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In de directe omgeving van de inrichting komen geen plantensoorten voor die beschermd volgens
de Flora- en Fauna wet. Wel worden het onderzoeksgebied en de directe omgeving gebruikt door
verschillende beschermde vogelsoorten en benutten mogelijk een aantal kleine zoogdieren en
amfibieën het onderzoeksgebied als (onderdeel van) hun leefgebied. Om negatieve effecten voor
de vogels te voorkomen, wordt de te bebouwen grond vóór het broedseizoen ongeschikt gemaakt
(en gehouden) als broedgebied. Voor de overige soorten is het niet nodig maatregelen te treffen.
Wel zal tijdens de werkaamheden worden geprobeerd om nadelige gevolgen voor flora en fauna
zoveel mogelijk te voorkomen.

Om mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu als gevolg van de aspecten geluidsemissie,
bodemverontreiniging, afval(water) en energieverbruik van de inrichting te voorkomen, worden
voldoende maatregelen genomen waarmee wordt voldaan aan de daarvoor geldende
beleidsregels.

In het voorkeursalternatief is gekozen om de vleesvarkensstallen te voorzien van gecombineerde
luchtwassystemen om een hoge reductie van zowel de emissie van ammoniak, als van geur en stof
te behalen. Naast het voorkeursalternatief zijn drie andere alternatieven uitgewerkt en de
(mogelijke) gevolgen daarvan voor het milieu, de dieren en de ondernemer vergeleken met die van
het voorkeursalternatief, Dit betreft de gevolgen voor de aspecten geur, ammoniak, stof, geluid,
bodem, water, afval, energie, veiligheid, dierwelzijn en financiële haalbaarheid.

Als eerste alternatief is gekozen voor het in beide stallen toepassen van chemische
luchtwassystemen van Uniqfill, met een ammoniakreductie van 95%, Hiervoor is gekozen omdat
met deze luchtwassers de hoogst mogelijke reductie van ammoniakemissie wordt behaald.
Het tweede alternatief is om beide stallen uit te voeren met een emissiearm stalsysteem in de
mestkelders, door het aanbrengen van waterkanaal en mestkanaal met schuine putwand(en). Deze
keuze is gemaakt om niet de nadelen van het hoge energieverbruik en de hogere veiligheidsrisico's
als gevolg van chemische en/of combiluchtwassers te hebben.
Voor de uitwerking van het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) is gekozen om de stallen te
voorzien van zowel IC-V systeem als gecombineerd luchtwassysteem. Dit is dus een combinatie
van de situatie van het VKA en alternatief 2, om een nog hogere reductie van geur- en
ammoniakemissie te behalen,

De uitkomst van de vergelijking van de alternatieven voor de verschilende aspecten is
weergegeven in onderstaande tabeL.

(Mileu)aspect Referentie- VKA Alternatief 1 Alternatief 2 MMA
situatie

Geur - + -- -- ++
Ammoniak 0 + ++ - +

Stof + + - -- +

Geluid + + + ++ +

Bodem + + + ++ +

Water + - - ++ -

Afval + - - + -

Enernie 0 -- -- + --

Veiliaheid + 0 0 + 0
Dierwelziin -- + + + +

Financiële
haalbaarheid - 0 + - --

(++ = zeer goed; + = goed; 0 = neutraal; - = risicovol; - = slecht)
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1. Achtergronden

1,1 Initiatiefnemer en locatie

Initiatiefnemer: Dhr. P. Pouls
Boekhorstweg 11

6105 AD Maria Hoop
tel. 0475-542170

Locatie activiteit: Boekhorstweg 11 te Maria Hoop
Kadastraal bekend: gemeente Echt-Susteren, sectie L, nr. 286 +

ged. 287, 84, 85, 86

, ~Cht
Figuur 1; Locatie Boekhorstweg 11 te Maria Hoop 1

roek

1 !n bijlage 1 is een topografische kaart van de omgeving van de inrichting bijgevoegd,

ROBA Milieu Deurne 6



Milieueffectrapportage februari 2008

1.2 Historie

op de locatie Boekhorstweg 11 te Maria Hoop is een vleesvarkenshouderij met akkerbouw
gevestigd. Er is een milieuvergunning verleend voor het houden van 1.250 vleesvarkens, De
aanwezige bebouwing bestaat uit één vleesvarkensstal en de bedrijfswoning, Zie figuur 2,

,fit ~l~ni(::"\l'V ";3"1' ~~~) V l,
)~~J.". ...~":~':.::.~;~~~" ,":""¿ 1"' ,

Figuur 2: Huidige bebouwing locatie Boekhorstweg 11 te Maria Hoop

1,3 Aanvraag
In de aangevraagde situatie wordt de inrichting uitgebreid met een nieuwe stal voor 3.536
vleesvarkens. De dierbezetting in de bestaande stal wordt verlaagd tot 960 vleesvarkens, zodat
totaal 4.496 vleesvarkens worden gehouden. Beide stallen worden voorzien van gecombineerd
luchtwassysteem met waterwasser, chemische wasser en biofilter. Een situatieoverzicht van de
aangevraagde situatie is weergegeven in
figuur 3, BOof.horst....g

(1I Situotie:
. g-emeente : Echt-Su!t~ren
sectie : G
nummer($) : 287

mi ~'1

""

, 0

Figuur 3: Situatieoverzicht aangevraagde situatie ~ ~
~

~
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diersoort omrekenfactor 5tartnotitie m.e. r. milieueffectrapportage

ou NH3 aantal ou E15ec NH3 aantal ou E15ec NH3

E/5ec
STAL 1: 16,1 0,13 1.128 18.160,8 146,6 0 0,0 0,0
Vleesvarken5, chemisch
luchtwa55Y5teem 95%.
hokopp. max. 0,8 m2,
GL BB 99-06-076 ID 3.2,14.1)
Vlee5varkens. gecombineerd 5,8 0,53 0 0,0 0,0 960 5.568.0 508,8
luchtwa55Y5teem 85%
emi55iereductie met
waterwa55er, chemi5che
wa55er en biofilter,
hokopp. groter dan 0,8 m2,
BWL 2007.01 ID 3.2.15.3.2\
STAL 2: 4,6 1,05 2.960 13.616,0 3.108,0 0 0,0 0,0
Vlee5varken5, gecombineerd
luchtwa55Y5teem 70%
emi55iereductie met
waterwa55er. chemi5che
wa55er en biofilter,
hokopp. groter dan 0,8 m2.
BWL 2006.15 ID 3.2.15.2.2)
Vlee5varken5, gecombineerd 5,8 0,53 0 0,0 0,0 3.536 20.508.8 1.874,1
luchtwa55Y5teem 85%
emi55iereductie met
waterwa55er. chemi5che
wa55er en biofilter, hokopp.
groter dan 0.8 m2,
BWL 2007.01 ID 3.2.15.3.2)
Totaal 4.088 31.776,8 3.254,6 4.496 26.076,8 2.382,9

Tabel 1 : Wijzigingen in dierbezetting en luchtwa55Y5temen ten opzichte van de startnotitie

In deze mileueffectrapportage worden in hoofdstuk 3 de plannen getoetst aan zowel het Europees
beleid als het Rijksbeleid en Gemeentelijk beleid op het gebied van milieu en natuur. De toetsing
aan het beleid op het gebied van ruimtelijke ordening is opgenomen in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5
worden de voorgenomen plannen uiteengezet tegenover de referentiesituatie en drie alternatieven,
waaronder het meest milieuvriendelijke alternatief. Ook de afwegingen waarop de keuze voor de
voorgenomen plannen is gebaseerd zijn opgenomen in hoofdstuk 5, waarmee tevens de
eindconclusie wordt getrokken,
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2,3 Te nemen besluiten

Deze mileueffectrapportage is opgesteld ten behoeve van de besluitvorming over de
aangevraagde vergunning Wet milieubeheer. Ten einde tot het daadwerkelijk realiseren van het
aangevraagde plan, moeten de volgende besluiten worden genomen:

Activiteit Tijdstip (uiterlijk) Door

Bekendmaking 5tartnotitie 11 januari 2007 Gemeente Echt-Su5teren

In5praak voor richtlijnen MER
12 januari 2007 Um Een ieder
22 februari 2007

Advie5 commi55ie MER 8 meart 2007 Commi55ie MER

Definitieve richtlijnen MER 2 mei 2007 Gemeente Echt-Su5teren

Indienen MER februari 2008 Initiatiefnemer I ROBA Milieu BV

Beoordelen aanvaardbaarheid
april 2008 Gemeente Echt-Su5teren

MER en openbare kenni5geving

In5praak en advie5 MER juni 2008 Een ieder

Advie5 juli 2008 Commi5sie MER
commi55ie MER

Indienen aanvraag augu5tu5 2008 Initiatiefnemer I ROBA Milieu
Wet Milieubeheer

Ontwerpbe5chikking
december 2008 Gemeente Echt-Su5teren

Wet milieubeheer

I n5praak en advie5 ontwerp- februari 2009 Belanghebbenden
be5chikking Wet milieubeheer

Definitieve be5chikking Wet maart 2009 Gemeente Echt-Su5teren
milieubeheer

Tabel 2: Te nemen besluiten ten behoeve van de reali5atie van de plannen
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3. Wettelijk kader en beleidskader milieu en natuur

3,1 Algemeen
Wetgeving en beleid stellen diverse randvoorwaarden aan het voornemen tot oprichting van het
vleesvarkensbedrijf. In dit hoofdstuk worden de plannen getoetst aan zowel het Europees beleid als
het Rijksbeleid en Gemeentelijk beleid op het gebied van mileu en natuur. Voor de beoordeling is
van de in tabel 3 weergegeven dierbezetting uitgegaan. Het aantal dierplaatsen is gelijk aan het
aantal dieren. Het aanvraagformulier voor de mileuvergunning en de bijbehorende
plattegrondtekening zijn bijgevoegd in bijlage 2 rf '2o~~ C
dier500rt omrekenfactor /,vergunning55ituatie aanvraag

ou ~ 'aantal ou E/5ec NH3 aantal ou E/5ec NH3
El5ec

Vleesvarken5 ,. 25 kg, 23,0 ~ 1,250 28.750,0 3.750,0 0 0,0 0,0
gedeeltelijk ro05tervloer,

hokopp. max. 0,8 m2, gehele
dierplaats onderkelderd zonder
stankaf5luiter,
BWL 2001.22 (D 3.2.1)
Vlee5varken5 ,. 25 kg, 5,8 0,53 0 0,0 0,0 960 5.568,0 508,8
gedeeltelijk ro05tervloer,

luchtwa55Y5temen ander5 dan
biologi5Ch of chemi5ch,
gecombineerd luchtwa55Y5teem

85% emi55iereductie met
waterwa55er, chemi5che
wa55er en biofilter, hokopp.
groter dan 0,8 m2,
BWL 2007,01 (D 3.2.15,3.2)
Vlee5varken5 ,. 25 kg, 5,8 0,53 0 0,0 0,0 3,536 20.508,8 1.874,1
gedeeltelijk ro05tervloer,

luchtwa55Y5temen ander5 dan
biologisch of chemi5ch,
gecombineerd luchtwa55Y5teem

85% emi55iereductie met
waterwa55er, chemische
wa55er en biofilter, hokopp.
groter dan 0,8 m2,
BWL 2007.01 (D 3,2.15.3.2)
Totaal 28.750,0 3.750,0 26,076,8 2.382,9

Tabel 3. Vergunde en aangevraagde dierbezelling en huisve5tings5ystemen
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3.2 Europees beleid

3.2,1 IPPC-nchtljn

De IPPC-richtlijn' is sinds 30 oktober 1999 van toepassing op nieuwe en belangrijk gewijzigde
installaties. Conform artikel 5 van de richtlijn moeten op 31 oktober 2007 alle bestaande installaties
aan de IPPC-richtlijn.

De verplichtingen uit de IPPC-richtlijn zijn alleen van toepassing op de activiteiten die in bijlage 1
van deze richtlijn worden genoemd. Voor vleesvarkenshouderijen betekent dit dat alleen de
installaties met meer dan 2,000 plaatsen voor vleesvarkens (van meer dan 30 kg) onder de werking
van de richtlijn vallen, Binnen de inrichting zijn 4.496 plaatsen voor vleesvarkens, De i PPC-richtlijn
is van toepassing op deze inrichting. Dit betekent dat de installatie moet voldoen aan de beste
beschikbare technieken (BBT) zoals in de IPPC-richtlijn is gesteld,

In bijlage IV van de IPPC-richtlijn zijn 12 overwegingen opgenomen waarmee rekening moet
worden gehouden voor het bepalen van de BBT, Als laatste punt wordt hierbij verwezen naar het
opgestelde referentiedocument (BREF\ waarin de BBT wordt beschreven. Voor de
landbouwsector vertaalt zich dit weer in aspecten, die hieronder worden toegelicht. De aspecten
hebben betrekking op goede landbouwpraktijken in de intensieve varkenshouderij (boekhouding
met water- en energieverbruik, hoeveelheid veevoer, afval, meststoffen en logboeken en
noodplannen) en er dient te worden of er als gevolg van de uitbreiding/wijziging van de installatie er
sprake is van negatieve en/of significante gevolgen voor de omgeving. Daarvoor worden de
plaatselijke milieuomstandigheden bekeken in relatie tot de ammoniak-, geur-, stof- en
geluidemissie.

Voerstrategieën voor varkens
De uitstoot van mineralen uit mest, waar dit aspect betrekking op heeft, is geïmplementeerd in het
mestbeleid, waaraan in de bedrijfsvoering zal worden voldaan. Hier wordt onder de kop "Uitrijden
van varkensmest" nader op ingegaan.

Water in de varkenshouderij
In de BREF worden een aantal waterbesparende maatregelen beschreven, Het gaat hierbij om
gebruik van hogedrukreinigers welke zuiniger zijn bij het schoonspuiten van stallen en het ijken,
controleren en onderhouden van drinkwaterinstallatie en het bijhouden van het verbruik, wat
onderdeel zal vormen van de bedrijfsvoering.

Energie in de varkenshouderij
In de BREF worden enkele aspecten als isolatiewaarden in stallen, ventilatiewijzen en verlichting
beschreven. Voor het energieverbruik en de besparende maatregelen in de inrichting wordt
verwezen naar bijlage 10 bij deze rapportage met het voor de inrichting uitgevoerde
energiebesparingsonderzoek.

