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Inhoudsopgave

Aanvraagformulier

Bijlagen:
A
El

C

D

Beschrijving stalsysteem en dimensionering
Toelatingscertificaat Uniqfillluchtwassysteem
Monsternameprotocol
Afvoer spuiwater

Het MER met bijbehorende (losse) bijlagen maakt onderdeel uit van deze aanvraag.



Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reiderland

Naam aanvrager

Adres

Postcode

Telefoon

E. Huisman

Goldhorn 33

9684 XP

06 - 5396 2651

Plaats: Finsterwolde

Telefax 0597 - 552 913

Verzoekt voor de hieronder omschreven inrìclitiiig 0 Verzoekt in verband met het veranderen van de inrichting of

een vergunning iiizake het van de werking daarvan, voor welke reeds één of meer

¡s oprichten en in werking hebben vergunningen zijn verleend, een nieuwe de hieronder
o veranderen omschreven inrichting of onderdelen daarvan waarmee die
o veranderen van de werking verandering samenhangt omvattende, vergunning (art. 8.4)
o tijdelijk karakter/duur van de hieronder omschreven inrichting en wel voor een termijn van

o

I A"rdvandeinrji;hting
Hier de aard, indeling en uitvoering van de inrichting vermelden. (Type bedrijfsvoering, bijv. varkensfokkerij, vleesvarkenshouderij,
slachtkuikenhouderij, volle gronds tuinbouwbedrijf etc. Indeling volgens plattegrond. Met betrekking tot uitvoering een korte besclirijving van
de hoofdkenmerken van de belangrijkste apparatuur/instal1atiesJevt. bijzondere materialen/speciale uitvoeringen).

Vleesvarkenshouderij

door de gemeente in te vullen

Categorie SB I-code

Plaats waar de inrichting is of zal worden opgericht

Naam inrichting E. Huisman

Adres

Postcode

Telefoon

Kadastrale ligging

Contactpersoon

Telefoon

Carel Coenraadpolder 1

9684 TS Plaats:
06 - 5396 2651

Gemeente Reiderland

Finsterwolde

Telefax:

Sectie: A Nr(s) 1824/ 1886 / 1887

Ing. R.B.M. Aagten L TO Noord Advies

0314 - 376944 Telefax: 0314 - 376966

Vraag zonodig voorlichting aan het gemeentebestuur welke andere vergunningen u nodig heeft voor het in bedrijf stellen van uw inrichting.

Bij de aanvraag over te leggen:
Een bouwkundige plattegrondtekening, schaal niet kleiner dan 1 :200, doch bij voorkeur 1 :100, de uit* en inwendige samenstelling van de
inrichting en toebehoren aangevende (grens van de inrichting, ligging/indeling gebouwen, functie werkruimten, plaatsing
apparatuurJinstallaties, aanduiding emissiepunten) en een overzichtstekening (bijvoorbeeld schaal 1 :2000) van de onmiddellijke omgeving
van de inrichting binnen een straal van circa 500 meter (bestemming gebouwen en terreinen).
Deze tekenjng(en) dateren en ondertekenen.
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Beschrijf in het kort:
- wat op het bedrijf zal veranderen t.o.v. de geldende vergunning;
- welke stallen/bedrijfsgebouwen veranderen;
- waarom de veranderingen moeten plaatsvinden;
- of emissiearme huisvestingssystemen worden toegepast (voor detailuitwerking verwijzen naar bijlage);

Sloop bestaande akkerbouwschuur en oprichting varkenshouderij.

Er zal een stal voor 9000 vleesvarkens worden gebouwd voorzien van chemische luchtwassers.

Oprichting van een inrichting voor het fokken, mesten of houden van pluimvee of varkens met meer dan:

D 85.000 plaatsen voor mesthoenders

D 60.000 plaatsen voor hennen

l2 3.000 plaatsen voor mestvarkens

D 900 plaatsen voor zeugen

l2 MER is bijgevoegd ... en maakt onderdeel uit van de aanvraag.

D Niet van toepassing

Oprichting of uitbreiding van een inrichting voor pluimvee of varkens met meer dan:

D

I::

D

D

60.000 plaatsen voor mesthoenders maar minder dan 85.000 plaatsen voor mesthoenders

45.000 plaatsen voor hennen maar minder dan 60.000 plaatsen voor hennen

2.200 plaatsen voor mestvarkens maar minder dan 3.000 plaatsen voor mestvarkens

350 plaatsen voor zeugen maar minder dan 900 plaatsen voor zeugen

D Aanmeldingsnotitie is bijgevoegd

l2 Niet van toepassing

l2 De inrichting valt onder de werkingssfeer van de IPPe-richtlijn

D Niet van toepassing
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12 Diercategorie en hl.isvestingssystemen

--~JI Niet van toepassin9

OiercategorÎe Rav~code Aantal dieren i Ammoniakemissie Geuremissie
i

-_..~...."....~~..
Ka NH3/plaats Totaal ~ NI-b Ou E/sec/dier Ou E/sec totaal

Vleesvarkens D 3292 9.000 I 1,1 9.900.0 kg 16,1 144.900.0
i --~-_. _...........~

Voor een beschrijving van het toegepaste sta/systeem en dimensionering: zie bijlage A
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IS Mineralen boekhouding is aanwezig op het bedrijf

o N.v.t.

