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DLV Bouw Milieu en Techniek BV
Aanvullende gegevens Hagrico mei 2009

Aanvulling MER 1854 mei 2009

1. SAMENVATTING (wordt als volgt aangepast)

De samenvatting wordt als volgt aangepast:

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 765 meter afstand van een kwetsbaar
gebied, en op circa 1750 meter van het dichtstbijzijnde habitat- en vogelrichtlijngebied
Kemperland.
De locatie ligt ongeveer 385 meter van de bebouwde kom van Hapert.

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

In de gewenste bedrijfsopzet zal de vleesvarkensstal worden uitgevoerd met het stalsysteem
met een gedeeltelijke roostervloer met een verkleind mestoppervlak, voorzien van schuine
wanden en een mestafvoersysteem (Groenlabel BB97.07.056V2). Dit stalsysteem is in de
Regeling Ammoniak en Veehouderij opgenomen onder nummer 03.2.7.1.1. met een
emissiefactor van 1,0 kg NH3/dierplaats/jaar. Verder vindt er extra ammoniakreductie plaats,
door het toepassen van een nageschakelde techniek.. Er wordt namelijk een biologische
luchtwasser geplaatst met een ammoniakreductie van 70% (BB96.1 0.042V1).

Dit stalsysteem is opgenomen in de RAV onder nummer 03.2.8.2. Daardoor wordt een extra
ammoniakreductie gerealiseerd. Het ammoniakcijfer voor dit systeem komt daarmee op
0,315 kg/dierplaats/jaar. De ammoniakemissie in de vergunde situatie is 1800 kg per jaar. In
de nieuwe situatie wordt deze 1890 kg. Er vindt een geringe toename van ammoniakuitstoot
plaats.
In het bedrijf worden bij realisatie alleen de best beschikbare technieken toegepast waarin
milieuwinst wordt afgewogen tegen economie en energieverbruik van het bedrijf. De
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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 hygiëne-
maatregelen.

De inrichting ligt op meer dan 250 meter (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). 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 in geringe mate toeneemt vanuit de inrichting is er geen sprake van een
significante toename van verontreiniging.

De geuremissie neemt toe van 16.560 OU naar 58.800 OU. Door bij het voorkeursalternatief
de luchtuittredesnelheid te verhogen tot 7,5 meter per seconde, wordt er voldaan aan de
gestelde normen uit de Wgv. Volgens de leverancier is deze luchtuitredesnelheid
realiseerbaar. Wel moeten er speciale ventilatoren gebruikt worden die de extra weerstand
aankunnen met daaraan gekoppeld een hoger energieverbruik.
De achtergrondbelasting verandert nauwelijks. Van de 123 onderzochte objecten veranderd
op 8 adressen het leefklimaat in VKA, terwijl er van 5 adressen het leefklimaat veranderd bij
het MMA. Voor alle overige geurgevoelige objecten blijft het leefklimaat gelijk.

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

Tabel: samenvatting vergelijking alternatieven (graag zoveel mogelijk concrete getallen
invullen uit de onderzoeken!!)

Huidige
VKA MMAsituatie

Onderdeel/kenmerk 720 8B97-07-056V2 + 8897-07 -056V2 +

vleesvarkens BB96.10.042V1 BWL2006,14
TR

Geur 0(3,580Ul -(9,530U)' -(9,81OUl
Ammoniak (dubbel GL) 0(1800 kg)" +/- (1890 kg)" + (945 kg)"
Fijn stof 0(25,83)'" +/-(24,45)''' +/-(24,37)'"
Bodem/grondwater 0 +/- +/-

afvalwater 0 --(540 m').... -(390 m')''''
Geluid 0 - -

Transport 0 - -

Flora en fauna 0 +/- +/-
Landschap 0 +/- +/-
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Dierwelzijn 0 + +

Energ ieverbruik/d ierplaats 0 -(26kWr.... -1-(34kWr....
Arbo-omstandigheden 0 + +

Bedrijfsvoering 0 +1- -

Investering 1 dierplaats 0 - --

Jaarkosten 1 dierplaats 0 - --
. . .

Hoogste individuele geurbelasting
** Ammoniakemissie
... Hoogst jaargemiddelde concentratie fijnstof
**** Spuiwater
..... Elektra LW 1 vleesvarken

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

Onder de Wvg geeft het MMA de laagste geurbelasting te zien op een groot gedeelte van de
objecten in het buitengebied. Het VKA geeft de laagste geurbelasting te zien op de objecten
binnen de bebouwde kom.
Voor alle alternatieven geldt echter dat wordt voldaan aan de normen die gesteld zijn in de
Wgv.

De ammoniakemissie neemte iets toe bij het VKA en neemt af bij het MMA. De depositie op
het natura 2000 gebied Kempenland-West neemt af bij beide alternatieven.
De depositie op het kwetsbare gebied als gevolg van de WA V neemt iets toe bij het
voorkeu rsa Iternatief.
Voor wat betreft fijnstof voldoen VKA zowel als het MMA aan de Wet Luchtkwaliteit. Het
M MA scoort nagenoeg hetzelfde als het VKA.
De verbeterde arbo-omstandigheden ten opzichte van de huidige situatie worden
veroorzaakt door een lagere ammoniakuitstoot in de stal.
Er is geen verschil in geluidsproductie van de verschillende luchtwassers bij de verschillende
alternatieven.
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.

Het verschil in soort luchtwasser heeft geen invloed op de flora- en fauna.
Er is geen verschil in het VKA of het MMA met betrekking tot inpassing in het landschap.
Er is geen verschil in beschikbare ruimte en daarmee in dierwelzijn tussen het VKA en het
MMA. Ten opzichte van de huidige situatie is er sprake van een verbetering.
Het voorkeursalternatief met de biologische luchtwasser geeft het laagste energieverbruik.
Door het gebruik van gecombineerde luchtwassers neemt het energieverbruik toe. 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
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bij de combiwasser door het toepassen van een extra waspakket in het MMA nog extra
verhoogd.
Door het gebruik van luchtwassers nemen de kosten toe. Voornamelijk de kosten van een
gecombineerde luchtwasser. Dit wordt veroorzaakt door de extra investering voor de
luchtwasser zelf en door de hogere jaarlijkse variabele kosten.