2 Integrated Pollution and Prevention Control (richtljn nr, 96/61/EG van 24 september 1996 Inzake geïntegreerde

preventie en bestrijding van verontreiniging (PbEG L 257))
3 Reference Document on Best Available Technique5 for Inten5ive Rearing of Poultry and Pigs (document dat de best
beschikbare technieken weergeeft en in juli 2003 door de Europe5e Commissie is bekend gemaakt),
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Opslag van varkensmest op bedrijfsniveau
Voor de opslag van mest wordt onderscheid gemaakt in vaste en vloeibare mest. Voor de vloeibare
mest geldt dat deze in een afgedekte opslag moet worden bewaard (bijvoorbeeld mestbassin of
mestkelder), Voor wat betreft de duur van de mestopslag geldt mestwetgeving die lange opslag van
mest voorschrijft.
In onderhavige inrichting wordt de drijfmest langdurig opgeslagen in de onder de stallen gelegen
mestkelders. De totale mestproductie zal circa 4,500 m3 zijn (1 m3 per vleesvarken). De totale
mestopslagcapaciteit is 4.900 m3 zodat er voor 12 maanden mestopslag is.

Behandeling van varkensmest op bedrijfsniveau
Het mestbe-/verwerken is geen verplichting vanuit de BREF, maar wanneer deze op bedrijfsniveau
worden toegepast kunnen hieraan eisen worden gesteld. In onderhavige inrichting wordt geen mest
bewerkt en/of verwerkt.

Het uitrijden van varkensmest
Naast het houden van vleesvarkens wordt op de bij de inrichting behorende gronden akkerbouw
gepleegd. Een deel van de varkensmest kan op deze gronden worden aangewend, De
hoeveelheid die per hectare toegediend wordt is hierbij afgestemd op de behoefte van het gewas
en voldoet aan de normen van de Meststoffenwet. De mest die niet binnen de akkerbouwtak
geplaatst kan worden zal over landbouwgronden in de regio worden afgezet.

De belangrijkste onderdelen van het mestbeleid zijn voorschriften voor de hoeveelheden stikstof en
fosfaat die toegepast mogen worden bij de teelt van gewassen (gebruiksnormen). Dit wordt
bepaald middels normen voor de berekening van de dierlijke mestproductie en de werkaamheid
daarvan en daarnaast de gebruiksnorm voor stikstof en fosfaat, die de totale stikstof- en
fosfaatmeststoffen per bedrijf begrenzen. Boeren moeten zich kunnen verantwoorden op basis van
de administratieve gegevens van hun bedrijf. Productie, aan- en afvoer van meststoffen moeten
worden geregistreerd. Er gelden regels voor het vervoer van dierlijke mest. Zo kan worden
nagegaan of bedrijven met een mestoverschot daadwerkelijk mest afvoeren en zich dus houden
aan de gebruiksnormen.

De Meststoffenwet heeft ten doel het mestbeleid in overeenstemming te brengen met de Europese
regelgeving en om de verontreiniging van de bodem en het water door meststoffen, in het bijzonder
stikstof en fosfaat, verder te beperken, De genoemde Europese regelgeving betreft de
Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water. Beide richtlijnen hebben tot doel de waterkwaliteit te
beschermen tegen eutrofiëring en de ecologie te verbeteren,

Huisvestingssystemen
In de BREF zijn voor wat betreft de diercategorieën waarvoor voldoende bewezen technieken zijn
ontwikkeld, huisvestingssystemen beschreven welke voldoen aan het criterium BBT.

De stallen in onderhavige inrichting worden voorzien van gecombineerd luchtwassysteem met
waterwasser, chemische wasser en biofilter (BWL 2007.01). In figuur 4 is de werking van dit
systeem schematisch weergegeven.
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I

i
i

Ammoniakemissie en -depositie
Ingevolge de IPPC-richtlijn moet het effect van de verontreiniging van ammoniak op het dichtst bij
gelegen kwetsbare gebied getoetst worden aan:
. de ammoniakdepositie in relatie tot de mate van kwetsbaarheid c,q, de kritische

depositiewaarde van het betrokken natuurgebied;
. het cumulatieve effect van de ammoniak van de bedrijven in de omgeving;

. de aanwezige achtergronddepositie;

. de te verwachten relevante ontwikkelingen.

i

Daarnaast moeten conform de beleidslijn IPPC strengere eisen dan BBT aan de ammoniakemissie
worden gesteld, als in de directe omgeving van de veehouderij kwetsbare natuurgebieden
aanwezig zijn en de achtergronddepositie ter plaatse te hoog is. Door verzurende stikstofdepositie
kan de natuur worden aangetast. Stikstof kan via de atmosfeer in de natuur terechtkomen als
ammoniak of als stikstofoxiden. Vrijwel de gehele ammoniakdepositie in Nederland is afkomstig
van de landbouw; dit is ongeveer 45% van de totale stikstofdepositie (bron: MNP 2007),

Bij besluit van 8 november 2005 hebben Gedeputeerde Staten van Limburg het besluit tot
wijziging van het Besluit ecologische hoofdstructuur voor Noord- en Midden-Limburg
vastgesteld. In figuur 5 zijn de bij dit besluit aangewezen gebieden in de omgeving van de
inrichting weergegeven.

PerspectIef 1: Ecologische Hoofdstructuur (EHS)

_ Boso en natuurgebied

_ Nieuwe natuur

_ Beheersgebied

Overige functies in de EHS

_ Ecologisch water

a Beschermd- en staats-natuurmonument

o Speciale beschermingszone Vogel- en Habitatrichllijn

W~ Kwetsbare delen in de EHS .
(alleen Noord- en Mrdden-Limburg ¡indicatief¡

~
Figuur 5: Aangewezen gebieden bij Be5!uit ecologische hoofd5tructuur

Het dichtstbij de inrichting gelegen kwetsbare gebied is het bos- en natuurgebied langs de beek
'Putbeek', op circa 362,5 meter ten westen van de inrichting. Dit gebied is te karakteriseren als bos
van bron en beek, Een dergelijk gebied is minder gevoelig voor stikstofdepositie De kritische
depositiewaarde is hoger dan 2.400 mol/ha~aar (bron: Natuurbalans RIVM 2002). Zoals blijkt uit
figuur 6 bedraagt de achtergronddepositie ter plaatse 2.000-2.500 mol/ha/jaar (bron: MNP 2007).

stikstof (m olJh)

~1000
1000.150
1500 - 200

_ 2000- 250

.2500-300

.3000-350

.3500-400
_:-4000
Figuur 6: Achtergronddepo5itie van stik5tof
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In tabel 4 is het resultaat van de berekening van de door de inrichting veroorzaakte
ammoniakdepositie op 3 punten in gebied weergegeven voor zowel de vergunde situatie als de
aangevraagde situatie, De uitgebreide berekeningsgegevens zijn in bijlage 3 bijgevoegd.

Berekening5punt X coordinaat Y coordinaat Depo5itie Depo5itie
veround aanvraao

Putbeek noord 194259 347203 26,36 21,17
Putbeek midden 194306 347108 35,59 30,35
Putbeek zuid 194478 346988 79,17 51,90.. ".
Tabel 4. Ammoniakdepo51tie op dicht5tblj gelegen kwetsbare gebied

De depositie van zuur op het gebied veroorzaakt door de inrichting bedraagt voor de vigerende
situatie op het dichtst bij de inrichting gelegen punt van het gebied 79,17 mol/ha/jaar. Met de
gevraagde vergunning neemt deze totale door de inrichting veroorzaakte depositie af tot 51,90
mol/halaar, Hierdoor kan dan ook worden gesteld dat de ammoniakemissie geen nadelige
gevolgen heeft op het dichtst bij gelegen kwetsbare gebied. De stallen in onderhavige inrichting
worden voorzien van gecombineerde luchtwassers met een ammoniakreductie van 85%, waardoor
een aanzienlijk hogere ammoniakreductie wordt behaald dan de eisen die volgen uit de toepassing
van BBT conform de BREF en de Wav,

De beoordeling van cumulatie van ammoniak leidt niet tot de conclusie dat hier sprake is van een
uitzonderlijke situatie. Ook is geen sprake van verwachte relevante ontwikkelen, waarvoor de
ammoniakemissie nadelige gevolgen zou veroorzaken.

3,2,2 Natura 2000

De Europese Habitat- en Vogelrichtlijn schrijven voor dat elke lidstaat beschermde natuurgebieden
aanwijst, de zogenoemde Natura 2000 gebieden. De gebieden vormen een samenhangend
netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese
Unie,

De dichtstbij de inrichting aan de Boekhorstweg 11 te Maria Hoop gelegen Natura 2000 gebied is
het Habitatrichtlijngebied Abdij Lilbosch en voormalig Klooster Maria Hoop (code NL2003002),
waarvan het Klooster Maria Hoop op circa 2.550 meter ten zuidoosten van de inrichting is gelegen
en de Abdij Lilbosch op circa 4,250 meter ten zuidwesten van de inrichting.

Daarnaast ligt op circa 4,900 meter deels ten noordoosten en deels ten oosten van de inrichting het
in het kader van de Habitatrichtlijn aangewezen gebied Roerdal (code NL2003042) en op circa
7.000 meter ten noordwesten van de inrichting het eveneens in het kader van de Habitatrichtlijn
aangewezen gebied Grensmaas (code NL9801075).

In de omgeving van de locatie Boekhorstweg 11 is geen Vogelrichtlijngebied gelegen. Het
dichtstbijzijnde gebied, dat zowel in het kader van de Habitatrichtlijn als in het kader van de
Vogelrichtlijn is aangewezen, is het gebied Meinweg (code NL2000008) op circa 11.000 meter ten
noordoosten van de inrichting. Zie figuur 7.
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Roerdal

Klo05ter Maria Hoop
Abdij Lilb05Ch

Figuur 7: Ligging van de inrichting t.o.v. Natura 2000 gebieden a Habitatrid,tlÜ"

a Vogelrichtlijii

Abdij Ulbosch en voormalig Klooster Maria Hoop
De Abdij Lilbosch is gelegen temidden van landbouwgronden en een broekbos, het
Haeselaarsbroek, Het voormalig klooster Maria Hoop ligt hemelsbreed ongeveer 4 km oostelijk van
de Abdij Lilbosch, Tot ongeveer 1986 was het gebouwencomplex in gebruik bij een Katholieke
kloosterorde. Begin jaren negentig werd het complex aangekocht door de religieuze gemeenschap
Adidam Nederland. De formele naam van het voormalige klooster is thans Europeaan Danda
Adidam. Rondom het gebouwencomplex liggen enkele boscomplexen en landbouwgronden. De
zolders van de abdij en het gebouw van de Europeaan Danda Adidam herbergen kraamkolonies
van de ingekorven vleermuis.

De instandhoudingsdoelstellng van het Habitatrichtlijngebied is het behoud van de omvang en de
kwaliteit van het leefgebied van de ingekorven vleermuis, voor het behoud van de populatie, In dit
gebied bevinden zich namelijk de enige twee kraam kolonies van de ingekorven vleermuis in
Nederland.

Roerdal
Het Roerdalligt in een slenk (de Centrale slenk of Roerdalslenk) die ontstaan is door opheffng van
de omliggende gebieden (de horsten) langs aardbreuken, Het Nederlandse deel van Roer ligt
daardoor in een vrij vlak gebied en heeft grote meanders, Langs de oevers bevinden zich plaatselijk
grindbanken en er zijn steile oeverwallen aanwezig, Het gebied bestaat uit de Roer met de
omliggende gronden, bestaande uit landbouwgronden en natuurterreinen met bossen, inunderende
graslanden, afgesloten meanders, plassen en poelen en floristisch waardevolle wegbermen,
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3,3 Rijksbeleid

3,3.1 Wet milieubeheer

De Wet milieubeheer tym) bepaalt dat - onder meer - het oprichten of veranderen van bepaalde
categorieën inrichtingen niet is toegestaan zonder vergunning. In de inrichting zullen met name de
volgende activiteiten plaatsvinden:
. het opslaan van zuur;

. het bewaren van meststoffen;

. het houden van dieren;

. het opslaan van mengvoer, brijvoer en bijproducten;

. het opslaan van spuiwater en schrobwater.

Op grond van categorie 1,4, 7, 8, 9, 27 en 28 van bijlage I van het Inrichtingen- en
vergunningenbesluit mileubeheer valt de inrichting onder de Wet milieubeheer en is de gemeente
Echt-Susteren bevoegd gezag voor het beslissen op de aanvraag.

Het bevoegd gezag betrekt bij de beslissing op de aanvraag om een milieuvergunning in ieder geval
de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken (artikel 8.8, eerste lid, onder b, van de
Wm). Met betrekking tot de volgende toetsingskaders is een nadere motivering opgenomen:
. geur;

. ammoniak;

. fijn stof;

. geluid;

. bodem;

. afvalwater;

. afvalstoffen;

. energie;

. veiligheid;

. overige regels en wetten: flora- en faunawet, dierwelzijn.

3,3,2 Wet geurhinder en veehouderij

Vanaf 1 januari 2007 vormt de Wet geurhinder en veehouderij tygv) het toetsingskader voor als het
gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen. De door veehouderijen
veroorzaakte geurbelasting op gevoelige objecten in de omgeving wordt uitgedrukt in Odour units
(Ou). De door onderhavige inrichting na de uitbreiding/wijziging veroorzaakte geurbelasting op de
omliggende geurgevoelige objecten is berekend met het hiervoor ontwikkelde programma V-stacks
vergunningen.

Conform artikel 3 mag de geurbelasting die een veehouderij op een geurgevoelig object binnen de
bebouwde kom veroorzaakt niet meer bedragen dan 3,0 Ou per m3 lucht. De geurbelasting op een
geurgevoelig object buiten de bebouwde kom mag niet meer bedragen dan 14,0 Ou per m3lucht. Bij
gemeentelijke verordening mag de gemeente voor delen van het grondgebied van de gemeente
andere waarden vaststellen. Daar door de gemeente Echt-Susteren (nog) geen gemeentelijke
verordening is vastgesteld, is bij het berekenen van de geurbelasting vanuit onderhavige inrichting
aangesloten bij de in de Wgv vastgestelde normen,

Voor woningen die behoren bij een andere veehouderij of die op of na 19 maart 2000 hebben
opgehouden deel uit te maken van een andere veehouderij geldt buiten de bebouwde kom een vaste
afstand van 50 meter die moeten worden aangehouden, in plaats van maximale normen voor
geurbelasting. Aan deze afstand wordt voldaan. De dichtstbij gelegen woningen die behoren bij een
andere veehouderij zijn gelegen aan de Veestraat 9a en Aardonck 20, op respectievelijk 102 en 104
meter van onderhavige inrichting.
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Er is geen stal van de inrichting aan de Boekhorstweg 11 te Maria Hoop gelegen op minder dan 250
meter van een (voormalig) voor verzuring gevoelig gebied, Hierbij is uitgegaan van de dichtst bij de
inrichting gelegen zeer kwetsbare gebieden aan de Heerdstraat, op circa 1.275 meter ten westen van
de inrichting en het gebied Munningsbos op circa 2.200 meter ten oosten van de inrichting. De
inrichting als geheel is daarom zowel in de bestaande als de voorgenomen situatie ook niet gelegen
binnen een zeer kwetsbaar gebied of een zone van 250 meter daaromheen,

In tabel 6 is wel het resultaat van de berekening van de door de inrichting veroorzaakte
ammoniakdepositie op deze gebieden weergegeven voor zowel de vergunde situatie als de
aangevraagde situatie. De uitgebreide berekeningsgegevens zijn in bijlage 3 bijgevoegd.

Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie Depositie
vercund aanvraaq

Heerdstraat 193488 347102 7,13 4,90
Munnino5bos 196801 347331 6,96 4,22.. ..
Tabel 6: Ammoniakdepo51tie op de dichtst biJ gelegen zeer kwetsbare Wav-gebieden

3,3.4 Wet luchtkwaliteit
Op 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden, die het Besluit luchtkwaliteit 2005
vervangt. Alle besluiten behorend bij het Besluit luchtkwaliteit 2005 zijn vervallen en vervangen door
nieuwe besluiten en ministeriële regelingen, Deze zijn gelijktijdig met de Wet luchtkwaliteit
gepubliceerd en in werking getreden. Veelal betreft het een bundeling en aanpassing van oude
besluiten. De kern van de Wet luchtkwaliteit bestaat uit de (Europese) luchtkwaliteitseisen om de
schadelijke gevolgen van de luchtverontreiniging voor de gezondheid van de mens en het milieu als
geheel te voorkomen of te verminderen.

Voor de concentratie van de stoffen zwevende deeltjes (fijn stof, PMlO), stikstofdioxide (N02),
zwaveldioxide (S02), koolmonoxide (CO), benzeen (CsHs) en lood zijn grenswaarden opgenomen.
De concentraties van deze stoffen in de buitenlucht moeten hier minimaal aan voldoen, In
Nederland komen nauwelijks overschrijdingen voor van de normen die de Wet luchtkwaliteit stelt voor
de luchtverontreiniging door S02, CO, CsHs en lood. De normen voor N02 kunnen met name langs
(snel)wegen worden overschreden. De normen voor PMlO worden op meer plaatsen in Nederland
overschreden. De intensieve veehouderij veroorzaakt ongeveer 20% van de uitstoot van fijn stof in
Nederland.
De achtergrondconcentratie van fijn stof in de directe omgeving van de inrichting bedraagt 28-30
¡Jg/m3 (bron MNP 2007, zie figuur 10).

PM.o (I'g/m')

CJ~22
i: 22 - 24
_24-26
_26-28
c: 28.30
_ 30.32
_ 32.34
_~34

Figuur 10: Achtergrondconcentratie van fijn stof

Ten gevolge van de volgende bedrijfsactiviteiten komt (fijn) stof vrij:
. emissie uit stallen van huid-, mest.., voer- en strooiseldeeltjes die met de ventilatielucht naar

buiten worden geblazen;
. overslag van krachtvoer naar en vanuit de voedersilo's;

. bedrijfsgebonden verkeer-/transportbewegingen (met name roetdeeltjes),

Daarnaast is er sprake van emissies van N02 ten gevolge van verkeer en intern transport (Ioader).
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In tabel 7 zijn de luchtkwaliteitseisen voor PM1Q en NO, weergegeven. Er moet getoetst worden aan
de luchtkwaliteitseisen die gelden vanaf het jaar 2010.

stof type jaar
norm 2007 2008 2009 2010

PM1Q 1 40 40 40 40
2 50 50 50 50

NO, 3 200 200 200 200
4 230 220 210 200
5 40 40 40 40
6 46 44 42 40

1. grenswaarde in microgram per m3 als jaargemiddelde concentratie;
2. grenswaarde 24-uurgemiddelde in microgram per m3 dat 35 keer per jaar mag worden overschreden;
3. grenswaarde uurgemiddelde in microgram per m3 dat 18 keer per jaar mag worden overschreden;
4. plandrempel voor zeer drukke verkeerssituaties (uurgemiddelde in microgram per m3 dat 18 keer perjaar

mag worden overschreden);
5. grenswaarde in microgram per m3 als jaargemiddelde concentratie;
6. plandrempel in microgram per m3 als jaargemiddelde concentratie.

Tabel 7: Wettelijke luchtkwaliteitseisen

Projecten kunnen doorgang vinden als
. door het nemen van maatregelen de luchtkwaliteit verbetert, of;
. de luchtkwaliteit niet in betekenende mate (NIBM) verslechtert, of;

. projectsaldering wordt toegepast.

Het begrip NIBM is vooralsnog voor PM1Q en NO, gedefinieerd als 1 % grenswaarde.

3,3,5 Handreiking industrielawaai en vergunningverlening

De Handreiking industrielawaai en vergunningverlening is het wettelijk kader voor de
vergunningverlening voor het stellen van geluidsniveaus vanuit de inrichting, om geluidshinder door te
voorkomen en beperken.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)
De Handreiking kent een getrapte wijze van normstelling. In eerste instantie dient getoetst te worden
aan de richtwaarde die geldt voor de woonomgeving van de inrichting. De woningen liggen in een
omgeving die te beschouwen is als landelijk gebied, Toepassing van de Handreiking leidt voor deze
inrichting vanwege de ligging, tot de volgende geluidsnorm voor het langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau (LAr, LT):
. 40 dB(A) in de dag periode (tussen 07.00 en 19.00 uur);
. 35 dB(A) in de avond periode (tussen 19.00 en 23.00 uur);
. 30 dB(A) in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur).

Maximale geluidsniveaus (LAmax)

Binnen de inrichting vinden activiteiten plaats met bedrijfsgebonden kortstondige geluidsniveaus die
maximale geluidsniveaus veroorzaken, zoals laad- en losactiviteiten en aan- en afvoerbewegingen.
Voor de omgeving kunnen kortstondige verhogingen van het geluidsniveau extra hinderlijk zijn, De
Handreiking doet de aanbeveling te streven naar een maximaal geluidsniveau van 70, 65 en 60 dB(A)
voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.
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Indirecte hinder
Onder indirecte hinder wordt verstaan hinder die niet rechtstreeks voortvloeit uit de inrichting maar wel
kan worden toegeschreven aan de aanwezigheid van de inrichting. Als gevolg van
transportbewegingen van en naar de inrichting kunnen omwonenden geluidsoverlast ondervinden.
Indirecte hinder tengevolge van transportbewegingen dient te worden getoetst aan de door het
Ministerie van VROM uitgegeven circulaire "Geluidshinder veroorzaakt door het wegverkeer van en
naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet
milieubeheer" d.d, 29-02-1996.

3.3.6 Nederlandse richtlijn bodembescherming
De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming is een hulpmiddel voor het bepalen van het risico op
bodemverontreiniging en de selectie van adequate bodembeschermende voorzieningen en
maatregelen. Of en welke voorzieningen/maatregelen moeten worden getroffen is afhankelijk van het
risico op bodemverontreiniging, Dit wordt bepaald door de aanwezige stof, de aard van de
voorzieningen en maatregelen en de mate waarin de stof zich kan verspreiden. Aan de hand van een
Bodem Risico Checklist (BRC) wordt het emissierisico bepaald.

3,3,7 (Afval)water

Het waterverbnuik in de nieuwe inrichting wordt geschat op 2.500 m3 leidingwater. Dit wordt gebnuikt
voor de luchtwassers, voor de reiniging van stallen, brijvoerkeuken en spoelplaats, in de hygiënesluis,
ter verdunning van het brijvoer en als drinkwater voor de dieren. Doordat brijvoer gevoerd wordt, is
het waterverbruik relatief laag.

In de inrichting komen de volgende bedrijfsafvalwaterstromen vrij:
. spuiwater van de luchtwassers;

. afvalwater uit de hygiënesluis;

. reinigingswater uit de stallen en brijvoerkeuken;

. afvalwater van de spoelplaats;

. regenwater van de daken en het en.

Het uit de luchtwassers vrijkomende spuiwater wordt opgeslagen in de spuiwatersilo's en twee keer
per jaar afgevoerd door een erkende afnemer, Het spuiwater wordt later toegepast als meststof in de
land- en tuinbouw.

Het afvalwater van de hygiënesluis, van het reinigen van de stallen en brijvoerkeuken en van de
spoelplaats voor veewagens wordt afgevoerd naar de mestkelders onder de stallen. Dit afvalwater
wordt als mesthoudend water buiten de inrichting op landbouwgronden uitgereden conform het
Besluit gebruik meststoffen.

Het hemelwater wordt geïnfiltreerd middels de aanleg van een dynamische buffering, die aangesloten
wordt op de bermsloot aan de Boekhorstweg, Hiervoor is een watertoets uitgevoerd, waarover door
het Watertoetsloket Roer en Overmaas een positief advies is gegeven. De watertoets en het advies
van het Watertoetsloket zijn bijgevoegd in bijlage 5.

Huishoudelijk afvalwater van de bedrijfswoning wordt geloosd op de gemeentelijke riolering.

3,3,8 Afvalstoffen

De binnen de inrichting vrijkomende afvalstoffen worden gescheiden opgeslagen en door erkende
inzamelaars afgevoerd, Jaarlijks zal ongeveer 1.500 kg bedrijfsafval vrijkomen. Daarnaast zullen
kadavers vrijkomen. Deze worden afgevoerd door het destructiebedrijf Rendac,
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Dynamische landbouwgebieden bieden ruimte voor optimale ontwikkeling van de landbouw en in het
bijzonder de glastuinbouw en intensieve veehouderij, mits goed ingepast in de aanwezige
omgevingskwaliteiten,

De gebieden met projecten van bovenregionaal belang of vanwege de complexiteit ervan vormen de
Provinciale hoofdstructuur, Alle Limburgse elementen van de nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur
(Nota Ruimte) maken er deel van uit. Zie figuur 12,
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Figuur 12: Provinciaal Ontwikkelingsplan Limburg 2006
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Uit bovenstaande figuur blijkt dat onderhavige inrichting niet is gelegen in een gebied dat is
vastgelegd in de Provinciale hoofdstructuur,

4,3 Reconstructieplan

Op 1 april 2002 is de Reconstructiewet Concentratiegebieden in werking getreden. De
Reconstructiewet heeft als doel de verbetering van de ruimtelijke structuur van de zogenaamde
concentratiegebieden; gebieden waar een grote concentratie intensieve veehouderij voorkomt.
De Reconstructiewet bepaalt dat de ruimtelijke structuur van de concentratiegebieden wordt verbeterd
door middel van maatregelen die de structuur van de landbouw betreffen, mede om de veterinaire
risico's in de veehouderij te verminderen. Verder worden maatregelen genomen ter verbetering van
de kwaliteit van natuur, landschap, milieu en water, Ook kunnen thema's als recreatie, leefbaarheid,
infrastructuur en economische structuur aan de orde komen,

De Reconstructiewet bepaalt dat Provinciale Staten een Reconstructieplan vaststellen waarin zij
aangeven hoe de reconstructie zal worden uitgevoerd: welke doelen worden nagestreefd en welke
maatregelen daartoe zullen worden genomen, Vervolgens wordt het plan binnen een termijn van 12
jaar uitgevoerd. Het Reconstructieplan omvat in ieder geval de indeling van het reconstructiegebied
in landbouwontwikkelingsgebieden, verwevingsgebieden en extensiveringsgebieden,

Het Reconstructieplan wordt opgevat als een POL-aanvulling en kan als zodanig
wijzigingen en toevoegingen aanbrengen in het POL. Omdat het Reconstructieplan niet bedoeld is
als nieuw beleidsplan blijft het beleid als beschreven in het POL voor het grootste gedeelte
overeind. Er zijn echter onderdelen, waaronder de zonering intensieve veehouderij en de
herbegrenzing EHS-Wav, die een wijziging van het POL-beleid of een aanvulling daarop inhouden.
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De locatie Boekhorstweg 11 te Maria Hoop is gelegen in een zone die op de overzichtskaart zonering
intensieve veehouderij uit het Reconstructieplan Noord- en Midden Limburg is aangeduid als
landbouwontwikkelingsgebied, Zie figuur 13.
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Overzicht5kaart zonering intensieve veehouderij

Het doel van landbouwontwikkelingsgebieden is de concentratie van intensieve landbouwfuncties.
In de landbouwontwikkelingsgebieden kunnen bestaande intensieve veebedrijven groeien, en is er
ruimte voor nieuwe (of verplaatsende) bedrijven. Ruimtelijke concentratie van de intensieve
veehouderij in gebieden die zowel bedrijfseconomisch als wat betreft omgevingskwalieit duurzaam
zijn, is hierbij het uitgangspunt.

4.4 Bestemmingsplan
Bij besluit van 3 november 2005 heeft de gemeenteraad van Echt-Susteren het bestemmingsplan
"Buitengebied Echt" vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft als doel bestaande waarden en
belangen te beschermen, maar ook gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken. Dit komt met name
tot uitdrukking in het bevorderen van een economisch gezonde, veilige en duurzame landbouwsector,
het stimuleren van plattelandsontwikkeling en -vernieuwing, de bescherming van natuur en landschap
en het mogelijk maken van natuurontwikkelingen, Het bestemmingsplan vormt voor een groot deel de
vertaling van het provinciale beleid (ProvinciaalOmgevingsplan Limburg, Reconstructieplan Noord-
en Midden Limburg, Bouwkavel Op Maat Plus-regeling).

Bij besluit van 13 juni 2006 is het bestemmingsplan goedgekeurd door het college van Gedeputeerde
Staten van Limburg. Op 10 oktober 2007 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State het besluit van het college van Gedeputeerde Staten op enkele punten vernietigd. Deze
uitspraak heeft geen gevolgen voor de aanduiding van de locatie Boekhorstweg 11 te Maria Hoop in
het bestemmingsplan,

In figuur 14 op de volgende pagina is de locatie Boekhorstweg 11 zoals vastgelegd in het
bestemmingsplan weergegeven, Tevens is een situatieoverzicht van de aangevraagde invulling van
het bouwblok weergegeven. In bijlage 1 is de bestemmingsplankaart op schaal bijgevoegd,
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Figuur 14: Be5temmingsplan "Buitengebied Echt" Situatieoverzicht aanvraag

Aan de locatie Boekhorstweg 11 is in het bestemmingsplan een agrarisch bouwblok toegekend, Op
basis van het POL en de Handleiding bestemmingsplannen c,a. wordt veelal een onderscheid
aangebracht in de bestemmingen 'Agrarisch gebied (A)' (P4/P5 uit het POL) en de bestemming
'Agrarisch gebied met landschappelijke en/of natuurlijke waarden (Aln)' (P1 Um P3 uit het POL,
eventueel ook delen van P4), Daar de locatie in het POL is gelegen in de zone P5b Dynamisch
landbouwgebied, geldt de bestemming Agrarisch gebied, A. Binnen de bestemming A prevaleren de
agrarische waarden, terwijl binnen de bestemming Aln meerdere belangen in onderlinge
samenhang moeten worden geplaatst.