Soort Aantal Flessen/tanks Totale Inhoud Nr, op
(liter of m') tekening

prooaan

butaan

stikstof

acetv1een

zuurstof

IS N.v.L

Soort Soort opslag Hoeveelheid/ Opmerkingen Nr, op
boven/ondergronds max. opslag tekenîng

Tbv noodstroomaggregaat
Dieselolie Tank 100 liter In lekbak 1.19

Smeerolie Jerrycan/drum 25 liter In lekbak 1.20

Bestrildi nosmiddelen :

Opslag bestand tegen
Ooslaa zuur luchtwassina Multibox 1000 liter corrosieve werkinn zuur 1.01

Ontsmettinasm iddelen: Jerrycan 60 liter Ganabare middelen 1.17

Verpakking in
Mediciinen: koelkast 5 ka Op advies veearts 1.16

o N.v.L
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Doel Soort koelmiddel (specificeren) Hoeveelheid in kgfltr, Capaciteit in kW, Nr. op tekening

Melktank

Kadaverkoeling Freon R 134 3 kg 0,75 0.01

Overiq

!S Jaariijkse keuring

!S Logboek aanwezig

D N.v.t.

13.5 Andere stoffen of producten

Soort product Max. opsiag 110eveelheid Wijze van opslag Opmerking Nr, op tekening

Kunstmest

Enkelvoudige 180 kuub 3 polyester silo's gerst/tarwe/soja V1.05
qrondstoffen

Mengvoeder 96 kuub 2 polyester silo's V1.03 / V104

Bijproducten 490 kuub 5 polyester silo's Voor beschtijving: zie V1.01 / V1.02
bijlage H van het MER

Maïs/gras

Drijfmest 8.500 kuub Kelder onder stal --

Vaste mest

D N.v.t.
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13.6 Maatregelen gericht op een zuinig geíverjbmik van grondstoffen/veevoeder

Toepassing van voerschema's en automatische voeraanmaak:

Hoeveelheid en samenstelling van verstrekte voer afgestemd op behoefte dieren (Ieeftiid I gewicht)

Toepassing van brijvoer: biîproducten (afvalstoffen uit levensmiddelenindustrie worden v8fVerkt tot varkensvoer

(Zie biilage H van het MER voor een overzicht van de toegepaste producten.)

o N.v.!.

Soort water Geschat voor Globaal gebruiksdoel
nieuwe situatie

Leidingwater

Grondwater Circa 6400 kuub DIEIFIHIK

Oppervlaktewater

A. Huishoudelijk gebruik
B. Spoelwater van de melkapparatuur
C. Reinigingswater melkstal en -put

D. Drinkwater dieren
E. Schrobwater reiniging stallen
F. Spoelwater ontijzeringsinstallatie

G. Koelwater grondkoeling
H. Spoelwater uitwendige reiniging voertuigen en

spuitapparatuur op erf
L. Spoelwater van inwendige reiniging spuitapparatuur op

perceel
J. Beregening
K. waswater chemische luclitwasser

Voor de onttrekking van het grondwater is geen vergunning nodig.
Ook hoeft er geen melding gedaan te worden.
De pomp heeft namelijk een capaciteit die kleiner is dan 10 kuub per uur.
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Wat is het geïnstalleerd vermogen (Wim')?
¡; 0,8 Wim'

Hoeveel uur is de verlichting in werking?
¡; gemiddeld 8 uur per dag

Welke van de onderstaande energiezuinige verlichtingstechnieken wordt toegepast?
D Natuurlijke daglichtintreding
D Aanwezigheidsdetectie
¡; Centrale lichtschakelaar

D Schakelklok en schemerschakelaar buiten- en terreinverlichting
¡; Spaarlampen
D Halveringsschakelaar of dimmer op biggenlampen
D Anders. namelijk
D geen

Welke isolerende voorzieningen worden toegepast?
¡; Vloerisolatie
¡; dak I plafondisolatie

¡; (spouw)muurisolatie
D Isolatie van leidingen
D anders namelijk
D geen

Welke maatregelen met betrekking tot mechanische ventilatie worden toegepast?
¡; klimaatcomputer

D regeling met meetwaaier en smoorunit
¡; frequentieregeling
¡; centrale luchtafzuiging

D hybride ventilatie
D ventilatiesysteem met ondergrondse luchtinlaat
D automatisch geregelde natuurlijke ventilatie
D anders, namelijk..
D geen
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Wat is het bouwjaar van stooktoestellen
¡¿ niet van toepassing

Welk type verwarming wordt toegepast
D CV / vloerverwarming
¡¿ luchtverwarming (in computerruimte)
D stralingsverwarming
¡¿ anders, namelijk circulatie van water door slangen in dichte vloer. Warmte van zwaardere varkens

warmt het water op, Hiermee worden de vloeren bij de lichtere dieren verwarmd.

Wat is de uitvoering van de stooktoestellen
D Conventioneel
D VR
D HR (t.b.v. warm water)
D VR/HR combinatie
¡¿ niet van toepassing

Zijn er aanvullende maatregelen getroffen
D Optimalisatie en weersafhankelijke regeling verwarming
D eigen CV-groep of ketel voor afwijkende ruimtes
D vloerverwarming gekoppeld aan warmtepompen
D anders, namelijk,..
¡¿ geen

IZ Elektromotorisch vermogen Divers, zie tekening kW

IZ Verbrandingsmotoren vermogen (aggregaat) 200 kW

D Thermisch vermogen (luchtheater) g kW

D Lasapparaat kVA

D N.v.t.

Geschat in
nieuwe situatie

Elektriciteit 375.000 kWh

Aardç¡as/propaan __ m3

Olie (aqqreqaat) 150 liter

D N.v.t.
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rs Akoestisch rapport is toegevoegd

D N.v.t.