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 systeem
geeft een goed resultaat wat betreft ammoniakreductie. Tevens wordt voldaan aan de Wgv.
Het toepassen van een combiwasser scoort positief op ammoniakuitstoot, echter deze scoort
negatief op de kostprijs en elektraverbruik. De combiwasser scoort beter op

ammoniakdepositie en geurbelasting.

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.

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 milieu belastende 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.
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2. Projectgegevens (wordt als volgt aangepast)

Hoofdstuk 2 "projectgegevens" wordt als volgt aangepast:

Activiteit:
De voorgenomen activiteit betreft de oprichting van een stal voor een vleesvarkenshouderij
met 6000 plaatsen. Hiervoor wordt een geheel nieuw bedrijfsgebouw opgericht, omdat de
bestaande gebouwen niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd.
De huidige situatie en de gewenste bedrijfssituatie staan in tabel 1 en 2.

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

Nr Geur-
volgens NH3 NH3 Geur. Totale emissie. Totale

Systeemen RAV mei aantal aantal emissie emissie emissie geur. factor geur.
Diereateoorie en GL nr 2009 plaatsen dieren per dier totaal per dier emissie Wav emissie

vleesvarkens
hokopp/dier D3.100t

720 720 2,5 kg 1800 kg 23 16560 23
16560

(0,8 m' OU

720 1800 kg 16560 16560

Totaal dieren NH3 OU's OU

Tabel 2. Aantal dieren, emissie en aantal geureenheden nieuwe situatie.

Nr Geur.
volgens NH3 NH3 Geur. Totale emissie Totale

Systeemen RAV mei aantal aantal emissie emissie emissie geur. .faetor geur.
Diereateaorie en GL nr 2009 plaatsen dieren per dier totaal per dier emissie Wgv emissie

BB97-07-056V2 t

vleesvarkens
BB96-10.042Vl 03282

6000 6000 0,315' 1890 kg 9,8 58800 9,8
58.800

hokopp/dier D3.2.7.1.1 OU
, 0,8 m'

6000 1890 kg 58800 58800
totaal dieren NH3 OU's OU

* ..In de Regeling Ammoniak en VeehouderiJ van 06 mei 2009 is de mogeliJkheid tot gebruikmaking van
een dubbele reductie opgenomen. Dit betekend dat de emissiefactor van het dubbele systeem op
0,315 kg per dierplaats per jaar ligt (zie paragraaf 4.2).

Te nemen besluit:
Bouwvergunning
Er zal een nieuwe bouwvergunning worden aangevraagd voor de nieuwbouw van de

vleesvarkensstal. De bouwvergunningsprocedure zal worden opgestart.
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.
Op dit moment ligt een voorontwerp bestemmingsplan ter inzage en initiatiefnemer is in
overleg met gemeente over inpassing voorgenomen initiatief in nieuw bestemmingsplan.

I

i

i
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4. MOTIVERING EN BESCHRIJVING VOORGENOMEN ACTIVITEIT

EN AFWEGING ALTERNATIEVEN (wordt als volgt aangepast)

Hoofdstuk 4 "Motivering en beschrijving voorgenomen activiteit en afweging alternatieven"
wordt als volgt aangepast:

Paragraaf 4.2 De voorgenomen activiteit wordt als volgt aangepast

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.

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 3 (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 m'/vleesvarken
Norm welzijnswet: 0,8 m' (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 extra ammoniakreductie plaats, door het toepassen van een
nageschakelde techniek. Er wordt een biologische luchtwasser met een ammoniakreductie
van 70% (BB96.10.042V1) geplaatst. Dit stalsysteem is opgenomen in de RAV onder
nummer 03.2.8.2. Daardoor wordt een extra ammoniakreductie gerealiseerd van 70% op 1,0
kg per dierplaats per jaar.
In de Regeling Ammoniak en Veehouderij van 06 mei 2009 is de mogelijkheid tot
gebruikmaking van een dubbel reductie opgenomen.
Hierin is aangegeven dat de 1 e techniek niet meer mag bedragen dan 70% van de
traditionele norm. De traditionele norm is 3,5 kg NH3 per dierplaats.

10



DLV Bouw Milieu en Techniek BV Aanvulling MER 1854 mei 2009
Dit betekend dat de 1 e techniek geen hogere reductie mag hebben dan (70% reductie van
3,5 kg NH3) 0,105 kg NH3. De 1 e techniek heeft in dit geval echter een ammoniakcijfer van
1 kg NH3 en reduceert dus meer dan 70%.
Als grens waarbij een optimale reductie in dit geval nog mogelijk is, wordt uitgegaan van een
restemissie van tenminste 30%.
Voor de toepassing van 'dubbele reductie' wordt daarom de volgende begrenzing toegepast:

. Wanneer het emissiearme huisvestingssysteem waarbij de luchtwasser wordt
toegepast meer dan 70% reduceert (efa '" 0,3efo, waarbij efo de emissiefactor van
overige huisvestingssystemen van de betreffende diercategorie is), dan geldt voor de
berekening van de emissiefactor van de combinatie: efc = 0,01 x (100 - rpi) x
0,3ef(o).

. ef(c)= 0,01 x (100 - rp(L)) x 0,3 ef(o)

. ef(c)= emissiefactor van de combinatie van de twee systemen

. rp(L)= reductiepercentage luchtwasser

. ef( 0 )=emissiefactor overige huisvestingssystemen 3,5

. ef(c)= 0,01 x (100-70) x 0,3 x 3,5

. ef(c)= 0,315 kg

Dit betekend dat de emissiefactor van het dubbele systeem op 0,315 kg per dierplaats per
jaar ligt.

NB: In het MMA 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
staisysteem is in de Regeling ammoniak en veehouderij opgenomen onder nummer
03.2.7.1.1. met een emissiefactor van 1,0 kg/dierplaats/jaar. Dit systeem is als BAT
aangemerkt. Verder vindt er een tweede ammoniakreductie piaats, 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 RAV onder nummer 03.2.15.1.2. Daardoor wordt een extra
ammoniakreductie gerealiseerd van 85% op 1,0 kg per dierplaats per jaar.
Het ammoniakcijfer voor dit systeem komt daarmee op 0,1575 kg/dierplaats/jaar.

