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Samenvatting
Firma Van Rooij is voornemens een vleesvarkensbedrijf aan de Hunnissenstraat
ongenummerd te Ell op te richten voor het huisvesten van 10.224 vleesvarkens.
Een mestbe- en verwerkingsinstallatie met warmtekrachtkoppeling zal tevens onderdeel
uitmaken van bovengenoemde bedrijfsinrichting.
Ais gevolg van de voorgenomen oprichting van een vleesvarkensbedrijf aan de
Hunnissenstraat ongenummerd te Ell door Firma Van Rooij wordt een vergunning Wet
milieubeheer aangevraagd bij het bevoegd gezag. Een van de eisen bij het aanvragen
van een milieuvergunning is het opstellen van een milieueffectrapport (MER), indien de
voorgenomen activiteit m.e.r.-plichting is. Het onderhavige bedrijf is m.e.r.-plichting daar
de oprichting meer dan 3.000 vleesvarkens betreft.
Deze samenvatting is als een opzichzelfstaand document te lezen en te begrijpen, maar
bevat uiteraard niet aile details en nuances van het volledige MER.
Referentiesituatie
De referentiesituatie betreft het perceel aan de Hunnissenstraat te Ell waar het bedrijf
wordt opgericht wat momenteel in gebruik is als akkerbouwgrond. Het perceel is gelegen
in een landbouwontwikkelingsgebied.
Voorgenomen activiteit
De voorgenomen activiteit bestaat uit het huisvesten van 10.224 vleesvarkens in drie
stallen en het oprichten van een mestbe- en verwerkingsinstallatie ten behoeve van het
opwekken van duurzame energie door middel van biogas wat ontstaat bij de vergisting
van de mest van de varkens en co-substraten.
Tevens zullen een aantal nabehandelingstechnieken worden uitgevoerd, te weten :
•

nitrificatie/denitrificatie dunne mest;

•

scheiden digestaat dikke en dunne fractie;

•

drogen dikke fractie digestaat;

Naast mest afkomstig van de eigen inrichting zal tevens varkensmest worden vergist
afkomstig van andere inrichtingen. Co-substraten zoals energiema'ls zullen worden
toegevoegd om het rendement van de vergistinginstallatie te verhogen. Dit betreffen enkel
producten die worden genoemd van de zogenaamde positieve lijst zoals opgesteld door
het Ministerie van LNV.
De producten die vrijkomen bij bovengenoemde processen zullen worden afgezet binnen
de landbouw.
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De vleesvarkens worden gehuisvest op een gecombineerd luchtwassysteem (BWL
2006.14) wat de ammoniakemissie met 85% reduceert en de geuremissie met 70%.

Uitvoeri ngsalternatieven
In het MER worden een drietal technische uitvoeringsalternatieven behandeld. Het meest
milieuvriendelijke alternatief is bepaald na vergelijking van de uitvoeringsalternatieven en
het voorkeursalternatief.
De volgende uitvoeringsalternatieven zijn onderzocht:
•

alternatief 1: toepassen gecombineerd luchtwassysteem BWL 2006.15;

•

alternatief 2: verhogen emissiepunt 15 meter;

•

alternatief 3: huisvesting emissiearm stalsysteem in combinatie met een
luchtwassysteem BWL 2006.14.

De uitvoering van de mestvergistingsinstallaties en nabehandelingstechnieken blijft gelijk
bij de verschillende alternatieven.
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Beoordelingsaspect

Voorkeursalternatief

Alternatief 1

Alternatief 2

Alternatief 3

BWL2006.14

BWL 2006.15

BWL 2006.14

BWL 2006.14 in combinatie met

emissiepunt 15 meter

bouwkundig emissiearm stalsysteem

Ammoniak [kg NH:Jjaar]

5418,72

10735,2

5418,72

1840,32

Geuremissie [OUe/s]