15.2 Werktijden Zie alwestisch onderzoek

Maandag Um vrijdag Zaterdag Zondag

07.00 - 19.00 uur

19.00 - 23.00 uur

23.00 - 07.00 uur

15.3 Verkeersbewegingen van en naar de inrichting Zie akoestisch onderzoek

Maximaal aantal per: Aantal aan- en afvoer-

Bewegingen tussen:
Dag week maand van 07.00 19.00 23.00 u

tot 19.00 23.00 07.00 u

Personenauto

Bestelauto

Vrachtauto

D N.v.t.
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i 5.4 Omschrijving (belangrijkste) geiiiid-ftrimngsbronnen Zie akoestisch onderzoek

Geluid-/tri II i n9s bron Aantal Aantal uren in bedríjf tussen: Opmerkingen

van 0700 19.00 23.00 u

tot 1900 2300 07.00 u

tractor

kraan

vrachtauto

ventilator

Tijden:

- vullen sHo's

- verladen van vee

- leegzuigen mestkelders

- ophalen van melk

- gebruik beregeningsinstallatie

o N.v.\.

i 5.5 Voorzieningen ter beperking van geluid-/trmingshinder Zie akoestisch onderzoek

0 speciale compressorruimte

0 dempers:

0 amkasting:

0 geluidswal/-muur

0
0 N.v.\.
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o Rapport bodemonderzoek is toegevoegd

!S N.v.t.

16,2 Boclembeschermemle maatregelen

!S Lekbak Dieselolie / smeerolie

!S Vloeistofdichte vloer welke bestand is tegen de gebruikte stoffen Keldervloeren / spoelplaats

o N.v.t.

o Rapport afvalstoffen onderzoek is toegevoegd

!S N.v.t.

Afvalstoffen AfvoerH Hoeveelheid Wijze van Maximale Inzamelaarl Opmerking
frequentie per jaar (kg, opslag Opslag verwerker

ton of stuks)

Huishoudelijk

Papier

Kunststoffen

Gft/groen-afval
Gekoelde

Kadavers Wekelijks 550 stuks container 10 stuks NTF --

Landbouwplastic
Eens per vier Circa 3000 kg Rolcontainer 500 liter Van --

Divers weken Ganzewinkel

o N.v.t.
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Soort afval Afvoer~ Hoeveelheid p, Wijze van Max. Inzamelaar! Opmerkingen
frequentie jaar (kg, ton opslag opslag verwerker

of stuks)
--

Afgewerkte olie Onderhoud wordt

-- uitgevoerd door

Oliehoudend afval derden. Afvalstoffen
worden

-- meegenomen.
Verfrestanten

Tweemaal Circa 20 stuks In kaiion -- Ingeleverd bij
TL buizen/spaarlamp per iaar opslaaruimte leverancier nieuwe

Max 12 x 360 kuub Put 50 m3 Zie bijlage B/C
Spuiwater Der iaar

o Gemeentelijk riool o Gecombineerd riool/vrijverval

o Vuilwaterriool

D Schoonwaterriool

o Druk- en/of persleiding

o Oppervlal(tewater

o Bodem / soort afvalwater
Spuiwater wordt opgevangen in speciale put.

iz Opslagput
Bedrijfsafvalwater (stallen. spoelplaats) komt in de put
en wordt bescliouwd als organische mestiz Mestkelder

iz Individuele Behandeling Afvalwater Bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard wordt afgevoerd

naar een IBA

o N.v.t.

Handeling waarbij afvalwater vrijkomt Afvalstof Opmerking

Reiniging veetransportwagens Mestresten / ontsmettingsmiddel Afvoer naar kelder
Beschouwd als oroanische mest

Reiniging kadaverkoeling Ontsmettingsmiddel Afvoer naar kelder
Beschouwd als oroanische mest

Wassen van lucht (chemische luchtwasser) Reactieproduct van zwavelzuur I NH3 Opslag in put
Sneciaal afaevaerd
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Afvalwaterstroom Oppvl. Openbaar Mest- Bodem Anders
water fiool Kelder * nl.

1. Bedrijfsafvalwater van IBA
huishoudeliike aard

2. Percolatiewater 8n pers sap 

veevoeders
3. Was- en spoelwater

melkinstallatie
4. Schrobwater varkeiis- of X

rundveestallen en
uîtloonruiinten

5. Waswater voertuigen X
veevervoer

6. Was- en schrobwater
oluimveestallen

7. PercolatiewaterJperssap
ornanisch afval

8. Spoelwater spuitappara-
tuur inwendiriJuitwendin

g Afspoelwater geoogst
product (prei, waspeen,
asperges. bloembollen etc)

10.0ntijzeringsinstallatie X
.,~ ,~-,_.- ......._,..~.,~--

11. Hemelwater van daken en X
verhardinoen . ....~ _..,~.....

Bij een lozing op de mestkelder wordt het afvalwater vermengd met dierlijke mest De regels voor het opslaan en aanwenden van dierlijke
mest zijn dan van toepassing.

17.4.3. Maatregelen ter beperking van de afvalwaterstroom

D Hergebruik nl.