De nieuw te bouwen stal is gelegen binnen de grenzen van het bouwblok, Voor het oprichten van de
stal wordt de procedure conform de regeling "Bouwkavel Op Maat plus" (BOM+), een regeling op het
gebied van ruimtelijke ordening gevolgd. De BOM+ regeling is van kracht geworden op 11
september 2003. Deze regeling is gericht op het mogelijk maken van (agrarische)
bedrijfsontwikkelingen en tegelijkertijd winst behalen in omgevingskwaliteit. Agrarische
ondernemers die zich nieuw willen vestigen of willen uitbreiden, moeten aantonen op welke wijze
dat ook een bijdrage levert aan de kwaliteit van een gebied.

Het POL en het Reconstructieplan vormen de harde kaders voor BOM+, BOM+ geeft een nadere
concretisering van en invulling aan het afwegingskader dat in deze plannen wordt
genoemd, De bepalingen ten aanzien van BOM+ zijn in de bestemmingsplanvoorschriften
meegenomen. De opgenomen bepalingen zijn gekoppeld aan de agrarische bouwblokken gelegen
binnen de agrarische hoofdbestemmingen 'Agrarische gebied (A)' en 'Agrarisch gebied met
landschappelijke en/of natuurlijke waarden (Aln)'. In paragraaf 4.5 wordt nader ingegaan op BOM+.
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Figuur 15: Onderzoeksgebied en archeologische verwachting ter plaat5e

Tijdens het veldonderzoek zijn in het noordwestelijk gedeelte van het onderzoeksgebied 14 ondanks
de lage trefkans toch enkele archeologische indicatoren aangetroffen in de vorm van vuurstenen
artefacten. Mogelijk is de vindplaats daarvan een uitloper van twee reeds bekende
vuursteenvindplaatsen ten noord(westen) van het onderzoeksgebied. Dat moet uit eventueel verder
onderzoek blijken, Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek
naar de archeologische waarden wordt een vervolgonderzoek geadviseerd als in het noordwestelijk
gedeelte van het onderzoeksgebied bebouwing plaats gaat vinden. Dit gebied komt overeen met de
delen van het plangebied die zijn gelegen op de zuidoostelijke rand van de dekzandrug, Zie figuur 16.
Legend.
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Figuur 16: Resultaten van het veldonderzoek
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De resultaten en aanbevelingen van het onderzoek zullen getoetst worden door het bevoegd gezag,
Met het in werking treden van de nieuwe Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) op 1
september 2007 zijn de gemeenten zelf verantwoordelijk geworden voor hun bodemarchief met de
archeologische waarden in de grond, De gemeenten moeten voortaan zelf de archeologische
onderzoeksrapporten en programma's van eisen (laten) toetsen. Voorheen werd dit door de Provincie
gedaan.

De Provincie blijft wel archeologische onderzoeken in het kader van onderzoeken die verbonden zijn
met provinciale projecten die mede door de Provincie worden vastgesteld, zoals deze MER, toetsen.
Het besluit met betrekking tot het wel of niet noodzakelijk zijn van vervolgonderzoek moet nog door de
Provincie worden genomen. Hiervoor is het inventariserend onderzoeksrapport naar de Provincie
Limburg gestuurd. Indien beslist wordt dat vervolgonderzoek niet noodzakelijk is en er worden bij de
uitvoering van de sloop- of graafwerkzaamheden toch archeologische resten of sporen aangetroffen,
zal dat worden gemeld. Het volledige onderzoeksrapport is bijgevoegd in bijlage 7.
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5,2 Referentiesituatie

Op de locatie Boekhorstweg 11 te Maria Hoop is in de huidige situatie een vleesvarkenshouderij met
akkerbouw gevestigd, Er is één stal aanwezig voor de huisvesting van 1.250 vleesvarkens. Hiervoor
is een geldende milieuvergunning aanwezig. In onderstaande tabel is de daaruit voortvloeiende geur-
en ammoniakemissie weergegeven.

diersoort omrekenfactor vergunningssituatie
ou E/sec NH3 aantal ou E/sec NH3

Vleesvarkens" 25 kg, 23,0 3,0 1.250 28.750,0 3.750,0
gedeeltelijk roostervloer,

hokopp. max. 0,8 m2, gehele
dierplaats onderkelderd
zonder stankaf5luiter,
BWL 2001.22 (D 3.2.1)
Totaal 28.750,0 3.750,0

Tabel 8. Vergunde dieraantallen

5,2.1 Geur

De door onderhavige inrichting in de referentiesituatie veroorzaakte geurbelasting op de omliggende
geurgevoelige objecten is berekend en weergegeven in tabel 9. De uitgebreide berekeningsgegevens
van de geurbelasting in de referentiesituatie zijn bijgevoegd in bijlage 4,

GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting
referentiesituatie

Veestraat 7 194683 347 122 14,00 12,62
Veestraat 9 194694 347116 14,00 13,10
Veestraat 11 194806 347062 14,00 10,27
Zandstraat 62 194505 347966 3,00 1,13
Zand5traat 64 194550 347946 3,00 1,21
BoekhorstweQ nieuw 194949 347224 14,00 17,82
Tabel 9: Veroorzaakte geurbelasting in de referentiesituatie

Uit de berekening blijkt dat in de huidige situatie ter plaatse van de nieuwe woning aan de overkant
van de weg tegenover de locatie Boekhorstweg 11 niet wordt voldaan aan de geurnorm. Ter plaatse
van de overige geurgevoelige objecten wordt wel voldaan aan de normen van de Wet geurhinder en
veehouderij,

In de referentiesituatie is binnen de inrichting geen bijproductenopslag en brijvoerinstallatie aanwezig,
waarvan geurhinder afkomstig kan zijn. In de Wet geurhinder en veehouderij worden daar echter ook
geen eisen aan gesteld.

5.2,2 Ammoniak
De ammoniakemissie vanuit de inrichting bedraagt in de huidige situatie 3,750,0 kg NH3 per jaar. De
hierdoor veroorzaakte depositie op het dichtst bij gelegen kwetsbare gebied in het kader van de
IPPC-richtlijn aan de Putbeek en het dichtst bij gelegen kwetsbare gebied in het kader van de Wet
ammoniak en veehouderij aan de Heerdstraat, is weergegeven in tabel 10. De uitgebreide
berekeningsgegevens zijn in bijlage 3 bijgevoegd.

Volgnummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie
1 Putbeek noord 194259 347203 26,36
2 Putbeek midden 194306 347108 35,59
3 Putbeek zuid 194478 346988 79,17
4 Heerdstraat 193488 347102 7,13

. , ..
Tabe! 10. Ammoniakdepositie op dichtstbiJ gelegen kwetsbare gebied
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5,2,3 Luchtkwaliteit

Omdat de bestaande stal traditioneel is uitgevoerd, is daarbij geen aandacht besteed aan het
beperken van de emissie van (fijn) stof (, PM1O) vanuit de inrichting. De luchtkwaliteit ter plaatse van
de inrichting en in de omgeving worden negatief beïnvloed als gevolg van het ventileren van de stal.

Daarnaast vindt emissie van (fijn) stof plaats als gevolg van de overslag van krachtvoer naar en vanuit
de aanwezige voersilo's en emissie van stikstofdioxide ten gevolge van verkeersbewegingen. In tabel
11 is de maximale bijdrage voor PM10 op of buiten de inrichtinggrens aan de jaargemiddelde
concentraties op leefniveau weergegeven,

Deel van de inrichtin(Js(Jrens Biidra(Je PM10 (max) referentiesituatie
Boekhorstweg I
noordoosteliike terreinorens -:0,25
Zuidoosteliike terrein(Jrens 0,8
Zuidwesteliike terreinorens -:0,07
Noordwesteliike terrein(Jrens 0,33

..
Tabel 11: maximale Jaargemiddelde concentratiebijdrage PM10 (fJg/m')

De emissie van fijn stof en stikstofdioxide vanuit de inrichting en de verspreiding daarvan in de
omgeving is inzichtelijk gemaakt in een onderzoeksrapport dat is bijgevoegd in bijlage 8.

5,2.4 Geluid

Binnen de inrichting vinden in de huidige situatie volgende geluidsproducerende activiteiten plaats:
. het in werking zijn van de ventilatoren;

. het in werking zijn van de voerinstallatie;

. het laden en lossen van dieren, mest, voer en brandstoffen;

. aan- en afvoerbewegingen van (vracht)auto's.

Uit het voor de inrichting uitgevoerde akoestisch onderzoek blijkt dat de vanuit de inrichting
optredende geluidshinder in de huidige situatie binnen de wettelijke grenswaarden blijft. Het volledige
rapport is bijgevoegd in bijlage 9.

5.2.5 Bodem

In onderstaande tabel is weergegeven welke bodem bedreigende processen en activiteiten in de
huidige situatie plaatsvinden. Tevens zijn de voorzieningen/maatregelen aangegeven die zijn
genomen ter beperking van het risico op bodemverontreininging.

processen, activiteiten bodembeschermende maatregelen
opslao dieselolie in tank lekbak + betonnen vloer
opslag reinigin(Jsmidde!en lekbak + kast
opsla(J dier(Jeneesmiddelen koelkast
opslao menovoer diervoeder5ilo's
op51ag mest mestkelders (Jetoet5t aan bouwrichtliinen
spoel plaats betonnen vloer met afvoer(Joot
Tabel 12: Vergunde dieraantallen
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5.2.6 (Afval)water

Het waterverbnuik in de inrichting bedraagt circa 2.500 m3 leidingwater. Dit wordt gebruikt als
drinkwater voor de dieren, voor de reiniging van stallen en de spoelplaats. De volgende
bedrijfsafvalwaterstromen komen vrij:
. reinigingswater uit de stallen;

. afvalwater van de spoelplaats;

. regenwater van de daken en het erf,

Het afvalwater van het reinigen van de stallen en van de spoelplaats voor veewagens wordt
afgevoerd naar de mestkelder onder de stal, Dit afvalwater wordt als mesthoudend water buiten de
inrichting op landbouwgronden uitgereden conform het Besluit gebruik meststoffen.
Het hemelwater wordt geïnfitreerd in de bodem en afgevoerd naar de bermsloot aan de
Boekhorstweg, Huishoudelijk afvalwater van de bedrijfswoning wordt geloosd op de gemeentelijke
riolering.

5.2.7 Afvalstoffen

De binnen de inrichting vrijkomende afvalstoffen worden gescheiden opgeslagen en door erkende
inzamelaars afgevoerd. Jaarlijks komt ongeveer 1.500 kg bedrijfsafval vrij.
Daarnaast zullen kadavers vrijkomen. Het uitvalpercentage bij vleesvarkens op jaarbasis bedraagt
ongeveer 2,5%, waardoor circa 1,560 kg per jaar aan kadavers wordt afgevoerd. De kadavers worden
afgevoerd door het destructiebedrijf Rendac.

5.2,8 Energie

Het jaarlijks energiegebruik van ten behoeve van het bedrijf bedraagt circa 52.496 kWh elektriciteit en
1.344 m3 propaangas. Het totaal energieverbruik ligt circa 14% lager dan bij branchegemiddelden.
Voor verdere informatie wordt verwezen naar het energiebesparingsonderzoek in bijlage 10,

5,2,9 Veiligheid

De arbeidsomstandigheden in de inrichting voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Arbowetgeving.
Ten behoeve van de brandveiligheid zijn binnen de inrichting blustoestellen aanwezig om een
eventuele ontstane brand in het beginstadium te smoren.
Daarnaast is de stroomvoorziening voorzien van een alarmeringssysteem, zodat direct maatregelen
kunnen worden genomen indien noodzakelijk.
In de huidige situatie is binnen het bedrijf geen personeel van buiten de inrichting werkzaam.

5,2.10 Huisvesting

Dierwelzijn
In de bestaande stal zijn 12 afdelingen aanwezig. De afdelingen zijn uitgevoerd met 2 rijen van 5
hokken. De vleesvarkens worden in deze stal gehuisvest op een oppervlakte'" 0,8 m2 per dier. De
stal was oorspronkelijk uitgevoerd met een volledige roostervloer in de hokken. Ten gevolge van
dierwelzijnseisen is in de hokken gedeeltelijk een dichte vloer aangebracht. De vloer van de hokken
bestaat voor 62,5% uit een betonnen roostervloer en voor 37,5% uit een dichte vloer.

Voersysteem
In de huidige situatie wordt op jaarbasis circa 520 ton mengvoer en 2.800 ton bijproducten gevoerd.
Als drinkwater wordt leidingwater toegepast.
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5,3 Voorkeursalternatief

In de aangevraagde situatie wordt de inrichting uitgebreid met een nieuwe stal voor 3.536
vleesvarkens, De dierbezetting in de bestaande stal wordt verlaagd tot 960 vleesvarkens, zodat totaal
4.496 vleesvarkens worden gehouden, Beide stallen worden voorzien van gecombineerd
luchtwassysteem met waterwasser, chemische wasser en biofilter, In onderstaande tabel is de
daaruit voortvloeiende geur- en ammoniakemissie weergegeven,

diersoort omrekenfactor aanvraag
ou E/sec NH3 aantal ou E/sec NH3

Vleesvarkens" 25 kg, gedeeltelijk roostervloer, 5,8 0,53 4.496 26,076,8 2.382,9
luchtwassystemen anders dan biologi5Ch of
chemisch, gecombineerd luchlwa55ysteem 85%
emi55iereductie met waterwasser, chemische
waS5er en biofilter, hokopp. groter dan 0,8 m2,
BWL 2007.01 (D 3.2.15.3.2)

Totaal 26,076,8 2.382,9

Tabel 13: Aangevraagde dieraantallen en huisvestingssysteem

5,3,1 Geur

De door onderhavige inrichting in de voorkeursituatie veroorzaakte geurbelasting op de omliggende
geurgevoelige objecten is berekend en weergegeven in tabel 14. De uitgebreide
berekeningsgegevens van de geurbelasting zijn bijgevoegd in bijlage 4.

GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelastino
Vee5traat 7 194683 347122 14,00 13,79
Vee5traat 9 194694 347116 14,00 13,92
Vee5traat 11 194806 347062 14,00 9,84
Zandstraat 62 194505 347966 3,00 1,19
Zandstraat 64 194550 347946 3,00 1,28
Boekhorslwea nieuw 194949 347224 14,00 13,93
Tabel 14: Veroorzaakte geurbe!asting in de voorkeurssituatie

In de voorgenomen situatie wordt ter plaatse van alle geurgevoelige objecten aan de geurnormen
voldaan,

De dichtstbij gelegen woningen die behoren bij een andere veehouderij zijn gelegen aan de Veestraat
9a en Aardonck 20, op respectievelijk 102 en 104 meter van onderhavige inrichting. Daarmee wordt
eveneens voldaan aan de vaste afstand van 50 meter die tot andere veehouderijen moet worden
aangehouden. De afstand van de bestaande stal tot de tegenover de inrichting gelegen nieuwe
woning bedraagt circa 75 meter.

Er wordt voldaan aan alle eisen zoals gesteld in de Wet geurhinder en veehouderij, In deze wet
worden geen eisen gesteld aan de beperking van geurhinder afkomstig van de bijproductenopslag en
brijvoerinstallatie. Ter beperking daarvan worden de natte voerproducten inpandig in de
brijvoerkeuken opgeslagen in silo's. De drogere bijproducten CCM en friet worden opgeslagen in
sleufsilo's en afgedekt met plastic. De brijvoerkeuken wordt bovendien aangesloten op de centrale
afzuigkanalen en de daarop aangesloten luchtwassers in de nieuwe stal, waardoor de hiervan
afkomstige geur ook grotendeels uit de lucht wordt 'gewassen',
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5,3,2 Ammoniak
De ammoniakemissie vanuit de inrichting bedraagt in het VKA 2.382,9 kg NH3 per jaar. De hierdoor
veroorzaakte depositie op de dichtst bij gelegen kwetsbare gebieden is weergegeven in tabel 15. De
uitgebreide berekeningsgegevens zijn in bijlage 3 bijgevoegd.

Vo!anummer Naam X ccordinaat Y coordinaat Depositie
1 Putbeek noord 194259 347203 21,17
2 Putbeek midden 194306 347 108 30,35
3 Putbeek zuid 194478 346988 51,90
4 Heerdstraat 193488 347 102 4,90.. ..
Tabel 15: Ammoniakdepositie op dichtstbiJ gelegen kwetsbare gebied

Voor de verdere beoordeling wordt verwezen naar paragraaf 3,2,1 "IPPC-richtlijn", waarin de
ammoniakemissie en ~epositie in het VKA zijn getoetst aan de Europese eisen zoals vastgelegd in
de IPPC-richtlijn en Natura 2000.

5,3,3 Luchtkwaliteit

Om aan de wettelijke grenswaarden voor de emissie van fijn stof te kunnen voldoen, worden de
stallen voorzien van gecombineerde luchtwassers, Het in de ventilatielucht aanwezige fijn stof wordt
opgevangen in de waterwasser en chemische wasser. De lucht die de luchtwassers verlaat is
hierdoor voor circa 70-90% van het fijn stof gezuiverd. Daarnaast vindt emissie van (fijn) stof plaats
als gevolg van de overslag van krachtvoer naar en vanuit de aanwezige voersilo's en emissie van
stikstofdioxide ten gevolge van verkeersbewegingen.

In tabel 16 is de maximale bijdrage voor PM10 op of buiten de inrichtinggrens aan de jaargemiddelde
concentraties op leefniveau weergegeven.

Deel van de inrichtingsgren5 Bijdrage PM10 (max) Bijdrage PM10 (max)
referentiesituatie voorkeur5ituatie

Boekhorstweg I
noordoosteliike terreinaren5 "0,25 0,75
Zuidoosteliie terreiiirens 0,8 2,0
Zuidwestelike terreinaren5 "0,07 2,5
Noordwesteffe terreingrens 0,33 "2,5

..
Tabel 16: maximale Jaargemiddelde concentratiebijdrage PM10 (fJg/m')

De emissie van fijn stof en stikstofdioxide vanuit de inrichting en de verspreiding daarvan in de
omgeving is volledig inzichtelijk gemaakt in een onderzoeksrapport dat is bijgevoegd in bijlage 8,
Hieruit blijkt dat er nergens langs de terreingrens of in de omgeving van het bedrijf overschrijdingen
van de grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit optreden ten gevolge van de aangevraagde
activiteiten,

5,3.4 Geluid

In de voorkeursituatie vinden binnen de inrichting de volgende geluidsproducerende activiteiten
plaats:
. het in werking zijn van de luchtwassers;

. het in werking zijn van de voerinstallaties;

. het in werking zijn van de aanwezige shovel;

. het laden en lossen van dieren, mest, voer, zuur, spuiwater en brandstoffen;

. aan- en afvoerbewegingen van (vracht)auto's.

Voor het vleesvarkensbedrijf aan de Boekhorstweg 11 te Maria Hoop is een akoestisch rapport
opgesteld waarin de te verwachte geluidshinder door de geluidproducerende activiteiten en
processen binnen de inrichting in het VKA is berekend, Hieruit blijkt dat de vanuit de inrichting
optredende geluidshinder binnen de wettelijke grenswaarden blijft. Het volledige rapport is bijgevoegd
in bijlage 9.
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5.3.5 Bodem

In onderstaande tabel is weergegeven welke bodem bedreigende processen en activiteiten in de
huidige situatie plaatsvinden. Tevens zijn de voorzieningen/maatregelen aangegeven die zijn
genomen ter beperking van het risico op bodemverontreininging,

, I

processen, activiteiten bodem beschermende maatregelen
oP51aa dieselolie in tank lekbak + betonnen vloer
opslaa reiniaina5middelen lekbak + kast

opslaq dierqeneesmiddelen koelkast
oP51aa menqvoer menavoersilo's
opslaa briivoer I biiproducten briivoersilo's en betonnen sleufsilo's
briivoerinstallatie vloeistofdichte leid in oen en tanks
oP51aa zwavelzuur vloeistofdichte tanks
opslaa spuiwater vloeistofdichte tanks
luchtwasinstallaties vloeistofdichte leidinoen, oDvanabakken en tanks
oP51aa mest mestkelders aetoetst aan bouwrichtlinen
spoel plaats betonnen vloer met afvoeraoot
Tabel 17, Vergunde dieraantallen

5,3,6 (Afval)water

Het waterverbruik in de nieuwe inrichting wordt geschat op 2.500 m31eidingwater, Dit wordt gebruikt
voor de luchtwassers, voor de reiniging van stallen, brijvoerkeuken en spoelplaats, in de hygiënesluis,
ter verdunning van het brijvoer en als drinkwater voor de dieren. Doordat brijvoer gevoerd wordt, is
het waterverbruik relatief laag.

In de inrichting komen de volgende bedrijfsafvalwaterstromen vrij:
. spuiwater van de luchtwassers;

. afvalwater uit de hygiënesluis;

. reinigingswater uit de stallen en brijvoerkeuken;

. afvalwater van de spoelplaats;

. regenwater van de daken en het en,

Het uit de luchtwassers vrijkomende spuiwater wordt opgeslagen in de spuiwatersilo's en twee keer
per jaar afgevoerd door een erkende afnemer. Het spuiwater wordt later toegepast als meststof in de
land- en tuinbouw.

Het afvalwater van de hygiënesluis, van het reinigen van de stallen en brijvoerkeuken en van de
spoelplaats voor veewagens wordt afgevoerd naar de mestkelders onder de stallen. . Dit afvalwater
wordt als mesthoudend water buiten de inrichting op landbouwgronden uitgereden conform het
Besluit gebruik meststoffen.

Het hemelwater wordt geïnfiltreerd middels de aanleg van een dynamische buffering, die aangesloten
wordt op de bermsloot aan de Boekhorstweg. Hiervoor is een watertoets uitgevoerd, waarover door
het Watertoetsloket Roer en Overmaas een positief advies is gegeven. De watertoets en het advies
van het Watertoetsloket zijn bijgevoegd in bijlage 5.

Huishoudelijk afvalwater van de bedrijfswoning wordt geloosd op de gemeentelijke riolering,

5,3,7 Afvalstoffen

De binnen de inrichting vrijkomende afvalstoffen worden gescheiden opgeslagen en door erkende
inzamelaars afgevoerd. Jaarlijks zal ongeveer 1.500 kg bedrijfsafval vrijkomen.

Daamaast zullen kadavers vrijkomen. Het uitval percentage bij vleesvarkens op jaarbasis bedraagt
ongeveer 2,5%, waardoor circa 5.600 kg per jaar aan kadavers zal worden afgevoerd. De kadavers
worden afgevoerd door het destructiebedrijf Rendac.
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5.3.8 Energie

Het verwachte jaarlijks energiegebruik van de inrichting is berekend op circa 119.300 kWh elektriciteit
en 5.402 liter propaan, Door het toepassen van veel energiebesparende maatregelen, zal het totale
energieverbruik circa 44% lager zijn dan bij branchegemiddelden, Dit betreft maatregelen op het
gebied van isolatie, ventilatie, verlichting en verwarming en daarnaast gedragsmaatregelen, Voor
meer informatie over het energieverbruik in de voorkeurssituatie wordt verwezen naar het
energiebesparingsonderzoek in bijlage 10.

5,3,9 Veiligheid

Voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden zal de inrichting voldoen aan de eisen zoals gesteld
in de Arbowetgeving.

Ten behoeve van de brandveiligheid wordt de nieuw te bouwen stal uitgevoerd worden met
brandwerende (isolatie)materialen, Daarnaast worden er binnen de inrichting voldoende
blustoestellen en slang haspels geplaatst om een eventuele ontstane brand in het beginstadium te
smoren.

Op het venliatie-/ klimaatsysteem en de stroomvoorziening zal een alarmeringssysteem aanwezig
zijn, zodat direct maatregelen kunnen worden genomen indien noodzakelijk,

Door de toepassing van luchtwassers is het noodzakelijk dat er opslag van zwavelzuur is. Het
zwavelzuur wordt opgeslagen in speciale zuurtanks die voldoen aan de wettelijke richtlijnen zodat het
risico op ongevallen zo klein mogelijk is,
Het zuur is niet explosief, Het reageert wel met water, Als zuur wordt aangelengd (dit gebeurt voordat
het gebruikt wordt in de luchtwasser) kan er damp ontstaan, De vrijkomende damp is niet explosief,
maar kan wel irritatie aan bijvoorbeeld de ogen veroorzaken. Bij de zuuropslagtanks zal daarom een
oogdouche aanwezig zijn.
Tevens wordt voldaan aan eisen die worden gesteld aan het gebruik van de opslag, zoals het vullen
en transport vanaf de opslag naar de luchtwasser.

Het personeel zal uitleg krijgen over hoe om te gaan met gevaarlijke situaties. De werking van de
oogdouche zal uitgelegd worden, alsook de werking van de brandblusmiddelen. Eén en ander wordt
vastgelegd in een bedrijfsnoodplan, Daarnaast zullen er veiligheidslaarzen aanwezig zijn voor het
personeel, evenals bedrijfskleding in de vorm van een overalL.

5.3,10 Huisvesting
Dierwelzijn
In de nieuwe stal worden 18,5 afdelingen gerealiseerd. De afdelingen zijn uitgevoerd met 2 rijen van 8
hokken. De vleesvarkens worden in deze stal gehuisvest in groepen van 12 dieren per hok, De
oppervlakte per hok bedraagt 10,0 m2 (2,57 m x 3,9 m). De oppervlakte per dierplaats bedraagt
daarmee 0,84 m2, De hokken worden uitgevoerd met een bolle vloer in het midden en aan beide
zijden daarvan roostervloer. De vloer van de hokken bestaat voor 58,9% uit een betonnen
roostervloer en voor 41 ,1% uit een dichte vloer.

De inrichting van de bestaande stal blijft ongewijzigd, De dierbezetting wordt verlaagd van 1.250
vleesvarkens tot 960 vleesvarkens. De beschikbare hokoppervlakte per dier neemt daarom toe.
De vleesvarkens worden in deze stal gehuisvest in groepen van 8 dieren per hok. De oppervlakte per
hok bedraagt ruim 6,5 m2 (2,97 m x 2,2 m). De oppervlakte per dierplaats bedraagt daarmee 0,82 m2,
De vloer van de hokken bestaat voor 62,5% uit een betonnen roostarvloer en voor 37,5% uit een
dichte vloer. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 5 van het Varkens besluit voorgeschreven
minimale oppervlakte van het dichte vloeraandeel van 0,32 m2 (40%tan de voorgeschreven
beschikbare oppervlakte per varken van 0,80 m2). :: v.dt

Bij de inrichting en uitvoering van de stallen wordt daarnaast rekening gehouden met de in het
Varkensbesluit voorgeschreven eisen met betrekking tot het voedersysteem, speelmateriaal,
verlichting en geluidsniveau,
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Ten tijde van calamiteiten, zoals een vervoers- of exportverbod ten gevolge van Veewetziekten, zal
ruimte gezocht moeten worden om de dieren tijdelijk te huisvesten, Deze extra ruimte kan dan
gerealiseerd worden door tussen stal 1 en stal 2 met hekwerk en een tijdelijke overkapping een
nood opvang van ruim 550 m2 te bouwen,

Voersysteem
In de aangevraagde situatie is één centrale brijvoerinstallatie aanwezig, waarmee alle dieren op het
bedrijf van brijvoer worden voorzien. Het brijvoer zal een mengsel zijn van mengvoeders, ccm, friet en
natte brijproducten worden gevoerd, Het totale verbruik op jaarbasis is circa 825 ton mengvoer, 1.400
ton ccm 540 ton friet en 6,500 ton natte bijproducten, zoals berekend is in tabel 18.

4.512 vleesvarkens %ds per dag per dag Der jaar per iaar
ko ds I vleesvarken ko I vlee5varken ka I vleesvarken ton

mennvoer 88% 0,40 0,45 164,25 738,5
ccm 65% 0,55 0,85 310,25 1.394,9
friet 30% 0,10 0,33 120,45 541,5
natte briioroducten/briivoer 20% 0,80 4,0 1.460,0 6,564,2

Tabel 18. Voerverbruik per Jaar

Het voeren van brijvoer levert een bijdrage aan het spaarzaam omgaan met grondstoffen en het
hergebruiken van afvalproducten. Veel producten zijn afkomstig van de voedingsmiddelenindustrie en
worden samen met andere diervoedergrondstoffen verwerkt in het voer. Ook wordt door het
voersysteem met natte bijproducten gedeeltelijk in de vochtvoorziening voor de varkens voorzien,
zodat het leidingwaterverbruik beperkt wordt.

5,3,11 Flora en Faunawet
In figuur 17 zijn de gegevens van het Natuurloket met betrekking tot de in de directe omgeving van
de locatie voorkomende soorten en natuur weergegeven. Daaruit blijkt dat in het kilometerhok
waarbinnen de inrichting is gelegen een aantal zoogdieren, watervogelsvogels en broedvogels van de
Flora- en faunawet lijst 2 + 3 voorkomen, welke streng beschermd zijn.

