) en van het NSL moeten projecten die 'in betekenende mate bijdragen' (IBM) gewoon
aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit getoetst worden, net als onder het huidige Besluit
luchtkwaliteit 2005. Als de grenswaarden dan overschreden worden, moeten I BM-projecten via
projectsaldering worden gecompenseerd.
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Na de interim-periode blijft projectsaldering mogelijk. Ook kan dan een bestaand IBM project

binnen het NSL worden vervangen door een vergelijkbaar nieuw IBM project.
Specifiek voor deze tussenperiode komt er een aangepaste grens voor 'niet in betekenende
mate' van 1 %.

Tot februari 2009 geldt een overgangsregeling die bepaald dat een concentratiebijdrage

van minder dan 1 % van de grenswaarde als niet in betekende mate wordt beschouwd.
Uit het Rapport onderzoek luchtkwaliteit, welke als bijlage 27 is toegevoegd, blijkt dat aan de
Wet luchtkwaliteit wordt voldaan.

5.1.9 Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelingsgebieden
De vergunningaanvraag Wet Milieubeheer is op 18 september 2006 ingediend. Het bevoegd
gezag voor de beoordeling in het kader van geur gaat uit van deze datum. Daarom geldt als

wettelijk kader de Wet stankemissie en veehouderijen (Wsv). Doordat het bedrijf in een
verwevingsgebied ligt is de Wet stankemissie in landbouwontwikkelings- en

verwevingsgebieden van toepassing (1 mei 2003).
Bij het houden van vee en de opslag van mest kan geurhinder optreden.
Omdat het reconstructieplan in Noord Brabant is vastgesteld is er uitgegaan van de regels en

normen van de Wet stankemissie veehouderijen 16 mei 2002 en de Regeling stankemissie
veehouderijen 28 april 2003.

De middels onderzoek vastgestelde geureenheden per dier en per diercategorie zijn
gekwantificeerd als odeureenheden en zijn vertaald naar standaard mestvarkenseenheden.

Stankcirkel Bestaande
situatie

720 mve

Gewenste
afstand
Object
Object
Object
Object

cat 1

cat 2
cat 3

cat 4
Tabel 6: stankcirkel bestaande situatie

Stankcirkel Nieuwe situatie

Object
Object
Object
Object

cat 1

cat 2
cat 3

cat 4

Werkelijke afstand

216 meter
175 meter
117 meter
68 meter

335 meter
nvt meter
nvt meter
133 meter

2608,7 mve
Gewenste
afstand
Werkelijke afstand
409,5 meter
428
328 meter
nvt
204 meter
nvt
138 meter
159

meter
meter
meter
meter

punten
Tabel 7: stankcirkel nieuwe situatie
*= na verplaatsen afzuig
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De werkelijke afstand tot geurgevoelige objecten is overal groter dan de minimaal benodigde

afstanden.

I
i

.I

Figuur 2: afstand emissiepunt tot categorie I, 428 meter (ganzestraat 32a) en IV object, 159
meter (ganzestraat 42 a)

In de Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelingsgebieden is geregeld dat een

cumulatieberekening niet hoeft te worden berekend.
De commissie MER heeft in de richtlijnen gevraagd dit toch te beschrijven in het MER. Hierbij
wordt gevraagd gebruik te maken van het rapport nr. 46 uit de Publikatiereeks lucht.
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Buiten de reconstructiegebieden is tot 1 januari 2007 Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996

(DWL\9607153) van toepassing, aangevuld met de Brochure veehouderij en Hinderwet 1985
en het 'Cumulatierapport'. Binnen de reconstructiegebieden, zoals in onderhavig geval geldt

alleen de WsV. Omdat de commissie expliciet om de cumulatieberekening heeft gevraagd, met
behulp van rapport nr. 46 uit de Publikatiereeks lucht, is deze berekening onderstaand

weergegeven. M.b.t. de categorie-indeling en de berekeningsmethode voor de hoeveelheid
mestvarkenseenheden bij de afstand is gebruik gemaakt van de WsV.
Onderstaand is deze berekening weergegeven.

Indicatieve cumulatieberekening op de dichtstbijzijnde woning cat.V, Ganzestraat 42a.
Uitgangspunt: WsVen Publikatiereeks Lucht.
Rotten ongenummerd: 2608 mve, afstand 159 m.= 3481 mve. 2608:3481 =
1: Ganzestraat 27: 235 mve ,(280 m) 11148 mve
235:11148 =
2: Ganzestraat 34: 140 mve ,(370 m) 19775 mve
140:19775 =
3. Ganzestraat 40a: 1255 mve:, 150 m 3088 mve
1255: 3088 =
4. Ganzestraat 38a: 16 mve, 170 m 3995 mve
16:3995=
5. Ganzestraat 40: 655 mve, 190 m, 5022 mve
655:5022=
6. Ganzestraat 29: 227 mve, 140 m , 2680 mve
227:2680 =

0.13
0.08

7: Kapelweg 2: 533 mve,630 m, 59077 mve
8: Kapelweg 4: 1680 mve, 870 m, 114729 mve

533:59077=
1680:114729=

0.01
0.01

9: Oalum 2: 879 mve 540 m, 43028 mve
10: De Pan 2: 1139 mve,630 m, 59077
11: Dalum 4: 835 mve, 750 m, 84552

879: 43028=

0.02
0.02

12: De Pan 1:1474 mve, 820 m, 101581
13: Eerselsedijk 2: 2260 mve, 1250 m, 241726 mve

1139:59077=
835:84552=
1474:101581=
2260:241726=

Totaal:

0.75
0.02
0.01
0.41
0.01

0.01
0.01
0.01
1.50

In onderhavige situatie liggen de middelpunten van twee of meer stallen binnen elkaars cirkels.
Het toetsingscriterium volgens de Publikatiereeks Lucht zegt dan dan de som van alle bijdragen

niet hoger mag zijn dan 1,0.
Conclusie: Er wordt niet voldaan aan de normen zoals vermeld in het rapport nr 46 uit de
publikatiereeks lucht.

Tevens heeft de commissie MER in de richtlijnen gevraagd om de achtergronddepositie weer te

geven volgens V-stacks gebied. Dit is weergegeven in de omgevingstoets geurbelasting (zie
bijlage 24)
Concluderend kan worden gesteld dat de aanvraag niet voldoet aan de normen voor individuele
geurhinder volgens de WgV, en daarmee op verschillende objecten een overschrijding van de
streefwaarde laat zien. Het MMA laat een lichte verbetering zien, waarbij in het buitengebied 2
in plaats van 7 objecten overbelast zijn. De objecten in de bebouwde kom blijven overbelast,

maar in mindere mate.
De WgV is echter niet het toetsingskader voor onderhavige aanvraag.
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5.1.10 Wet geurhinder en veehouderij
De Wet geurhinder veehouderij (Wgv) vormt vanaf 1 januari 2007 het toetsingskader voor de
milieuvergunning, als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen.

Het tijdstip van inwerkingtreding van de wet is vastgesteld bij Koninklijk Besluit van
12 december 2006. Op 18 december 2006 is de Wet geurhinder en veehouderij gepubliceerd.

De Wet geurhinder en veehouderij geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij
mag veroorzaken op een geurgevoelig object (bijvoorbeeld een woning).
De beursbelasting wordt berekend en getoetst met het verspreidingsmodel V-Stacks

vergunning. Dit geldt alleen voor dieren waarvoor geuremissiefactoren zijn opgenomen in de
Wet geurhinder en veehouderij. Voor dieren zonder geuremissiefactor gelden minimaal aan te
houden afstanden.
Bij gemeentelijke verordening kunnen gemeenten afwijken van de wettelijke normen. Voor de
onderbouwing van andere normen wordt de geursituatie berekend met het verspreidingsmodel
V-Stacks gebied. De gemeente Bladel is bezig met een eigen geurbeleid Op 24 januari 2008
heeft de gemeenteraad de geurverordening en gebiedsvisie in concept vastgesteld.
Er wordt voorgesteld om op een gedeelte van de kom Hapert een geurnorm toe te passen van
2 OU. Op de rest van de bebouwde kom wordt 3 OU en buiten de bebouwde kom wordt 14 OU
voorgesteld. (zie paragraaf 5.2.3. gebiedsvisie en verordening gemeente Bladel).
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onder geurgevoelige locaties staat aangegeven wat de geurbelasting van
de nieuwe situatie (VKA) is op de verschillende geurgevoelige objecten in de omgeving.
In onderstaande tabel

Naam van de berekening: Aanvraag (VKA)
Gemaakt op: 13-03-2008 12:00:47

Rekentijd: 0:00:11
Naam van het bedrij f: Rotten ongenummerd Hapert, Hagrico

Berekende ruwheid: 0,410 m
Meteo station: Eindhoven

Brongegevens :
Gem. eb. hoc te

Vol nr. BronlD

1 Luchlwasser stal

EP Uittr. snelh. E-Aanvraa

0,96 58800

6,5

Geur gevoelige locaties.

Volanummer

GGUD

Xcoordinaat

Ycoordinaat

2
3

Ganzestraat 42a
Ganzestraat 38

4

Ganzestraat 44

5

Ganzestraat 31
Ganzestraat 31 a

146323
146179
146332
146345
146357
146248
145880
145845
145804
145755
146357

374589
374885
374570
374670
374654
374876
374982
374951
374947
374945
374544
374917
375012
375052
374921
375043
374522
374486
374493
375019
375012
375006
375000

6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19

Ganzestraat 27a
Het Kaar 20
Het Kaar 34
Het Kaar 38
Het Kaar 44
Ganzestraat 46

Ganzestraat 36a
Ganzestraat 32a
Ganzestraat 30b
Ganzestraat 25
Ganzestraat 32
Ganzestraat 33

Ganzestraat 48

21

Ganzestraat 48a
Het kaar 4

22
23
24

Het kaar 12
Het kaar 16

20

Het kaar 10

146 159

146071
146039
146198
146047
146393
146322
146336
145928
145917
145909
145899

Geurnorm
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
2,00
2,00
2,00
2,00
14,00
14,00
2,00
2,00
14,00
2,00
14,00
14,00
14,00
2,00
2,00
2,00
2,00

Geurbelasting
23,00
8,65
20,18
16,33
15,49
8,49
4,07
4,09
3,78
3,27
14,71

7,28
4,08
3,55
7,04
3,65
10,72
16,36
14,58
3,70
3,72
3,84
3,85

Berekening diameter en uittreesnelheid:
6000 vleesvarkens x 60 = 360.000 m3 : 30.000 = 12 modules
3.0 x 1.5 x 12 = 54 m2 uitstroomopening (omgerekende diameter = is 8.29 m2)
6000 x (gemiddeld ventilatiedebiet) 31 m3 = 186000: 3600 = 51,67/sec: 54 - 0,96 m / sec

I
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Figuur 3: situatie geurberekening V-stacks VKA

Er wordt niet aan de normen van de geurverordening voldaan. Dit is ook niet noodzakelijk
omdat de Wet geurhinder en veehouderij niet het toetsingskader is.
De Wet geurhinder veehouderij is niet het toetsingskader, omdat op 18 september 2006 een
aanvraag ingevolge artikel 8.4 Wet Milieubeheer is ingediend bij de gemeente Bladel, welke in

behandeling is genomen en is ingeschreven onder "Milieuvergunning 2006.090" door de

gemeente BladeL. Omdat deze aanvraag voor 01-01-2007 is ingediend, is de WgV niet van
toepassing. Hierover is overleg geweest met de gemeente BladeL. Zij zijn eveneens van mening
dat de Wet stankemissie en veehouderijen (Wsv) het toetsingskader voor geur is.

Om toch te kunnen voldoen aan de WgV zou de uittreesnelheid verhoogd moeten worden.
Wanneer de uittreesnelheid verhoogd wordt tot 7,5 m/sec kan worden voldaan aan de WgV.
Het verhogen van de uittreehoogte tot 12 meter (maximale bebouwingshoogte) heeft geen

effect op de geurbelasting.

I
i
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Naam van de berekening: VKA Uittreesnelheid 7,5

Gemaakt op: 13-03-2008 12: 05: 50
Rekentijd: 0:00:08
Naam van het bedrij f: Rotten ongenummerd Hapert, Hagrico

Berekende ruwheid: 0,410 m
Meteo station: Eindhoven

Brongegevens :
Gem. eb. hoo te

Vol nr. BronlD

1 Luchlwasser stal

EP Uittr. snelh. E-Aanvraa

7,50 58800

6,5

Geur gevoelige locaties'

Volonummer

GGUD

Xcoordinaat

Ycoordinaat

2

Ganzestraat 42a

146323

374589
374885
374570
374670
374654
374876
374982
374951
374947
374945
374544
374917
375012
375052

3

Ganzestraat 38

146 179

4

Ganzestraat 44

5
6
7
8
9
10

Ganzestraat 31
Ganzestraat 31 a

146332
146345
146357
146248
145880
145845
145804
145755
146357

11

Ganzestraat 27a
Het Kaar 20
Het Kaar 34
Het Kaar 38
Het Kaar 44

12
13
14
15
16
17
18
19

Ganzestraat 48

20

Ganzestraat 48a

21

22
23
24

Ganzestraat 46

Ganzestraat 36a
Ganzestraat 32a
Ganzestraat 30b
Ganzestraat 25
Ganzestraat 32
Ganzestraat 33

Het kaar

4

Het kaar 10
Het kaar 12
Het kaar 16

146 159

146071
146 039
146198
146047
146393
146322
146336
145928
145917
145909
145899

374921
375 043

374522
374486
374493
375 019

375012
375006
375000
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Geurnorm
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
2,00
2,00
2,00
2,00
14,00
14,00
2,00
2,00
14,00
2,00
14,00
14,00
14,00
2,00
2,00
2,00
2,00

Geurbelastinq
9,53
4,72
8,32
8,30
7,25
4,57
1,20
1,35
1,25
1,08
5,99
3,84
1,64
1,18

4,04
1,26
3,95
5,32
5,03
1,11

1,15
1,21

1,26
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Berekening diameter:

Uittreesnelheid: 7,50
6000 x (gemiddeld ventilatiedebiet) 31 m3 = 186000: 3600 = 51,67/sec: 7,50 = 6,89
Omgerekende diameter: 2.96
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Figuur 4: situatie geurberekening V-stacks verhoogde uitreesnelheid VKA
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Wanneer de uittreesnelheid verhoogd wordt kost dit echter veel energie door het verhogen van
de weerstand. Uitgaande van een verhoging van de weerstand van 35-40 pascal hierdoor,
kunnen de extra energiekosten per jaar geschat worden op € 0,75 - € 1 per jaar per

vleesvarken. Voor het totale bedrijf is dit jaarlijks een extra kostenpost van € 4000,- tot 6000,bovenop de al hogere energiekosten door gebruik luchtwasser. Dit is voor zowel het bedrijf
(verhoging kostprijs in een markt met kleine marges) als voor het milieu (extra energieverbruik)
niet aanvaardbaar. Zeker gezien de verwachting dat de energiekosten en het energietekort de

komende jaren alleen maar toe zal nemen.

5.1.11 Meststoffenwet
Bij een varkenshouderij komt drijfmest vrij. Deze mest wordt van het bedrijf afgevoerd en elders
aangewend als meststof in overeenstemming met de meststoffenwet. Per 1 januari 2006 is de
gewijzigde meststoffenwet van kracht. Belangrijkste wijziging in de nieuwe meststoffenwet 2006

is de introductie van het stelsel van gebruiksnormen. Er geldt een gebruiksnorm ten aanzien

van dierlijke meststoffen. Tevens dient rekening te worden gehouden met een
stikstofgebruiksnorm en fosfaatgebruiksnorm. Met de gift aan dierlijke meststoffen,
kunstmeststoffen en overige organische meststoffen mogen deze gebruiksnormen niet worden

overschreden.
De introductie van stikstofgebruiksnormen en de gebruiksnorm voor dierlijke meststoffen is een

directe uitwerking van de Europese Nitraatrichtlijn. Deze stelt dat de concentratie nitraat in
grondwater maximaal 50 milligram per liter is.
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Aan deze verplichting kan alleen worden voldaan wanneer er maatregelen worden genomen
die de toevoer van stikstof beperken, dus een stelsel van gebruiksnormen.
Ondanks dat de meststoffenwet geen toetsingskader is bij milieuvergunningverlening, is deze
wet wel van invloed op de bedrijfsvoering. Verder is aangegeven in de meststoffenwet, dat er

voor minimaal 6 maanden opslag van mest moet zijn. Op het bedrijf is 2280 m3 mestopslag
aanwezig. Er wordt jaarlijks circa 6.600 m3 geproduceerd. Een gedeelte van de opslag wordt op
een andere locatie bij gehuurd. In de toekomst zal er misschien nog een mestopslag bijkomen

op de locatie. Het bedrijf voldoet in de nieuwe situatie aan de gestelde eisen uit de
meststoffenwet.

5.1.12 Grondwaterwet en lozingsbesluit
Het bedrijf maakt geen gebruik van grondwaterkoeling/opwarming. Er wordt dus geen

grondwater onttrokken en geïnfiltreerd en is in het kader van de Grondwaterwet geen
vergunning.

5.1.13 Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB)

Met de Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB) kan beoordeeld worden welke
combinatie van maatregelen en voorzieningen tot een verwaarloosbaar bodemrisico leidt.
Dat betekent dat de kans op belasting van de bodem door in de inrichting gebruikte stoffen in
principe nihil is. Het hart van de NRB is de bodemrisico - checklist (BRCL). Daarmee kan van
elke bedrijfsactiviteit bepaald worden wat het bodemrisico is. Het bodemrisico kan herleid
worden uit de emissiescore; bij een score van 1 geldt het risico als verwaarloosbaar (A).

Lukt het niet een verwaarloosbaar bodemrisico te realiseren, dan kan in sommige gevallen een
aanvaardbaar bodemrisico (A *) geaccepteerd worden. Bij een aanvaardbaar bodemrisico staat
het bevoegde gezag een mogelijke belasting van de bodem toe, onder de voorwaarde dat deze
belasting gesignaleerd en weer opgeruimd wordt.
Opbouw van de BRCL

Middels de BRCL wordt aan elke bedrijfsmatige activiteit afzonderlijk een basis-emissiescore
toegekend. Bodembeschermende maatregelen en voorzieningen leiden tot een reductie van de
basis-emissiescore. De aard en hoeveelheid van de betrokken stoffen is van ondergeschikt
belang bij het beoordelen van het bodemrisico. Alleen als onomstotelijk kan worden

aangetoond dat vrijkomende stoffen niet in de bodem zullen indringen of dat de hoeveelheid of

samenstelling geen merkbare verandering van de bodemkwaliteit kan veroorzaken is het
bodemrisico op voorhand verwaarloosbaar. Maatregelen (software) en voorzieningen

(hardware) moeten op elkaar zijn afgestemd om daadwerkelijk een scorereductie te geven.
Minder effectieve voorzieningen vergen zwaardere beheermaatregelen en omgekeerd.