D Buffering

IZ Anders nl. Inweken te reinigen afdelingen

D N.v,L

17.4.4. Aantal uren waarop als regel per etmaal bedrijfsafvalwater op de riolering wordt geloosd, I

D Overdag tussen 07.00 - 19,00 uur uren

D tussen uur Uren

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

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

veroorzaakt?

lZ N.v,L
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Voorziening Type Capaciteit Soort afvalwater

Bezinkput(ten)

Vetafscheider(s)

Olie-afscheider(s)

Zu iveringsinsta lIatie( s)

Septictank(s)

I nfi Itrati e bedlh e I ofyte nfi I ter IBA - Huishoudelijk bedrijfsafvalwater

Controlevoorziening

l2 N.v.t.

i 7A.6. Lozim in de bodem birmen de inrichting

Worden binnen de inrichting overige vloeistoffen (zie 7.42. nr. 1 tlm 10) en/of koelwater

definitief in de bodem gebracht?

l2 Nee (N.B Buiten de inrichting lozen dan ontheffing ex. Art. 24 en 25

ingevolge het Lozingenbesluit bodembescherming vereist)

o Ja

1. Voorgenomen tijdsduur van de Lozing?

2. Wijze van definitieve beëíndiqinçi van de lozinQ in de bodem (uitqezonderd koelwater)?

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

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

dichtstbijzijnde riolering bedraagt: .. ............................ meter.

5. Ingeval van lozing van koelwater in de bodem.

a.) samenstelling en temperatuur van het koelwater:

b.) de wijze waarop de lozing in de bodem plaatsvindt:

Op een bedrijfsplattegrond de ligging van de bedrijfsriolering, controleputten. aansluitingen op het riool, het terrein waar
afvalwater in de bodem wordt ge'fnfiltreerd, zuiveringssysteem en/of infiltratievoorziening aangegeven.
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18.1 Metingen en registratie van milieubelasting

IS Grondstoffenverbruik

IS Afvaistoffen

IS Energieverbruik

0 Monitoring in het kader van de bodem

IS Keuringen/inspecties luchtwassers

IS Veebezetting

0 Bedrijfsafvalwater

0
0 N.v.t.

Boekhouding

Boekhouding

Boekhouding

Logboek

Boekhouding

IS Brandblusmiddelen aanwezig Zie tekening

o Omschrijving van de aan te brengen brand-
veiligheidsinstallatie toegevoegd bijv.
brandmeldinstallatie. sprinklerinstallatie

o Noodplan bij propaantank aanwezig

o
o
o
o N.v.t.
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Soort vergunning/melding

l2 Bouwvergunning

o Vergunning ingevolge WVO.

o Sloopvergunning

DOprichtingsvergunning Wm (art. 8.1.a en c Wm)

o Veranderingsvergunning Wm (art. 8.1.b Wm)

D Veranderingsvergunning inzake de werking Wm art, 8.1 b

o Een vergunning voor de gehele inrichting (art. 8.4 lid 1)

o Een vergunning t.b.v. een onderdeel van de inrichting (art. 8.4 lid 1)

o Een tijdelijke vergunning Wet milieubeheer(art. 8.17 Wm)

o Melding aii. 8.40 Wet milieubeheer

o Melding art. 8.44 Wet milieubeheer

o Melding art. 8.19 Wet milieubeheer

o Melding art. 8.19 Wet milieubeheer

o Lozingsvergunning t.g.v. de A.PV

o Melding lozing A.PV

o Ontheffing i.h.k.v. de Provinciale Milieu Verordening

o Ontheffing inzake grondwateronttrekking

o
o

Aanvraagformulier vergunning Wet milieubeheer
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In de directe omgeving van het bedrijf zijn de Omschrijving Op een geschatte
volgende stankgevoelige objecten gelegen: afstand van:

l2 Geurgevoelig object binnen bebouwde kom Fínsterwolde , 4.500 meter

l2 Geurgevoelig object buiten bebouwde kom Carel Coenraadpolder 2 , 440 meter

0 Woning behorende bij andere veehouderij

Natuurgebied
l2 Kwetsbaar gebied (art. 2 Wav)

(gemeten vanaf hoek/gevel dierenverblijf) 5.350 meter
l2 Beschermd Natuurmonument De Dollard 579 meter
l2 Gebied aangewezen of aangemeld op grond

van de Vogel- of Habitatrichtlijn Waddenzee: De Dollard 579 meter

MWeubeschermingsgebíed
0 In grondwaterbeschermingsgebied gelegen
0 In stiltegebied gelegen

l8.5 Nadere gegevens enfof opmerkingen

l2
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l2 N.v.t.

o

Datum
n
ti
n \ L/V\~"', \ ¿",(!~D'-"~:i-

Plaats Finsterw5lde

Naam

Handtekening aanvrager
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Bijlage A Beschrijving stal systeem en dimensionering

Hierna is een beschrijving van het toegepaste stalsysteem opgenomen.

Tevens is de dimensionering opgenomen.



Systeem-nummer:
Rav.nummer:
Naam van het systeem:
Diercategorie:

BWL 2004.02
01,1,10,1; 01.1,10,2; 01.2,11; 01,3,7; 02,2; 03,2,9,1 en 03,2,9,2.

Chemisch luchtwassysteem 70 %
Vleesvarkens, kraamzeugen, guste en dragende zeugen, gespeende biggen en
beren
15 april 2004Stalbeschrijving van:

Korte omschrijving van het sta/systeem:

De ammoniakemissie wordt beperkt door de ventiiatieiucht te behandelen in een chemisch luchtwassysteem. Dit systeem
bestaat uit verticaal geplaatste elementen, waarover minimaal om de 20 minuten de aangezuurde wasvloeistof gedurende 1
minuut gesproeid wordt. Bij passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt de ammoniak opgevangen in de
wasvloeistof, waarna de gereinigde ventiatielucht het systeem verlaat. Middels toevoeging van zwavelzuur aan de
wasvloeistof, wordt continue de ammoniak omgezet in een zout.

Eisen aan de uitvoering:
1) Chemisch luchtwassysteem

Een chemisch iuchtwassysteem kan de ventilatielucht van één of meerdere afdelingen behandelen. Op de
situatieschets van het totale bedrijf dient dit duideiijk te worden aangegeven.