Hiervoor geldt de volgende formule:
ef(c)= 0,01 x (100 - rp(L)) x 0,3 ef(o)
ef(c)= emissiefactor van de combinatie van de twee systemen
ef( 0 )=emissiefactor overige huisvestingssystemen 3,5
rp(L)= reductiepercentage luchtwasser
ef(c)= 0,01 x (100-85) x 0,3 x 3,5
ef(c)= 0,1575 kg

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 zai in de gewenste situatie evenals in de bestaande situatie volledig invulling
gegeven kunnen worden aan de meest recente inzichten met betrekking tot
hygiënemaatregelen.
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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. Middels een luchtkwaliteitsrapport is bekeken of de situatie toelaatbaar is
ingevolge de Wet Luchtkwaliteit 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.

Paragraaf 4.3 Afweging alternatieven wordt als volgt aangepast

Onderstaande alinea:
"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."

wordt als volgt aangepast:
"Maatregelen gericht op verlagen van geurdepositie in de omgeving zoals het verhogen van
het emissiepunt van 1 0 meter tot 12 meter (maximale bebouwingshoogte bestemmingsplan)
geeft geen verbetering van de geurbelasting"

5. BEOORDELING VOORGENOMEN ACTIVITEIT (wordt als volgt
aangepast)

Hoofdstuk 5 "Beoordeling voorgenomen activiteit" wordt als volgt aangepast:

Waar RAV 14 mei 2007 staat aangegeven moet worden gelezen: RAV 6 mei 2009.

Paragraaf 5.1. wordt als volgt aangepast:

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
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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)" veranderd in "De maximale
emissiewaarde is vastgelegd in het Besluit Huisvesting"

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 IPPC-
richtlijn 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
IPPC-richtlijn vallen uiterlijk 30 oktober 2007 aan de IPPC-richtlijn 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
ammoniakemissie iets toe.
De geurbelasting volgens de Wgv neemt toe. Met verhoging van de uittredesnelheid wordt
echter voldaan aan de geurwetgeving (Wgv). 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 BAT-referentiedocumenten (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.

13



DLV Bouw Milieu en Techniek BV Aanvulling MER 1854 mei 2009

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.

In de nieuwe vleesvarkensstal wordt het stalsysteem met een gedeeltelijk roostervloer met
een verkleinde mestkelder, voorzien van schuine wanden en een vacuümsysteem
(Groenlabel BB97.07.056V2) toegepast. De normen voor ammoniakuitstoot voldoen aan het
besluit huisvesting.

Nr volgens NH, emissie

RAV 14 aantal aantal NH, emissie besluit
Diercategorie Systemen en GL nr mei 2007 plaatsen dieren per dier huisvesting

Vleesvarkens
BB97.07.056V2 032.7.1.1

6000 6000 0,315kg 1,4+ BB96.1 0.042V1 +D 3.2.9.2

Tabel 4 Toetsing besluit huisvesting stal 1

Het stalsysteem 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.

Luchtwassers zijn in het kader van de IPPC richtljn 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).

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 stalsysteem 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
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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 SAT 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 "Seleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij"

vastgesteld.
De "Seleidslijn 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' (SST).

Voornoemde uitaanaspunten ziin als volgt in de beleidsliin uitaewerkt.

Ten aanzien van uitbreiding van een /PPC-veehouderij geldt de volgende beleidslijn:
Bij uitbreiding kan worden volstaan met toepassing van BB T 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. De 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 BB T
(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 (SST/AMvS), aangegeven welke
emissiegrenswaarden in het segment tussen 5.000 en 10.000 kg ("SST = strenger dan SST)
en in het segment boven 1 0.000 kg (""SST = veel strenger dan BST) 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).
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Tabel 5: Overzicht emissiegrenswaarden voor diercategorieën waarvoor een maximale
emissiewaarde is vastgesteld (in kg NH3/dierolaats/iaar)
Rav Diercateaorie Tradit. SST/AMvS SST+ SST++

D 1.2
D 1.3
D 3

D 1.1

Kraamzeuqen
Guste/draqende zeuaen
aelten/vleesvarkens
Gesoeende biaoen

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%
0,21(72%)

1,25 (85%)
0,63 (85%)
0,53 (85%)
0,11 (85 %)

In onderhavig geval is er sprake van" 5000 kg NH3. Dat betekend dat SST (de eerste
kolom) moet worden toegepast.

De aanvraag heeft een ammoniak emissie van 1890 kg, waarbij de dieren gehuisvest zitten
op een systeem met 0,315 kg ammoniak. Er wordt dus meer dan SSTH (0,53 kg)
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.

Op 765 ligt een zeer kwetsbaar gebied ingevolge de WAV.
Er is sprake van een uitbreiding van ammoniakemissie (huidige emissie 1800 kg, emissie
VKA 1890 kg) en ammoniakdepositie (huidige depositie 8,90 mol/ha/jaar, depositie VKA 9,65
mol/ha/jaar) zie tabel 15. De achtergronddepositie is 3590 mol/ha/jaar.
Dit betekend dat er strengere emissie-eisen moeten worden gesteld.
Omdat in het VKA sprake is van meer emissiereductie dan SST H, nl. 0,315 kg, wordt hier
aan voldaan.

Conclusie: Er wordt voldaan aan de "Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en

veehouderij" en aan de IPPC richtlijn.

Pamgraaf 5.1.2. wordt als volgt aangepast:

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.
Seschermde natuurmonumenten.
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Gebieden die de Minister van LNV aanwijst ter uitvoering van verdragen of andere
internationale verplichtingen (met uitzondering van verplichtingen op grond van de
Vogelrichtlijn 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.

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".

In het Alterrarapport nr. 1654 is het gebied Kempenland-West (natura 2000 gebied nummer
135) aangegeven als zwakgebufferde vennen, met een kritische depositie van 410 N
mol/ha/jr (code habitattype 3130). Hierbij moet worden aangemerkt dat de kritische depositie
van 410 is gebaseerd op het habitattype zwakgebufferde vennen. Dit habitattype bevindt zich
op grote afstand (minimaal 7 kilometer) van het bedrijf. De uitloper De groote Beerze valt niet
onder dit habitattype. Hiervan zijn echter nog geen offciële habitattypen bekend. Daarom
wordt het gehele gebied, incl. De groote Beerze beoordeeld alsof hiervoor een kritische
depositie geldt van 410 N mol/ha/jr.