In de BRCL wordt per activiteit de effectiviteit van gangbare pakketten bodembeschermende
maatregelen en voorzieningen beschouwd. Bij de beschrijving van de pakketten worden

systeemontwerp, opvangvoorzieningen en bijbehorende beheermaatregelen onderscheiden.
Daar waar zinvol wordt verwezen op de samenhang van een activiteit met andere activiteiten.

Onder beheermaatregelen is ook incidentenmanagement opgenomen, waarmee acties zijn
bedoeld gericht op het schoonhouden van apparatuur en werkvloer (algemene zorg) en/of de
noodzakelijke aanwezigheid van opruimfaciliteiten en getraind personeel (faciliteiten en
personeel) om in geval van incidenten doelmatig te kunnen ingrijpen.
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Tabel 8' Onderverdeling bedrijfsmatige activiteiten die bodemrisico met zich mee brengen'
Nr.

Omschrijving

1

Opslag bulkvloeistoffen

1.1

1.3
1.4

Opslag in ondergrondse of ingeterpte tank
Opslag in bovengrondse tank, verticaal met bodemplaat
Opslag in bovengrondse tank, vrij van de grond
opgesteld (horizontaal/verticaal)
Opslag in putten en bassins

2

Overslag en intern transport bulkvloeistoffen

2.1

Los- en laadactiviteiten

2.2
2.3
2.4

Leidingtransport
Verpompen
Transport op bedrijfsterrein in open vaten e.d.

3

Opslag en verlading stort- en stukgoed

3.1

Opslag stortgoed

3.2

Verlading stortgoed
Opslag en verlading vaste stoffen (inclusief visceuze
vloeistoffen) in emballage (drums, containers etc.)
Opslag en verlading vloeistoffen in emballage (drums,
containers etc.)

1.2

3.3
3.4
4
4.1

4.2
5
5.1

5.2
5.3
5.4

Komt op bedrijf wel of
niet voor
Niet
Niet
Niet

Wel
Wel
Wel
Wel
Niet
Niet
Niet
Niet

Wel

Procesactiviteiten/-bewerkingen
Gesloten proces of bewerking
(Half-)open proces of bewerking
Overige activiteiten
Afvoer afvalwater in bedrijfsriolering

Calamiteitenopvang
Activiteiten in werkplaats
Afvalwaterzuivering

Niet
Niet

Niet
Niet
Niet
Niet

Algemene maatregelen
Het personeel krijgt instructie over hoe te handelen bij vullen van tanks, laden en lossen van
producten en omgang met voerinstallatie en mestkelders. Verder krijgt het personeel instructie
over hoe te handelen bij incidenten, lekkages etc.
Opslag in put/bassin
Het betreft hier kelders voor opslag van mest onder de stallen, en de opslag van spuiwater in

aparte opslagpulten. De mestkelders en opslagputten zijn uitgevoerd volgens de HBRM
(Handleiding bouwtechnische richtlijnen mestopslag) en zijn hiermee vloeistofdicht.

De eindemissiescore wordt hiermee 1.
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Los - en laadactiviteiten

Het betreft hier laden van mest. De los- en laadplaatsen zijn voorzien van vloeistofdichte
vloeren en opvangvoorzieningen. Ter voorkoming van incidenten zijn er duidelijke vulinstructies
en zijn er voorzieningen en maatregelen, die overvullen tegengaan en wegrijden met

aangekoppelde slangen onmogelijk maken. Voorts zijn de vulslangen zo gepositioneerd, dat
een vulslang niet buiten de opvangvoorziening kan komen.
De emissiescore komt hiermee op 1.

Leidingtransport
Het betreft hier ondergrondse mestrioleringen en transportleidingen voor breivoer. Dit zijn

vloeistofdichte PVC - leidingen voorzien van KOMO keur. Hiervoor zijn in de aanlegfase
strenge eisen gesteld. Uit bovenstaande kan beoordeeld worden dat de maatregelen en
voorzieningen tot een verwaarloosbaar bodemrisico leiden. Dat betekent dat de kans op
belasting van de bodem door in de inrichting gebruikte stoffen in principe nihil is.

5.2 Effecten op overige aspecten

5.2.1 Varkensbesluit
Regels ter bescherming van het welzijn van varkens in de varkenshouderij zijn opgenomen in
het Varkensbesluit. In alle alternatieven is rekening gehouden met de huidige welzijnseisen.
In het kader van dierwelzijn is op het bedrijf sprake van een ideale situatie. Het bedrijf voldoet
volledig aan de Europese welzijnsregelgeving die pas in 2013 verplicht is. Daarnaast zal in de
gewenste situatie evenals in de bestaande situatie volledig invulling gegeven kunnen worden
aan de meest recente inzichten met betrekking tot hygiënemaatregelen.

5.2.2 Provinciaal beleid
Streekplan
Het streekplan RLG, Revitalisering Landelijk Gebied is door de provincie Noord Brabant

samengesteld. De locatie van het bedrijf ligt in het agrarisch gebied, volgens de agrarische,
groene en ecologische hoofdstructuur ligt de locatie buiten de aangewezen gebieden, zodat het
streekplan de ontwikkeling niet in de weg staat (zie bijlage 9).

Reconstructieplan
De reconstructiewet levert het wettelijk kader voor de herinrichting van het landelijke gebied.
Een van de elementen hiervan is de integrale zonering van
het buitengebied.
In de integrale zonering wordt onderscheid gemaakt tussen:
Extensiveringsgebieden: voor de intensieve veehouderij zijn hier geen
uitbreid i ngsmogelij kheden.

Verwevingsgebieden: bestaande bedrijven kunnen binnen de huidige omvang actief
blijven met beperkte uitbreidingsmogelijkheden en oprichting zal niet toe worden

gelaten. In incidentele gevallen, bij gunstig gelegen, locaties zullen nog voldoende
ontwikkelingsmogelijkheden zijn.
Landbouwontwikkelingsgebieden: in deze gebieden wordt aan de intensieve veehouderij
ruime ontwikkelingsmogelijkheden geboden.
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De betreffende locatie ligt in het reconstructieplan van deelgebied "De Beerse - ReuseL. In dit
plan wordt het gebied aangeduid als verwevingsgebied (zie bijlage 10).
In verwevingsgebieden kunnen intensieve veehouderijbedrijven, mits de omgeving dit toelaat,
zich duurzaam ontwikkelen.

5.2.3 Bestemmingsplan en ander gemeentelijk beleid
Bestemmingsplan
De locatie heeft een bouwblok. Het bouwblok ligt in het volgende bestemmingsplan:
bestemmingsplan Buitengebied gemeente Bladel 1998, eerste herziening 2002.

In het bestemmingsplan is het bouwblok aangeduid als agrarisch gebied met geen verdere
landschappelijke of natuurwaarde. Het bouwblok mag door een wijzigingsbevoegdheid van
Burgemeester en Wethouders worden vergroot tot maximaal 1,5 hectare zonder dat daarvoor
goedkeuring van Gedeputeerde Staten nodig is. Voor vergroting van het bouwblok van 1,5
hectare tot 2,5 hectare blijft de goedkeuringsvereiste van Gedeputeerde Staten gelden.
Het plan voldoet aan de gestelde voorwaarden.
Ontwerp-stedenbouwkundig
Voor de inrichting van het Werk-woon

plan en Beeldkwaliteitsplan
bos en het bedrijvenpark van het Kempisch Bedrijven

Park (KBP) zijn twee werkgroepen actief geweest. Deze werkgroepen van omwonenden en
geïnteresseerde ondernemers hebben advies uitgebracht aan het KBP bestuur. Inmiddels heeft
het bestuur zich over de adviezen gebogen, met als resultaat het ontwerp-stedenbouwkundig

plan en een beeldkwaliteitsplan. Het stedenbouwkundig plan geeft een beeld van de
uiteindelijke inrichting van het KBP. Er blijkt onder andere uit waar de wegen komen liggen en
hoe het Werk-woon
bos wordt ingericht. In het beeldkwaliteitsplan staan de eisen die aan de
bebouwing worden gesteld. Onderhavige inrichting valt buiten deze twee plannen.
Gebiedsvisie en verordening gemeente Bladel
De nieuwe Wet geurhinder en veehouderij geeft gemeenten de ruimte om met behulp van een
gemeentelijke verordening een gebiedsvisie op te stellen. Hierin kunnen nadere eisen gesteld
worden aan de geuremissie van een veehouderij, waardoor de bebouwde kom beter
beschermd kan worden tegen geurhinder. Door het toepassen van geurreducerende

technieken kan een veehouder voldoen aan de strengere eisen en zich toch verder
ontwikkelen.

Op 24 januari 2008 heeft de gemeenteraad de geurverordening en gebiedsvisie in concept

vastgesteld.
De concept verordening en gebiedsvisie heeft van 4 februari 2008 tot 4 maart (vier weken) ter
inzage gelegen. In de raadsvergadering van 22 mei 2008 zal de geurverordening naar

verwachting definitief worden vastgesteld. In deze besluitvorming neemt de gemeenteraad de

ingediende zienswijze mee.
Uit het onderzoek van de gemeente Bladel, een Quickscan uitgevoerd met het programma Vstacks gebied, is het volgende gebleken:
Bij het hanteren van de wettelijke normen komt het leefklimaat van de Bladel west, Hapert zuidwest-noord en Netersel west onder druk te staan. Dit zal tevens de realisatie van woningbouw
rondom genoemde kernen van de gemeente Bladel bemoeilijken.

DLV Bouw, Milieu en Techniek BV MER HAGRICO VOF, Hapert

36

Wanneer een individuele norm van 2 oUE/m3 wordt gehanteerd op kerndelen Bladel west,
Hapert zuid-west-noord en Netersel west worden deze kernen afdoende beschermd tegen een
te hoge geurbelasting.

Een individuele norm van 2 oUE/m3 op kerndelen Bladel west, Hapert zuid-west-noord en
Netersel stelt bovendien de realisatie van woningbouwgebieden rondom genoemde kernen
veilig. Voorkomen wordt dat een worst-case scenario kan optreden waarbij als gevolg van een
normstelling van 3 oUE/m3 op alle woonkernen in de toekomst de beschikbare ruimte geheel

wordt opgevuld. In die situatie zal het leefklimaat van Bladel west, Hapert zuid-west-noord en
Netersel west onder druk komen te staan en woningbouw kunnen bemoeilijken omdat de
streefwaarde van 10 oUE/m3 wordt overschreden.

Geconcludeerd kan worden dat door het stellen van een aangescherpte norm (2 oUE/m3) op de

delen van woonkernen Bladel, Hapert en Netersel, de veehouderijen rondom deze kerndelen

beperkt worden in hun ontwikkelings-mogelijkheden. Dit heeft tot gevolg dat
belasting in de zone rondom de kernen niet te hoog kan oplopen en onder de

achtergrond

streefwaarde van 10 oUE/m3 zal blijven. Daarmee worden plangebieden voor woningbouw nabij
de kernen Bladel, Hapert en Netersel beschermd tegen een te hoge achtergrondbelasting.

Op het overige grondgebied van de gemeente Bladel gelden de wettelijke standaardnormen.
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Figuur 5: Kaart behorende bij geurverordening
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Legenda
C Gemeentegrens
o Maximale geurbelasting 2 OUe/m3

. maximale geurbelasting 14 OUe/m3

D maximale geurbelasting 3 OUe/m3
5.2.4 Omgeving
De locatie ligt aan het adres Rotten ongenummerd te Hapert.

Kadastraal bekend gemeente Hoogeloon, sectie G, perceel 398-399-790. (zie bijlage 4)
Deze locatie is gelegen op circa 385 meter ten zuiden vanaf de bebouwde kom (Hapert).
De locatie ligt in het buitengebied met in de omgeving veel (voormalige) agrarische bedrijven.
De dichtstbijzijnde woning van derden in de bebouwde kom is gelegen op circa 420 meter van
het dichtstbijzijnde emissiepunt van onderhavig bedrijf (Ganzestraat 32a).

De dichtstbijzijnde woning van derden buiten de bebouwde kom, niet behorende bij een
veehouderij, is gelegen op circa 159 meter van het dichtstbijzijnde emissiepunt van onderhavig
bedrijf (Ganzestraat 42a).
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Het dichtstbijzijnde voor verzuring gevoelig gebied ligt op ongeveer 765 meter van de
projectlocatie.
Het dichtstbijzijnde vogel

richtlijn- en of habitatrichtlijngebied ligt op ongeveer 1750 meter

(Kemperland).

5.2.5 Calamiteiten
Stroomuitval:
Tot de bijzondere risico's op varkenshouderijbedrijven hoort in de eerste plaats het uitvallen van
de netspanning, en het daarmee stilvallen van de ventilatie in de stallen. Ingeval van uitvallen
van een enkele ventilator of de gehele netspanning, treedt een alarmering in werking die de
varkenshouder waarschuwt (doorschakeling naar semafoon). Daarnaast is een noodstroom
aggregaat aanwezig die automatisch inschakelt

Brand:
Een tweede risico is het optreden van brand.
Om brand te voorkomen wordt uitsluitend met goedgekeurde installaties gewerkt en worden de

bedrijfsgebouwen conform het Bouwbesluit gebouwd. Om de gevolgen van een eventuele
brand zoveel mogelijk te beperken zijn alle gebouwen indien nodig gecompartimenteerd

middels branddeuren en brandmuren en zijn diverse brandblussers en nooduitgangen
aanwezig.
Vervoersverboden bij veewetziekten
Bij het onverhoopt uitbreken van een veewetziekte, zoals bijvoorbeeld varkenspest, wordt het

bedrijf van rechtswege tijdelijk afgesloten. Gedurende die periode mogen er geen dieren het
bedrijf verlaten en zullen de hokken vol geraken, aangezien de jonge dieren groeien.

Door de ruime opzet van het bedrijf in relatie tot het te houden aantal dieren, en door alle
dieren volgens de nieuwe welzijnseisen te huisvesten zijn de mogelijkheden tot het opschorten

van het afleveren veel groter dan op veel vergelijkbare bedrijven.
Om dit soort risico's op het bedrijf zelf zoveel mogelijk te voorkomen is het bedrijf zo opgezet
en uitgevoerd dat geen vreemden van buiten in de stallen kunnen en hoeven komen. Voor
degenen die wel in de stallen gaan, gelden strikte hygiëneregels.

DLV Bouw, Milieu en Techniek BV MER HAGRICO VOF, Hapert

39

6 DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN DE ALTERNATIEVEN
In dit hoofdstuk zullen achtereenvolgens de nulsituatie, de voorgenomen activiteit, de
milieubeschermende maatregelen en het meest milieuvriendelijke alternatief worden
besproken.

6.1 Referentiesituatie

Dit alternatief is een beschrijving van de situatie welke optreedt als de voorgenomen activiteiten

geen doorgang vinden. Dit is de huidige situatie aangevuld met een aantal autonome
ontwikkelingen.

In de huidige situatie is een vleesvarkensbedrijf met 720 vleesvarkens, traditioneel gehuisvest
aanwezig.
Nr

Omre-

volgens
Systeemen
Diercateaorie
vleesvarkens

en GL nr

hokopp/dier
(0,8 m'

RAVmei
2007
D3.4.1.

NH3

aantal
plaatsen
720

Totaal

aantal
dieren
720

emissie
per dier

2,5 kg

720
dieren

NH3

Geur.
emissie

emissie
totaal i per dier
1800 kg

Totale
geur-

emissie

23

1800 kg

NH3

kenings. Totale
factor
geurWsV
emissie

16.560

720

1

16.560
OU's

720 mve

Tabel 9: Aantal dieren, NH3 emissie en aantal geureenheden volgens de vigerende vergunning.
In de autonome situatie zal het bedrijf aan de Rotten ongenummerd blijven bestaan.

In dit geval zal het bedrijf op 30 oktober 2010 moeten voldoen aan de Best Beschikbare
Methode.
Dat betekend dat het bedrijf de volgende uitstoot van ammoniak zal hebben:
720 vleesvarkens x 1,4 kg NH3 = 1008,0 kg NH3
Eveneens betekend dit dat het bedrijf dan de volgende geuruitstoot zal hebben:
720 vleesvarkens x 1 = 720 mve
720 vleesvarkens x 17,9 OU = 12888 OU.

Welk huisvestingssysteem zou worden toegepast is nog niet duidelijk. Normaal gesproken zal

een agrarisch bedrijf de kosten van deze extra investering proberen goed te maken door
bedrijfsontwikkeling om het inkomen op peil te houden. Het voldoen aan deze richtlijn zal dus
gepaard gaan met toename aantal dieren en opvullen van de aanwezige milieuruimte binnen de
gestelde kaders.

De autonome ontwikkelingen in de omgeving zijn moeilijk in te schatten. In de directe omgeving

van het bedrijf zijn enkele ontwikkelingen bekend aangaande verandering van bestemmingen
dan wel uitbreiding of wijziging van bedrijvigheid. Het betreft de volgende ontwikkelingen:

Er zijn diverse bedrijven gestopt met het houden van dieren, maar de milieuvergunning van
deze bedrijven zijn vaak nog niet ingetrokken. Aannemelijk is dat er steeds minder agrarische
bedrijven in dit gebied aanwezig zullen zijn.
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5. Ganzestraat 40: 655 mve
Ganzestraat 40a: 1255 mve
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7: Kapelweg 2: 533 mve
8: Kapelweg 4: 1680 mve
9: Dalum 2: 879 mve
10: De Pan 2: 1139 mve, bedrijf stopt, best.plan procedure loopt.

11: Dalum 4: 835 mve
12: De Pan 1 :1474 mve

13: De Pan 3-5: 0 mve, alleen paarden
14: Eerselsedijk 1: 0 mve, alleen melkvee
15: Eerselsedijk 2: 2260 mve
16: Steenakkers 4: De bestemming van het perceel is gewijzigd. Er blijft ter plaatse een
bouwblok, maar er mag geen intensieve veehouderij meer gevestigd worden.

I

i'
I

i

Veel bedrijven in de omgeving zijn al gestopt, maar de milieuvergunning is nog niet door de
gemeente ingetrokken.
Eveneens is de gemeente bezig met de vaststelling van het bestemmingsplan Kempisch

Bedrijvenpark. De locatie met de voorgenomen activiteit van Hagrico v.o.f. valt buiten dit
bedrijvenpark.
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figuur 7: plangebied Kempisch Bedrijvenpark

Het plangebied ligt ten zuidoosten van Hapert en is ca 170 ha groot. Het gebied wordt globaal
begrensd door de kern Hapert, de wegen De Wijer, Ganzestraat, De Pan en de rijksweg A67
en aan de oostzijde door de gemeente EerseL. Verder is een deel van de bestaande

provincialeweg N284 in het plan opgenomen.
Het nieuwe bestemmingsplan betekent dat het huidige gebruik van het gebied ingrijpend wordt
gewijzigd. Het bestaande, voornamelijk agrarische, gebruik wordt gewijzigd in voornamelijk

globale bestemmingen, die nog nader worden uitgewerkt, ten dienste van:
. een regionaal bedrijventerrein voor bedrijven met een minimaal perceeloppervlak van
5.000 m2, hoofdzakelijk voor het gebied ten zuiden van de Kapelweg tot aan de A67;
- een provincialenweg (aanpassing bestaande tracé en aanleg verbinding met A67);
- een werk-/woonbos tussen de kern Hapert en de Kapelweg met hoofdzakelijk natuuren waterfuncties, woningen en bedrijven;
- afschermende groenvoorzieningen aan de noord-, west- en zuidzijde van het plangebied;
- overige bestaande functies (o.a. wonen, groen, motorcross).
DLV Bouw, Milieu en Techniek BV MER HAGRICO VOF, Hapert

42

Aansluiting A67/ N284

Op 10 maart 2006 hebben Provinciale Staten de streekplanherziening Omlegging N284 te
Hapert vastgesteld. De herziening heeft betrekking op de omlegging van de N284 bij Hapert en
een nieuwe aansluiting op de A67. De overgang bij De Pan blijft bestaan.
De Raad van State heeft op 19 december 2007 het besluit van Provinciale Staten van 10 maart

2006, waarbij het Streekplan Noord-Brabant is herzien, vernietigd. Het vernietigde besluit

betreft de nieuwe aansluiting van de N284 op de A67, door het geplande Kempisch
Bedrijvenpark.