2) Ventilatielucht

a. van elke afdeling waarvoor de lagere emissiewaarde van kracht is, dient alle ventilatielucht via het
chemisch iuchtwassysteem de stal te verlaten,

b. bij het gebruik van een centraal afzuig kanaal moet het doorstroomoppervlak van dit kanaal tenminste 1 cm' per m3
per uur maximale ventiatiecapadteit bedragen. Voorts moeten de door het Klimaatplatform vastgestelde normen voor
maximale ventilatie in acht genomen worden.

3) Registratie instrumenten

Ten behoeve van de wekeiijkse controle (zie bijlage 2) moeten een urenteller en een geijkte waterpuismeter worden
aangebracht. De urenteller is nodig voor het registreren van de draaiuren van de circulatiepomp. Door de watermeter
wordt de hoeveelheid spuiwater geregistreerd. Deze waarden moeten continue worden geregistreerd en niet vrij
toegankelijk worden opgeslagen.

4) Zuuropslag

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

Het spuiwater mag niet worden afgevoerd naar een mestkelder die in open verbinding staat met de dieren. Aanbevolen
wordt om het spuiwater af te voeren naar een aparte opslag.

Eisen aan het gebruik:
1) Conform het monstername protocol (zie bijlage 1) dient eik half jaar een monster van het waswater te worden

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

2) Door vervuiling van het filterpakket zal de ventilatielucht een hogere weerstand ondervinden. Om deze reden dient het

luchtwassysteem minimaal elk jaar te worden gereinigd.
3) Er dient een iogboek te worden bijgehouden met betrekking tot enerzijds metingen. onderhoud. analyseresultaten van

het wassysteem en optredende storingen en anderzijds de wekelijkse controle werkzaamheden (zie bijlage 2).
4) Het chemisch luchtwassysteem moet een ammoniakvelVijderingsrendement hebben van minimaal 70 %.

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

Nadere bijzonderheden;

1) Bij de vergunningaanvraag dient het dimensioneringsplan van het iuchtwassysteem, conform het toelatingscertificaat

(waaruit onder meer de relatie met het aantal dieren per diercategorie blijkt) en het monsternameprotocol te worden
overlegd.

2) Het iuchtwassysteem dient uitgevoerd en gedimensioneerd te worden volgens het toelatingscertificaat.
3) Het monsternameprotocol en de bedieningshandleiding dienen op een centrale plaats bij de instailatie te worden

bewaard.



4) De bestemming van het spuiwater van het chemisch iuchtwassysteem moet duidelijk worden aangegeven. De
verwijdering en afzet van het spuiwater dient binnen de vigerende regelgeving plaats te vinden. De
luchtwasserproducent I leverancier dient de veehouder hier expliciet op te wijzen.

5) De vergunningverlener kan voorschrijven een rendementsmeting van het chemisch luchtwassysteem uit te voeren in

de periode van 3 tot g maanden nadat het systeem is geïnstalleerd. Om op langere termijn het

ammoniakverwijderingsrendement van het chemisch luchbNassysteem aan te tonen kan de vergunningverlener
voorschrijven tot het herhalen van de rendementsmeting, In bijlage 3 is een omschrijving opgenomen van de wijze
waarop de rendementsmeting moet worden uitgevoerd.

6) De pH van het waswater in de luchtwasser mag voordat het ververst wordt maximaal 5 zijn en na de verversing
maximaal 0,5.

7) Voor de opslag en het omgaan met zwavelzuur zijn door de arbeidsinspectie en de Commissie Preventie van Rampen

voor gevaarlijke stoffen richtlijnen opgesteld (P-blad 134.4 en CPR-richtlijn 15-1).
8) De beslissing over de emissiefactor is mede gebaseerd op het door de aanvrager overlegde toelatingscertifcaat De

herleide ammoniak ammoniak~emissie bedraagt:
a. Gespeende biggen

- 0,18 kg NHi per dierplaats per jaar bij huisvesting met maximaal 0.35 m21eefruimte per dier;
- 0,23 kg NHi per dierplaats per jaar bij huisvesting met meer dan 0.35 m21eefruimte per dier.

b. Kraamzeugen

- 2.5 kg NHi per dierplaats per jaar
c. Guste en dragende zeugen

-1.3 kg NHi per dierplaats per jaar bij individuele huisvesting;
- 1.3 kg NHi per dierplaats per jaar bij groepshuisvesting.

d. Dekberen

1.7 NH¡ per dierplaats per jaar.
e. Vleesvarkens

- 0,8 kg NH3 per dierplaats per jaar bij huisvesting met maximaal 0.8 m21eefruimte per dier;
- 1.1 kg NH3 per dierplaats per jaar bij huisvesting met meer dan 0,8 m2 leefruimte per dier.

9) De bovengenoemde bijlagen 1.2 en 3 zijn opgenomen in de bijlagen behorende bij chemische luchtwassystemen.
Deze zijn te vÎnden op www.lnfomíl.nl.

Tekeningen:
Een schematisch overzicht van het chemisch luchtwassysteem en de integratie van het luchtwassysteem is bijgevoegd.