Volgens de grootschalige concentratiekaart Nederland is de depositie potentieel zuur (2007)
op onderhavige locatie: 3590 mol/ha/jaar. Dit betekend dat de kritische depositie wordt
overschreden.
Het VKA (2,10 mol/ha/jaar) evenals het MMA (1,14 mol/ha/jaar) veroorzaken een
ammoniakdepositievermindering ten opzichte van de huidige situatie (2,96 mol/ha/jaar) (zie
tabel 15). Er is dus sprake van een verbetering.

Er zal een vergunning ingevolge de natuurbeschermingswet worden aangevraagd.

Paragraaf 5.1.5. wordt als volgt aangepast:

Tabel 6 wordt aangepast:

Diercategorie Maximale emissiewaarde in Aangevraagde emissie in kg
kg NH3 per plaats per jaar NH3 per plaats per jaar

Vleesvarkens 1,40 0,315
..Tabel 6: Toetsing Besluit ammoniak huisvesting veehouderij
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Paragraaf 5.1 .8. "\Vet luchtkwaliteit" wordt als volgt aangevuld:

Regeling beoordeling luchtkwaliteit.
Op 19 december 2008 is een wijziging van de regeling beoordeling luchtkwaliteit in werking
getreden. Op 17 december 2008 is deze gepubliceerd in de Staatscourant.
Via deze wijziging is het 'toepasbaarheidbeginsel' geïntroduceerd. Hiermee is aangegeven
op welke plaatsen de luchtkwaliteitseisen toegepast moeten worden: de werkingssfeer en de
beoordelingssystematiek. Dit is een uitwerking van bijlage 111 uit de nieuwe Europese Richtlijn
luchtkwaliteit 2008.

De belangrijkste gevolgen van de gewijzigde RBL zijn:

. Geen beoordeling van de luchtkwaliteit waar het publiek geen toegang heeft en waar
geen bewoning is.

. Geen beoordeling van de luchtkwaliteit op bedrijfsterreinen of terreinen van
industriële inrichtingen (hier gelden de ARBO regels). Dit omvat mede de (eigen)
bedrijfswoning. Uitzondering: publiek toegankelijke plaatsen: deze worden wel
beoordeeld (hierbij speelt het zogenaamde blootstellingcriterium een rol). Toetsing
vindt plaats vanaf de grens van de inrichting of het bedrijfsterrein:

. Geen beoordeling van de luchtkwaliteit op de rijbaan van wegen, en op de
middenberm van wegen, tenzij voetgangers normaliter toegang hebben tot de
middenberm.

Voor het bepalen van de rekenpunten gaat het 'blootstellingcriterium' een rol spelen.
Het blootstellingcriterium houdt in, dat de luchtkwaliteit alleen wordt beoordeeld op plaatsen
waar een significante blootstelling van mensen plaatsvindt. Het gaat dan om een
blootstellingperiode, die in vergelijking met de middelingtijd van de grenswaarde (jaar,
etmaal, uur) significant is.

Op 21 december 2008 is een wijziging van de regeling beoordeling luchtkwaliteit in werking
getreden, welke op 18 maart 2009 is gepubliceerd in de Staatscourant.
Deze wijziging van artikel 74 luidt:

Bij het door middel van berekening vaststellen van concentraties van
verontreinigende stoffen in de buitenlucht bij inrichtingen worden concentraties
bepaald vanaf de grens van het terrein van de betreffende inrichting.

Via deze wijziging is de plaats van toetsing op de grens van de inrichting beter gedefinieerd
en met terugwerkende kracht tot en met 21 december 2008 ook in werking getreden.
Het rapport luchtkwaliteit dat als bijlage 27 is toegevoegd is hierop aangepast.

Paragraaf 5. 1.9. wordt verwijderd.
(nummering schuift niet door)

Paragraaf 5.1.10. "Wet geurhindcr en veehouderij" wordt als volgt aangcpast: i

I
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.
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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 heeft op 22 mei 2008 een eigen
geurbeleid vastgesteld.

Er is vastgelegd dat op een gedeelte van de kom Hapert een geurnorm van 2 OU wordt
toegepast. Op de rest van de bebouwde kom wordt 3 OU en buiten de bebouwde kom wordt
14 OU toegepast. (zie paragraaf 5.2.3. gebiedsvisie en verordening gemeente Bladel).

De milieuvergunning-aanvraag is door de gemeente ontvangen en in behandeling genomen
onder nummer 2006.090. Dit is eveneens per brief bevestigd d.d. 26 september 2006 onder
kenmerk VR2006.2239.
De gemeente heeft destijds niet besloten om de aanvraag buiten behandeling te laten in
afwachting van de MER, alhoewel bij deze aanvraag eveneens de startnotitie gevoegd was.
Daarna is er nog enkele malen kontakt geweest met de gemeente en is herhaaldelijk de
vraag gesteld of de oude stankwet (Wsv) kon worden toegepast. Daarop is steeds
bevestigend geantwoord.

Recentelijk heeft de gemeente echter aangegeven de aanvraag te toetsen volgens de Wgv.
Om te kunnen voldoen aan de Wgv moet in het VKA de uittredesnelheid worden verhoogd
tot 7,5 m/sec. Daarom is in de aanpassing van deze MER gerekend met een verhoogde
uittredesnelheid. In onderstaande tabel 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 onder geurgevoelige locaties staat aangegeven wat de geurbelasting
van de nieuwe situatie (VKA) is op de verschillende geurgevoelige objecten in de omgeving.

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 i Hagrico
Berekende ruwheid: 0 i 410 m
Meteo station: Eindhoven

Brongegevens :
Vol nr. BronlD

Luchtwasser stal
Gem. eb. hoo te
6,5

EP Uittr. snelh.