Het besluit is vernietigd op grond van aspecten van luchtkwaliteit. De Raad van State
concludeert dat het uitgevoerde luchtkwaliteitonderzoek de twijfel niet wegneemt of wordt
voldaan aan het Besluit Luchtkwaliteit 2005.

De overige beroepen ten aanzien van de gevoerde procedure, de milieueffectrapportage,
vervangende bedrijfslocaties en de noodzaak tot de wegomlegging zijn door de Raad van State
niet gegrond verklaard.

De gemeente Bladel beraadt zich - in overleg met de Provincie - over de vraag welke
consequenties de vernietiging van het besluit van Provinciale Staten mogelijk heeft voor het
bestemmingsplan Kempisch Bedrijvenpark. Het openbaar lichaam Kempisch Bedrijvenpark
beraadt zich over de consequenties die de uitspraak van de Raad van State heeft voor de start
van de aanleg van het Kempisch Bedrijvenpark, die in 2008 was voorzien.

6.2 Alternatieven

De alternatieven zullen worden vergeleken met de huidige situatie.
De volgende alternatieven zijn er:
Voorkeursalternatief (VKA):

De voorgenomen activiteit betreft de nieuwbouw van een stal voor 6000 vleesvarkens. Het
aantal plaatsen en te vergunnen dieraantallen zijn gelijk. De bestaande stal zal in gebruik

worden genomen als opslag.
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Tabel 3. Aantal dieren, berekende NH3 emissie volgens RAVen aantal geureenheden aangevraagde

situatie
Nrvolgens
Systeemen
DiercateQorie

en GL nr

vleesvarkens

BB96-10-042V1

BB97-07-056V2 +

hokopp/dier '0,8 m

NH3

RAVmei aantal
2007
I plaatsen

03.2.8.2
03.2.7.1.1

6000

6000

emissie emissie
totaal

per dier

1,0

6000 kg

6000
dieren

totaal
Tabel

Aantal
dieren

NH3

Geur.
emissie
per dier

9,8

Totale

geur.
emissie
58.800

Omre.
kenings- Totale
factor
geur.
WsV
emissie
2,3

58.800
OU's

6000 kg

NH3

2608,i
2608,i
mVE

10: Aantal dieren, berekende NH3 emissie volgens RAVen aantal geureenheden
Nr

volgens
Systeemen
OiercateQorie
vleesvarkens

en GL nr
BB97 -07 -056V2 +
BB96-10-042V1

hokopp/dier

RAVmei
2007

03.2.8.2
03.2.7.1.1

NH3

aantal
plaatsen

aantal
dieren

6000

6000

emissie
per dier

Omre.
Geur.
Totale kenings Totale
emissie emissie geur. .factor geur.
totaal per dier emissie WsV
emissie

0,3

NH3

1800 kg

9,8

58.800

2,3

2608,7

, 0,8 m'

totaal
Tabel

6000
dieren

1800 kg

NH3

58.800
OU's

2608,7
mve

11 : Aantal dieren, werkelijke NH3 emissie en aantal geureenheden

In de gewenste bedrijfsopzet zal de vleesvarkensstal worden uitgevoerd met het stal

systeem

met een gedeeltelijk roostervloer met een verkleinde mestkelder, voorzien van schuine wanden

en een vacuümsysteem (Groenlabel BB97.07.056V2). Dit stalsysteem is in de Regeling
ammoniak en veehouderij opgenomen onder nummer D3.2.7.1.1. met een emissiefactor van

1,0 kg/dierplaats/jaar. Verder vindt er een tweede ammoniakreductie plaats, daar een
nageschakelde techniek wordt toegepast. Er wordt namelijk tevens gebruik gemaakt van een
biologische luchtwasser met een ammoniakreductie van 70% (BB96.10.042V1). Dit stalsysteem
is opgenomen in de RAV onder nummer D3.2.8.2. Daardoor wordt een extra ammoniakreductie
gerealiseerd van 70% op 1,0 kg per dierplaats per jaar. Het ammoniakcijfer voor dit systeem

komt daarmee op 0,3 kg/dierplaats/jaar. De ammoniakemissie in de vergunde situatie is
1800 kg per jaar. In de nieuwe situatie blijft deze 1800 kg. Er vindt geen feitelijke toename van

ammoniakuitstoot plaats.
Omdat in de RAV een dubbel groenlabel niet als zodanig aangegeven staat, is de berekende
ammoniakuitstoot op basis hiervan hoger. Deze ligt op 6000 kg.(D3.2.7.1.1).
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Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA):
Het gehele bedrijf is aangesloten op een gecombineerde luchtwasser, welke 85% ammoniak en

70% geur reduceert.
Nr

volgens
Systeem

Oiercateaorie

en

en GL nr

RAV mei

2007

NH3

aantal
plaatsen

aantal
dieren

emissie
Der dier

NH3

Geur.

Totale

Omre.
kenings Totale

emissie emissie geur. .factor
totaal Der dier emissie WsV

geur.
emissie

BB97-07-056V2 +

vleesvarkens

BWL2006.14

03.2.82

hokopp/dier ) 0,8

03.2.15.1.2

6000

6000

0,53

3180 kg

6,9

41.400

2,3

2608,7

m'

6000
dieren

totaal
Tabel

41.400

2608,7
mve

OU

12: Aantal dieren, berekende NH3 emissie volgens RAVen aantal geureenheden

Nr

volgens
Systeemen
Oiercateaorie

en GL nr

RAVmei
2007

NH3

aantal
i DJaatsen

aantal
dieren

BB97-07-056V2 +

vleesvarkens

BWL2006.14
hokopp/dier ) 0,8

per dier

85 %

03.2.8.2
03.2.15.1.2

6000

6000

reduktie
900 kg
van 1

m'

totaal

emissie

Omre.
Geur.
Totale kenings Totale
emissie emissie geur. .factor geur.
totaal per dier emissie WsV
emissie
NH3

6,9

41.400

2,3

2608,7

=0,15
6000
dieren

900 kg

41.400

NH3

OU

2608,7
mve

..
Tabel 13. Aantal dieren, werkelijke
NH3 emissie en aantal geureenheden

In deze bedrijfsopzet zal de vleesvarkensstal worden uitgevoerd met het stalsysteem met een
gedeeltelijk roostervloer met een verkleinde mestkelder, voorzien van schuine wanden en een

vacuümsysteem (Groenlabel BB97.07.056V2). Dit stalsysteem is in de Regeling ammoniak en
veehouderij opgenomen onder nummer D3.2.7.1.1. met een emissiefactor van 1,0
kg/dierplaats/jaar. Verder vindt er een tweede ammoniakreductie plaats, daar een
nageschakelde techniek wordt toegepast. Er wordt namelijk tevens gebruik gemaakt van een
gecombineerde luchtwasser met een ammoniakreductie van 85% (BWL2006.14).

Dit stalsysteem is opgenomen in de RA Vonder nummer D3.2.15.1.2. Daardoor wordt een extra
ammoniakreductie gerealiseerd van 85% op 1,0 kg per dierplaats per jaar. Het ammoniakcijfer

voor dit systeem komt daarmee op 0,15 kg/dierplaats/jaar. De ammoniakemissie in de
vergunde situatie is 1800 kg per jaar. In de nieuwe situatie halveert deze naar 900 kg. Er vindt
geen feitelijke toename van ammoniakuitstoot plaats.
Omdat in de RAV een dubbel groenlabel niet als zodanig aangegeven staat, is de berekende
ammoniakuitstoot hiervan hoger. In de RAV is een ammoniakcijfer van 0,53 kg aangegeven bij
deze gecombineerde luchtwasser. Daarom is de berekende ammoniakuitstoot hier 3180 kg

(D3.2.15.1.2).

Voor een gecombineerde luchtwasser is geen omrekeningsfactor in de WsV opgenomen,
daarom wordt gerekend met de omrekeningsfactor van een biologische luchtwasser.
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7 VERGELIJKING ALTERNATIEVEN
7.1 Algemeen
Bij de beschrijving van de gevolgen voor het milieu worden zowel de huidige situatie, het
voorkeursalternatief, het alternatief 1 en het meest milieuvriendelijke alternatief op hun
milieugevolgen beschouwd. In het bijzonder zal daarbij aandacht worden besteed aan de
effecten op het milieu als gevolg van:
. het ontstaan van emissies naar het compartiment lucht, vooral geur- en ammoniak- en

fijnstofemissies zijn hierbij van belang;
. het ontstaan van emissies naar bodem en water;
. een wijziging van de geluidsbelasting;

. transport (aan- en afvoer);

. flora en fauna;

. landschap;
. indirecte milieueffecten.

Waar enigszins mogelijk zullen de milieueffecten met de bestaande milieubeïnvloedende

effecten worden vergeleken, waardoor inzicht in de cumulatieve effecten van de activiteit wordt

verkregen.
De referentie (huidige situatie) waarmee vergeleken wordt = 0
De beoordeling gebeurt op basis van plus en min tabellen:
zeer negatieve invloed
negatieve invloed
+/- neutraal

+ positieve invloed
++ zeer positieve invloed
7.2 Luchtverontreiniging

7.2.1 Geur
Bij het houden van vee en de opslag van mest kan geurhinder optreden. De WsV vormt het
toetsingskader voor de milieuvergunning, als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven

van veehouderijen. Aan de gewenste afstanden van de WsV wordt voldaan.
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Tabel

14: verqeliikinq qeurbelastinq
Huidige

norm

VKA

MMA

situatie
Onderdeel/kenmerk

720 mv

traditioneel
WsV:
Gewenste afstand cat 1
(Ganzestraat 32 a)

BB97-07-056V2 +

BB97-07-056V2 +

BB96-10-042V1

BWL2006.14

216,0

409,5

409,5

335,0

428,0

428,0

68,0

138,0

138,0

159,0

159,0

720,0

2608,7

2608,7

(=referentie).
Verschil in mve's t.o. v.

0

362

362

referentie
Beoordeling

0

1888,7

1888,7

Werkelijke afstand cat 1

(Ganzestraat 32 a)
Gewenste afstand cat 4
(Ganzestraat 42a)

Werkelijke afstand cat 4
(Ganzestraat 42a)

Totaal mve

133,0

Percentage t.o.v. huidig

0

+

+

WvG:

Totaalodeurunits

16.560

Percentage t.o.v. huidig

(=referentie).

0

58.800

41.400

355

250

+ 42.240
23

+ 24.840
16,01

4,08

2,86

Verschil in odeurunits t.o.v.

referentie

Ganzestraat 42a
Ganzestraat 32a

0

3,58
1,59

Beoordeling

14
2
0

--

--

In bovenstaande tabel is weergegeven wat de geurbelasting is van de verschillende
alternatieven. De individuele afstand van 50 resp. 100 meter tussen afzuigpunt bedrijf en
woning veehouderij wordt altijd gehaald.

In de huidige situatie is de geurbelasting het laagste, omdat er het minste aantal dieren
aanwezig zijn.
Er wordt voldaan aan de gewenste afstanden van de WsV. Onder de WsV is er geen verschil in

VKA en MMA omdat er geen omrekeningsfactor is voor gecombineerde lichtwassers. De
omrekeningsfacor van de biologische luchtwasser is hiervoor gebruikt.
Onder de WvG geeft het MMA de laagste geurbelasting te zien bij een uitbreiding met dieren
omdat dit systeem de hoogste geurreductie heeft.
Voor alle alternatieven geldt echter dat ruimschoots wordt voldaan aan de normen die gesteld

zijn in de WsV (geldende wetgeving).

i
I
i

Uit onderzoek van Praktijkcentrum Sterksel blijkt dat bepaalde vochtrijke diervoeders wel een

I

hogere geurconcentratie en -beleving hebben dan droogvoer, maar dat dit geen effect heeft op

de geuremissie uit stallen. Er zijn daarom geen redenen om de geuremissie van
varkensbedrijven die brijvoer verstrekken anders te behandelen dan varkensbedrijven die
droogvoer gebruiken (praktijkRapport Varkens 31; augustus 2004).
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i

Op het bedrijf zijn geen echte stankpiekmomenten op de dag te benoemen. In de zomer zal
door het hogere ventilatieniveau de geur beleving hoger zijn dan in de winter. Dit is echter ook
afhankelijk van weer, wind en windrichting.

7.2.2 Ammoniak
Bij het houden van vee en de opslag van mest treedt er emissie van ammoniak op.
De inrichting ligt op ongeveer 765 meter vanaf kwetsbare gebieden krachtens artikel 2 van de
Wet Ammoniak en Veehouderij. Dat betekent dat er geen directe beperkingen zijn volgens de
Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV).
Tabel

15: vergelijking ammoniakdepositie
Huidige
VKA

VKA

MMA

MMA

situatie
Onderdeel
!kenmerk

720
vleesvarkens
TR

Totale
ammoniakemissie

BB97 -07 -056V2 +
BB96-10-042V1

BB97-07-056V2 +

BB97-07-056V2 +

BB97-07-056V2 +

BB96-10-042V1

BWL2006.14

BWL2006.14

Emissie!
Depositie

Feitelijke
Emissie!

Emissie!
Depositie

volgens RAV

Feitelijke
Emissie!

depositie

volgens RAV

depositie

1800 kg

6000 kg

1800 kg

3180 kg

900 kg

.

333%

0%

176 %

50 %

-

+ 4200 kg

o kg

+ 1380 kg

- 900 kg

2,96 mol

9,85 mol

2,96 mol

5,21 mol

1,47 mol

-

333 %

0%

176 %

50 %

-

+6,89 mol

o mol

+2,25 mol

-1,49 mol

8,90 mol

37,49 mol
421 %

11,55 mol

20,35 mol
228 %

5,76 mol

129 %

+28,59 mol

+2,65 mol

+11,45 mol

- 3,14 mol

per jaar (kg)

percentage t.o.v.
huidig

(=referentie).

verschil in kg

t.o.v. referentie
Depositie op:

KempenlandWest 1*
percentage t.o.v.
huidig
(=referentie).
verschil in
depositie t.o.v.

referentie
Groote Beerze 2*

percentage t.o.v.
huidig

64%

(=referentie).

verschil in kg

-

t.o.v. referentie
Beoordeling

0

--

+-

-

+

1* Natura 2000 gebied. 2* Kwetsbaar gebied ingevolge de RAV

De depositie op het natura 2000 gebied Kempenland neemt toe bij beide
voorkeursalternatieven wanneer met de emissienormen uit de RA V wordt gerekend.

De kritische depositie van het gebied is 1071 moL. Volgens het toetsingskader ammoniak
rondom nature 2000 gebieden mag er worden uitgebreid tot 5 % van de kritische depositie,
53,55 moL. Bij alle alternatieven blijft men ver onder deze drempelwaarde.
De feitelijke depositie blijft gelijk (VKA) of neemt af (MMA).
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De depositie op het kwetsbare gebied ingevolge de WAV neemt toe bij beide
V wordt gerekend.

voorkeursalternatieven wanneer met de emissienormen uit de RA

De feitelijke depositie stijgt minimaal (VKA) of neemt af (MMA).
De reden dat de feitelijke depositie wel stijgt op dit gebied en niet op het natura-2000 gebied ligt

waarschijnlijk in het feit dat dat gebied veel verder van de inrichting afligt, en daardoor het
ventilatiesysteem minder van invloed is op de depositie (emissiepunthoogte en uittreesnelheid).

7.2.3 Overige luchtverontreinigende componenten
Voor wat betreft de overige luchtverontreinigende componenten is aandacht besteed aan de
emissies van koolstofdioxide en zwaveldioxide. Genoemde componenten komen vrij bij de
centrale verwarmingsinstallaties. Deze gegevens zullen vervolgens worden getoetst aan de
normen zoals verwoord in het "Besluit Emissie-eisen Stookinstallaties". Bedrijven met grote
industriële ketels, warmtekrachtinstallaties en gasturbines vallen onder dit Besluit. Op dit bedrijf
zijn dergelijke stookinstallaties niet aanwezig.

Daarnaast is aandacht besteed aan emissie van fijn stof. Een slechte luchtkwaliteit heeft
gevolgen voor de gezondheid van de mens. Voor fijn stof bestaat geen "veilige waarde". Iedere
reductie van fijn stof levert dus gezondheidswinst op. Er is een luchtkwaliteitsonderzoek

bijgevoegd (zie bijlage 27).

Tabel 16: Fijn stof coördinaat met hoogste belasting
Huidige

VKA

MMA

situatie
Onderdeel/kenmerk

720

vleesvarkens

BB97-07-056V2 +

BB97-07-056V2 +

BB96-10-042V1

BWL2006.14

TR

Jaargemiddelde ¡.g/m3

# Overschrijdingen 24-uurgem.
50¡.g/m3/35x grens inrichting

Beoordeling

27,097

27,273

27,104

21,97

30,77

24,57

0

-

-

De jaargemiddelde concentratie fijn stof op de bedrijfsgrens voldoet in zowel de bestaande
situatie, als het VKA, als het MMA aan de jaargemiddelde grenswaarde voor fijn stof uit de Wet
Luchtkwaliteit. (40 ¡Jg.m3)

Er vinden geen overschrijdingen plaats in zowel de bestaande situatie, als het VKA, als het
MMA van de grenswaarde van het toegestane aantaloverschrijdingsdagen (35 dagen ,. 50
¡Jg.m3) van fijn stof, op of buiten de inrichtinggrens. Hierop uitgezonderd zijn 2 rekenpunten in
het VKA, alwaar op 2 locaties binnen de inrichtingsgrens er een overschrijding plaatsvindt.

Het VKA zowel als het MMA voldoen voor zowel het jaar van realisatie als in de jaren hierna
aan de Wet Luchtkwaliteit.
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Aspecten waardoor de emissie van fijn stof op het bedrijf van initiatiefnemer beheerst wordt:
Voor enkelvoudige luchtwassers is op basis van expert-judgement en oriënterende

metingen in de varkenshouderij voorlopig uitgegaan van 60% reductie van fijn stof bij

biologische of chemische reiniging. (VROM maakt gegevens bekend die overheden
moeten gebruiken bij de berekening van de concentraties luchtverontreinigende stoffen.
Deze taak van VROM is vastgelegd in de 'Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007'. Op 14
maart 2008 heeft VROM deze invoergegevens bekend gemaakt.)