70545,6

47030,4

70545,6

54902,88

Totaal 2008 [IJg/m3l
Bronbijdrage [lJg/m ]
Grenswaarde [-J
Ammoniakdepositie

23,26
0,49
17

29,86
5,08
36

24,95
0,18
17

Sarsven en De Banen
De Moost
Heykersbroek
Weerenbroek
Geurbelasting [OUelm1

1,38
18,07
4,81
3,23

4,82
56,21
18,46
12,69

1,46
14,07
3,99
2,97

0,47
6,14
1,63
1,10

Uitbreiding Ell
Uitbreiding Ell
Uitbreiding Ell
Uitbreiding Ell
Hunnissenstraat Sa
Hunnissenstraat 5
Hunnissenstraat 3
Hunnissenstraat 4
Hunnissenstraat 2a
Koelstraat 2
Koelstraat 3
Koelstraat 3a
Koelstraat 4
Koelstraat 4a
Hunnissenstraat 7
Energieverbruik [kWh]

0,99
1,39
1,66
1,85
12,63
13,78
2,26
2,82
2,19
2,48
3,64
4,03
1,00
2,20
5,29

2,01
3,12
3,12
3,85
33,22
37,04
4,91
5,04
4,54
3,01
4,21
4,50
3,19
4,68
11,06

1,18
2,01
2,14
2,59
5,29
5,30
3,20
3,19
2,91
2,57
3,30
3,45
1,28
2,10
4,48

0,77
1,09
1,29
1,44
9,83
10,73
1,76
2,20
1,71
1,93
2,83
3,14
0,78
1,71
4,12

333.500

< 333.500

Geluid LAr,LT maatgevende
woning [dB(A))
Waterverbruik [M 3 ]

47
4200

Spuiwater [M 3 ]

850

Luchtkwaliteit

> 333.500

333.500

>47

47

950

4200

< 4200

665

850

< 850

Tabel 0-1: vergelijking voori<eursaltematief en uitvoeringsaltematieven
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Gevolgen voor het milieu
Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de vergelijking van de
beoordeli ngsaspecten.
Fijn stof
In de referentiesituatie is op de planlocatie geen inrichting aanwezig voor de huisvesting
van vleesvarkens waardoor er geen sprake van emissie van fijn stof is.
Het jaargemiddelde concentratienorm voor fijn stof wordt bij de verschillende alternatieven
niet overschreden evenals het aantal overschrijdingen van de grenswaarde.
De bronbijdrage aan de concentratie fijn stof is bij alternatief 2 het laagst, alternatief 1
geeft de meeste concentratie fijn stof.
Ammoniak
In de voorgenomen activiteit en aile varianten wordt voldaan aan de toekomstige AMvB
huisvesting, Wet ammoniak en veehouderij en de IPPC-richtlijn. De ammoniakemissie bij
het voorkeursalternatief en alternatief 2 bedraagt in totaal 5418,72 kilogram per jaar.
Alternatief 1 heeft een totale ammoniakemissie van 10735,2 kilogram per jaar in verband
met de verhoging van de emissiefactor. De ammoniakemissie van 1840,32 kilogram per
jaar bij alternatief 3 berust op een aanname. Hiervan is de emissiefactor niet opgenomen
in de Regeling ammoniak en veehouderij .
Geur
De Wet geurhinder en veehouderij schrijft voor dat de geurbelasting op geurgevoelige
objecten buiten de bebouwde kom in concentratiegebieden maximaal14,0 oUE/m 3 (98
percentiel) mag bedragen, binnen de bebouwde kom is dit 3,0 oUE/m 3 (98 percentiel).
Het voorkeursalternatief en alternatief 2 en 3 voldoen aan de norm van 14 en 3 oUE/m 3 op
de geurgevoelige objecten.
Indien het emissiepunt wordt verhoogd naar 15 meter zal de geurbelasting lager zijn bij
een aantal geurgevoelige objecten en bij een aantal objecten hoger zijn ten opzichte van
het voorkeursalternatief.
Bij toepassing van een combinatie van een bouwkundig emissiearm stalsysteem met een
gecombineerd luchtwassysteem zal de geuremissie lager zijn in vergelijking met het
voorkeursalternatief. De berekening be rust echter op aannames omdat de geurbelasting
niet is opgenomen in de Regeling geurhinder en veehouderij.
Energieverbruik
Het energieverbruik is gelijk bij het voorkeursalternatief en alternatief 3.
Bij het uitvoeringsalternatief waarbij het emissiepunt wordt verhoogd naar 15 meter zal het
energieverbruik hoger zijn ten opzichte van het voorkeursalternatief door een stijging van
weerstand in de schoorsteen. Het energieverbruik bij alternatief 1 is lager ten opzichte van
het voorkeursalternatief vanwege de lagere luchtsnelheid.
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Bij de verschillende alternatieven wordt de mest vergist waarbij biogas ontstaat. Middels
een warmtekrachtkoppeling wordt het biogas omgezet in warmte en elektriciteit. De
elektriciteit zal deels worden gebruikt binnen de inrichting en deels worden geleverd aan
het energienet als duurzame energie.
Natuur