Rapportage voor kilometerlok X:194/ Y:347
Sotgioep FFP' FF23- HIV- Rl- Volledigheid- Delait-Vaatplanten miltigMosseti nietKorstmossen nietPaddestoelen nietZoogdieren niet
Broedvogels
Watervogels
Reptielen
Amfibieen
Vissen
Dagvlinders
NachtVlinders

Libellen
Sprinkhanen
Overige
ongewerveldeti

A.ctualiteit-

1975-2004
1996-2006
1991-2006
1991-2006
1996-2006
1995-2006

96/97-03/04
1992-2006
1992-2006
1992-2006
1995-2006
1980-2005
19n-2006
1992-2006

niet
. 5 _goed 0""

niet
0 0 0 ¡;Iecht 51-100%

0 0 1 redelijk 26-50%
slecht 51-100%-- _niet
matig--- niet

slecht 1992-2006

. legenda

Figuur 17: Rapportage natuurloket van het kilometerhok
waarin de locatie Boekhorstweg 11 is gelegen

FFI = Flora- en faunawet
lijst 1 (vriJstelling)
FF23 = Flora- en fauna'Ht
lijst 2 .. 3 (streng beschermd)
HIV = Habitatrichtlijn (alleen
bijlage 2 en 4) of Vogelrichtlijn
Rl = Rode lijst

4 De weergave van het Natuurloket kan alleen worden beschouwd als indicatie voor de mogelijke aanwezigheid

van beschermde 50orten,
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Ter plaatse van de locatie Boekhorstweg 11 te Maria Hoop is een quickscan natuurwaarden
uitgevoerd. Er is onderzoek gedaan naar de mogelijk aanwezige beschermde soorten, Tevens is de
mate waarin het uitbreiden/wijzigen van het vleesvarkensbedrijf invloed kan hebben op deze soorten
onderzocht en zijn de eventueel te nemen maatregelen en vervolgstappen die naar aanleiding
daarvan moeten worden ondernomen aangegeven. Het onderzoeksrapport is in bijlage 11
bijgevoegd.

Zowel uit de gegevens van het natuurloket als uit het uitgevoerde veldonderzoek blijkt dat in het
gebied geen beschermde plantensoorten voorkomen. Het onderzoeksgebied en de directe omgeving
worden wel gebruikt door verschillende beschermde vogelsoorten, Daarnaast benutten mogelijk een
aantal zoogdieren (muizen, mol, egel, haas, vos, bunzing en vleermuizen) en amfibieën
(salamanders, padden, kikkers) het onderzoeksgebied als (onderdeel van) hun leefgebied.

Het onderzoeksgebied zelf, dat in gebruik is als aardappelakker, is maar weinig tot niet geschikt als
leef- en/of broedgebied voor de meeste van deze soorten. Om negatieve effecten voor de vogels te
voorkomen, wordt de te bebouwen grond vóór het broedseizoen ongeschikt gemaakt (en gehouden)
als broedgebied. Voor de overige soorten is het niet nodig maatregelen te treffen. Wel zal tijdens de
werkzaamheden worden geprobeerd om nadelige gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk te
voorkomen.

ROBA Milieu Deurne 42



Milieueffectrapportage februari 2008

5.4 Alternatief 1
Als eerste alternatief wordt de situatie uitgewerkt waarin de beide stallen in de inrichting worden
voorzien van chemische luchtwassystemen van Uniqfill, waarmee de hoogst mogelijke reductie van
ammoniakemissie wordt behaald (95%), De dieraantallen blijven gelijk aan die in het VKA,
In onderstaande tabel is de geur- en ammoniakemissie behorend bij alternatief 1 weergegeven.

diersoort omrekenfactor alternatief 1

ou E/sec NH3 aantal ou E/sec NH3

Vleesvarkens" 25 kg, gedeeltelijk ro05tervloer, 16,1 0,18 4.496 72.385,6 809,3
chemisch luchtwassysteem UniQ-95%,
hokoppervlak groter dan 0,8 m2,
GL BB 00-02-084 (0 3.2.14.2)

Totaal 72385,6 809,3
Tabel 19: Dieraantallen en hUisvesting5systeem alternatief 1

5.4,1 Geur

De door onderhavige inrichting in deze situatie veroorzaakte geurbelasting op de omliggende
geurgevoelige objecten is berekend en weergegeven in tabel 20. De uitgebreide
berekeningsgegevens van de geurbelasting zijn bijgevoegd in bijlage 4,

GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelastinq
Veestraat 7 194683 347122 14,00 51,52
Vee5traat 9 194694 347116 14,00 50,32
Veestraat 11 194806 347062 14,00 31,99
Zandstraat 62 194505 347966 3,00 3,48
Zandstraat 64 194550 347946 3,00 3,72
Boekhorstwen nieuw 194949 347224 14,00 48,55
Tabel 20: Veroorzaakte geurbelasting alternatief 1

In deze situatie wordt ter plaatse van geen van de geurgevoelige objecten aan de geurnormen
voldaan. De reden daarvoor is dat deze chemische luchtwassers wel de hoogste ammoniakreductie
geven, echter de geurreductie is beperkt.

De afstand van de stallen en emissiepunten tot de omliggende woningen zijn gelijk aan die in het
VKA. Hieraan wordt derhalve wel voldaan.

Gezien de beperkte reductie van geuremissie door de chemische luchtwassers heeft het aansluiten
van de brijvoerkeuken op het centrale afzuigkanaal ook minder effect voor het beperken van
eventuele daarvan afkomstige geurhinder,

5.42 Ammoniak

De ammoniakemissie vanuit de inrichting bedraagt in de alternatieve situatie met toepassing van
chemische luchtwassers slechts 809,3 kg NH3 per jaar. Hiervan is ook een lage depositie op de
dichtst bij gelegen kwetsbare gebieden afkomstig, zoals is af te lezen uit tabel 21, De uitgebreide
berekeningsgegevens zijn in bijlage 3 bijgevoegd.

Naam X coordinaat Y coordinaat Denositie
Putbeek noord 194259 347203 7,38
Putbeek midden 194306 347108 10,60
Putbeek zuid 194478 346988 17,31
Heerdstraat 193488 347102 1,69..
Tabel 21: Ammoniakdepositie op dlcht5tbll gelegen kwetsbare gebied
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5.43 Luchtkwaliteit
Een deel van het in de ventilatielucht aanwezige fijn stof wordt opgevangen in de chemische wassers.
Dit gedeelte is echter lager dan bij een gecombineerd luchtwassysteem, omdat de lucht in een
chemische luchtwasser slechts één wasser passeert die de lucht zuivert,
De overslag van krachtvoer naar en vanuit de aanwezige voersilo's en het aantal
verkeersbewegingen zijn gelijk aan die in het VKA, zodat ook de daarvan afkomstige emissie van
(fijn) stof en stikstofdioxide daaraan gelijk zal zijn.

5.44 Overige aspecten

Omdat in de situatie bij de keuze voor alternatief 1 de bedrijfsactiviteiten vrijwel ongewijzigd blijven
ten opzichte van het VKA, zijn er ook niet of nauwelijks wijzigingen ten aanzien van de
geluidsemissie, de bodembedreigende activiteiten, het water- en energieverbruik, de afvalstromen en
de veiligheidsrisico's van de inrichting, Ook de hokuitvoering en het voersysteem wijzigen niet.

5,5 Alternatief 2
Het tweede alternatief is om beide stallen te voorzien van een emissiearm stalsysteem uitgevoerd in
de mestkelders, door het aanbrengen van waterkanaal en mestkanaal met schuine putwand(en),
waardoor het emitterend mestoppervlak wordt teruggebracht tot maximaal 0, 18 m2 (IC-V systeem
BWL 2004,05). Na elke ronde worden de kanalen afgelaten, waarna het hok gereinigd wordt. Na
reiniging dient het waterniveau in het waterkanaal minimaal 0, 1 0 meter te bedragen. Verder
moeten de schuine wand(en) in het mestkanaal na elke ronde schoongespoten worden,
De keuze voor toepassing van dit systeem is gemaakt vanwege het lage energieverbruik en de lage
veilgheidsrisico's.

De dieraantallen blijven gelijk aan die in het VKA, In onderstaande tabel is de geur- en
ammoniakemissie behorend bij alternatief 2 weergegeven,

diersoort omrekenfactor alternatief 2
ou E/sec NH3 aantal ou E/sec NH3

Vleesvarkens" 25 kg, gedeeltelijk roostervloer, 17,9 1,0 960 17.184,0 960,0
mestkelders met water- en mestkanaal, de
laatste met schuine putwand(en) met metalen
driekantrooster op mestkanaal, emitterend
mestoppervlak max. 0,18 m2,

GL BB 97.07.065/A 97.11.059 V2 ID 3.2.7.1.1)
Vleesvarkens" 25 kg, gedeeltelijk roostervloer, 17,9 1,0 3.536 63.294,4 3,536,0
mestkelders met water- en mestkanaal, de
laatste met schuine putwand(en) met metalen
driekantrooster op mestkanaal, emitterend
mestoppervlak max. 0,18 m2,

GL BB 97.07.065/A 97.11.059 V2 (0 3.2.7.1.1)
Totaal 80.478,4 4.496,0
Tabel 22. Dieraantallen en hUl5vestingssY5teem alternatief 2
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5,5,1 Geur

De door onderhavige inrichting in deze situatie veroorzaakte geurbelasting op de omliggende
geurgevoelige objecten is berekend en weergegeven in tabel 23. De uitgebreide
berekeningsgegevens van de geurbelasting zijn bijgevoegd in bijlage 4.

GGUD Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelastinq
Vee5traat 7 194683 347122 14,00 25,37
Vee5traat 9 194694 347116 14,00 27,03
Veestraat 11 194806 347062 14,00 20,26
Zandstraat 62 194505 347966 3,00 3,23
Zandstraat 64 194550 347946 3,00 3,45
Boekhorstweg nieuw 194949 347224 14,00 30,38
Tabel 23: Veroorzaakte geurbelasting alternatief 2

Ook in deze situatie wordt ter plaatse van geen van de geurgevoelige objecten aan de geurnormen
van de Wet geurhinder en veehouderij voldaan. De reden daarvoor is dat het IC-V systeem slechts
een beperkte geurreductie geeft, Aan de vaste afstanden die moet worden aangehouden vanaf de
stallen en emissiepunten tot de omliggende woningen wordt wel voldaan. Deze zijn gelijk aan de
referentiesituatie, omdat hiervoor uitgegaan wordt van de afstand van de ventilatoren in stal 1 en de
buitenzijde van deze stal tot de dichtst bij de tegenover de inrichting gelegen (nieuwe) woning. De
afstand van de buitenzijde bestaande stal tot deze woning bedraagt circa 75 meter. De afstand van
de dichtst bij gelegen ventilator tot de woning bedraagt circa 77 meter.

De eventueel van de brijvoerkeuken afkomstige geurhinder wordt in deze situatie niet beperkt, omdat
er geen afzuigkanaal in de stal wordt gemaakt.

De van de mest in de stal afkomstige geurhinder wordt wel beperkt door een snelle afvoer van mest
uit de stallen, De toepassing van ondiepe putten en een rioolsysteem zorgen voor een korte verblijftijd
van de mest in de stallen. Daarna zal opslag van de mest plaatsvinden buiten de stal in een mestsilo
waaruit geen emissie plaatsvindt.

5,5.2 Ammoniak
De ammoniakemissie vanuit de inrichting bedraagt in de tweede alternatieve situatie 4.496,0 kg NH3
per jaar. Dit is hoger dan in de eerste alternatieve situatie en het VKA en zelfs hoger dan in de
referentiesituatie. Een hoge reductie van ammoniakemissie kan eigenlijk alleen worden behaald met
chemische luchtwassers of gecombineerde luchtwassers, Deze worden bij alternatief 2 niet
toegepast. De door de inrichting veroorzaakte depositie op de dichtst bij gelegen kwetsbare gebieden
neemt dan ook toe. Deze is weergegeven in tabel 24. De uitgebreide berekeningsgegevens zijn in
bijlage 3 bijgevoegd.

Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie
Putbeek noord 194259 347203 35,91
Putbeek midden 194306 347108 50,56
Putbeek zuid 194478 346988 85,67
Heerdstraat 193488 347102 8,83

. . ..
Tabel 24: Ammoniakdepositie op dichtstbiJ gelegen kwetsbare gebied

5.5,3 Luchtkwaliteit

Het in de ventilatielucht aanwezige fijn stof wordt in de tweede alternatieve situatie niet verwijderd
door een wasser- en/of filterpakket. In deze situatie zijn wel minder verkeersbewegingen nodig, omdat
er geen aan- en afvoer van zuur en spuiwater is, met als gevolg minder emissie van stikstof.
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5,6 Meest milieuvriendelijke alternatief (MMA)
Voor de uitwerking van het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) is gekozen om de stallen te
voorzien van zowel IC-V systeem als gecombineerd luchtwassysteem. Dit betreft derhalve een
combinatie van het VKA en alternatief 2, om een nog hogere reductie van geur- en ammoniakemissie
te behalen,

Voor de combinatie van deze twee systemen zijn echter nog geen factoren van geur- en
ammoniakemissie vastgesteld. Om deze te bepalen is de volgende overweging gemaakt:
Door de toepassing van het IC-V systeem worden de geur- en ammoniakemissie beperkt tot
respectievelijk 17,9 ou E/sec en 1,0 kg NH3 per vleesvarken. De combiluchtwasser van Inno+
reduceert de geuremissie met 75% en de ammoniakemissie met 85%. Wat overblijft is een geur- en
ammoniakemissie van respectievelijk 4,5 ou E/sec en 0,15 kg NH3 per vleesvarken.