Voor gecombineerde luchtwassers is op basis van expert-judgement en oriënterende
metingen in de varkenshouderij voorlopig uitgegaan van 80% reductie van fijn stof.
Toepassing van mechanisch, gesloten natte voersystemen waardoor stof niet vrij komt in de
ruimte.

In de nieuw te bouwen stallen zit een relatief groot aandeel roostervloeren. Roostervloeren
beperken een belangrijk deel van het stof.
Door het aan- en afvoeren van volle vrachten wordt de fijnstofemissie door verkeer

geminimaliseerd.
Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de fijnstofemissie beheerst wordt.

Tabel 17' Vergelijking van de alternatieven factoren luchtverontreiniging
Huidige
VKA
MMA

situatie
Geur
Ammoniak
Fijnstofemissie per jaar

Overiae comoonenten

0
0

+/+/-

+/-

0
0

-

+/0

0

+

7.3 Bodem, grondwater en afvalwater

De opslag van mest zal voldoen aan de door het Ministerie van VROM uitgegeven publicatie
"bouwtechnische richtlijnen mestbassins". In de stallen zullen vloeistofkerende vloeren worden
aangebracht om bodemverontreiniging te voorkomen.
Voor wat betreft de mestproductie en mestafzet is de Meststoffenwet van toepassing. MINAS
(het Mineralen Aangifte Systeem is van kracht sinds 1998) stuurt de mineralenstromen op het

bedrijf zodanig dat aan- en afvoer van de mineralen (stikstof en fosfaat) met elkaar in
evenwicht is.
Voor het aanwenden van de mest op de percelen is het Besluit Gebruik Dierlijke Meststoffen
(BGDM) van toepassing. Hierin wordt onder andere bepaald in welke periode van het jaar, met
welke techniek mest kan worden aangewend. In 1991 is in Europees verband de Nitraatrichtlijn
vastgesteld welke tot doel heeft verontreiniging van grond- en oppervlaktewater met

stikstofverbindingen uit agrarische bronnen terug te dringen. De vertaling van de Nitraatrichtlijn
in het Nederlandse beleid wordt vormgegeven door MINAS in combinatie met een stelsel van

mestafzetovereenkomsten. Deze mestafzetovereenkomsten zullen, voor de mest die niet op
eigen grond kan worden afgezet, moeten worden afgesloten of met een mestverwerker of met
een grondeigenaar. Op deze wijze is het bedrijf grondgebonden.
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De meststoffenwet valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van landbouw,
Natuurbeheer en Visserij en deels onder het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer waarbij Bureau Heffingen in Assen de wet uitvoert. Het bedrijf
beschikt niet noemenswaardig over landbouwgrond. De mest wordt dus volledig afgezet bij
akkerbouwers in de directe omgeving en op overige landbouwgrond in Nederland. Hiermee en
met een goed mineralenbeheer op het bedrijf wordt aan- en afvoer van mineralen in evenwicht

gebracht.
Het bedrijf heeft gezorgd voor mestopslag voor een periode van minimaal 6 maanden.

Ten behoeve van de drinkwatervoorziening van de dieren en het reinigingswater zal er ca.
12.000 m3 water per jaar worden gebruikt. In een groot gedeelte van de drinkwatervoorziening
wordt voorzien door de aanvoer van natte bijproducten. Varkensvoer vanaf de voerfabriek heeft
normaal gesproken een droge stof percentage van 88%. De aangevoerde natte bijproducten

hebben een droge stof % van 18-24%. Doordat een gedeelte van het droge varkensvoer
vervangen wordt door bijproducten met daarbij al meer water hoeven de dieren minder

drinkwater te krijgen, omdat ze dit al via de bijproducten binnen krijgen. Op basis van de
huidige rantsoenen wordt er ongeveer 4.000 m3 water op jaarbasis gebruikt voor drink- en
reinigingswater.
De spuiwaterproductie neemt toe bij het gebruik van een combiwasser ten opzichte van een
biologische luchtwasser met denitrificatie. Dit houdt in dat er bij het MMA (390 m3) op jaarbasis

ongeveer 202 m3 meer spuiwater geproduceerd wordt dan bij het VKA (187,2 m3).
Het spuiwater wordt indien noodzakelijk naar een erkende inzamelaar van afvalstoffen
afgevoerd, conform de leafletvoorschriften.
In de gewenste situatie vindt er geen lozing van bedrijfsafvalwater plaats op of in de bodem, het

oppervlaktewater of de riolering. Niet verontreinigd hemelwater, afkomstig van daken en
verhardingen wordt geloosd op het oppervlaktewater.

Het regenwater van de erfverharding welke onder licht afschot ligt, infiltreert naast de
erfverharding rechtstreeks in de bodem. In het kader van de bewaking van de kwaliteit van het

oppervlaktewater worden in de bouw (daken en dakgoten) geen materialen toegepast die
uitlogen of uitspoelen (geen on

Tabel

behandelde zink of koperen goten, zacht PVC en bitumen.

18' Vergelijking van de alternatievenfactoren bodem, grondwater en afvalwater:
Huidige
VKA
MMA

situatie
Bodem
Grondwater
Oppervlaktewater
Spuiwater

0

+/-

0
0
0

+/+/-/-

+/+/+/-

De varianten hebben geen invloed op de bodem omdat alle processen in afgesloten ruimten

plaatsvinden en de mestopslagen mestdicht worden uitgevoerd. Daarnaast voldoen de
methoden van uitrijden van mest en spuiwater aan de wettelijke voorschriften.
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7.4 Geluid

De toegestane geluidsproductie op het terrein van de inrichting wordt bepaald middels een
toetsing aan de handreiking industrielawaai en vergunningverlening van oktober 1998. Voor wat
betreft de geluidemissies van aan- en afrijdend verkeer van en naar de inrichting wordt getoetst

aan de "februaricirculaire" (Min. VROM d.d. 29 februari 1996). Het rapport is als losse
bijgevoegd (zie bijlage 25).

De locatie ligt nabij een goede ontsluitingsweg, de Ganzestraat. Transportbewegingen zorgen
dus voor een minimale extra overlast op de omgeving.
In de gewenste bedrijfsvoering komen er voornamelijk in de dagperiode vrachtwagens naar het
bedrijf. In beperkte mate vindt deze plaats in de avond- en nachtperiode. Elke dag komen er
daarnaast personen en bestelwagens op het bedrijf.
Tussen de verschillende alternatieven (VKA, alternatief 1, MMA) zit nagenoeg geen verschiL.
De verschillende luchtwassers hebben geen verschillende geluidsproductie.
T abe119 V eraeiiii
r'kina ge Iui'd

Huidige

VKA

MMA

0
0

+/-

+/-

0

-

-

situatie
Werktijden
Ventilatoren
Activiteiten

Er is geen verschil in geluidsproductie van de verschillende luchtwassers bij de verschillende
alternatieven. Er is wel een toename ten opzichte van de huidige situatie.
Er zijn wel meer transportbewegingen nodig bij alle alternatieven ten opzichte van de huidige
situatie. Totaal gezien zit er bijna geen verschil tussen de alternatieven.

7.5 Transport (aan- en afvoer)

De toename van de verkeersintensiteit ten gevolge van de voorgenomen activiteit worden met
name veroorzaakt door de aan- en afvoer van voer, dieren en mest. Omdat meer spuiwater
vrijkomt bij het VKA zullen er bij dat alternatief meer transportbewegingen zijn.
Het aantal transportbewegingen is waarschijnlijk iets hoger bij het VKA. De biologische

luchtwasser heeft een iets grotere spuiwaterproduktie, maar de combiwasser heeft aanvoer van

zuur.
Tabel 20: Veraeliikina alternatieven transport:
Huidige

VKA

MMA

0

-

-

0
0

-

-

--

-

situatie
Personenauto
Bestelauto
Vrachtauto

I

7.6 Flora en Fauna

Er is geen verschil in omvang van de stal bij beide alternatieven. Het verschil in soort
luchtwasser heeft geen invloed op de flora- en fauna. Door het te bebouwen deel voor het
broedseizoen ongeschikt te maken (en te houden), wordt voorkomen dat er vogels zullen gaan
DLV Bouw, Milieu en Techniek BV MER HAGRICO VOF, Hapert

52

broeden. Wanneer de werkzaamheden buiten het broedseizoen plaatsvinden worden eveneens
geen nadelige effecten verwacht. Bij beide alternatieven zal hiermee rekening worden

gehouden.

7.7 Landschap

Plattegrond met de situering en omvang van het bedrijf en het terrein zijn uitgewerkt in de
concept milieutekening die als losse bijlage is bijgevoegd. De gewenste uitbreiding vindt plaats
in de nabijheid van reeds bestaande bebouwingen. Het bedrijf zal, waar nodig voorzien worden
van een erfbeplanting die passend is voor het landschap. Door inplanting en daardoor

inpassing van het bedrijf, hebben de alternatieven geen negatief effect op het
landschapsgebied. Er is geen verschil in het VKA of het MMA met betrekking tot inpassing in
het landschap. Bij alle alternatieven wordt dezelfde nieuwe stal gebouwd.

7.8 Indirecte mileueffecten

Door de schaalgrootte van het bedrijf kan er efficiënt worden gewerkt. Het aantal aan- en
afvoerbewegingen blijft beperkt. Het transport kan zeer efficiënt plaatsvinden. Er is altijd sprake
van volle vrachten, zowel voor de aanvoer van veevoer als voor de afvoer van varkens en mest.
Door deze werkwijze wordt de kans op insleep van veeziekten minimaaL. Dit zal gelden voor alle

alternatieven.

7.9 Dierwelzijn

Er is geen verschil in beschikbare ruimte.

7.10 Arbo-omstandigheden

De arbeidsomstandigheden in de stal zijn bij alle alternatieven nagenoeg gelijk. Wel dienen de
was
pakketten van de luchtwassers regelmatig gereinigd en gecontroleerd te worden op minder
optimale plaatsen (in de afvoerlucht). Daarnaast is de aanwezigheid van zuur op het bedrijf bij
een combiwasser altijd een reden om extra waakzaam te zijn.

7.11 Bedrijfsvoering
Het werken met luchtwassers vergt meer arbeid en controlewerkzaamheden die ingepast

moeten worden in de bedrijfsvoering. Er wordt gebruik gemaakt van meer techniek wat meer
kans geeft op storingen.

7.12 Energieverbruik en overige milieueffecten
Het voorkeursalternatief met de biologische luchtwasser geeft het laagste energieverbruik.

Door het gebruik van gecombineerde luchtwassers neemt het energieverbruik toe (zie bijlage

21). Dit wordt vooral veroorzaakt door de extra weerstand van de luchtwasser waardoor de
ventilatielucht geblazen moet worden en voor de rest door extra pompjes. Daarnaast wordt de
weerstand bij de combiwasser door het toepassen van een extra waspakket in het MMA nog
extra verhoogd.
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Tabel 21' Vergelijking van de verbruiken luchtwasser'

nulsituatie
Elektriciteitsverbruik (kWh) per
jaar voor luchtwasser

VKA

MMA

0

115.000

165.000

luchtwassers in m'/jaar
Zuurverbruik luchtwassers in

0

3.800

1.900

liters/jaar

0

0

16.100

0

540'

390

Extra waterverbruik door

M' spuiwaterproduktie per iaar
..
* meI. demtrificatie

7.13 Kosten per alternatief
Door het gebruik van luchtwassers nemen de kosten toe. Met name de kosten van een

gecombineerde luchtwasser. Dit wordt veroorzaakt door de extra investering voor de
luchtwasser zelf en door de hogere jaarlijkse variabele kosten.
Tabel 22: Vergelijking van de kosten luchtwassers van de alternatieven

nulsituatie

VKA

MMA

Luchtwassers

€ 0,00

€ 180.000

€ 250.000

Extra Jaarkosten:
Rente, afschrijving en

€ 0,00

€ 32.500

€ 45000

€ 0,00
€ 0,00

€ 22.500
€ 55.000

€ 31.000
€ 76.000

onderhoud
Variabele kosten: elektr., zuur,
water, afzet spuiwater, arbeid

Totaal extra jaarkosten

Kosten per vleesvarken per jaar

OLV Bouw, Milieu en Techniek BV MER HAGRICO VOF, Hapert

€ 9,15

€ 12,65

54

8 OVERZICHT VERGELIJKING VAN DE ALTERNATIEVEN
Tabe 123 : samenvattlnÇl verÇleI'X
i InÇl a ternatieven
Huidige

situatie
720

Onderdeel/kenmerk

vleesvarkens

VKA

MMA

BB97-07-056V2 +

BB97-07-056V2 +

BB96-10-042V1

BWL2006.14

TR

Geur

0

-

-

Ammoniak (dubbel GL)
Fijn stof

0

+/-

+

0

Bodem/grondwater
afvalwater

0

+/+/-

0

+/+/--

Geluid

0

-

-

Transport

0

-

-

Flora en fauna

0

+/-

Landschap

0

+/-

+/+/-

Dierwelzijn

0
0
0
0

+

+

-

-/-

+/-

-

Energ ieverbru i kid ierplaats

Arbo-omstandigheden
Bedrijfsvoering
Investering / dierplaats
Jaarkosten / dierplaats

-

+/-

-

0

-

--

0

-

--

Samenvatting vergelijking van de alternatieven
De huidige situatie (referentie)
In vergelijking met de huidige situatie zal er in alle gevallen een toename op de locatie zijn van

geuruitstoot. Wanneer de normen uit de RA V worden aangehouden is er eveneens een
toename van ammoniak. De feitelijke ammoniakemissie c.q. depositie zal door het
dubbelgroenlabel gelijk blijven aan de huidige situatie. De extra energie is onder andere nodig
vanwege het extra energieverbruik voor de luchtwassing. Daarnaast zal door extra activiteit het
aantal transporten en de geluidsproductie toenemen.
De voorgenomen activiteit (V

KA)

. De berekende ammoniakuitstoot neemt op de locatie toe met 4200 kg. De feitelijke
ammoniakuitstoot blijft gelijk rekening houdend met een dubbel emissie-arm systeem.
Er wordt voldaan aan de afstanden welke zijn gesteld in de WsV.
. De geuruitstoot neemt toe als ook de geluidsproductie en het transport. Alle waardes

blijven echter binnen de geldende wettelijke kaders.
I

Het meest mileuvriendelijk alternatief (MMA)
In vergelijking met het VKA zijn de volgende zaken positief:

i

. De berekende ammoniakuitstoot neemt op de locatie toe met 1380 kg in plaats van 4200

I

kilogram. De feitelijke ammoniakuitstoot neemt af met 900 kg ten opzichte van het VKA.
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De volgende zaken zijn negatief:
. Energie per dierplaats neemt toe door extra elektraverbruik.
. Bedrijfsvoering wordt moeilijker door extra techniek.

. Arbo omstandigheden worden slechter door gebruik van zuur in de bedrijfsvoering.
. Jaarkosten nemen extra toe doordat er extra geïnvesteerd moet worden in

luchtwascapaciteit en meer kosten gemaakt moeten worden voor energie, extra
zuurverbruik en afzet spuiwater.

Conclusie
Uit de gekozen alternatieven is er niet één alternatief dat op alle aspecten het meest gunstig
scoort. Een biologische luchtwasser gecombineerd met een ander Groen Label syteem geeft
een goed resultaat wat betreft ammoniakreductie. Tevens wordt voldaan aan de WsV.
Het toepassen van een combiwasser scoort positief op ammoniakuitstoot, echter deze scoort
negatief op de kostprijs en elektraverbruik. Onder de huidige geurwetgeving is er geen verschil
tussen de combiwasser en de biologische luchtwasser. Bij toepassing van de nieuwe geurwet

WvG scoort de combiwasser beter.
Financieel gezien vergt MMA met een gecombineerde wasser een dusdanige investering en
bijkomende jaarkosten dat dit alternatief financieel niet verantwoord is in relatie tot de te
bereiken voordelen voor omgeving. Zeker gezien het extra energieverbruik en toepassen van
agressief zuur wat noodzakelijk is.

Samengevat is aangetoond dat het gekozen voorkeursalternatief op basis van bovenstaande
afwegingen verantwoord en voldoende onderbouwd is.
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Leemten in informatie
De huidige stand van zaken met betrekking tot luchtwassers is meegenomen. Het is niet

bekend of door middel van aanpassingen het rendement verbeterd en het spuiwater en
elektraverbruik verminderd kan worden.

De gemeente Bladel beraadt zich - in overleg met de Provincie - over de vraag welke
consequenties de vernietiging van het besluit van Provinciale Staten mogelijk heeft voor het
bestemmingsplan Kempisch Bedrijvenpark. Het openbaar lichaam Kempisch Bedrijvenpark
beraadt zich over de consequenties die de uitspraak van de Raad van State heeft voor de start
van de aanleg van het Kempisch Bedrijvenpark, die in 2008 was voorzien. Onduidelijk is nog of
en wanneer het Kempisch Bedrijvenpark zal worden gerealiseerd.
Met betrekking tot het aanwijzen van kwetsbare gebieden in het kader van de WA

V zijn de

kaarten nog niet definitief vastgesteld.

In een uitspraak van de raad van state 200800289/1 zag de voorzitter van de Raad van State
aanleiding om bij wijze van voorlopig voorziening het bestreden besluit te schorsen, en

daarmee is het Toetsingskader voor ammoniak rondom natura 2000 gebieden voorlopig niet
van toepassing.
Provincie Noord Brabant is nu nog bezig zich te beraden op de gevolgen van de uitspraak.
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Bijlage 1: Woordenlijst
Ammoniakdepositie
Depositie van potentieel zuur, afkomstig van ammoniak, gemeten in mol per hectare per jaar.

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

AMvB-Huisvesting (Besluit ammoniak en huisvesting)
In dit besluit zijn regels opgenomen ter beperking van de ammoniakemissie uit
huisvestingsystemen van veehouderij bedrijven. Per diersoort zijn maximale

ammoniakuitstootnormen gesteld.

Bestemmingsplan
Een gemeentelijk plan voor een deel van de gemeente en bindend voor de burgers, waar de
ruimtelijke kaders zijn vastgelegd.

Bouwblok
In bestemmingsplan vastgelegd bouwblok waarbinnen een bedrijf met inachtneming van de
regels gebouwen kan oprichten

Ecologische verbindingszone
Groene zone die de Ecologische gebieden met elkaar verbind zodat uitwisseling tussen
leefgebieden mogelijk is.

Habitatrichtlijn
De Habitatrichtlijn richt zich op de biologische diversiteit door instandhouding van natuurlijke
habitats en wilde flora en fauna na te streven. Centraal staat daarbij het behoud en herstel van
deze natuurlijke habitats en wilde dier- en plantensoorten van communautair belang. Hiervoor
wordt een Europees ecologisch netwerk gevormd door middel van de aanwijzing van speciale
beschermingszones. Daarnaast regelt de Habitatrichtlijn ook soortenbescherming.