7,50
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Geur gevoelige locaties.
Volqnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelastinq
2 Ganzestraat 42a 146323 374589 14,00 9,53
3 Ganzestraat 38 146179 374885 14,00 4,72
4 Ganzestraat 44 146332 374570 14,00 8,32
5 Ganzestraat 31 146345 374670 14,00 8.30
6 Ganzestraat 31 a 146357 374654 14,00 7,25
7 Ganzestraat 27a 146248 374876 14,00 4,57
8 Het Kaar 20 145880 374982 2,00 1,20
9 Het Kaar 34 145845 374951 2,00 1,35
10 Het Kaar 38 145804 374947 2,00 1,25
11 Het Kaar 44 145755 374945 2,00 1,08
12 Ganzestraat 46 146357 374544 14,00 5,99
13 Ganzestraat 36a 146159 374917 14,00 3,84
14 Ganzestraat 32a 146 071 375012 2,00 1,64
15 Ganzestraat 30b 146039 375052 2.00 1.8
16 Ganzestraat 25 146198 374921 14,00 4,04
17 Ganzestraat 32 146047 375043 2.00 1.6
18 Ganzestraat 33 146393 374522 14,00 3,95
19 Ganzestraat 48 146322 374486 14,00 5,32
20 Ganzestraat 48a 146336 374493 14,00 5,03
21 Het kaar 4 145928 375019 2,00 1 ,11
22 Het kaar 10 145917 375012 2,00 1.15
23 Het kaar 12 145909 375006 2,00 1,21
24 Het kaar 16 145899 375000 2,00 1,26

Berekening diameter:

Uittredesnelheid: 7,50m/sec
6000 x (gemiddeld ventilatiedebiet) 31 m3 = 186000: 3600 = 51,67: 7,50 = 6,89 m2
Omgerekende diameter: 2.96

I

i
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Rotten ongenummerd Hapert, Hagrico
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Figuur 3: situatie geurberekening V-stacks VKA

Er wordt aan de normen van de geurverordening voldaan.

Eveneens wordt van het MMA de geurbelasting in beeld gebracht.

Naam van de berekening: Hagrico MMA combi uniqfiii uittree 5,5 m/see
Gemaakt op, 6-05-2009 11,30,09
Rekentijd, 0,00,10
Naam van het bedrij f: Hagrico MMA
Berekende ruwheid: 0,410 m
Meteo station: Eindhoven

Brongegevens :
Vol nr. 8roniD

com biwasser

Geur gevoelige locaties'

Gem. eb. hoc te
6,5

EP Uittr. snelh.

5.50

VOIQnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm GeurbelastinQ
2 Ganzestraat 42a 146323 374589 14,00 9,81
3 Ganzestraat 38 146179 374885 14,00 4,36
4 Ganzestraat 44 146332 374570 14,00 8,90
5 Ganzestraat 31 146345 374670 14,00 7,66
6 Ganzestraat 31a 146357 374654 14,00 6.82
7 Ganzestraat 27a 146248 374876 14,00 4,20

I
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8 Het Kaar 20 145880 374982 2.00 1,72
9 Het Kaar 34 145845 374951 2.00 1,78
10 Het Kaar 38 145804 374947 2.00 1,74
11 Het Kaar 44 145755 374945 2,00 1,40
12 Ganzestraat 46 146357 374 544 14,00 6,43
13 Ganzestraat 36a 146159 374917 14,00 3,45
14 Ganzestraat 32a 146071 375012 2,00 1.90
15 Ganzestraat 30b 146039 375052 2,00 1,61
16 Ganzestraat 25 146198 374921 14,00 3,52
17 Ganzestraat 32 146047 375043 2,00 1,72
18 Ganzestraat 33 146393 374522 14,00 4,18
1 9 Ganzestraat 48 146322 374486 14,00 5,57
20 Ganzestraat 48a 146336 374493 14,00 5,15
21 Het Kaar 4 145928 375019 2,00 1,47
22 Het Kaar 10 145917 375012 2,00 1,59
23 Het Kaar 12 145909 375006 2.00 1,68
24 Het Kaar 16 145899 375000 2,00 1,66
Uittredesnelheid wordt verhoogt naar 5,5m/sec.
Berekening omgerekende diameter: 186.000 : 3600 : 5,5 = 9.39 m2
Omgerekende.diameter: 3.46

Y 314600

314500

315200

175100

315000

37490

374100
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o~ iS
~~Ö¡y.. e¡

.

.
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\12' ~

..

H21grleo MMA

374400

145100 14650014580 14590 ""'00

Figuur 4: situatie geurberekening V-stacks MMA

146100

X

14610 ""00 14&411

Ook hierbij wordt aan de normen van de geurverordening voldaan.
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Paragraaf 5.2.3 "Bestemmingsplan en ander gemeentelijk beleid" wordt als volgt
uitgebreid:

Bestemmingsplan

De gemeente is bezig met het maken van een nieuw bestemmingsplan buitengebied.
De gemeente heeft hiervoor een Nota van Uitgangspunten opgesteld.
Tevens is een voorontwerp gemaakt.
Dit voorontwerp ligt ter inzage van 20 april tot en met 17 mei 2009. Tot die datum heeft een
ieder de gelegenheid om inspraakreactie te geven op het voorontwerp en op de nota van
uitgangspunten.
Na afronding van de inspraakprocedure wordt de formele bestemmingsplanprocedure
gestart. Het streven is om vanaf medio augustus 2009 hiervoor het ontwerpbestemmingsplan
zes weken ter visie te leggen. Tegen dit plan kunnen zienswijzen worden ingediend. De
gemeenteraad stelt vervolgens het bestemmingsplan vast. Na vaststelling is beroep mogelijk
bij de Raad van State.
Initiatiefnemer is in overleg met gemeente om onderhavig initiatief in te passen in het nieuwe
bestemmingsplan.
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6. DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN DE ALTERNATIEVEN (wordt
als volgt aangepast)

Hoofdstuk 6 "De voorgenomen activiteit en de alternatieven" wordt als volgt aangepast:

Paragraaf 6.1. Referentiesituatie wordt als volgt aangepast:

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

volgens NH3 NH3 Geur- Totale
Systeemen RAV mei aantal aantal emissie emissie emissie geur.

Diercategorie en GL nr 2009 plaatsen dieren per dier totaal per dier emissie

vleesvarkens
hokopp/dier D3100.1.

720 720 2,5 kg 1800 kg 23 16.560( 0,8 m'

720 1800 kg 16.560

Totaal dieren NH3 OUs
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 17,9 OU = 12888 OU.

Paragraaf 6.2 Alternatieven wordt als volgt aangepast:
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.

i,
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Aantal dieren, berekende NH3 emissie volgens RAVen aantal oeureenheden aangevraa de situati

Nr

volgens NH3 NH3 Geur- Totale
Systeemen RAVmei aantal aantal emissie emissie emissie geur-

Oiercateaorie en GL nr 2007 plaatsen dieren per dier totaal per dier emissie
BB97-07-056V2 +

vleesvarkens
B696-10-042V1 03.28.2

6000 6000 0,315 1890 kg 9,8 58.800hokopp/dier 03271.
, 0,8 m'

6000 1890 kg 58.800

totaal dieren NH3 OU's

e.