Informatie bij:
-Infomil (www.infomil.nl)

-UniOFili Intemational BV te Meyel. tel. 077-4681200, emailadressanders(0uniqfill.nl ("UniO--70")
-Praktijkonderzoek van Animai Seiences Group van Wageningen UR, tel. 0320-293211
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In onderstaande tabel iS het dimensioneringsplan weergegeven voor het reinigen van stallucht van bovengenoemde

locatie met de Uniqfill lamelienfiter BWl 2004.02 700/0 ammoniakreductie.
m'/uur/ RAl!
dierplaats * categorie
250

150

200

60

60

20

Dimensioneringspian lameflenfilter Uniqfin Air

Opdrachtgever Dlir. E.H.Huisman

Goldhoorn 33

9684 XP Finsterwolde,

locatie Carel Coenraadpolder i
Finsterwalde

30 mei 2007.Datum

Aantal Omschrijving
beren

guste-/ dragende zeugen
kraamzeugen

opfokzeugen

vleesvarkens

st¡¡¡l"ks
o

o

o

o

4,200
o biggen

Maximum venti!atiebenoefte
* ventilatie behoeft bij centrale afzuiging op basis van gelljktJjdigheid

Aantalluchtwassers

Totale capaciteit luchtwasser

Afmeting luchtwasser 9 vakken totaal

Gewicht luchtwasser in bedrijf totaal

Max. vermogen spoel pomp wasser

Gemiddeld opgenomen vermogen

looptijd spoel pomp

Max. vermogen zuurpomp

Looptijd zuurpomp

Totaal opgenomen vermogen

Besturingskast

Totaal verbruik zuur

Totaal spuiwater

Totaal verbruik water

Afmeting centraal kanaal per stal

Aanstroomoppervlak

Totaal
o

o

o

o

252.000

o

m3/uur 252,000

2 stuks

252.000 m3/uur

ca 13350 x 3275 x 2800 mm(I.DxH)

ca 16,500 kg,

2,20 kW/uur

1,54 kW/uur

12,00 uren/dag

0,03 kW/uur

1,5 uren/dag

6750 kW/jaar

230/400 Volt

11.245 liter/jaar

168 m3/jaar

505 m3/jaar

30,8 m'

27 m2



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

locatie met de Uniqfilliamellenfilter BWl 2004.02 700/0 ammoniakreductie.

m'fuurf RAV
dierplaats * categorie
250

150

200

60

60

20

D¡mensioneringspilan I.amellenfilter Uriiqfil! Air

Opdrachtgever Dhr. E.H.Huisman

Goldhoorn 33

9684 XP FinstetWolde,

L.ocatie Carel Coenraadpolder 1
Finsterwolde

30 mei 2007.Datum

Aantal
o

o

o

o

4,320

o

Omschrijving
beren

guste-/ dragende zeugen
kraamzeugen

opfokzeugen
vleesvarkens

biggen

stl rechts Totaal
o

o

o

o

259,200

o

Maximum v€l1tilatiebehoefte
'* ventJatie behoeft bij centrale afzuiging op basis van gelijktijdigheid

Aantalluchtwassers

Totale capaciteit luchtvasser

Afmeting luchtvasser 9 vakken totaal

Gewicht luchtwasser in bedrijf totaal

Max. vermogen spoel pomp wasser

Gemiddeld opgenomen vermogen

Looptijd spoel pomp

Max. vermogen zuurpomp

Looptijd zuurpomp

Totaal opgenomen vermogen

Besturingskast

Totaal verbruik zuur

Totaal spuiwater

Totaal verbruik water

Afmeting centraal kanaal per stal

Aanstroomoppervlak

mS/uur 259.200

2 stuks

260,000 m3/uur

ca 13350 x 3275 x 2800 mm(LxDxH)

ca 16,500 kg.

2,20 kW/uur

1,54 kW/uur

12,00 uren/dag

0,03 kW/uur

1,5 uren/dag

6750 kW/jaar

230/400 Volt

11.567 liter/jaar

173 m3/jaar

520 m3jjaar

31,6 m'

27 m2



Bijlage B Toelatingscertificaat



Beooirdeling van het "UiriQFil" h.lchtwassysteem

Door de firma UniQFi11 International BV is aan IMAG BV gevraagd het UniQFiI
luchtwassysteem te beoordelen, Het luchtwassysteem moet aan de volgende eis voldoen:

Het chemisch luchtwassysteem moet gedurende langere tijd de ammoniakemissie van door
de wasser geventileerde stallucht met minimaal 70% verminderen.

De beoordeling was beperkt tot de toepassing van het luchtwassysteøm in stallen binnen de
varkenssector. IMAG heeft een onderzoek uitgevoerd naar de reductie in ammoniakemissie
door het betreffende luchtwassysteem in een representatieve varkensstal. De bevindingen uit
dit onderzoek zijn gerapporteerd in een verslag getiteld 'Behandelin¡i van iucht uit een
traditionele stal voor kraamzeugen en guste- en dragende zeugen, met een chemische
wasser', geschreven door Ing, A.C. Wever en Or,ir. P,W.G, Groot Koørkamp, en vastgelegd
als IMAG-nota 99-126.

IMAG BV verklaart dat het betreffende door UriiQFi11 voorgedrag.en chemisch
luchtwassysteem voldoet aan de gestelde eisen betreffende de ,'eductie van de
ammoniakemissie met 10% over langere tijd,

Hierbij moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

1. Er wordt een onafhankelijke inspectie opgezet die minimaal voldoet aan de in de "Inspec:ie
van luchtwassystemen voor mechanisch geventileerde varkensstallen"gestelde eisen.

2, Er wordt een onderhoudscontract afgesloten tussen UniQFill International BV en de
gebruiker dat minimaal voldoet aan de in de "Inspectie van luchtwassystemen voor
mechanische ge\ien.!Ueerde varkenstallen" gestel.d.El..isen.