IPPC-richtlijn
Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1999 betreffende de geïntegreerde preventie
en bestrijding van verontreiniging, PbEG L257.

(Integrated Prevention Pollution and Control).

Luchtwasser
Technische maatregel om lucht te wassen met zuur of met behulp van bacteriën en daarmee
de emissie van o.a. ammoniak te reduceren

Milieueffectrapportage
Een wettelijk vereist rapport waarin voordat een bepaald project wordt uitgevoerd de effecten
van de activiteit voor het milieu worden berekend en beschreven
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Reconstructiewet
Wettelijk kader voor de herinrichting van het landelijke gebied (met name zandgebied).

Regeling ammoniak en veehouderij
Regeling waarin de ammoniakemissiefactoren per dier zijn opgenomen.
Regeling geurhinder en veehouderij

Regeling waarin de geur-emissiefacoren per dier zijn opgenomen.

Spuiwater
Afvalwater dat vrijkomt bij het wassen van lucht met een luchtwasser.

Streekplan
Een door de provincie opgesteld plan waarin de toekomstige ontwikkeling met betrekking tot
het ruimtegebruik in de provincie is aangegeven

Vermesting
In bepaalde delen van Nederland wordt door de intensieve veehouderij zoveel mest
geproduceerd en over het land uitgereden, dat de omgeving te rijk aan voedingsstoffen uit de
mest wordt. Dit geldt voor de bodem, het oppervlaktewater en het grondwater.

Verzuring
Het zuur worden van de bodem en oppervlaktewater. Vooral door de verzurende stoffen
afkomstig van industrie, elektriciteitscentrales, verkeer en landbouw.

Vogelrichtlijn
De Vogelrichtlijn heeft tot doel alle in het wild levende vogelsoorten in stand te houden. Het
gaat niet alleen om de vogels zelf, maar ook om hun eieren, nesten en leefgebieden die
voorkomen op het Europese grondgebied van de lidstaten.

V-stacks-vergunningen
Berekeningsprogramma voor het berekenen van geurbelasting op geurgevoelige objecten.

Welzijnsbesluit
Welzijnswetgeving voor dieren waar eisen gesteld worden over oppervlaktematen, vloersoorten
maar ook verzorging van en ingrepen bij de dieren.

Wet Ammoniak en veehouderij
Deze wet is gericht op een ammoniakemissiebeleid, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen
bedrijven binnen en buiten de 250 meter van een kwetsbaar gebied.

Wet Geurhinder veehouderijen

Hierin zijn regels opgenomen inzake geurhinder vanwege tot veehouderijen behorende
dierenverblijven.
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Bijlage 2: Referenties
- AMvB-Huisvesting
- Berekeningsmethode voor de emissie van fijn stof uit de landbouw (Alterra-rapport 682,
2002)
- Besluit luchtkwaliteit 2005
- Flora en Fauna wet
- Geuremissie uit de veehouderij (rapport IMAG 2001-14, 2001)
- Geuremissie uit de veehouderij 11 (rapport IMAG 2002-09, 2002)
- Handboek Varkenshouderij (Animal Science Group/Praktijkonderzoek)
IPPC-richtlijn
- KWIN Veehouderij (Animal Science Group/Praktijkonderzoek)

- Natuurbeschermingswet
- Normen klimaatinstellingen van Klimaatplatform varkenshouderij versie juni 2006
- Nota Natuur- en Landschapsbeheer

- Nota Ruimte (2004)
- Opties voor reductie van fijn stof emissie uit de veehouderij (Agrotechnologie & Food
Innovations, Rapport 289, december 2004)
- Praktijkrapport 31, praktijkcentrum Sterksel, augustus 2004
- Rapport SGS environmental services nr EZl06/1861, (1 september 2006)
- Regeling Ammoniak en Veehouderij 26 oktober 2006

- Regeling geurhinder en veehouderij 8 december 2006
- Stimuleringsplan Natuur, Bos en Landschap
- Welzijnswet

- Wet Ammoniak en veehouderij
- Wet Milieubeheer
- Wet geurhinder en veehouderij
- Stallucht en planten, Instituut voor Plantenziektekundig Onderzoek 1981; Effecten van
ammoniak op planten in de directe omgeving van stallen: update van een risicoschatting,
AB-rapport 72, P.H.B, de Visser en U. van Eerden 1996

V-stacks vergunningen, gebruikershandleiding SenterNovem
Agro stacks vergunningen
Nota gebiedsgericht geurbeleid gemeente Gemert-Bakel

Nota geluid Gemert-Bakel
Ontwikkelplan De Rips
Beeldkwaliteitplan De Rips
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Bijlage 3: Afkortingen
ALARA
AMvB
BAT

As Low As Reasonable Achievable

BEES

Besluit Emissie Eisen Stookinstallaties

BGDM
BOM

Besluit Gebruik Dierlijke Meststoffen

Bref

Best reference

CO,
EHS

Kooldioxide
Ecologische Hoofdstructuur
Groen Label
Integrated Pollution, Prevention and Control
Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

GL
IPPC
LNV

Algemene Maatregel van Bestuur
Best Available Technic

Bouwblok op Maat

LOG
LW
MER
MINAS

Landbouwontwikkelingsgebied
Luchtwasser

MMA

Meest Milieuvriendelijke Alternatief
Milieu- en Natuurplanbureau

MNP

Milieu Effect Rapportage
M ineralenaang iftesysteem

NB

Stikstof
Natuurbescherming

NH3

Ammoniak

ObsWMB

ontwerpbeschikking Wet Milieubeheer
Odeur Units

N

OU
pH

Zuurgraad

Rgv

Regeling geurhinder en veehouderij

RAV

SPF

Regeling Ammoniak en Veehouderij
Ruimtelijke Hoofdstructuur
Regeling Stank en Veehouderij
Specific Pathogeen Free

VKA

Voorkeursalternatief

VROM
WAV

Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu

RHS
RSV

Wgv
WMB

Wet Ammoniak en Veehouderij
Wet geurhinder veehouderijen
Wet Milieubeheer
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Bijlage 4: Ligging bedrijf
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Bijlage 5: Bouwblok
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Bijlage 6: WAV kwetsbare gebieden
I: ~
'i . '.ri."

.t:iN...
;~I J

,,~.,
ii
.. L ",' ,',
8i~cI.1
c~
Ji

,ç~ i

I

¡;~C"'.'~"¿. ", 'I~
.,,,~, . .~. ,

'l

1*'

r.

': ,-., '!

',~

legonda

1!

.4.~'

i~"Æ ~.j::.~ ,- J'

"~i

rictntingebi.deri

-'i

iol

," '" 'l'$
~.l
!j .,

o Gemeemegrenzen

. L

f( , -: :-:--

-lt t

~7,

!(,~i!

,
i 1:1 ~' ,.f '"

." I

.'ilipert

o 1000m.ione
D 1500m,lQO'"
E1'Q",bied (kWE!$bililr)

_ Agebi,d (zeoer kwestbii~r?

~ NMuurb~scl'ermingswe gebied

r,,t 1 'j

-....I;;

CJ Top2~r.st",r

.1

J AB.zone 250m
Azon", 2.50m

4
'i

:..I '!.
)1"

ii~l~l
ii

.j .1

I

,

t: Habii31ritilijn

~ \.gelrictnlijri
o NaiiQn¡¡ park

, ;~~:T.

h J
,~,;'

I

."

~'. ,~~

,
.,

,
,. ""

",..'¡~-r,~

~ ".r

A

J.;; ..
;,

,.t

'-:

'"
~";~

,.

l~Y

r' ,F

#!" '!..,'

4,1!1

:"

:" E:

.

.~.",

~~;

r'L ,."".

'DO m

t~ :~

.,!:~

I i Ir ~ I

fp.i.

ife:
IJ

.;i
~ . '~l

. .fi'P ..

K ,;

,

¡O"

~l""j;'
"V.~
:..

"

t'

""

.

DLV Bouw, Milieu en Techniek BV

/'

~ L

MER HAGRICO VOF, Hapert

RI r; .:b,""
11.9.2000

pi

64

Bijlage 7: Ontwerpkaart WAV provincie Noord-Brabant
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Zeer kwetsbare gebieden

Aanvullende informatie

-
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! - - - -I' Provinciegrens
o Reconslructiegebieden

250 m zone Wov-gebieden
i

I Te vervallen Wav-gebieden
A-gebieden (1 )

B-gebieden (i)

.

N

Veehouderijbedrijven (2)

A

landbouwontwikkelingsgebieden (3)
Verwevingsgebieden (3)

o

2

== ".'n

(1) bron: KweisborA gebieden Wet ammoniok en veehouderij, ReconstrucTie- en ,,,blod'plonnen, 2005
12) Bron: Be,tond Veehouderij Bedrijven, 1 ¡lJli 2007
(3) Bron: Inle9-010 Zonering, Recon'lrlJc~e- cn Gebiedspionnen, 2005
Topogrofische ondergrond: CoPyri9ht 2006 Dienst voor het kado,ter en de openbare regi'ters, Apeldoorn
Tek.nr. 24.979, oktober 2007 blJrceu GEO
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Bijlage 8: Kempenland-West
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Bijlage 9: Detailkaart Streekplan
Lf!gend..

o Top2~raster
Gem".-e~l'ien 2001

Groene en Jlr.rische HootdstNctlJur

_ Natuurparel
- Overige bos- ..n r.uurgebied
_ Leefgebi"d kwetsbilre soorten
Leefgeb¡"'d $11\U,e..l..og",ls

Natuun¡ntwikkelingsgebied
_ Leefgf!bieo: dassf!n

'ierpertiegebied
RNLE-lindsch¡¡psdeel
AHS o..erig
GHS in combinatie met water

-0" ..""~~i

Oiieng bos. en natuurebied
1: Regioo31" natl/f. ..11 l;¡dsch¡¡pseen

=

o 1 km

Rl r. .-~"
24-8.2OD&

t'

*'
lNiii

I

DLV Bouw, Milieu en Techniek BV

MER HAGRICO VOF, Hapert

67

Integrale Zonering

Bijlage 10:
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Aagrostacks bestaande depositie

Bijlage 11:

Naam van de berekening: bestaand
Gemaakt op: 20-03-2008 10:32:46
Zwaartepunt X: 146,200 Y: 374,700

Cluster naam: Hagrico
Berekende ruwheid: 0,36 m

Emissie Punten:
BronlD

Uittr. snelheid

Varkensstal

4,00

Gevoelige locaties.

Volanummer
1

2

Naam

X coordinaat

Y coordinaat

Kempenland West
kwetsb. geb beerze

144868
145509

375845
374217

Depositie
2,96
8,90

Details van Emissie Punt:

379700
379195
378690
378185
377680
377175
376670
376165
375660
375155
374649
374144
373639
373134
372629
372124
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371114
370609
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Aagrostacks VKA feitelijke depositie

Bijlage 12:

Naam van de berekening: VKA feitelijjk
Gemaakt op: 20-03-2008 10:02:57
Zwaartepunt X: 146,200 Y: 374,600

Cluster naam: Hagrico
Berekende ruwheid: 0,36 m

Emissie Punten:
BronlD

Uiltr. snelheid

Varkensstal

0,96

Gevoelige locaties.

Volonummer

Naam

X coordinaat

Y coordinaat

1

Kempenland West
kwetsb. qeb beerze

144868
145509

375845
374217

2

Depositie
2,96
11,55

Details van Emissie Punt: Varkensstal (185)

Vol nr. Code T e Aantal Emissie
1 03.2.7.1.1 vleesvarkens 6000 0.3
379600
379095
378590
378085
377580
377075
376570
376065
375560
375055
374549
374044
373539
373034
372529
372024
371519
371014
370509
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Aagrostacks VKA depositie volgens RAV

Bijlage 13:

Naam van de berekening: vka volgens rav
Gemaakt op: 20-03-2008 9:31 :51
Zwaartepunt X: 146,200 Y: 374,600

Cluster naam: Hagrico
Berekende ruwheid: 0,36 m

Emissie Punten:
BronlD

Uiltr. snelheid

Varkensstal

0,96

Gevoelige locaties'

Volonummer
1

2

379600
379095
378590
378085
377580
377075
376570
376065
375560
375055
374549
374044
373539
373034
372529
372024
371519
371014
370509
370004

Naam

X coordinaat

Y coordinaat

Kempenland West
kwetsb. oeb beerze

144868
145509

375845
374217
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Aagrostacks MMA combiwasser volgens RAV

Bijlage 14:

Naam van de berekening: MMA combiwasser volgens rav
Gemaakt op: 20-03-2008 9:14:33
Zwaartepunt X: 146,200 Y: 374,600

Cluster naam: Hagrico
Berekende ruwheid: 0,36 m

Emissie Punten:
BronlD

Uittr. snelheid

Varkensstal

1,34

Emissie

3180

Gevoelige locaties'

Volqnummer

Naam

X coordinaat

Y coordinaat

1

Kempenland West
kwetsb. qeb beerze

144868
145509

375845
374217

2

379600
379095
378590
378085
377580
377075
376570
376065
375560
375055
374549
374044
373539
373034
372529
372024
371519
371014
370509
370004
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Aagrostacks MMA feitelijke depositie

Bijlage 15:
03.2.7.1.1 +

03.2.15.1.2
Naam van de berekening: MMA feitelijk depositie (85% reduktie van 1)
Gemaakt op: 19-03-2008 16:14:46
Zwaartepunt X: 146,200 Y: 374,600

Cluster naam: Hagrico
Berekende ruwheid: 0,36 m

Emissie Punten:
BronlD

Uiltr. snelheid

Varkensstal

1,34

Gevoelige locaties.

Volanummer
1

2

379600
379095
378590
378085
377580
377075
376570
376065
375560
375055
374549
374044
373539
373034
372529
372024
371519
371014
370509
370004

Naam

X coordinaat

Y coordinaat

Kempenland West
kwetsb. (¡eb beerze

144868
145509

375845
374217
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Geurbelasting VKA

Bijlage 16:

Naam van de berekening: Hagrico VKA

Gemaakt op: 13-03-2008 12: 00: 47
Rekentijd: 0:00:11
Naam van het bedrijf: Rotten ongenummerd Hapert, Hagrico
Berekende ruwheid: 0,410 m
Meteo station: Eindhoven

Brongegevens :
Gem. eb. hoc te

Vol or. BronlO

Luchtwasser stal

EP Uittr. snelh.

6,5

0,96

Geur gevoelige locaties'

Volanummer

GGUD

Xcoordinaat

Ycoordinaat

2
3

Ganzestraat 42a

146323

Ganzestraat 38

146 179

4

Ganzestraat 44

5

Ganzestraat 31
Ganzestraat 31 a

146332
146345
146357
146248
145880
145845
145804
145755
146357

374589
374885
374570
374670
374654
374876
374982
374951
374947
374945
374544
374917
375012
375052
374921
375043
374522
374486
374493
375019
375012
375006
375000

6
7

Ganzestraat 27a

8

Het Kaar 20
Het Kaar 34
Het Kaar 38
Het Kaar 44

9
10
11

Ganzestraat 46

12
13
14
15
16
17
18
19

Ganzestraat 48

20

Ganzestraat 48a

21

Het kaar

22
23
24

Ganzestraat 36a
Ganzestraat 32a
Ganzestraat 30b
Ganzestraat 25
Ganzestraat 32
Ganzestraat 33

4

Het kaar 10
Het kaar 12
Het kaar 16

146 159

146071
146039
146 198

146047
146393
146322
146336
145928
145917
145909
145899

Geurnorm
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
2,00
2,00
2,00
2,00
14,00
14,00
2,00
2,00
14,00
2,00
14,00
14,00
14,00
2,00
2,00
2,00
2,00

Geurbelastinçi
23,00
8,65

20,18
16,33
15,49
8,49
4,07
4,09
3,78
3,27
14,71
7,28
4,08
3,55
7,04
3,65
10,72
16,36
14,58
3,70
3,72
3,84
3,85

Berekening diameter en uittreesnelheid:
6000 vleesvarkens x 60 = 360.000 m3 : 30.000 = 12 modules
3.0 x 1.5 x 12 = 54 m2 uitstroomopening (omgerekende diameter = is 8.29 m2)
6000 x (gemiddeld ventilatiedebiet) 31 m3 = 186000: 3600 = 51,67/sec: 54 = 0,96 m / sec

I
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Geurbelasting VKA verhoogde uittreesnelheid

Bijlage 17:

Naam van de berekening: nieuw EP Uittreesnelheid 7,5
Gemaakt op: 13-03-2008 12:05:50

Rekentijd: 0: 00: 08

Naam van het bedrij f: Rotten ongenummerd Hapert, Hagrico

Berekende ruwheid: 0,410 m
Meteo station: Eindhoven

Brongegevens :
Gem. eb. hoc te

Vol nr. BronlD

1 Luchtwasser stal

EP Uittr. snelh.

6,5

7,50

Geur gevoelige locaties.

Volanummer

GGUD

Xcoordinaat

Ycoordinaat

2
3
4
5

Ganzestraat 42a

146323

Ganzestraat 38
Ganzestraat 44

146 179

374589
374885
374570
374670
374654
374876
374982
374951
374947
374945
374544
374917

6

Ganzestraat 31
Ganzestraat 31 a

7

Ganzestraat 27a

8

Het Kaar 20
Het Kaar 34
Het Kaar 38

9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19

Het Kaar

44

Ganzestraat 46

Ganzestraat 36a
Ganzestraat 32a
Ganzestraat 30b
Ganzestraat 25
Ganzestraat 32
Ganzestraat 33

Ganzestraat 48

20

Ganzestraat 48a

21

Het kaar4

22
23
24

Het kaar 10
Het kaar 12
Het kaar 16

146332
146345
146357
146248
145880
145845
145804
145755
146357
146159
146071
146039
146198
146047
146393
146322
146336
145928
145917
145909
145899

375 012

375052
374921
375043
374522
374486
374493
375019
375012
375 006

375000

DLV Bouw, Milieu en Techniek BV MER HAGRICO VOF, Hapert

Geurnorm
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
2,00
2,00
2,00
2,00
14,00
14,00
2,00
2,00
14,00
2,00
14,00
14,00
14,00
2,00
2,00
2,00
2,00

Geurbelastina
9,53
4,72
8,32
8,30
7,25
4,57
1,20
1,35
1,25
1,08
5,99
3,84
1,64
1,18
4,04
1,26
3,95
5,32
5,03
1,11

1,15
1,21

1,26

76

37500

Rottn ongenummerd Hapert Hagrico

375100

~"

37_

37_

~
&ÔÔø

Ö¡ô ö

YJ74l

374100

~

.