Tabel 11 : Aantal dieren, werkelijke NH3 emissie en aantal geureenheden

In de gewenste bedrijfsopzet zal de vleesvarkensstal worden uitgevoerd met het stalsysteem
met een gedeeltelijk roostervloer met een verkleind mestoppervlak, voorzien van schuine
wanden en een ontmestingsysteem (Groen label BB97.07.056V2). Dit stalsysteem is in de
Regeling Ammoniak en Veehouderij opgenomen onder nummer 03.2.7.1.1. met een
emissiefactor van 1,0 kg/dierplaats/jaar. Verder vindt er extra ammoniakreductie plaats, door
het toepassen van een nageschakelde techniek wordt. 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 03.2.8.2.
Daardoor wordt een extra ammoniakreductie gerealiseerd van 70% op 1,0 kg per dierplaats
per jaar. Het ammoniakcijfer voor dit systeem komt daarmee op 0,315 kg/dierplaats/jaar. De
ammoniakemissie in de vergunde situatie is
1800 kg per jaar. In de nieuwe situatie wordt deze 1890 kg. Er vindt een geringe toename
van ammoniakuitstoot plaats.

Om te kunnen voldoen aan de Wgv wordt de uittredesnelheid verhoogt tot 7,5 m/sec.
Volgens de leverancier is deze hoge luchtuitredesnelheid realiseerbaar. Wel moeten er
speciale ventilatoren gebruikt worden met daaraan gekoppeld een hoger energieverbruik.
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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 NH3 NH3 Geur- Totale
Systeemen RAVmei aantal aantal emissie emissie emissie geur-

Oiercategorie en GL nr 2007 I plaatsen dieren per dier totaal per dier emissie
BB97-07-056V2 + 85%

vleesvarkens
BWL2006.14 03.2.8.2

6000 6000
reduktie

945 kg 6,9 41.400
hokoppldier' 0,8 03.215.1.2 van 1

m' =0,1575

6000 945 kg 41.400

totaal dieren NH3 OU

Tabel 12: 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 extra ammoniakreductie plaats, door het toepassen
van een nageschakelde techniek. Er wordt namelijk tevens gebruik gemaakt van een
gecombineerde luchtwasser met een ammoniakreductie van 85% (BWL2006.14).
Dit stalsysteem is opgenomen in de RAV onder 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 0,1575 kg/dierplaats/jaar. De
ammoniakemissie in de vergunde situatie is 1800 kg per jaar. In de nieuwe situatie halveert
deze naar 945 kg. Er vindt een afname van ammoniakuitstoot plaats.

7.VERGELIJKING ALTERNATIEVEN (wordt als volgt
aangepast)

Hoofdstuk 7 "Vergelijking alternatieven" wordt als volgt aangepast:

Paragraaf 7.2.1 Geur wordt als volgt aaugepast:

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

dierenverblijven van veehouderijen. Aan de gewenste normen van de Wgv wordt voldaan.
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I 4 I'k" b I tTabe 1 : verQelll1 ing geur e as ing

Huidige norm VKA MMA
situatie

Onderdeel/kenmerk 720 mv BB97 -07 -056V2 + BB97 -07 -056V2 +
traditioneel BB96-10-042V1 BWL2006.14

Wgv:

Totaalodeurunits 16.560 58.800 41.400
Percentage t.o.v. huidig
(=referentie). 0 355 250
Verschil in odeurunits t.o.v.
referentie 0 + 42.240 + 24.840

Ganzestraat 42a 3,58 14,00 9,53 9,81
Ganzestraat 38 4,23 14,00 4,72 4,36
Ganzestraat 44 3,02 14,00 8.32 8,90
Ganzestraat 31 5,57 14,00 8.30 7,66
Ganzestraat 31 a 4,53 14,00 7,25 6,82
Ganzestraat 27a 5,40 14,00 4,57 4,20
Het Kaar 20 1,14 2,00 1,20 1,72
Het Kaar 34 1,03 2,00 1,35 1,78
Het Kaar 38 0,83 2,00 1,25 1.74
Het Kaar 44 0,70 2,00 1,08 1,40
Ganzestraat 46 2.31 14,00 5,99 6,43
Ganzestraat 36a 3.32 14,00 3,84 3,45
Ganzestraat 32a 1,59 2,00 1,64 1,90
Ganzestraat 30b 1,30 2,00 1.18 1,61
Ganzestraat 25 3,49 14,00 4,04 3,52
Ganzestraat 32 1,34 2,00 1,26 1,72
Ganzestraat 33 1,85 14,00 3,95 4,18
Ganzestraat 48 1,88 14,00 5,32 5,57
Ganzestraat 48a 1,87 14,00 5,03 5,15
Het Kaar 4 1,28 2,00 1,11 1,47
Het Kaar 10 1,23 2,00 1,15 1,59
Het Kaar 12 1.23 2,00 1.21 1,68
Het Kaar 16 1,20 2,00 1.26 1,66

Beoordeling + - -

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.
Onder de WvG geeft het MMA de laagste geurbelasting te zien op een groot gedeelte van de
objecten in het buitengebied. Het VKA geeft de laagste geurbelasting te zien op de objecten
binnen de beboude kom.
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Voor alle alternatieven geldt echter dat wordt voldaan aan de normen die gesteld zijn in de
Wgv.

Als bijlage 24 is de (aangepaste) omgevingstoets geurbelasting toegevoegd.
Uit de berekeningen blijkt dat in de nieuwe situatie de geurbelasting op één geurgevoelig
object (1022) wijzigt boven de streefwaarde van 27,759 naar 29,523 oUE/m3 Dit object
veranderd echter niet van leefklimaat. Bij toepassing van het MMA veranderd het leefklimaat
eveneens niet.

Verder blijkt dat in de nieuwe situatie (VKA) de geurbelasting op 3 geurgevoelige objecten in
het buitengebied te hoog is in vergelijking met de streefwaarde van 28 oUE/m' (ten opzichte
van 2 objecten in de huidige situatie).
Het leefklimaat voor deze objecten veranderd echter niet ten opzichte van de huidige

situatie. Dit geldt eveneens voor het MMA.