3, Voorgenomen wijzigingen in verband met een vergunningaanvraag moeten worden
geregistreerd en mogen de werking van het luchtwassysteem niet nadeling beïnvloeden, De
IMAG-beoordeling betreffende de reductie van de ammoniakemissie met 70% over langere
lijd kan door dergelijke wijzigingen komen te vervallen,

Voor akkoord getekend,

Dr.Ir, C,E. van 't Klooster
hoofd afdeling TOM
IMAG

2 r '--\ \: 200 2.d.d. .....,' 0 ~Q"-

'0. /
L~-0 Lc n. ¡



Bijlage C Monsteniameprotocol



BlJUlGEN BEHORENDE IlJ CHEMISCHE WCHTWASSERS
d,d. 15 juni 200 (vervangt de bijlagen van 4 november 1999)

Secretariaat Stichting Groen labei

Postbus 70

2280 AB Rijs'Nijk

tel. 070 4144700

fax 0704144702

BIJLAGE 1: M(H\!STËRMAME PROTOCOL

Het i.s essentieel dat er 8\':' representatief monster vôn het in het luchtwassysteem (jfjf)WezÎg8 WiJswater- wordt genomen. Het waswater dient op de
hii!mnder aal1ije(¡even parameters te worden !Jeanalvsiwrd. En de analyseresultaten dienen binnen een bepaalde bandbreedte te liggen.

In de leiding van de r€circulùtiepwo¡J f1iWr de qiro8iers is een aftappunt aanwezig voor he! bemonsteren van het waswater.

De munSternê!ìW '.'indt plaats door in een emmtl' onGei' het attappunt circa 2 liter Vi,'8swaier op te vangen. Hitruit wordt 100 millilitei' in een
monstedlesje gebracht. De Cln"lyse dient binnen 48 uur te worden uityevoerd.

Het waswater dient in een laboratoriwii mer STERI.A6 erkenning volgens daartoe geschikte normen te worden onderzocht op pH, ammOnium
lNH~+-N), en sulfaat (SOl). Het gehalte aan ammoniumsulfaat is svsteem afhankelijk.

component resultaat actie gebru¡ker/k~vera!1c1er

M NH¡¡-i/S042o

afwijking ~ 0,5 pH eenheid
afwijking;, 0,5 en -: 1 pH eenheid
afwijking ;0 1 pH eenheid
afwi.king .: '10%

afwijking). 10% Ein -0 20%
afwijking:; 20fy"

pH geen actie
aandachtspunt
reparatie/o nde rheuò
geen actie
aandachtspuni
repa ratie/ende rho ud

Degene de monsters neemt contwleert het sr:uidebiet en de werking van de recirculatiepamp. In dat kader worden de standen van ne
urenteller en de watermeter afgelezen en genNJis!reerd. Gecontroleerd moet worden of het spuiwaterdebip,¡ overeenkomt met de door de
leverancier opgegeven waarde.
Voort moet het zuurverbruik worden vastgesteìd. Dit verbruik moet voor wat betreft de orde van grootte overeenkomen met de geschatt
iJmmoniakemissJe over de afgelopen periode.

Indien blijkt dat de gemeten waarden niet liggen binnen òe aangegeven range (zie bijlage 2) moet de veehouder samen met de leverancier actie
ondernemen om de werking van het chemisch luchtvII3ssysteem te optimaliseren.
Ten behoeve van deie controle moeten de volgende gegevens bij het luchtwassysteem beschikbaar zijn.
a. staltype;

b. dierbezetting over de afgelopen periode, sinds de vorige inspectie (opleg- en afieverdata en ¡¡anta! dieren);
c. (j;;nvullngen van de wurvoorraad, sinds voriqe inspectie (data, volume van het zuur en pakbonnen);
d. spuiwaterdebiet wals door de leverancier is inyesteld.

van de analyses moeten worden vei.zonden aan de veehouder en de leveranci8r. Bij de rapportage moeten in ieder geval de volgende
gegevens worden vermeld:
¡i (typ¡¡jnummer van de luchtwassei;

b. datum van monsternEme;

c naiJm, adres en woonplaats van de inrichting waar de luchtwasser is geplap.t$t;
d meterstanden van de ure'lteller en de spuiwater debietmeter;
e. zuurverbruik;

L eventuele opmerkingen.
Het inspectie íaboratorium beoordeelt de uitslagen van de waswatermcnsters en meterstuiden om vast te stellen of de chemische luclitvvassei
op goede wijze heeft i;efunctioneerd. Over deze beoDldelinlJ dient jaarlijks te worden gerapporteerd. Een beoorneling van het jaarlijkse
technische onderhoud en het logboek maken deel uit van deze jaarlijkse rapportage. Verzendin9 van hei rapport moet plaatsvinden ailn de
veehoudet; de leverancier en de gemeente 'Naariri rie inrichting is gelegen.

BIJLAGE 2, STANDAARD ONDERHOUDSCONTRACT

Het standaard onderhoudscontract dient minimaal de volgende elementen te bevanen.
1) Minimaal éénmaal per jaar dient de leverancier een onderhoudsbeurt uitte voeren.
2) Wekelijkse controle van de veehouder op de volgende punten:

8. pH van het waswater (bijvoorbeeld met een lakmoespapierl;

b. waswaterdebiet en verdeling over het pakke, (noteren meterstand urenteller. volgens voorschrift van de leverancier);
c spuiwaterdebiet (noteren meterstand watermeter, volgens voorschrift van de lev(?r&ncier);
d. ventilatie (volgens voorschrift van de leverancier);
e. zuurdoseeriristaliatie (volgens voorschrift van de leverancier);
f wurverbruik.