31460

~~

31450

374400
145100

o U
"""

14590

"'00

146100

146200

""'"

""00

14650

X

DLV Bouw, Milieu en Techniek BV

MER HAGRICO VOF, Hapert

77

Bijlage 18:

Geurbelasting MMA

Naam van de berekening: hagrico Combiwasser
Gemaakt op: 13-03-2008 16:37:17
Rekentijd: 0:00:14
Naam van het bedrij f: Rotten ongenummerd Hapert, Hagrico

Berekende ruwheid: 0,410 m
Meteo station: Eindhoven

Brongegevens :
Vol nr. BronlD

Gem. eb. hOD te

1 Luchtwasser stal

Geur gevoelige locaties.
VOIQnummer GGUD
2
Ganzestraat 42a
3
Ganzestraat 38
4
Ganzestraat 44
5
Ganzestraat 31
6
Ganzestraat 31 a
7

Ganzestraat 27a

8
9
10

Het Kaar 20
Het Kaar 34
Het Kaar 38
Het Kaar 44

11

12
13
14
15
16
17
18
19

Ganzestraat 46

Ganzestraat 36a
Ganzestraat 32a
Ganzestraat 30b
Ganzestraat 25
Ganzestraat 32
Ganzestraat 33

Ganzestraat 48

20

Ganzestraat 48a

21

Het kaar4

22
23
24

Het kaar 10
Het kaar 12
Het kaar 16

EP Uittr. snelh.

6,5

Xcoordinaat

Ycoordinaat

146323
146179
146332
146345
146357
146248
145880
145845
145804
145755
146357

374589
374885
374570
374670
374654
374876
374982
374951
374947
374945
374544
374917
375012
375052
374921
375043
374522
374486
374493
375019
375012
375006
375000

146 159

146071
146039
146 198

146047
146393
146322
146336
145928
145917
145909
145899

1,34

Geurnorm
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
2,00
2,00
2,00
2,00
14,00
14,00
2,00
2,00
14,00
2,00
14,00
14,00
14,00
2,00
2,00
2,00
2,00

GeurbelastinQ
16,01

6,05
14,10
11,36
10,78
5,94
2,84
2,87
2,65
2,31
10,30
5,10
2,86
2,47
4,94
2,56
7,49
11,45
10,20
2,60
2,62
2,69
2,72

Berekening diameter en uittreesnelheid:
6000 vleesvarkens x 60 = 360.000 m3 : 15.000 = 24 modules
240 x 1.5 x 1.075 = 38.7 m2 uitstroomopening (omgerekende diameter = is 7.02 m2)
6000 x (gemiddeld ventilatiedebiet) 31 m3 = 186000: 3600 = 51,67/sec: 38.7 = 1.34 m / sec
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Bijlage 19:
Geurbelasting Huidige situatie
Naam van de berekening: Rotten ongenummerd 720 mve
Gemaakt op: 19-03-2008 15:16:52
Rekentijd: 0:00:09
Naam van het bedrij f: Rotten ongenummerd Hapert, Hagrico
Berekende ruwheid: 0,460 m
Meteo station: Eindhoven
Gem. eb. hoc te

EP Uittr. snelh.

3,7

Geur gevoelige locaties'
Voinnummer GGLID
2
Ganzestraat 42a

Xcoordinaat

Ycoordinaat

146323

374589
374885
374570
374670
374654
374876
374982
374951
374947
374945
374544
374917
375012
375052
374921
375043
374522
374486
374493
375019
375012
375006
375000

3

Ganzestraat 38

146 179

4

Ganzestraat 44

5

Ganzestraat 31
Ganzestraat 31 a

146332
146345
146357
146248
145880
145845
145804
145755
146357

6
7
8
9
10
11

Ganzestraat 27a
Het Kaar 20
Het Kaar 34
Het Kaar 38
Het Kaar 44

12
13
14
15
16
17
18
19

Ganzestraat 46

20

Ganzestraat 48a

21

Het kaar

22
23
24

Ganzestraat 36a
Ganzestraat 32a
Ganzestraat 30b
Ganzestraat 25
Ganzestraat 32
Ganzestraat 33

Ganzestraat 48
4

Het kaar 10
Het kaar 12
Het kaar 16

146 159

146071
146039
146198
146047
146393
146322
146336
145928
145917
145909
145899

DLV Bouw, Milieu en Techniek BV MER HAGRICO VOF, Hapert

4,00

Geurnorm
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
2,00
2,00
2,00
2,00
14,00
14,00
2,00
2,00
14,00
2,00
14,00
14,00
14,00
2,00
2,00
2,00
2,00

Geurbelastina
3,58
4,23
3,02
5,57
4,53
5,40
1,14
1,03
0,83
0,70
2,31
3,32
1,59
1,30
3,49
1,34
1,85
1,88
1,87
1,28
1,23
1,23
1,20
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Bijlage 20:

Voerrantsoen

Berekening verbruik aan bijprodukten:

Capaciteit stal

6000 vleesvarkensplaatsen
95%

Bezettngsgraad
Aantal ronden per jaar

3

Groeitraject
Voederconversie

25 kg - 117 kg (92 kg geslacht gewicht) = 92 kg

Vervangings % in de Ds

80%
25%
88%

2,6 kg voer lkg groei

Ds-gehalte van de eindbrij

Ds - gehalte droogvoer

Totaal verbruik op basis van droogvoer:
6000 x 0.95 x 3.0 x 2,6 X 92 = 4000 ton droogvoer op jaarbasis
= 4000 x 0,88 = 3600 ton drogestofperjaar.

Hiervan is 20 % bestemd voor droogvoer: 3600 x 0,2 = 720 ton droge stof

Dit is 720 : 0,88 = 820 ton droogvoer
Van de totale hoeveelheid brij die wordt vervoerd is 25 % drogestof ,zijnde 3600 ton.
De totale hoeveelheid brij die moet worden aangemaakt is 3600 : 0,25 = 14.400 ton.
Hiervan is 820 ton aan drogvoer (mengvoer ),de rest 13.580 ,is voor de bijprodukten en
eventueel toegevoegd water. Op dit bedrijfwordt derhalve maximaal 13.500 to aan
bijprodukten vervoerd.

DLV Bouw, Milieu en Techniek BV
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m3

m' lucht

-

-

-

onderhoud
€
Variabele kosten:
Elektr. Zuur, water,
afzet souiw, arbeid €

Totaal extra
iaarkosten

80

35

Per
vleesvarken

DLV Bouw, Milieu en Techniek BV MER HAGRICO VOF, Hapert

€

-

57.600

-

25.200

-

25.200

situatie

Bestaande

55.000

22.500

32.500

180.000

360.000

187,2

-

3.800

210.000
115.000
325.000

VKA

82

9,17

3,75

5,42

30

60

0,09

0,63

35
19,2
54,2

Per vleesvarken

Extra kosten en verbruik luchtwassers

LW
€
Extra jaarkosten:
rente, afschrijving+

Aanschafkosten

m3

Itr

m3

kW
kW
kW

zuur
soui

LW

Extra waterverbruik

electra LW
electra totaal

electra

Bijlage 21:

76.000

31.000

45000

250.000

360.000

1.900
16.100
390

210.000
165.000
375.000

MMA

12,67

5,17

7,5

41,7

60

0,95
2,7
0,065

35
27,5
62,5

Per
vleesvarken

Bijlage 22:

Dimensionering VKA
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MILIEU

EN

PRODUKT

www.laka.nl

Noordermorssingel 7

LAKA~~~EU

7461 JP Rijssen (Holland)

Tel. 0548-514150
Fax. 0548-514052

Hermans
Ganzestraat 40

5527 JA Hapert

Rijssen,

1 mei 2007

Hierbij zenden wij U het DIMENSIONERINGSPLAN behorende bij Uw stal, waarvan de lucht wordt
behandelt door de T.AJ.N. luchtwasser geleverd door LAKA milieu BV te Rijssen.
Groen Label numer BB 96.10.042VIID 99.06.075
Stal

1

Het centrale luchtkanaal is bovenin of

naast de stal geplaatst hier wordt dan een T.AJ.N. luchtwasser

op aan gesloten.
Berekening luchtkanaal

6000 Vleesvarkens
o zeugen + biggen

60 m3/uur
200 m3/uur

o dragende zeugen
o gespeende biggen

150 m3/uur

o opfokzeugen

100 m3/uur

o dekberen

250 m3/uur

20 m3/uur

Maximale ventilatie in de stal 360000 m3/uur = 360.000 m3/uur
De maximale luchtsnelheid in het centraal

luchtkanaal mag niet boven 2,5 mis komen.

De maximale ventilatie bedraagt 360.000 m3/uur :;:;:;:;:; 100 m3/sec

Rekening houdend met een maximale luchtsnelheid van 2,5 mis zal het vrije doorstroomoppervlak van
het centraal

luchtkanaal groter of gelijk zijn aan 100 m3/sec : 2,5 mis =.40,0 m2

Door het aansluiten van de biologische luchtwasser T.AJ.N. van LAKA milieu BV te Rijssen wordt de
maximale ventilatie behoefte gehaald.
o stus luchtwassers 20.000 m3

12 stuks luchtwassers 30.000 m3

Indien de luchtwasser in het midden van het luchtkanaal staat dan kan de helft van de grote voor het
luchtkanaal worden gebruikt.

Op al onze offertes en met ons gesloten overeenkomsten en al onze leveranties zijn van toepassing onze ALGEMENE AANBIEDINGS., VERKOOp., LEVERINGSen BETAUNGSVOORWAARDEN, gedeponeerd Ier griffie van de Kamer van Koophandel te Enschede volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst, van al welke
voorwaarden steeds bij ons exemplaren op aanvraag beschikbaar zijn. Betaling binnen 14 dagen. K.v.K. Enschede nr.08143392. Leveringsvoorwaarden z.o.z.

MILIEU
PRODUKTEN

ww.laka.nl

Noordermorssingel 7
7461 JP Rijssen (Holland)

LAKA~~i.EU

Tel. 0548.514150
Fax. 0548-514052

Hermans
Ganzestraat 40
5527 JA Hapert

spuiwater debiet

reductie

in liter per dierplaats

denitrificatie

Totaal
spuiwater

per jaar

0. Gespeende biggen

192 liter
780 liter
990 liter
1095 liter
780 liter
1436 liter

60001 Vleesvarkens

0, zeugen + biggen
ol Guste en dragende zeugen

0. Opfokzeugen
o Dekberen

96,00%
96,00%
96,00%
96,00%
96,00%
96,00%

7,68
31,2
39,6
43,8
31,2
57,44

o liter
187.200 liter

o liter
o liter
o liter
o liter

**************

Totaal te verwachten spuiwater dit is een indikatie

187.200 liter

m 3 ventilatie
P/dier plaats
Pi Gespeende biggen
600P~ Vleesvarkens

04 zeugen + biggen
Õ~ Guste en dragende zeugen

PJ Opfokzeugen
,Dekberen

Totaal
ventilatie
20 m3
60 m3
200 m3
150 m3
100 m3
250 m3

o m3

360.000 m3
o m3
o m3
o m3
o m3
**********

360.000 m3

i

!

Op at onze offertes en met ons gesloten overeenkomsten en al onze leveranties zijn van toepassing onze ALGEMENE AANBIEDINGS-, VERKOOP-, LEVERINGSIe Enschede volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst, van al welke
voorwaarden steeds bij ons exemplaren op aanvraag beschikbaar zijn. Betaling binnen 14 dagen. K.v.K. Enschede nr.08143392. Leveringsvoorwaarden z.o.z.
en BETALINGSVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de Kamer van Koophandel

MILIEU
EN

Noordermorssingel 7

LAKA~~~EU

PRODUKT

www.laka.nl

7461 JP Rijssen (Holland)

Tel. 0548-514150
Fax. 0548-514052

Hermans
Ganzestraat 40
5527 JA Hapert

Rijssen, 1 mei 2007

Referentie: EB 07-071

Geachte heer/mevrouw,
Wij zenden u hierbij de offerte voor levering van een biologische luchtwasser. De door u verstrekte
maatvoering zijnde:

12 stuks luchtwasser cap 30.000 m3 lucht/uur
Afm. per unit Lengte 300 cm, breedte 150 cm, hoogte 460 cm.
12 stuks drukschakelaar voor beveilging en alarmering.
12 stuks aansluiting voor waswater 110 mmo

6 stuks cascade regelkleppen.

motorvermogen

0,05 kw

voltage

220 volt

Betonnen kelder niet in deze offerte opgenomen.
Deze volgens de door ons aangeleverde tekening met daarop aangegeven bouwmaten uitvoeren.

Langs de zuivering een ruimte van minimaal 110 cm maken.

Opstelling min 15 graden celcius ruimte temperatuur.
De wanddikte's en verdere constructie wordt niet door LAKA BV bepaald.

Afdekking bassin niet in de offerte meegenomen.
Bouwkundige voorschriften in acht nemen.

1 stuks vulpakket schuin 15 graden GN

totaal

29,00

m3

1 stuks vulpakket type BIOBLOK 100

totaal

27,20

m3

1 stuks vlotters voor niveau bassin aansluiting Vi" binnen of buitendraad.
Op al onze offertes en met ons geslolen overeenkomsten en al onze leveranties zijn van toepassing onze ALGEMENE AANBIEDtNGS~, VERKOOP., LEVERINGSen BETALINGSVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de Kamer van Koophandel te Enschede volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst, van al welke
voorwaarden steeds bij ons exemplaren op aanvraag beschikbaar zijn. Betaling binnen 14 dagen. K.v.K. Enschede nr.OB143392. Leveringsvoorwaarden z.o.z.
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3 stuks centrifugaalpompen.

Technische gegevens

capaciteit

115 m3/uur

Motorvermogen

9,2 kw

Voltage 400 volt
Materiaal pomp huis RVS

Totaal 3 stuks centrifugaalpompen met een totaal motorvermogen van 27,60 KW/uur.
1 stuks tanks voor melasse of een andere koolstofbron, inhoud 300 liter.

1 stuks doseerpompen.

Technische gegevens

capaciteit 4 liter/min
Motorvermogen 0,25 kw

Voltage 220 volt
Totaal 1 stuks doseerpompen met een totaal motorvermogen van 0,25 KW/uur.

1 stuks complete regelkast.

Technische gegevens
Opgenomen vermogen 0,3 kw/uur

Voltage ingang 220 volt
Alarmering luchtwasser zoals druk ventilatie en waswater

Bedrijfsuren pompen
Regeling cascadekleppen luchtwassers

Regeling ventilatie debiet
pH metingen waswater

De gehele installatie heeft een motorvermogen 28,45 KW/uur.
Het energie verbruik afhankelijk van:

Ventilatiesysteem

Ventilatiedebiet
Bezettingsgraad aantal dieren
Weerstand in afzuigsysteem

De wasser heeft een vaste weerstand

Op al onze offertes en met ons gesloten overeenkomsten en al onze leveranties zijn van toepassing onze ALGEMENE AANBIEDINGS., VERKOOP., LEVERINGSIe Enschede volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst, van al welke
en BETALINGSVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de Kamer van Koophandel
voorwaarden steeds bij ons exemplaren op aanvraag beschikbaar zijn. Betaling binnen 14 dagen. K.v.K. Enschede nr.08143392. Leveringsvoorwaarden z.o.z.
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Prijs totaal bovenstaande excl. Bff
Levering franco Nederland.

Eventuele hoogwerker die nodig is voor het plaatsen van units wordt niet door LAKA verzorgd.

Aansluitingen en aansturing voor ventilatoren wordt niet door ons verzorgd.
Aansluitingen van pompen en regelkasten wordt wel door ons verzorgd indien de stroom en water
aansluitingen binnen 5 meter van de luchtwasser zitten.
Afstand tussen luchtwasser, zuivering en PLC maximaal

10 meter.

De luchtwasser is zo berekend dat deze boven de waswatersectie staat.

De ondersteuningen van de luchtwasser zitten niet bij de calculatie in berekent.

Deze offerte is 2 maand geldig.
Levering volgens LAKA-verkoopsvoorwaarden.

Betaling:
* 6 weken voor levering/deellevering 85 % van de koopovereenkomst

* 14 dagen na levering/deellevering 15 % van de koopovereenkomst

Voor de betaling kan eventueel een bankgarantie afgegeven worden.

Hopende u hiermee een passende aanbieding te hebben gemaakt, zien wij uw opdracht met

belangstellng tegemoet.
Met vriendelijke groeten,
LAKA MIUEU BV

..- ~-

Op at onze offertes en met ons gesloten overeenkomsten en al onze leveranties zijn van toepassing onze ALGEMENE AANBIEDINGS-, VERKOOP., LEVERINGS.
en BETALINGSVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de Kamer van Koophandel
Ie Enschede volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst, van al welke
voorwaarden steeds bij ons exemplaren op aanvraag beschikbaar zijn. Betaling binnen 14 dagen. K.v.K. Enschede nr.OB143392. Leveringsvoorwaarden z.o.z.
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Biologische luchtwasser
Met gescheiden biologische was- en zuiveringsedie

lAoJo No
Groen label no. BB.96. 1 0.042V 1/099.06.075

v

Was sectie

centraal

n--

luchtkanaal

drukkamer

ventilator
kunststof
wand

kunststof
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35mm

35mm

aanvoer
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35mm
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. Biologische luchiwasser met gescheiden was- en zuivering

sectie

IA.J.N.
Groen Lobel no. BB. 96. i 0.042Vi /D99.06.075
Octrooi aangevroogd no.

.

.
.
.

.

101 2530

Geen vervuiling van de pakkettn

1 Maal per jaar preventief onderhoud en schoonmaken
Energie zuinig
Weinig onderhoud
Continu'ileit en goede werking gewaarborgd.

. Door open structuur van de vulpakketten in de was- en zuiveringsectie, is het bijna niet
mogelijk dat de vulpakketten verstopt raken en zodoende de te behandelen ventilatielucht
niet meer door de vulpakketten gedrukt of gezogen kan worden.

· Doordat er geen verstoppingen zijn, zijn er geen extra energie verliezen.
. Het nitrificatie proces vindt hoofdzakelijk plaats in de zuiveringsectie. Deze sectie is zo

geconstrueerd dat er bijna geen verstoppingen kunnen plaatsvinden. De vulpakketten hebben
een open structuur en zijn zelf reinigend.
. De stofdeeltjes in de ventilatielucht worden er vooraf uitgewassen. Deze worden afgevoerd

naar de wassectie en hierin door een oxidatieproces verwerkt zodat van de stofdelen er
weinig ove~bliift. 1 .ma?1 per ¡aar behoefd men het achtergebleven slib te verwijderen of af
te tappen uit de zuiveringsectie.
. Doordat de vulpakketten in zowel de wassectie als de zuiveringsectie bijna niet verstopt raken,

zijn de werkzaamheden aan de installatie minimaal en kan men door 1 maal per jaar met

een preventief onderhoud en schoonmaken volstaan.
. Doordat er bijna geen vervuiling en verstoppingen optreden in zowel de wassectie als de

zuiveringsectie is de continu'ileit van de installatie gewaarborgd.

(
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Biologische luchtwasser T.AJ.N.
Omschrjving Biologische Luchtwassysteem met een gescheiden wassectie en een
biologischesectie (waterzuivering).