De dierbezetting in de stallen blijft gelijk aan het VKA met 3.536 vleesvarkens in de nieuwe stal en
960 vleesvarkens in de bestaande stal. In onderstaande tabel is de in het MMA (verwachte) geur- en
ammoniakemissie weergegeven.

diersoort omrekenfactor aanvraag
ou E/5ec NH3 aantal ou E/sec NH3

Vleesvarkens" 25 kg, gedeeltelijk roostervloer, 4,5 0,15 960 4.320,0 144,0
mestkelders met water- en me5tkanaal, de
laatste met schuine putwand(en) met metalen
driekantrooster op mestkanaal, emitterend
me5toppervlak max. 0,18 m2, in combinatie met
gecombineerd luchtwassysteem met
waterwasser, chemi5che wasser en biofí!er,
hokopp. groter dan 0,8 m2,
GL BB 97.07.065/A 97.11,059 V2 (0 3.2.7,1,1)
en BWL 2007.01 (0 32.15.32)

Vlee5varken5 ,. 25 kg, gedeeltelijk roostervloer, 4,5 0,15 3.536 15.912,0 530,4
me5tkelder5 met water- en mestkanaal, de
laatste met schuine putwand(en) met metalen
driekantrooster op me5tkanaal, emitterend
mestoppervlak max. 0,18 m2, in combinatie met
gecombineerd luchtwassY5teem met

waterwasser, chemische wasser en biofilter,
hokopp. groter dan 0,8 m2,
GL BB 97.07.065/A 97.11.059 V2 (0 3.2.7.1.1)
en BWL 2007,01 (032.15.32)

Totaal 20.232,0 674,4

Tabel 25. Oieraantallen en huisvestingssysteem MMA

5.6.1 Geur

De door onderhavige inrichting in deze situatie veroorzaakte geurbelasting op de omliggende
geurgevoelige objecten is berekend en weergegeven in tabel 26. De uitgebreide
berekeningsgegevens van de geurbelasting zijn bijgevoegd in bijlage 4.

GGLIO Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting
Veestraat 7 194683 347122 14,00 10,70
Veestraat 9 194694 347116 14,00 10,80
Veestraat 11 194806 347062 14,00 7,64
Zandstraat 62 194505 347966 3,00 0,92
zandstraat 64 194550 347946 3,00 0,99
BoekhorstweQ nieuw 194949 347224 14,00 10,81
Tabel 26: Veroorzaakte geurbelasting MMA
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5,7 Vergelijking en afweging

In deze paragraaf wordt overzichtelijk inzicht gegeven in de essentiële punten waarop, danwel de
mate waarin, de positieve en negatieve effecten van de voorgenomen activiteit en de alternatieven
verschilen. Op de locatie Boekhorstweg 11 te Maria Hoop is een vleesvarkenshouderij met
akkerbouw gevestigd. Er is één vleesvarkensstal aanwezig. Er is vergunning verleend voor het
traditioneel huisvesten van 1.250 vleesvarkens. Het voornemen is de inrichting uit te breiden met een
nieuwe stal voor 3.536 vleesvarkens. De dierbezetting in de bestaande stal wordt verlaagd tot 960
vleesvarkens, zodat totaal 4.496 vleesvarkens worden gehouden.

5,7,1 Geur

De door veehouderijen veroorzaakte geurbelasting op gevoelige objecten in de omgeving wordt
uitgedrukt in Odour units (Ou) en getoetst aan de Wet geurhinder en veehouderij (lgv). De
geuremissie vanuit onderhavige inrichting in de uitgewerkte situaties is uiteengezet in tabel 28,

referentiesituatie voorkeursalternatief alternatief 1 alternatief 2 mee5t milieuvriendelijke
(VKAl alternatief (MMA)-

ou E/sec ou E/sec ou E/sec ou E/sec ou E/sec

28,750,0 26.076,8 72.385,6 80,478,4 20.232,0
Tabel 28. Geureml5sie in de verschillende situaties

Uit bovenstaande tabel blijkt dat in zowel het VKA als het MMA de geuremissie vanuit de inrichting
afneemt ten opzichte van de referentiesituatie, Bij de andere alternatieven zal de geuremissie meer
dan twee keer zo hoog worden. De geuremissies in de verschillende situaties leiden tot de volgende
geurbelasting op de gevoelige objecten in de omgeving:

GGLID Geurnorm Geurbelasting Geurbelastíng Geurbela5ting Geurbela5tíng Geurbelasting
referentie5ituatie VKA Alternatief 1 Alternatief 2 MMA

Veestraat 7 14,00 12,62 13,79 51,52 25,37 10,70
Veestraat 9 14,00 13,10 13,92 50,32 27,03 10,80
Veestraat 11 14,00 10,27 9,84 31,99 20,26 7,64
Zandstraat 62 3,00 1,13 1,19 3,48 3,23 0,92
Zandstraat 64 3,00 1,21 1,28 3,72 3,45 0,99
Boekhorstweg 14,00 17,82 13,93 48,55 30,38 10,81

nieuw
Tabel 29: Geurbelasting in de verschillende situaties

De situaties waarin de geurbelasting de wettelijke norm overschrijdt zijn rood aangegeven. In de
huidige situatie is de geurbelasting op de nieuwe woning tegenover de inrichting reeds overbelast.
Deze woning is echter gebouwd toen de inrichting al als zodanig in werking was en dus was deze
geurbelasting voor de bewoners bekend.

In zowel het VKA als het MMA wordt overal aan de normen voldaan. In de andere alternatieve
situaties is de geurbelasting op alle omliggende gevoelige objecten hoger dan wettelijk toegestaan,

Er zijn verschillende redenen voor deze uitkomst:
. in de referentiesituatie is de dierbezetting binnen de inrichting het laagst, maar worden geen

emissiearme stalsystemen toegepast;
. met combiluchtwassers, die in het VKA en MMA worden toegepast, wordt de hoogste reductie

van geuremissie behaald;

. met de chemische luchtwasser die in alternatief 1 wordt toegepast, wordt de laagste reductie van
geuremissie behaald. Deze is vooral gericht op ammoniakreductie;

. met het toepassen van twee emissiearme stalsystemen in de stallen in het MMA, wordt de

geuremissie twee keer gereduceerd.
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De geurbelasting op de omliggende geurgevoelige objecten is berekend met het hiervoor ontwikkelde
programma V-stacks vergunningen, De uitgebreide berekeningen zijn bijgevoegd in bijlage 4.
De brongegevens die zijn ingevoerd voor de berekeningen, wijken op enkele punten van elkaar af in
de verschillende situaties. Deze verschilen worden nader toegelicht.

X-, en V-coördinaten
In de referentiesituatie is in de traditionele stal 1 sprake van mechanische ventilatie waarbij de
ventilatoren verspreid over het dak zijn gelegen, evenals in alternatief 2, waarin de emissiearme
stalsystemen in de vorm van de beperking van het emitterend mestoppervlak van de mestkelders

wordt toegepast. Bij verspreidliggende emissiepunten wordt het middelpunt van de ligging van de
ventilatoren in/op de stal gekozen als bronlocatie. Als er sprake is van een centraal emissiepunt,
zoals bij de luchtwassers die in de verschillende alternatieven worden toegepast, wordt de
luchtwassers als bron ingevoerd omdat de lucht daar de stal verlaat. Dit verklaart de verschillen in
de ingevoerde X-, en V-coördinaten van de emissiepunten;

EP Hoogte
Met de hoogte van de uitstroomopening (Emissiepunthoogte) wordt de hoogte bedoeld van het
emissiepunt boven het maaiveld, Bij een stal met meerdere ventilatoren is dit de (gemiddelde)
hoogte van de ventilatoren. Als het emissiepunt een luchtwasser betreft is de hoogte gelijk aan het
emissiepunt van de luchtwasser boven het maaiveld. De chemische luchtwassers luchtwasser die
in alternatief 1 toegepast, worden ter hoogte van het luchtkanaal achter de stal geplaatst. De lucht
stroomt verticaal uit deze luchtwassers, Uitgaande van een gemiddelde hoogte van de
luchtwassers van 2,8 meter, ligt de hoogte van het emissiepunt in deze situaties op circa 2,8 meter
boven de gevelhoogte van de stallen.
Bij combiluchtwassers is sprake van horizontale uitstroming van de lucht. Voor de bepaling van de
hoogte van het emissiepunt wordt uitgegaan van het midden van het emissievlak (de biofilter) ten
opzichte van het maaiveld. Dit komt overeen met het middelpunt van de luchtstroom. Hiervoor is een
hoogte van 1,5 meter boven maaiveld ingevoerd,

Gemiddelde gebouwhoogte
De gemiddelde gebouwhoogte van de bron is het gemiddelde tussen de goot- en de nokhoogte
van de betreffende stal. Deze hoogtes wijken niet af voor de verschillende situaties.

EP Diameter
De diameter van de uitstroomopening (emissiepuntdiameter) is bij de verspreidliggende
ventilatoren in de referentiesituatie en in alternatief 2 de (gemiddelde) diameter van de
ventilatoren, Hiervoor is de vastgestelde defaultwaarde 0,5 m gebruikt.
Als sprake is van een aantal ventilatoren die samen een centraal emissiepunt (luchtwasser of
lengteventilatie) vormen, wordt een fictieve totale diameter berekend. Het aantal ventilatoren per
luchtwasser is afhankelijk van het type luchtwasser en het aantal dieren dat in de stal wordt
gehuisvest. Van deze ventilatoren moet de totale diameter worden berekend aan de hand van het
totale doorstroomoppervlak van de ventilatoren. Daaruit wordt de straal van het totaal van de
ventilatoren berekend en daaruit kan dan weer de diameter worden berekend,

~~

EP Uitreesnelheid
De uittreesnelheid is alleen van belang indien het een verticale en vrije uitstroming betreft
(emissiepunt), Deze heeft namelijk een 'emissiepuntverhogend effect'. In onderhavige inrichting is
sprake van verticale uitstroming bij het toepassen van verspreidliggende ventilatoren en de
chemische luchtwassers. Bij verspreidliggende ventilatoren wordt een uittreesnelheid van 4,0 mis
ingevoerd, Bij centrale emissiepunten wordt de uittreesnelheid berekend met gebruikmaking van
standaard ventilatienormen per diercategorie en het doorstroomoppervlak van de ventilatoren. De
standaardventilatienorm voor vleesvarkens is vastgesteld op 31 m3 per dier per uur.
Bij horizontale uitstroming, zoals bij combiluchtwassers, wordt de uitstroomsnelheid
verwaarloosbaar klein verondersteld. Deze wordt standaard opgegeven met 0,4 mIs.
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E-Aanvraag
De geuremissie vanuit de stal is berekend door de geuremissie per dier te vermenigvuldigen met
het aantal dieren in de stal. De geuremissie per dier is per stalsysteem vastgesteld na uitgebreid
onderzoek,

5.7,2 Ammoniak
De ammoniakemissie vanuit de inrichting in de uitgewerkte situaties is uiteengezet in tabel 30.

referentiesituatie voorkeursalternatief alternatief 1 alternatief 2 meest milieuvriendelijke
(VKAl alternatief (MMAl-

kg NH3/ jaar kg NH3/ jaar kg NH3/ jaar kg NH3/ jaar kg NH3/ jaar
3.750,0 2.382,9 809,3 4.496,0 674,4

Tabel 30: Ammoniakemissie in de verschillende situatie5

Uit de tabel blijkt dat in alle toekomstige situaties, met uitzondering van alternatief 2, de
ammoniakemissie vanuit de inrichting zal afnemen ten opzichte van de huidige situatie,

De redenen voor deze uitkomst zijn:
. in de referentiesituatie is de dierbezetlng binnen de inrichting het laagst, maar worden geen

emissiearme stalsystemen toegepast;
. met de chemische luchtwassers die in alternatief 1 worden toegepast wordt de hoogste reductie

van ammoniakemissie behaald (95%);
. de combiluchtwassers, die in het VKA en MMA worden toegepast, reduceren de

ammoniakemissie met 85%;
. door het beperken van het emitterend mestoppervlak in alternatief 2, wordt de laagste reductie

van ammoniakemissie behaald (66%);
. met het toepassen van twee emissiearme stalsystemen in het MMA, wordt de ammoniakemissie

twee keer gereduceerd en wordt de hoogste reductie behaald.

Met alle voorgestelde alternatieven wordt voldaan aan de maximaal toegestane ammoniakemissie
van 6.294,4 kg per jaar conform de Wet ammoniak en veehouderij en ook aan de strengere eisen van
de beleidslijn IPPC, omdat de ammoniakemissie per dier tot minder dan 1,1 kg wordt gereduceerd.

De door de ammoniakemissie veroorzaakte depositie in mol per ha per jaar op de omliggende
natuurgebieden is voor de verschillende situaties weergegeven in tabel 31.

Gebied Depo5itie Depositie Depositie Depositie Depositie
referentie5ituatie VKA alternatief 1 alternatief 2 MMA

Putbeek noord 26,36 21,17 7,38 35,91 5,26
Putbeek midden 35,59 30,35 10,60 50,56 7,58
Putbeek zuid 79,17 51,90 17,31 85,67 12,33
Heerdstraat 7,13 4,90 1,69 8,83 1,24
Munninnsbos 6,96 4,22 1,44 7,98 1,81
Abdii Lilb05Ch 1,85 1,02 0,40 2,20 0,28
Grensmaas 0,60 0,38 0,13 0,71 0,10
Klooster Maria HOOD 2,96 1,89 0,64 3,45 0,56
Roerdal 3,18 2,04 0,70 3,85 0,60

, .
Tabel 31: Ammoniakdepositie in de verschillende situaties

Het gebied aan de Putbeek is getoetst in het kader van de IPPC-richtlijn, waarvoor alle
natuurgebieden in de EHS getoetst moeten worden, Het bosgebied aan de Heerdstraat is het
dichtst bij gelegen door aangewezen kwetsbare gebied dat getoetst moet worden aan de Wet
ammoniak en veehouderij. Van de in het ontwerpbesluit van de provincie Limburg opnieuw
aangewezen zeer kwetsbare gebieden is het Munningsbos het dichtst bij gelegen.
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In het VKA, MMA en altematief 1 produceren de luchtwasinstallaties geluid, De geluidproductie van
de luchtwassers is echter gering omdat de ventilatoren in de kanalen vóór de wassers zijn
gemonteerd. Ten behoeve van de opslag van zuur en spuiwater zijn in deze situaties ook extra
transportbewegingen nodig voor de aan- en afvoer daarvan.

5,7,5 Bodem

Door het toepassen van luchtwassers neemt het aantal bodem bedreigende processen en activiteiten
in de inrichting toe ten opzichte van de referentiesituatie. In alternatief 2 is daar geen sprake van.

5,7,6 Water en afval

Het waterverbruik in de inrichting zal door de hogere dierbezetting toenemen. Door het voersysteem
met natte bijproducten wordt tevens gedeeltelijk in de vochtvoorziening voor de varkens voorzien,
zodat het leidingwaterverbruik beperkt wordt. Verder neemt het waterverbruik voor drinkwater, voor
het reinigen van de stallen, voor de spoelplaats en in de hygiënesluis in alle toekomstige situaties
evenveel toe ten opzichte van de referentiesituatie.

Daarnaast wordt door de luchtwassers water verbruikt. Het waterverbruik voor het reinigen van de
water- en mestkanalen in alternatief 2 is nauwelijks meer dan wat normaal met het reinigen van de
hokken wordt gebruikt.