Ook blijkt dat in de nieuwe situatie (VKA) de geurbelasting op 27 geurgevoelige objecten in
de bebouwde kom te hoog is in vergelijking met de streefwaarde van 4 resp.6 oUE/m' (ten
opzichte van eveneens 27 in de huidige situatie).
Van de 27 objecten hebben - evenals in de huidige situatie- 4 objecten een matig leefklimaat,
13 objecten een redelijk goed leefklimaat en 10 objecten een goed leefklimaat.
Bij het MMA zijn dit 26 objecten. Van de 26 objecten hebben 4 objecten een matig
leefklimaat, 13 objecten een redelijk goed leefklimaat en 9 objecten een goed leefklimaat.

Van de 123 objecten veranderd op 8 adressen het leefklimaat in VKA. Voor alle overige
geurgevoelige objecten blijft het leefklimaat gelijk. ( 5 x van redelijk goed naar redelijk
goed/matig, 1 x van redelijk goed naar matig en 2 x van zeer goed naar goed)
Van de 123 objecten veranderd op 5 adressen het leefklimaat in MMA. Voor alle overige
geurgevoelige objecten blijft het leefklimaat gelijk.

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

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.

Paragraaf 7.2.2 Ammoniak wordt als volgt aangepast:

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 artikei 2 van
de Wet Ammoniak en Veehouderij. Dat betekent dat er geen directe beperkingen zijn
volgens de Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV).
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Tabel 15: vergelijking ammoniakemissie en depositie wordt vervangen door

Huidige VKA MMA
situatie

Onderdeel 720
BB97-07-056V2 + BB97.07-056V2 +Ikenmerk vlees-

8B96-10-042V1 BWL2006.14varkens
Em issie/depositie Em issie/depositieTR

Totale
ammoniakemissie 1800 kg 1890 kg 945 kg
per jaar (kg)

percentage t.o.v.
huidig - 105 % 53%
(=referentie).
verschil in kg - + 90 kg - 855 kgt.o.v. referentie
Depositie op:

Kempenland-
2,96 mol 2,10mol 1,14 molWest l'

percentage t.o.v.
huidig - 71 % 39%
(=referentie).
verschil in
depositie t.o.v. - - 0,86 mol -1,82 mol
referentie
WAV-gebied 2' 8,90 mol 9,65 mol 5,08 mol
percentage t.o.v.
huidig 108 % 57 %
(=referentie).
verschil in
depositie t.o.v. - + 0,75 mol - 3,82 mol
referentie

Beoordeling 0 + - ++

,
1 Natura 2000 gebied.

2' Kwetsbaar gebied ingevolge de WA V

De depositie op het natura 2000 gebied Kempenland-West neemt af bij beide alternatieven.
De depositie op het kwetsbare gebied ingevolge de WA V neemt toe bij het
voorke u rsa Iternatief.

De reden dat de depositie wel stijgt op het WAV-gebied en niet op het natura-2000 gebied
Kempenland zelf, ligt waarschijnlijk in het feit dat het gebied Kempenland zelf veel verder
van de inrichting aflgt, en daardoor het ventiatiesysteem minder van invloed is op de
depositie (emissiepunthoogte en uittreesnelheid).

Paragraaf 7.2.3 Overige luchtverontreinigende componenten wordt als volgt aangepast

Voor wat betreft de overige luchtverontreinigende componenten is aandacht besteed aan de
emissies van koolstofdioxide en zwaveldioxide. Genoemde componenten komen vrij bij de
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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 vergelijking alternatieven
Huidige Huidige

VKA VKA MMA MMASituatie Situatie
Gem. 24-uur Gem. 24-uurGem. 24-uurreceptorpunt

con centra- gem. concentra- gem.concentra- gem.
tie overschr. tie overschr.tie overschr.

146179,
24.39129 16.17 24.29954 15.77 24.28434 15.57374885

146181, 24.46796 16.57 24.30686 15.77 24.28852 15.57374838
146260,

24.99938 17.77 24.33517 15.77 24.30444 15.77374774
146293, 24.64604 1637 24.36824 15.77 24.32444 15.57374692
146323.

24.36793 15.77 24.32459 15.57 24.30040 15.57374589
146130,

24.51867 16.37 24.34082 15.77 24.31277 15.77374737
146180,

24.73475 16.77 24.44155 15.77 24.37079 15.77374660
146185,

24.36509 15.97 24.42196 15.7 24.35620 15.77374554
146134,

24.47108 16.17 24.34463 15.77 24.31279 15.7374635
146192, 24.76602 17.17 24.32285 15.77 24.29859 15.77374783
146216, 2582931 19.17 2435761 15.77 24.31863 15.77374738
146225.

25.02572 17.97 24.44812 15.77 24.37160 15.77374677
146199,

25.50101 19.57 24.36118 15.77 24.32093 15.77374728

Beoordeling 0 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 ¡.g.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
¡.g.m3) van fijn stof, op of buiten de inrichtinggrens.
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Het VKA zowel als het MMA voldoen voor zowel het jaar van realisatie als in de jaren hierna
aan de Wet Luchtkwaliteit. Het MMA scoort nagenoeg hetzelfde als het VKA.

In de landbouwsector is voornamelijk de emissie van fijn stof bepalend voor de luchtkwaliteit
op de omgeving. Emissies van de overige stoffen, waaraan volgens de Wet luchtkwaliteit
getoetst moet worden, zijn verwaarloosbaar en voldoen aan de grenswaarden.

Paragraaf 7.3 Bodem, grondwater en afvalwater wordt als volgt aangepast

Onderstaande alinea: 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.

Wordt vervangen door: De spuiwaterproductie neemt af 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 150 m3 minder spuiwater geproduceerd wordt
dan bij het VKA (540 m3). Het spuiwater wordt indien noodzakelijk naar een erkende

inzamelaar van afvalstoffen afgevoerd, conform de leafletvoorschriften.

Paragraaf 7.13 Energieverbruik eh overige milieueffecten wordt als volgt
aangepast

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
ventiatielucht 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. Bij beide alternatieven wordt daarnaast de luchtuittredesnelheid
verhoogt tot 7,5 (VKA) en 5,5 (MMA) m/sec. Ook dit veroorzaakt een extra energieverbruik
door het verhogen van de weerstand.