De bandbreedte van de waarnemingen en bijb8!lnrGrlde acties zijn in ondersteunde 1abel weergegeven.
3) Incidenteel reinigen van het luclitvvBssysteern (volgens voorschrift van de leverancier).
4) Het mogelijk maken van controle door de veehouder ten behoeve van de leverancier.
5J In geval dr,i veehouder verplicin wordt orn een i.endememsmeting uit te laten voeren moet in het and erhoudscontract worden vastgeiegd dat de

leverancier voor het uitvoeren van deie meting veri1ntv~oordelijk is.



eontto!ept.mt resultaat actie gebruiker/leverancier

sptoeibee!d -i, goed
suboptnìw?J1
slecht

wi:svvf)ordebit2t afwijking ': 10%
arwìjking? 10% en -0 20%
afwijking ~, 20%

dr8aiuren waswaterpornp afwijking..; 5%
afwijking? 5%

spuiwaterdebiet ,.~- afwijking -0 10%
afwijking? 10%

drukval over pakket afwijking .. 20%
afwijking :: 20% en ~ 40%
afwijking? 40%

geen actie
aandachtspunt
reparatie/onderhoud
geen actie
aandachtspunt
reparatie/onderhou d

geen actie
verklaring vragen
geen actie
reparatie/onderhoud
geen actie
aandachtspunt
reparatie/onderhoud

goed: sproeibeeld is regelrnatiu 0(, bestrijkt h"t gr,hele oppr:r\i1ak
suboptimaal: sproeibeelrl is niet r8gelmatig of b2strijkt tot circa 80% van het oppervlak
slecl1t: sproeibeeld is niet regelmatig en bestrijkt minder dan circa 80% van het oppervlal(
SpuiwBwrdebiet, uitgedrukt in lireríjin,r/dii)lp'!¡Jats, bedn!agi:
VARKEfJS
- gespeende biggen. leefruimte maxi¡)1ial 0,35 mi per dierpiaBts ~
- gespeende biggen. leefruirntfó mc,;r dan 0,35 mi per dierplaats 11- kraaimetigen 125- guste en dragende zeugen 65- dekberen 85
- vleesvarkens, leefruimte maximaal 0,8 m2 per óierplaats 40
- vleesvarkens, leefruimte meer dan 0,8 m2 per dierplaats 65
PLUIMVEE- vleeskuikens 0)- v!eeskuikenouderdieren 8,1
. legkippen: volière- en grundhuisvestingssystemen 4.5
. opfokdieren van legrassen: voliiHf:- en grondhu1svestÎngssysrmnen 2.4

Bovenstaande debielen zijn berekend op basis van de emissiefactoren die in 1999 gelden voor traditionele stailei:.

Oe resultaten van de wekeiijkse COlitrole moeten worden fJecegistreenj in het iogboek. Aflijkingen ten opzichte van het mOl1stername protocol of
op andere wijze opgemerkt door de veellouúer, bijvoorbeeld in de vorm van plotseling toenemende stankoverlasi, die duiden op dreigende
calamiteiten, moeten direct aan de leverancier worden gemeld. Alle afIijkingen dienr;n in het logboek te woi-den opgenomen. Ook de incidentele
reinigillfj en eonlrol8beul1 ¡joOl' de Jeveraricier dient ti, word(,11 vermeld in het IO!Jboek, met d,liJrbìj de bevindingen. Bij de verplichting tot hel
uitvoeren van eBli rendemenismeiing moet de datum waarop deie meting is verricht in het logboek worden geregistreerd.

BIJLAGE 3: RENOEMENTS¡jWElING

De vergunningverlener kan voorschrijven een rend("mentsmfrting van het chemisch luchiwassysteem uit te voeren. Deie bestaat uit een
natchemische bepaling van het ammoniakgehalte in zowel de ventilatielucht voor de wasser als de ventilatielucht na de wasser. Conform de
voorschriften van de NER dient dit te gebeuren gedurende drie maai een meting van een half uur tijdens piekbelasting van de wasser (dit betekei:t
voor de veehouderij overdagl. Het veiwijderingsrendenient van ammoniak door het luchtwassysteem dient hierbij minimaal het in de vergunning Wet
Milieubeheer aangehouden reductiepercentage te zijn.



Bijlage D Afvoer spuiwater

Op het bedrijf ontstaat chemisch spuiwater door het wassen van de ventilatielucht met de luchtwassers.

De hoeveelheid bedraagt circa 360 kuub per jaar.

De concentratie ammoniak en ammoniumverbindingen in het spuiwater van de chemische luchtwasser is hoger
dan is toegestaan, Daarom dient het spuiwater te worden aangemerkt als zijnde een gevaarlijke afvalstof.

De aanwijzing als gevaarlijke afvalstof betekent dat het verboden is het spuiwater:
te mengen met mest;
te lozen op de bodem, oppervlaktewater of riool;
aan te wenden op eigen grond;
of af te zetten bij niet erkende derden.

Dit betekent allereerst dat het spuiwater in een daarvoor geschikte opslag apart dient te worden opgeslagen.
Natuurlijk dient het spuiwater te worden afgevoerd.

De aanwezigheid van stikstofverbindingen resulteert in het feit dat het spuiwater geschikt is als meststof, Echter
het spuiwater voldoet niet aan de eisen zoals opgenomen in de lijst van Meststoffen (artikel 2 en 3 van het
Meststoffenbesluit 1977) en kan als gevolg daarvan niet als meststof worden vervoerd. Van dit verbod kan echter
ontheffng worden verleend, Voor het gekozen luchtwassysteem zal dan een ontheffing moeten zijn verleend.
Indien de aanvrager beschikt over een contract met degene aan wie deze ontheffng is verleend, kan het
spuiwater (onder de in de ontheffng gestelde voorwaarden) als meststof worden vervoerd en/of verhandeld.