Het bedrijfsafval zal in de verschillende situaties nauwelijks verschillen, In alternatief 2 is er geen
afvalwaterstroom in de vorm van spuiwater. Het voeren bijproducten levert bovendien een bijdrage
aan het spaarzaam omgaan met grondstoffen en het hergebruiken van afvalproducten. Veel
producten zijn afkomstig van de voedingsmiddelenindustrie en worden samen met andere
diervoedergrondstoffen verwerkt in het voer.

5,7.7 Energie

Ook het energieverbruik zal door de hogere dierbezetting in de toekomstige situatie toenemen. In de
nieuw te bouwen stal zullen wel alle mogelijke energiebesparende maatregelen getroffen om deze
toename zoveel mogelijk te beperken.

Toepassing van luchtwassers leidt tot een stijging van het energiegebruik vanwege de hoge
drukval over het ventilatiekanaal die gecompenseerd moet worden en het energiegebruik voor het
sproeien en verpompen van het waswater. Voor vleesvarkens stijgt het elektriciteitsgebruik door
toepassing van een luchtwasser vaak met minimaal 50 kWh per dierplaats. Dat is meer dan een
verdubbeling.

Een combiluchtwasser verbruikt meer energie dan een chemische luchtwasser, zodat het
energieverbruik in het VKA en MMA het hoogst zal zijn, In alternatief 2 is het energieverbruik het
laagst omdat er geen luchtwassers worden toegepast.

5.7,8 Veiligheid

De nieuwe stal zal in alle situaties worden uitgevoerd met brandwerende (isolatie)materialen, Ook
worden er binnen de inrichting voldoende blustoestellen en slang haspels geplaatst en zal op het
ventilatie-/ klimaatsysteem en de stroomvoorziening een alarmeringssysteem aanwezig zijn.

Door de toepassing van chemische of combiluchtwassers is het noodzakelijk dat er opslag van
zwavelzuur is, met de risico's van huidbeschadiging en/of oogirritatie. Wel wordt aan alle wettelijke
eisen voldaan om het risico op ongevallen zoveel mogelijk te beperken en wordt personeel
geïnstrueerd over gevaarlijke situaties. De veiligheidsrisico's zijn daarom in het VKA, alternatief 1 en
MMA groter dan in alternatief 2,
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5,7,9 Dierwelzijn

Het dierwelzijn neemt in alle toekomstige situaties toe, omdat de dierbezetting in de bestaande stal
wordt verlaagd en daarmee dus de beschikbare oppervlakte per dier toeneemt tot boven de 0,8 m2,
In alle situaties bestaan de hokken gedeeiielijk uit betonnen roostervloer en gedeeltelijk (minimaal
0,3 m2) uit dichte vloer, Er voldaan aan alle eisen die daaraan op dit moment worden gesteld. Het is
voor de ondernemer economisch niet rendabel om de vleesvarkens vooruitlopend op een wijziging
van het Varkensbesluit op een groter hokoppervlak te huisvesten. Hierop kan in de toekomst altijd
worden ingespeeld door een verlaging van dieraantallen of uitbreiding van staloppervlak, Bovendien
zijn toekomstige wetswijzigingen onzeker omdat deze wellcht nog gewijzigd worden ingevoerd.

Bij de inrichting en uitvoering van de stallen wordt rekening gehouden met de in het Varkensbesluit
voorgeschreven eisen met betrekking tot het voedersysteem, speelmatenaal, verlichting en
geluidsniveau.

5.7.10 Kosten
De uitvoering van stallen met emissiearm huisvestingssysteem brengt extra investeringskosten met
zich mee ten opzichte van de traditionele uitvoering. Daarnaast zijn er de jaarkosten van afschrijving,
rente, onderhoud en exploitatiekosten zoals onder anderen energie, 'extra' mestopslag en afzetkosten
en kosten van toevoegmiddelen als zwavelzuur. In onderstaande tabel een overzicht van de globale
kosten voor de toepassing van de verschillende emissiearme systemen (bron: KWIN 2007/2008).

stalsysteem investering jaarkosten
€ per plaats € per plaats

Gecombineerd
luchtwassvsteem 75 20
Chemisch
luchtwassysteem 45 12
IC-V systeem
nieuwbouw 46 6
IC-V systeem
inpa5sina be5taande stal 100 6
Tabel 32. Kosten van de emissiearme 5talsystemen

Het investeringsbedrag voor een chemische luchtwasser is ongeveer gelijk aan dat voor het IC-V
systeem maar brengt beduidend hogere jaarkosten mee door het hoge energieverbruik, het
zwavelzuur, het onderhoud e.d. Voor een gecombineerd luchtwassysteem zijn zowel de investerings-
als de jaarkosten beduidend hoger als voor een chemische luchtwasser of het IC-V systeem. Het
inpassen van een IC-V systeem in een bestaande stal brengt veel werk mee, wat het
investeringsbedrag daarvoor hoog maakt.

Uitgaande van de bedragen in tabel 32 en 3,536 dierplaatsen in de nieuwe stal en 960 in de
bestaande stal, worden de kosten voor de verschilende situaties voor onderhavige inrichting als volgt:

situatie investering jaarkosten investering jaarkosten investering jaarkosten
nieuwe stal nieuwe stal bestaande bestaande totaal totaal

stal stal
VKA
combiluchtwassers € 265.200 € 70.720 € 72.000 € 19.200 € 337.200 € 89.920

alternatief 1:

chemische
luchtwassers € 159.120 €42432 € 43.200 €11.520 € 202.320 € 53.952

alternatief 2

IC-V systemen € 162.656 €21.216 €96.000 € 5.760 € 258.656 € 26.976

MMA
IC-V sY5temen en
combiluchtwas5ers € 427.856 € 91.936 € 168.000 €24.960 € 595.856 € 116.896

Tabel 33: Totale k05ten van de emissiearme stalsystemen voor de verschillende 51tuaties
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7. Begrippenlijst

Aagro-Stacks:
Toetsingskader ammoniak rondom Natura 2000 gebieden.

AMMONIAKDEPOSITIE:
Het via de lucht in de bodem of het water terecht komen van ammoniak, Ongeveer 45% van de
totale stikstofdepositie in Nederland is ammoniakdepositie,

AMMONIAKEMISSIE:
Vervlieging van ammoniak uit opgeslagen mest.

ARBOWET
De Arbowet geeft de rechten en plichten aan van zowel werkgever als werknemer op het gebied van
arbeidsomstandigheden, De Arbowet geldt overal waar arbeid wordt verricht. Niet alleen bij bedrijven,
maar ook bij verenigingen of stichtingen.

BBT
Beste beschikbare technieken, Bij het verbinden van voorschriften aan de milieuvergunning ter
bescherming van het milieu, wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de
inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast.

BESTEMMINGSPLAN:
Een gemeentelijk plan voor een deel van de gemeente en bindend voor de burgers, waarin de
ruimtelijke inrichting in voorschriften en op plankaart is vastgelegd.

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:
Fysieke voorziening die de kans op emissies of immissies reduceert.

BOM+
Bouwkavel Op Maat plus. Een nadere concretisering en invulling van het POL en
reconstructieplan. Regeling gericht op het mogelijk maken van (agrarische) bedrijfsontwikkelingen
en tegelijkertijd winst behalen in omgevingskwaliteit.

BRIJVOER
Vochtige producten afkomstig van de voedingsmiddelenindustrie in het dagelijkse rantsoen van
varkens. De bijproducten die bij de productie van de levensmiddelen ontstaan, worden afgezet in
de agrarische sector waardoor de natuurlijke kringloop in stand gehouden. De producten worden,
in tegenstelling tot bij droge mengvoeders, niet gedroogd en vormen zo geen belasting voor het
milieu,

BREF:
Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs.
Document dat de best beschikbare technieken weergeeft en in juli 2003 door de Europese
Commissie is bekend gemaakt.

ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR:
Een vastgesteld netwerk van natuurgebieden in Nederland ten behoeve van natuurbehoud en -
ontwikkeling.

EMISSIEPUNT:
Punt waar de stallucht de buitenlucht treed intreedt.
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FIJN STOF:
Een mengsel van deeltjes die verschilen in oorsprong en eigenschappen, ook wel aangeduid met de
termen zwevende deeltjes, aerosolen of de Engelse term Particulate Matter, meestal afgekort tot PM.

FLORA.. EN FAUNAWET:
Wet waarin de soortbescherming in Nederland is vastgesteld, Hierin zijn lijsten samengesteld van
soorten die binnen de Nederlandse wet- en regelgeving een beschermde status genieten.

GECOMBINEERD LUCHTWASSYSTEEM
Luchtreinigingssysteem met 3 fase systeem:
1. waterwasser ten behoeve van stofafvang;
2. chemische wasser ten behoeve van ammoniakreductie;
3. biofilter ten behoeve van geurreductie,

GELUIDSNIVEAU IN DB(A):
Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de
Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in
de IEC-publicatie no, 651, uitgave 1989.

GEVAARLIJKE STOFFEN:
Indien sprake is van een opslag volgens CPR 15-1, 15-2, of 15-3:
Stof of preparaat dat bij of krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen
en preparaten is ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 34, tweede lid, van de Wet
milieugevaarlijke stoffen,

Indien sprake is van een opslag volgens PGS 15:
Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen,

IPPC-richtlijn:
Integrated Pollution and Prevention Control (richtlijn nr. 96/61/EG van 24 september 1996 inzake
geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (PbEG L 257)).

KRITISCHE DEPOSITIEWAARDE:
De hoeveelheid ammoniakdepositie die een ecosysteem gedurende een lange termijn kan verdragen,
zonder dat er veranderingen in de chemische samenstelling van de bodem, water of vegetatie
optreden, die volgens de huidige kennis leiden tot schade aan het ecosysteem,

KWETSBAAR GEBIED:
Voor verzuring gevoelig gebied gelegen binnen de ecologische hoofdstructuur, vastgesteld door de
provincie, Zolang er geen ecologische hoofdstructuur is vastgesteld, dient elk voor verzuring gevoelig
gebied te worden beschouwd als kwetsbaar gebied.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr,L T):
Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid,
bepaald in de loop van een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de
'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (LAmax):
Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast, verminderd met de
meteocorrectieterm Cm, De meterstand 'fast komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

MESTDICHTE VLOER:
Een vloer met een mestdichtheid overeenkomstig de handleiding bij de bouwtechnische richtlijnen
mestbassins (HBRM 1991), IMAG-DLO/CUR, 1991.
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MESTKELDER:
Mestbassin geheel of grotendeels gelegen onder het aansluitende terrein en voorzien van een
afdekking die als vloer moet kunnen fungeren.

MESTSTOFFEN:
Dierlijke meststoffen, overige organische meststoffen en andere meststoffen als bedoeld in artikel
1, eerste lid, onderdeel e, f, onderscheidenlijk g, van de Meststoffenwet, voor zover stikstof of
fosfor bevatten.

MILI EUEFFECTRAPPORTAGE:
Een wettelijk vereist rapport waarin, voordat een bepaald project wordt uitgevoerd, de gevolgen
(effecten) daarvan voor het milieu worden berekend en beschreven,

NATURA 2000
De Europese Habitat- en Vogelrichtlijn schrijven voor dat elke lidstaat beschermde natuurgebieden
aanwijst, de zogenoemde Natura 2000 gebieden. De gebieden vormen een samenhangend netwerk
van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie.

NRB:
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten. Een hulpmiddel voor het
bepalen van het risico op bodemverontreiniging en de selectie van adequate bodembeschermende
voorzieningen en maatregelen.

ODOUR UNIT:
Eenheid waarin de geuremissie van een intensief agrarisch bedrijf wordt aangeduid.

POL
Het ProvinciaalOmgevingsplan Limburg (POL2006) biedt een samenhangend overzicht van de
provinciale visie op de ontwikkeling van de kwaliteitsregio Limburg, en de ambities, rol en werkwijze
op een groot aantal beleidsterreinen, Het is zowel Structuurvisie, Streekplan, Waterhuishoudingplan,
Milieubeleidplan, als Verkeer en vervoerplan, en bevat de hoofdlijnen van de fysieke onderdelen van
het economische, en sociaal-culturele beleid.

RECONSTRUCTIEWET:
Wet voor de herinrichting van de veehouderijconcentratiegebieden.

VARKENSBESLUIT:
In het Varkensbesluit worden regels gesteld met betrekking tot het houden, huisvesten en verzorgen
van varkens; regels in het belang van dierenwelzijn en diergezondheid.

VERZURING:
Verzurende stoffen (onder anderne zwaveldioxide (S02), stikstofoxiden (NO,), ammoniak (NH3) en
vluchtige organische stoffen (VOS) dringen via bladeren en wortels in planten en bomen, waardoor
deze vatbaarder worden voor ziekten.

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:
Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden
opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.

V-Stacks:
Verspreidingsmodel behorende bij de Wet geurhinder en veehouderij om de geurbelasting van een
veehouderij op geurgevoelige objecten te berekenen.
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WET AMMONIAK EN VEEHOUDERIJ
Toetsingskader voor de gevolgen van de uitstoot van ammoniak vanuit veehouderijen voor kwetsbare
gebieden.

WET GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ:
Het toetsingskader als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen.

WET LUCHTKWALITEIT:
Luchtkwaliteitseisen om de schadelijke gevolgen van de luchtverontreiniging voor de gezondheid van
mens en mileu als geheel te voorkomen of te verminderen.

WET MILIEUBEHEER:
Wet die bepaalt welke (wettelijk) gereedschap kan worden ingezet om het milieu te beschermen,
De belangrijkste instrumenten zijn milieuplannen en -programma's, milieukwaliteitseisen, vergun-
ningen, algemene regels en handhaving, Ook bevat de wet de regels voor financiële instrumenten,
zoals heffingen, bijdragen en schadevergoedingen,

ZWAVELZUUR
Zwavelzuur of H2S04, een sterk zuur met veelzijdige gebruiksgebieden. Eén van de belangrijkste
universeel toegepaste grondstoffen in de chemische industrie. Slechts een beperkte groep stoffen
is bestand tegen zwavelzuur. In chemische luchtwassers wordt zwavelzuur toegepast, zodat het
met ammoniak tot een onschuldig zout (ammoniumsulfaat) reageert.
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8. Bijlagen

Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlage 3

Bijlage 4

Bijlage 5

Bijlage 6

Bijlage 7

Bijlage 8

Bijlage 9

Bijlage 10

Bijlage 11
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Topografische kaarten omgeving en beleid

Aanvraag milieuvergunning

Aagro-stacks berekeningen ammoniakdepositie

V-stacks berekeningen geurhinder

Watertoets en -advies

Erfbeplantingsplan

Archeologisch onderzoeksrapport

Fijn stof onderzoeksrapport

Akoestisch onderzoeksrapport

Onderzoeksrapport energiebesparing

Quickscan natuurwaarden
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