Biologische luchtwassysteem voor varkensstallen die geheel voldoen aa door Groen Label gestelde
toelatingstoets. De beoordeling is door IMG-DLO verrcht onder projectnummer:
1999-01-06).
(Beoordeling luchtwassysteem IMG 53702.01 d.d.
GROEN LABEL No. BB.96.io.042VlID99.06.075

De biologisch luchtwassysteem voldoet aa de gestelde eis betreffende de reductie van de amoniakeduktie
met meer dan 70 % over langere tijd.
Hieraa is een onderhoudscontract tussen LAK milieu bv. en de gebruiker verbonden. Een onafhanelijke

inspectie zal hierop op een wilekeurg tijdstip controle verrchten. (Deze verplichting is op elk luchtwassysteerr
van toepassing.)

Dit door ons ontwikkelde luchtwassysteem is uniek, doordat deze met een gescheiden biologische- en wassectie
werkt. Hierdoor zijn er bijna geen verstoppingen van de vulpaketten in de luchtwasser, zodat de
betrouwbaarheid en de continuïteit over een veel langere termijn gewaarborgd is. . ,,.

Doordat er geen vervling optreedt, zijn er veel minder schoonmaa- en onderhoudskosten (1 maal per la"ir).
Bij het schoonmaken wordt de biologische werking van het vulpaket niet verstoord. Deze blijft in de
biologischesectie aanwezig.

OMSCHRING VAN HET LUCHTWASSYSTEEM
WASSECTIE (LUCHTWASSER)
De ventilatielucht wordt via een centrale afzuigsysteem, met behulp van een centraal gemonteerde ventilator,
naar het luchtwassyteem gedrt. Hier wordt eerst de vervilde lucht voorgewassen, zodat de stofdelen naar de
biologischesectie worden afgevoerd. Dit voorkomt de vervuiling van de vulpaket in de wassectie.
De ventilatielucht wordt verdeeld via een luchtverdeler, zodat er een goede verdeling van de lucht in de wasser
is.
De ventilatielucht wordt hierna door een vulpaket gedrut. Hierboven bevind zich een sproeibed van wi::;wate

Door dit sproeibed wordt ventilatielucht met de amoniak en de stan uit de stal in contact gebracht m~(Jet
waswater. De amoniak en de stan wordt opgenomen in het waswater en deze wordt afgevoerd naa de .

biologischesectie.

MILIEU
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Tel. 0548-514150
Fax. 0548-514052

BIOLOGISCHE SECTæ (waterzuivering).
Het afgevoerde waswater met stofdelen, amoniak en stan wordt in de waterzuivering, waa een micro-

biologische proces plaats vind, omgezet in nitraat. Deze waterzuivering moet altijd warer zijn dan 12 gradei
celsius. Hier is er wel spuistroom. Deze wordt geregeld door een op tijdgestuurde regelklep. Afhanelijk van

daaoor gestelde waaden die door IMG-DLO
zijn opgesteld, moet deze spuistroom afgevoerd worden (U Inspectie van luchtwassystemen voor mechanisch

geventileerde varkenstallen" regels voor het instellen van het spuidebiet).

In de waterzuivering onstaat op de bodem een kleine hoeveelheid slib, die I maal per jaar kan worden afgetap
Deze onstaat doordat stof

vanuit de stal in het waswater komt. Het grootste gedeelte van het stofbestaat uit

koolstof. Deze wordt geoxideerd door de aawezige zuurstof in het waswater.

Technische omschrjving.
De luchtwasser en waterzuivering (biologischesectie ) wordt eventueel kompleet aangeleverd. De leidingen,
pomp en ventilator worden ter plaatse gemonteerd.
Van de luchtwasser is de ombouw geheel van kuststof Polyester

Vulpaketten kunststof PP
Druppelvanger kunststofPP

Luchtverdeler RVS

Leidingen kunststof PVC
Capaciteit
. . Iuchtwassers

Afmbxlxh
Afmbxlxh
Afmbxlxh
Afmbxlxh
Afmbxlxh
Afmbxlxh
Afmbxlxh

60.000 M3 lucht
50.000 M3 lucht
30.000 M3 lucht
25.000 M3 lucht
20.000 M3 lucht

15.000 M3 lucht
10.000 M3 lucht
Ventilator

3000 x 3000 x 4600 mi
3000 x 2000 x 4600 mi
3000 x 1500 x 4600 mi
2500 x 1500 x 4600 mi
2000 x 1500 x 4600 mi
1500 x 1500 x 4600 mi
1000 x 1500 x 4600 mi

Axiaal
Fabrikaat Multifan of Stienen of gelijkwaadig die aan de gestelde eisen voldoet

Waterzuivering (Biologischesectie)
Materiaal (Bassin) eventueel beton volgens daaroor bestemde voorschrften.
(Vulpaket) kunststof (pVC en PE)
(Recirculatiepomp) materiaal RVS (met een werkdr 2 bar).
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De installatie is verder voorzien van;
Druksensor voor het meten van maximale en minimale druval in het
waswater.
Drusensor voor het meten van maximale en minimale drkval in de luchtwasser

voor het vulpaket.
Urenteller voor recirculatiepomp.
Urenteller voor ventilator.
Alar melding signaalhoorn.
Drueter die evenredig is met de waswaterdebiet

Vlotter voor aavullen waswater

A. Gespeende biggen ::

De volgende emissiefactoren zijn vastgesteld:

B. 0,18 kg NH3 per dierplaats per jaa bij huisvesting met maximaal 0,35 m2 leefrimte per dierplaaL
B. 0,23 kg NH3 per dierplaats per jaar bij huisvesting met meer dan 0,35 m2 leefrimte per dierplaats.

Kraaeugen
. 2,5 kg NH3 per dierplaats per jaa.

C. Guste en dragende zeugen

· 1,3 kg NH3 per dierplaats per jaa bij individuele huisvesting.
· 1,3 kg NH3 per dierplaats per jaa bij groepshuisvesting.
D. Dekberen
. 1,7 kg NH3per dierplaats per jaar.

C. Vleesvarkens

· 0,8 kg NH3 per dierplaats per jaa bij huisvesting met maximaal 0,8 m2 leefrimte per dierplaats.
· 1,1 kg NH3 per dierplaats per jaa bij huisvesting met meer dan 0,8 m2 leefrimte per dierplaats.
Voor eventueel vragen of

bezoek van onze vertegenwoordiger belt U vrjblijven met:

s

LAK Mileu bv
Noordermorssingel 7

7461 JP Rijssen (Holland)
Tel
0548-514150
Fax 0548-514052

WW.LAK.NL
infolílaka.nl
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Secretariaat Stichting Groen Label

Groen labelnummer:
Toegekend op:

BB 96.10.042VL/0 99.06.075

17 juni 1999

Vervangt nummer.

n.v.t. Toegekend op: n.v.t

Geldigheid voor het systeem:

Tot herroeping door het Bestuur van de Stichting Groen Label

Naam van het systeem:

Diercategorie:

Postbus 70
2280 AB Riisiviìk

Biologisch luchtwas~'Ysteem

tel. 070 4144700
fa, 070 4144702

Vleesvarkens, kraamzeugen, guste en dragende zeugen,

gespeende biggen en beren

Korte omschrijving van het stalsysteem:
De ammoniakemlssía wordt beperkt door de ventilatielucht te behandelen in een biologisch luchtwassysteem. Dit systeem bestaat
uit een kolom met vulmateriaal. waarover continu wasvloeistof wordt gesproeid. Bij passage van de ventilatielucht door het
luchtwassysteem wordt de ammoniak afgevangen in de wasvloeistof, waarna de gereinigde ventilatielucht het systeem verlaat.

Middels bacteriën die zich op het vulmateriaal en in de wasvoeistof bevinden, wordt de ammoniak vervolgens omgezet in nitriet
en/cf nitaat.

Eisen aan de lfifvoe,,,ig:
11 Biologisch !uchtwassysteem
Een biologisch luchtwassysteem kan de ventilatielucht van één of meerdere afdelìngen behandelen. Op de situatietekening van hot
totale bedriìf dient dit duidelijk te worden aangegeven.
21 Ventilatìelucht
a. van elke afdelìng waarvoor de lagere emissiewaarde van kracht is. dient alle ventilatielucht via het biologisch
luchtwassysteem de stal te verlaten.
b. bij het gebruik van een centraal afzuigkanaaJ moet het doorsrroomoppervlak van dit kanaal tenminste 1 cmz per m3 rnaxÎmale

ventilatiacapaciteit bedragen. Voorts moeten de door het Klimaatplalform vastgestelde normen voor maximale ventilatio in acht
worden genomen.
31 Registrate instrumenten

Ten behoeve van de wekelììkse controle lzie bijlage 2), moeten een urenteller en een geijkte waterpulsmeter worden aangebracht.
De urenteller is nodig voor het registreren van de draaiuren van de circulatiepomp. Door de watermeterwordt de hoeveelheid
spuiwater geregistreerd. Deze waarden moeten conlinu worden geregistreerd en Iliet vrij toegankelijk worden opgeslagen.
Eisen ílan het gebn1Îk:
1) Conform het monstername protocol (zie bijlage 1) dient elk half jaar een monster van het waswater

te wardan genomen.

De analyseresultaten dienen binnen de aangegeven grenzen te liggen. Indien deze buiten de grenzen liggen dient de gebruiker
enJof leverancier actie te ondernemen. Monstername, vervoer en analyse van het waswater en de rapportage daarvan dienen
door een STERIN/STERLAB gecertificeerde instelling te worden uitgevoerd.

2) Door vervuiling van het filterpakket k.an de ventilatielucht een hogere weerstand ondervinden. Om deze reden dient het
biologìsch luchtwassysteem minimaal elk jaar te worden gereinigd.

3) Er dient een logboek te worden bijgehouden met betrekking tot enerzijds metingen, onderhoud, analyseresultBten van
het spuiwater en optredende storingen en anderzijds de wekelijkse controlewerkzaamheden (zie bijlage 2),
4) Het biologisch luchtwassysteem moet een ammoniakverwijderingsrendement hebben van minimaal
51 Er dient een onderhoudscontract en een advjescontract afgesloten te iijn met de leverancier.

70%.

In het onderhoudscontract moet een

jaarlijkse controle en onderhoud van het luchtwassysteem zijn opgenomen. Voorts zíjn in dit contract taken van de leverancier
opgenomen. Bìjlage 2 geeft informatie over de standaardínhoud van het onderhoudscontract. Het adviescontract biedt steun bij

vragen over de procesvoering van het luchtwassysteem.
N.1derr biÎzonderheden:
1) Bij de vergunningaanvraag dient het dimensioneringsplan van het luchtwassysteem, conform het toelatingscertificaat (waaruit
onder meer de relatie met het aantal dieren per diercategorie blijkt! en het monstername protocol te worden overlegd,
21 Het monstemame protocol en de bedieningshandleiding dienen op een centrale plaats bij de installatie te worden bewaard.
3) De bestemming van het spuiwater van het biologisch luchtwassysteem moet duidelijk worden eangegeven. Bij lozing op het

gemeentelijk riool moet de gemeente, in overteg met de waterkwaliteitsbeheerder. beoordelen in hoeverre deze lozing, alsmede
onder welke voorwaarden. kan worden toegestaan. De stikstofvracht is daarbij een bepalende factor.

4) De vergunningverlener kan voorschrîíven een rendementsmetinç¡ van het biologisch luchtwassysteem uit te voeren in de periode
van 3 tot 9 maanden nadat het systeem is geïnstalleerd. Om op langere termijn hot ammoniakverwijderíngsrendernent van de
biologische luchtwasser aan te tonen. kan de vergunningverlener voorschrijven tot het herhalen van de rendementsmeting. In
bijlage 3 ís een beschrijving opgenomen van de wiíze waarop de rendementsmeting moet worden uitgevoerd.
51 Biologische luchtwassystemen worden gekenmerkt door het vrijkomen van spuiwater en extra energieverbruik door de

ventilatoren.
6) De aanvrager noemt dit biologisch luchtwassysteeni: "T.A.J.N.luchtw8sserH.

7) De besHssirig van het Bestuur is genomen op basis van analogíe met Groen label-stalsysteem
BB 96.10.042VL en van een door de aanvrager overlegd toelatingscertficaat. Da emissie bedraagt:

8. Gespeende biggen

~ 0.18 kg NHJ per dierplaats per jaar bij huisvesting met maximaal 0.35 m21eefruimte per dierplaats;
~ 0,23 kg NHJ per diarplaats per jaar bij huisvestíng met meer dan 0,35 m21eefruimte pElr dierplaats.
b. Kraamieugen

2,5 kg NHJ per dierplaats per îaar.
c. Guste en dragende zeugen

- 1.3 kg NHa per dierplaats per jaar bij individuele huisvesting;
. 1,3 kg NHJ per dierplaats per ¡aar bij groepshuisvasting.
d. Dekberen

1,7 kg NH3 per dierplaats per jaar.
e. Vleesvarkens

. 0.8 kg NH3 per dierplaats per jaar bij huisvesting met maximaal 0,8 mZleefruimte per dierplaats;
. 1,1 kg NH3 per dierplaats per jaar bij huisvesting met meer dan 0,8 m2 leefruimte per dierplaats.

8) De bovenvermelde bijlagen 1, 2 en 3 zijn opgenomen in de blíjge behorende bij biologische luchtwassystemen.
91 Patent is aangevraagd onder nummer: 1012530.

Tekeningen:
Zie ommezijde voor een schematisch overzicht van het biologisch luchtwassysteem en de integratie van het luchtwassysteem in
de stal.

Aangevrallgd donr:
Technisch. Adviesbureau JA Niemeiìer te Denekamp

Voor informatie: LAKA B.V. te Rijssen. tel. 0548 514150.

~~

biOk)ìsche luchtwasser

Vh'W

V"."--~
""'.'.'\ ,. i.!'J ',.---.5): \r=S?~

---"'j ._._.._...._-

'--, ,/ I'
",'/":-

CäZ,.,,

doorsnede stal

,~ø~~S:==-:~:.~.
~?'¿'~'-.'
--- --,.'' J
~~::-~,.~-~~:--~-..:/~'
..ß~~,__
""'_ --.,.,.,," ._,"- /"

/~~~_.---.. ~"
:;/ .","
,"~~
.-- -.,---.
.-

,,~z~r-.._-._. --_,._ --,,./ /,./

.,:::~:? --__ __.. ~ /l__..Jf.biorogiSChe ll/htwllf

¿~~~.__.._-~- ---.,~:~., -"",.- -_....'

CO......"._";-~,.." //

~.., -..__ ~7'/ ,,/
:i /".

perspectief stal
uitgaande lucht

drpplvanger
sproeìef$

. -:ä/ :/f: '.~:..:~:: :\'.:- "
:t-j"""

;.rL.:r r:J
r'J.Ji.J;..r;;; '''''paId",

1!lPfJ/tI¿r
Wnie ~I

& ~ luerdler

"",¡'i,~,~'..:' '..1IroaloJf5

e.anvorleidlng we.¡¡waler

.. 'W...'W':-

--- I

r-

inFuc~~e I

, ___~Jr:"-"I afvoeooiding wJlawatar

r--

atppui waswater

afvr spuiwat6!

CifC\tatiepo

doorsnede biologische luchtwasser

Omschrijving:

Biologisch luchtwassysteem voor vleesvarkens, kraamzeugen, guste en dragende
zeugen, gespeende biggen en beren

~

Aangovraagd door;

Datum Groen label;

Technisch Adviesbureau JA Niemeijer

17-06-1999

te Denekamp

Behorende bij aam'r,,:'J:
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BIJLAGEN BEHORENDE BIJ BIOLOGISCHE LUCHTWASSERS
d.d. 4 november 199

Postbus 70

2280 AB Riiswijk
leL. 070 4144700
fax 070 4144702

BWLAGE 1: MONSTERNAME PROTOCOL

Het is essentieel dat er een representatief monster van het in het luchtassysteem aanwezige waswater wordt genomen. Tevens moet er
voor worden gezorgd dat de bacterieactiviteit in het genomen waswatermonster stil wordt gelegd. Hetwaswater dient op de hieronder
aangegeven parameters te worden geanalyseerd. En de analyseresultaten dienen binnen de aangegeven bandbreedte te liggen.

MtJIstemome plaats:
In de leiding van de recirculatiepomp naar de sproeiers is een aftappunt aanwezig voor het bemonsteren van het waswater.
Monstername en cOflservering:
Oe monstername en conservering van het waswater kunnen op twee manieren plaatsvinden:
'.~.'

1. Oe monstername vindt plaats door in een emmer onder het aftappunt circa 2

liter waswater op te vangen. Hieruit wordt 100 milliliter

in een spuit opgezogen en nadat een bacteriefifter op het spuitje is geplaatst wordt hieruit minimaal 50 mililter waswater in een
monsterflesje gebracht. Het flesje dient zo spoedig mogelijk koel bewaard te worden en de analyse dient binnen 48 uur te worden
uitgevoerd.
2. De monstername en conservering vinden plaats volgens NEN 6800 en NPR 6601. Hierbij wordt de pH in situ gemeten en de

Analyse: .'

bacterieactiviteit wordt stil gelegd door verlaging van de zuurgraad tot pH=2 door zwavelzuur aan het monster toe te voegen. De
monsteranalyse dient binnen 48 uur te worden uitgavoerd.

Het waswater dient ìn een laboratorium met STERLAB erkenning volgens daartoe geschikte normen te worden onderzocht op pH,
ammonium (NH4+.NI, nitriet (N02 '-N) en nitraat (N03'-N).

Bandbreedte valI de analyses:

component

resultaat

pH

.6

acte gebruiker/leverancier

::6eo",6.5
:: 6,5

eo

",7,5

Ntotaal in gram N/liter *

;: 7,5 en ",S,5
;: 8,5
'" 0,8
:: 3.2

MN/N **

c; 0.8

11"

geen actie

aandachtspunt
reparatie/onderhoud
reparatie/onderhoud
reparatie/onderhoud
komt voor bij sterke afname
ammoniakbelasting

:: 0,8 en.. 1,2

geen actie

,3

aandachtspunt
reparatie/onderhoud

::1,2en0:3
NH4+-N in gram Nllter ..

niet waarschijnlijk, verklaring vragen

aandachtspunt

;: 0.4

verklaring vragen indren 'geen

nitrificatie plaatsvindt

.

..

Ntotaal = NH4+-N + NOf-N + N03--N .
MNIN "" NH4+-N / (N02'-N + N03'-N1, uitgedrukt-'in molen

OnafllllikeJiífre ìnspectie:
Degene die de monsters neemt controleert het spuide

biet en de werking van de recirculstiepomp.ln dat kader worden de standen van
worden of het spuiwaterdebiet overeenkomt met de

de urenteller en de watermeter afgelezen en geregistreerd. Gecontroleerd moet

Indien blijkt dat de gemeten waarden niet liggen binnen de aangegeven range (zie bijlage 2)
moet de veehouder samen met de leverancier actie ondernemen om de werking van het biologisch luchtwassysteem te optimaliseren.
Ten behoeve van deze controle moeten de volgende gegevens bij het luchtwassystem beschik.baar zijn:
door de leverancier opgegeven waarde.