Tabel 21: Vergelijking van de verbruiken luchtwasser:
nulsituatie VKA MMA

Elektriciteitsverbruik (kWh) per
jaar voor luchtwasser 0 158.400 204.000
Extra waterverbruik door
luchtwassers in m'/jaar 0 3.800 1.900
Zuurverbruik luchtwassers in
liters/jaar 0 0 16100

M' spuiwaterproduktie per iaar 0 540' 390
* meI. denitrificatic
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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 € 180000 € 250.000

Extra Jaarkosten:
Rente, afschrijving en € 0,00 € 32.500 € 45.000
onderhoud
Variabele kosten: elektr., zuur,
water. afzet spuiwater, arbeid € 0,00 € 22500 € 31.000
Totaal extra jaarkosten € 0,00 € 58.902 € 80.010

Kosten per vleesvarken per jaar € 9,82 € 13,35
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Bijlagen

Aanvulling MER 1854 mei 2009

Bijlage 6: WAV kwetsbare gebieden wordt vervangen door:
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Legenda

Aanvulling MER 1854 mei 2009

o Top2óraster

o Gemeentegrenzen

richtlijngebieden

o 1000 m. zone

o 1500 m. zone

r-
lZ

8-gebied (kwetsbaar)

Agebied (zeer kwestbaar)

Natuurbescherringswet gebied

.A-zone 2óOm

Azone 2óOm

l2 Habitatrichtlijn

IS Vigelrichtlijn
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Bijlage 7 Ontwerpkaart WAV provincie Noord-Brabant wordt vervangen door:
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Bijlage 12 "Aagrostacks VKA feitelijke depositie" wordt vervangen door:
Bijlage 12 "Aagrostacks VKA depositie"

Naam van de berekening: VKA hagrico nieuw NH3 12-05-09
Gemaakt op: 12-05-2009 9:55:12
Zwaartepunt X: 146,200 Y: 374,600

Cluster naam: Hagrico
Berekende ruwheid: 0,36 m

Emissie Punten:

BronlD
Varkensstal

Uittr. snelheid
7,50

Gevoelige locaties'

Volonummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie
1 Kempenland West 144868 375845 2,10
2 kwetsb. qeb beerze 145509 374217 9,65

379600
379095
378590
378085
377580
377075
376570
376065
375560
375055
374549
374044
373539
373034
372529
372024
371519
371014
370509
370004
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De jaargemiddelde ammoniakdepositie heeft als eenheid mol per hectare per jaar
(mol/(ha/jr)). (Rode lijn 0,5 mol/ha/jr, Groene lijn 1,0 mol/ha/jr enz.)Op de kaartweergave
worden de rekenresultaten voor het rekengebied van 10 bij 10 kilometer weergegeven. Op
deze kaart wordt weergegeven hoe de depositie vanuit de bronnen verloopt.
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Bijlage 13 "Aagrostacks VKA depositie volgens RAV" wordt verwijderd:

Bijlage 14 "Aagrostacks MMA feitelijke depositie" wordt vervangen door:
Bijlage 14 "Aagrostacks MMA depositie"

Naam van de berekening: MMA nieuw NH3 hagrico 12-05-09
Gemaakt op: 12-05-2009 9:31 :21
Zwaartepunt X: 146,200 Y: 374,600

Cluster naam: Hagrico
Berekende ruwheid: 0,36 m

Emissie Punten:

BronlD
Varkensstal

Uittr. snelheid
5,50

Gevoelige locaties'

VolOnummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie
1 Kempenland West 144868 375845 1,14
2 kwetsb. oeb beerze 145509 374217 5.08

379600
379095
378590
378085
377580
377075
376570
376065
375560
375055
374549
374044
373539
373034
372529
372024
371519
371014
370509
370004
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De jaargemiddelde ammoniakdepositie heeft als eenheid mol per hectare per jaar
(mol/(ha/jr)J. (Rode lijn 0,5 mol/ha/jr, Groene lijn 1,0 mol/ha/jr enz.)Op de kaartweergave
worden de rekenresultaten voor het rekengebied van 10 bij 10 kilometer weergegeven. Op
deze kaart wordt weergegeven hoe de depositie vanuit de bronnen verloopt.
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Bijlage 15 "Aagrostacks MMA combiwasser volgens RAV" wordt verwijderd.
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Bijlage 24 "Omgevingstoets geurbelasting" wordt vervangen door de nieuwe
versie.

Bijlage 25 "Geluidsrapport" wordt vervangen door de nieuwe versie.
De ventilatie is verhoogt naar 80% in de avondperiode en 70% in de nachtperiode. Deze
aanpassing is in het bijgesloten rapport verwerkt.

Bijlage 27 "Luchtkwaliteitsonderzoek" wordt vervangen door de nieuwe versie.

Bijlage 28 wordt als volgt aangepast:

Er wordt een vernieuwde versie van de tekening Wet Milieubeheer toegevoegd.
Het aanvraagformulier Wet Milieubeheer zal als volgt worden aangepast:

Verder staat in de memo aangegeven dat er in het aanvraagformulier Wet milieubeheer een
fout staat. Het aanvraagformulier Wet Milieubeheer zal als volgt worden aangepast:

i 8.4 Omgeving

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

Categorie I
X Bebouwde kom met stedelijk karakter
D Zeer stankgevoelige objecten o.a. ziekenhuis,

sanatorium, Inteniaat etc.
D Objecten van verblijfsrecreatie

Categorie IJ

D Niet argrarische bebouwing, geconcenteerd in
lintbebouwing buiten de bebouwde kom, langs
wegen, vaarten en dijken c.d.

o meerdere verspreid liggende niet-agrarische

bebouwingen die aan het betreffende
buitengebied een overwegende woon enlof
recreatie functie verlenen

o Objecten van dagrecreatie
Categorie lIJ

o enkele verspreid liggende niet-agrarische

bebouwingen
Categorie iv

X andere agrarische bedrijven I
Verspreid liggende niet agrarische bebouwing

o
X

Bos. c.q. natuuI'gehieden
Afstand middelpunt bedrijf tot bosgebied

Afstand middelpunt bedrijf tot "de Grote

Beerze"

Op een afstand van (gemeten van meters
emissiepunt tot gevel gevoelig object):

358 meter
meter
meter

meter

meter
meter

meter

meter

I

meter I

meter I

I

159

765

40



DLV Bouw Milieu en Techniek BV Aanvulling MER 1854 mei 2009
Bijlage 29 "Kaarten gevoelige objecten" wordt toegevoegd
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AANVULLING (augustus 2008): PARAGRAAF 5.1.2: wordt verwijderd
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