8. staltype;

b. dierbezettng (gewicht, leeftijd en aantal);
c. spuiwaterpebiet zoals door de leverancier is ingesteld.

Rapportage:
Uitkomsten van de analyses moeten worden verzonden aan de veehouder en de leverancier. Bij de rapportage moeten in ieder geval de
volgende gegevens worden vermeld:
8. (type)nummer van de luchtwasser;

b. datum van monstername;
~!;::

.iS-i f

c. naam, adres en woonplaats van de inrichting waar de luchtwasser is geplaatst;

d. meterstanden van de urenteller en de spuiwater debietmeter,

I

e. eventuele opmerkingen.

Het controle orgaan beoordeelt de uitslagen van de spuiwatermonsters en meterstanden om vast te stellen of de biologische

luchtwasser op goede wijze heeft gefunctioneerd. Over deze beoordeling dient jaarlijks te worden gerapporteerd. Een beoordeling van
jaarlijkse technische onderhoud en het logboek maken dael uit van deze jaarlijkse rapportge. Verzanding van het rapport moet
plaatsvinden aan de veehouder, de leverancier en de gemeente waarin de inrichting is gelegen.
het

I

BIJLAGE 2: STANDAARD DNDERHOUDSCONlACT

Het standaard onderhoudscontract dient minimaal de volgende elementen te bevatten:

1) Minimaal éénmaal per jaar dient de leverancier ean onderhoudsbeurt uitte voeren.
2) Wekelijkse controle van de veehouder op de volgende punten:
a. pH van het waswater (bijvoorbeeld met een lakmoespapier);
b. spuiwaterdebiet en verdeling over het pakket (noteren meterstand urenteller, volgens voorschrift van de leverancier);
c. spuiwaterdebiet (noteren metersand watermeter, volgens voorschrift van de leverancier);
d. ventilatie (volgens voorschrift van de leverancier).

Oe bandbreedte van de waarnemingen en bijbehorende acties zijn in onderstaande tabel weergegeven.
3) IncidenteeH reinigen van het luchtwassyseem (volgens voorschrift van de leverancier).
41 Hat mogelijk maken van controle door de veehouderten behoeve van de leverancier.

5) In geval de veehouder verplicht wordt om een rendementsmeting uitte laten voeren moet in het onderhoudscontract worden vastgelegd
dat de leverancier voor het uitvoeren van deze meting verantwoordelijk is.
B.ødbrøÐd ra. de etiml.punn:

controlepunt

resultaat

actie gebruikerlleverancier

sproeibeeld *

goed
suboptimaal
slecht

geen actie

afwijking, 10%

geen actie

afwijking;: 10% en oe 20%

aandachtspunt
reparatie/onderhoud

waswaterdebiet
draaiuren waswaterpomp
spuiwaterdebiet **

afwijking ~ 20%

afwijking.. 5%
afwijking;: 5%

geen actie

afwijking oe 10%

geen actie

afwijking ~ 10%
drukval over pakket

aandachtspunt
reparatie/onderhoud

,20%

afwijking

afwijking;: 20% en.. 40%
afwijking;: 40%

verklaring vragen

reparatie/onderhoud
geen actie

aandachtspunt
reparatie/onderhoud

* goed: sproeibeeld is regelmatig en bestrjkt het gehele oppervlak
suboptimaal: sproeibeeld is niet regelmatig of bestijkt minder dan circa 80% van het oppervlak
slecht: sproeibeeld is niet regelmatig en bestrijkt minder dan circa 80% van het oppervlak

l* Minimaal spuiwaterdebiet, uitgedrukt in liter/uur/dierplaats, bedraagt
. gespeende biggen, leefruimte maximaal 0,35 m2 per dierplaats 0,018
- gespeende biggen, leefruimte meer dan 0,35 mZ per dierplaats 0,022

kraamzeugen
0,247
- guste
en dragende zeugen
0,125

- dekberen 0,164
- vleesvarkens, volledig roostervloer,
- vleesvarkens, volledig roostervloer,

leefruimte maximaal 0,8 m2 per dierplaats 0,089
leefruimte meer dan 0,8 m2 per dierplaats 0,119

- vleesvarkens, gedeeltelijk roostervloer, leefruimte maximaal 0,8 m2 per dierplaats 0,074
. vleesvarkens, gedeeltelijk roostervloer, leefruimte meer dan 0,8 m2 per dierplaats 0.099
Maximaal spuiwaterdebiet, uitgedrukt in lìterluur/dierplaats, bedraagt:
- gespeende biggen, leefruimte maximaal 0,35 m2 per dierplaats 0,07
- gespeende biggen, leefruimte meer dan 0,35 mZ per dierplaats 0,09

-- guste
kraamzeugen
0,99
en
dragende
zeugen
0.50
- dekberen 0,66

- vleesvarkens, volledig roostervloer, leefruimte maximaal 0.8 mZ per dierplaats 0,36
. vleesvarkens, volledig roostervloer,

leefruimte meer dan 0,8 m2 per dierplaats 0,48

-vle:isvarkens, gedeeltelijk roostervloer,

leefruimte maximaal 0,8 m2 per dierplaats 0,30

- vleesvarken~, gedeeltelijk roostervloer, meer dan 0,8 m2 per dierplaats 0,40

Bovenstaande debieten zijn berekend op basis van de emissiefactoren die in 1999 gelden voor traditionele stallen.

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

geregistreerd.
BIJLAGE 3: RENDEMENTSMETING

De vergunningverlener kan voorschrijven een rendementsmeting van het biologisch luchtwassysteem uitte voeren. Deze bestat uit een
natchemische bepaling van het ammoniakgehalte in zowel de ventilatielucht
voor de wasser als de ventilatielucht na de wasser. Conform de
voorschriften van de NER dient ditte gebeuren gedurende drie maal een meting van een half uur tijdens piekbelasting van de wasser (dit
betekent voor de veehouderij overdag). Het verwijderingrendement van ammoniak. door het wassysteem dient hierbij miniinaal70% te

bedragen.

I
i
i
I

Dimensionering Combiwasser

Bijlage 23:

Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air

Opdrachtgever

Hagrico V.oJ

A.Hermans
Ganzestraat 40

5527 JA Hapert

Locatie

Hagrico v.o.f.

Datum

Rotten - ongenummerd
Hapert
2 mei 2007.

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

locatie met de UniqfiJl lamellenfilter Combi wasser BWL 2006.14 85% ammoniakreductie.

Aantal

Omschriiving I

o

beren

o

guste-/ dragende zeugen
kraamzeugen

o
o

6,000
o

m'/uur/ RAV

nieuwbouw

opfokzeugen
vleesvarkens
biggen

F dierplaats * categorie

Totaal

250
150

0

200

0

0

60

0

60 D 3.2.15.1.

360,000

20

Maximum ventilatiebehoefte

0

m'Juur

360,000

-* ventilatie behoeft bij centrale afzuiging op basis van gelijktjdigheid

Aantal Juchtwassrs

4

stuks

Totale capaciteit Juchtwasser

360,000

m3/uur

Afmeting luchbNassr

per stuk 009300 x 3275 x 2800

mm(LxDxH)

Gewicht luchtwasser in bedrijf

per stuk caU,500

kg.

Max. vermogen spoel

pomp wasser

Gemiddeld opgenomen vermogen
Looptijd spoelpomp

chemisch
waterreiniging

2.20

kW/uur

1.54

kW/uur

Max. vermogen zuurpomp

9.60
48
0.03

Looptijd zuurpomp

3

uren/dag

32,400

kW/jaar

Besturingskast

230/400

Volt

Totaal verbruik zuur

16,100

liter/jaar

Totaal spuiwater

390

m3/jaar

le fase

2e fase

Totaal

opgenomen vermogen

DLV Bouw, Milieu en Techniek BV

MER HAGRICO VOF, Hapert

( 2 pompen continue)

uren/dag
uren/dag
kW/uur

84

I

i

Totaal verbruik water

1900

m3/jaar

Afmeting centraal kanaal per stl

44

m'

Hagrico
v.o.f. Hapert

Bedrijfskosten Uniqfilliamellenfilter

tombi.wasser_360,OOO m::ss.!/oJ

Tabel 1: Totale kosten per iaar

2 mei 2007.
verbruik per jaar

eenheid

Electra

32,400

kWh

0.10

3,240.00

Water

1,900

m'

1.55

2,945.00

16,100

Itr.

0.28

4,508.00

390

m'

14.00

5,460.00

Zuur
Spui (afvoer)

Onderhoud

totaal

post

Totaal per

Totaal

kosten eenheid

360,000 m3 ventilatie
per m3

€

16,153.00

€

0.045

* spuiwater UniqfiJl is erkende meststof; kan onder voorwaarden uitgereden worden op eigen land. Dan andere

eenheidsprijs.
** gerekend met water via waterleiding

net. Indien eigen bron op erf: eenh.prijs 0,1 OEuro/m3.

Bedragen in Euro's

Bovengenoemde hoeveelheden zijn bepaald aan de hand van de door IMAG en/of DLG uitgevoerde metingen.

Geringe afwijkingen zijn per stal en per categorie mogelijk.
De kosten per eenheid kunnen per land en per regio verschillen.

Exploitatiekosten inclusief kosten afvoer spui
Gelijktijdigheidsfactor conform bureau TES
Hoeveelheden zijn gebaseerd op huisvesting van 0,8 m2 leefruimte per dierplaats voor vleesvarkens.

DLV Bouw, Milieu en Techniek BV

MER HAGRICO VOF, Hapert

85

nummer:
Rav-nummer:

Systeem

Naam van het systeem:

Diercategorie:

Stalbeschrijving van:

BWL 2006.14

01.1.15.1.1; 0 1.1.15.1.2; 01.2.11.1; 0 1.3.12.1; 0 2.4.1; 03.2.15.1.1
en 0 3.2.15.1.2
Gecombineerd luchtwassysteem 85 % ammoniakemissiereductie
met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser
Kraamzeugen, gespeende biggen, guste en dragende zeugen,
dekberen en vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen)
Oktober 2006

Korte omschrijving van het sta/systeem:

De ammoniakemissie (inclusief geur- en stofemissie) wordt beperkt door de ventilatielucht te
behandelen in een gecombineerd luchtwassysteem. Dit is een installatie die is opgebouwd uit
meerdere wassystemen. Bij het beschreven systeem bestaat de installatie uit twee achter elkaar
geplaatste filterelementen van het type dwarsstroom. Het eerste element is een chemische wasser die
bestaat uit een lamellenfiller. Om de 10 minuten wordt gedurende 1 minuut aangezuurde wasvloeistof
over het filler gesproeid. Achter dit filter staat een waterwasser. Dit is een koiom vul

materiaal

waarover continu water wordt gesproeid met behulp van sproeiers die zich voor en achter het
filterelement bevinden. De gezuiverde lucht verlaat vervolgens via een druppelvanger de installatie.
Spuiwater komt vrij uit de chemische wasser. Het spuien van waswater vindt plaats nadat het
waswater in de chemische wasser vijf keer achter elkaar op de ingestelde pH van 1,5 is gebracht (dit
proces begint wanneer het waswater een pH van 4,0 heeft bereikt). Na spuien van het waswater uit de
chemische wasser wordt de opvangbak gevuld met het waswater uit de waterwasser. Vervolgens
wordt ten behoeve van de waterwasser vers water aangevoerd tot het ingestelde vloeistofniveau in de
opvang
bak.
Bij passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt de ammoniak opgevangen in de
wasvloeistof. Door toevoeging van zwavelzuur aan de wasvloeistof, wordt in de chemische wasser de
ammoniak gebonden als ammoniumsulfaat. De verwijdering van stof en geurcomponenten gebeurt in
beide wassers.

Eisen aan de uitvoering:
1) Gecombineerd luchtwassysteem

a) het wassysteem is opgebouwd uit twee achter elkaar geplaatste filterelementen van het type
dwarsstroom. Het eerste element is een chemische wasser van het type lamellenfilter met een
dikte van 0,50 m. Dit filter is opgebouwd uit carbonaat vezels die in speciale banen zijn
aangebracht tussen kunststofplaten. Het tweede element is een waterwasser met een dikte
van 0,24 m. Het is een filterpakket dat is opgebouwd uit kunststoffiltermateriaal
(contactoppervlak is 240 m' per m'). Voordat de gezuiverde lucht het wassysteem verlaat
wordt het in een druppelvanger van waterdruppels ontdaan.
b) per m' aanstroomoppervlak van zowel de chemische wasser als de waterwasser wordt

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

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

aangegeven.
2) Ventilatielucht

a) van elke afdeling waarvoor de lagere emissiewaarde van kracht is, dient alle ventilatielucht via
het gecombineerd luchtwassysteem de stal te verlaten.
b) bij het gebruik van een centraal afzuigkanaal moet het doorstroomoppervlak van dit kanaal

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

acht worden genomen.
3) Registratie instrumenten

Ten behoeve van de wekelijkse controle (zie bijlage 2) moet zowel ten behoeve van de chemische
wasser als de waterwasser een urenteller worden aangebracht. De urenteller is nodig voor het
registreren van de draaiuren van de circulatiepomp. De hoeveelheid spuiwater van de chemische
wasser moet met een geijkte waterpulsmeter worden geregistreerd. Deze waarden moeten
continue worden geregistreerd en niet vrij toegankelijk worden opgeslagen.

4) Zuuropslag

De inhoud van de opslag moet snel en accuraat kunnen worden afgelezen.
5) Afvoer spuiwater

Het spuiwater van de chemische wasser moet worden afgevoerd naar een aparte opslag.

Eisen aan het gebruik:
1) Conform het monstername protocol (zie bijlage 1) dient elk half jaar een monster van het
waswater van de chemische wasser (de eerste filterwand) te worden genomen. De
analyseresultaten dienen binnen de aangegeven grenzen te liggen. Indien deze buiten de grenzen
liggen dient de gebruiker, in overleg met de leverancier. actie te ondernemen. Monstername,

vervoer en analyse van het waswater en de rapportage daarvan dienen door een
STERIN/STERLAB gecertificeerde instellng te worden uitgevoerd.

2) Door vervuiling van het filterpakket zal de ventilatielucht een hogere weerstand ondervinden. Om
deze reden dient het filterpakket van de chemische wasser en de waterwasser minimaal elk jaar
te worden gereinigd. De druppelvanger moet om de drie maanden worden gereinigd.
3) Er dient een logboek te worden bijgehouden met betrekking tot enerzijds metingen. onderhoud,

analyseresultaten van het wassysteem en optredende storingen en anderzijds de wekelijkse
controle werkzaamheden (zie bijlage 2).

4) Er dient een onderhoudscontract en een adviescontract afgesloten te zijn met de leverancier. In
het onderhoudscontract moet een jaarlijkse controle en onderhoud van het luchtwassysteem zijn
opgenomen. Voorts zijn in dit contract taken van de leverancier opgenomen. Bijlage 2 geeft
informatie over de standaardinhoud van het onderhoudscontract. Het adviescontract biedt steun

bij vragen over de procesvoering van het luchtwassysteem .
5) In de periode van 3 tot 9 maanden nadat het systeem is geïnstalleerd moet een

rendementsmeting van het gecombineerd luchtwassysteem worden uitgevoerd. Deze meting moet

zowel betrekking hebben op het ammoniakverwijderingsrendement als het
geurverwijderingsrendement. Om deze rendementen op langere termijn aan te tonen moet deze
rendementsmeting worden herhaald in de zomerperiode van het derde jaar waarin de installatie in

gebruik is. Vervolgens moet deze meting elke 2 jaar worden herhaald. In bijlage 3 is een
omschrijving opgenomen van de wijze waarop de rendementsmeting moet worden uitgevoerd.

Werkingsresultaat:
1) Dit gecombineerd luchtwassysteem met een chemische wasser (Iamellenfier) en een
waterwasser heeft een ammoniakverwijderingsrendement van minimaal 85 %.
2) De geuremissie wordt door dit gecombineerd luchtwassysteem met 70 % verminderd.

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

1) Bij de vergunningaanvraag dient het dimensionerin9splan van het gecombineerd luchtwassysteem
en het monsternameprotocol te worden overlegd. Uit het dimensioneringsplan moet onder meer
de relatie met het aantal dieren per diercategorie blijken.

2) Het monsternameprotocol en de bedieningshandleiding dienen op een centrale plaats bij de
installatie te worden bewaard.
3) De bestemming van het spuiwater van het gecombineerd luchtwassysteem moet duidelijk worden
aangegeven. De verwijdering en afzet van het spuiwater dient binnen de vigerende regelgeving
leverancier dient de veehouder hier expliciet op te
plaats te vinden. De luchtwasserproducent I
wijzen.
4) Het gehalte aan ammoniumsulfaat in het spuiwater van de chemische wasser mag maximaal 2,1

mol per liter bedragen.

5) De pH van het waswater in de chemische wasstap mag voordat het wordt ververst maximaal 4,0
zijn en na verversing maximaal 1,5.
6) Voor de opslag en het omgaan met zwavelzuur zijn door de arbeidsinspectie en de Adviesraad
Gevaarlijke Stoffen richtlijnen opgesteld (P-blad 134.4 en PGS 15).
7) De aanvrager noemt dit gecombineerd luchtwassysteem: "Lamellenfilter Plus".

8) De beslissing over de emissiefactor is mede gebaseerd op de door de aanvrager overgele9de
meetrapporten (rapport 1: Zwoli, M., 2004. Bericht über die Durchführung von
Emissionsmessungen, Berichtsnummer 2004_1 O. Fachhochschule Münster; rapport 2: Lorenz,
Broer. L., Zechelius. M., 2005. Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen, projektNr: 220605-534. LUFA Nord-West).

De herleide ammoniakemissie bedraagt:
a) Gespeende biggen

0,09 kg NH3 per dierplaats per jaar bij een hokoppervlak van maximaal 0,35 m' per dier;
0,11 kg NH3 per dierplaats per jaar bij een hokoppervlak van groter dan 0,35 m2 per dier.
b) Kraamzeugen
1,25 kg NH3 per dierplaats per jaar
c) Guste en dragende zeugen

0,63 kg NH3 per dierplaats per jaar bij individuele huisvesting;
0,63 k9 NH3 per dierpiaaIs per jaar bij groepshuisvesting.
d) Dekberen

0,83 kg NH, per dierplaats per jaar.
e) Vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen)
0,38 kg NH, per dierplaats per jaar bij een hokoppervlak van maximaal 0,8 m' per dier;

0,53 kg NH, per dierpiaaIs per jaar bij een hokoppervlak van groter dan 0,8 m' per dier,
9) De bovengenoemde bijlagen 1,2 en 3 zijn opgenomen in de bijlagen behorende bij het
gecombineerd luchtwassystemen met chemische wasser en waterwasser. Deze zijn te vinden op

ww.infomil.nl.

Tekeningen:
Een schematisch overzicht van het gecombineerd'luchlwassysteem en de integratie van dit
luchtwassysteem is bijgevoegd,

Informatie bij:
- Infomil (ww.infomil.nl)
- Uriiglíil Air 8V(wv.w,uniqlill.nl)
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