De ammoniakdepositie van de verschillende alternatieven is bepaald op het
dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Sarsven en De Banen en de EHS-gebieden liggend in
de omgeving van de planlocatie (De Moost, Heykersbroek en Weerenbroek).
De ammoniakdepositie van de verschillende alternatieven voldoet bij aile alternatieven
aan de kritische depositiewaarde op het Natura 2000-gebied Sarsven en De Banen.
De ammoniakdepositie bij toepassing van het voorkeursalternatief bedraagt 1,63 mol
N/ha/jr op Sarsven en De Banen en voldoet hiermee ruimschoots aan de kritische

depositiewaarde van 59,65 (1193 * 5%).
De ammoniakdepositie op de EHS-gebieden de Moost, Heykersbroek en de Weerenbroek
is respectievelijk 18,07,4,81 en 3,23. Een kritische depositie waarde is niet vastgesteld
voor deze gebieden maar ze voldoen wei aan de meest kritische depositie van 400 mol
N/ha/jaar betreffende de Natura-2000 gebieden.
Geconcludeerd kan worden dat nieuwvestiging geen significant effect zal hebben op de
EHS-gebieden.
De ammoniakdepositie bij toepassing van het gecombineerd luchtwassysteem BWl
2006.15 is het hoogst op het gebied Sarsven en De Banen en de EHS gebieden
Bij toepassing van een combinatie van een bouwkundig emissiearm stalsysteem met een
gecombineerd luchtwassysteem en bij verhoging van het emissiepunt naar 15 meter zal
de ammoniakdepositie afnemen in vergelijking met het voorkeursalternatief.
Geluid

Het aantal verkeersbewegingen bij de verschillende alternatieven zijn gelijk aan elkaar. De
ventilatoren bij de inrichting aan de Hunnissenstraat worden voor het waspakket geplaatst
van het gecombineerd luchtwassysteem waardoor het waspakket een geluidsdempende
functie krijgt. Bij alternatief 2 met het emissiepunt op 15 meter zal het bronvermogen van
de ventilatoren hoger zijn door het drukverschil waardoor de geluidemissie toeneemt.
Bodem en (grond)water

Het waterverbruik bij alternatief 1 met het luchtwassysteem BWl 2006.15 zal het laagst
zijn in vergelijking met de overige alternatieven. Dit omdat de frequentie van het verversen
van het waswater afneemt.
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Afval en afvalwater
Het spuiwaterdebiet bij alternatief 1 is ook lager in vergelijking met de overige
alternatieven.
Investerings- en exploitatiekosten
De investerings- en exploitatiekosten van het voorkeursalternatief zijn het laagst in
vergelijking met de overige alternatieven. Het luchtwassysteem BWL 2006.15 is
betreffende de kosten het meest nadelig vanwege de grote bouwkundige voorzieningen
die getroffen moeten worden. Een verhoging van het emissiepunt leidt tot een lichte
toename van investeringskosten en extra energiekosten. Bij een bouwkundig emissiearm
stalsysteem zal een extra mestopslag gerealiseerd moeten worden wat leidt tot hoge
investering skosten.
Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA)
Na vergelijking van de verschillende alternatieven kan geconcludeerd worden dat het
bouwkundig emissiearm stalsysteem in combinatie met het gecombineerd
luchtwassysteem aangewezen kan worden als MMA. Een nadeel van dit stalsysteem is de
afname van mestopslag in mestkelders waardoor een extra mestopslag buiten de stal
moet worden gerealiseerd wat hoge investeringskosten met zich meebrengt.
Daarnaast is de combinatie van een bouwkundig emissiearm stalsysteem met een
gecombineerd luchtwassysteem niet opgenomen in de Regeling geurhinder en
veehouderij en in de Regeling ammoniak en veehouderij waardoor de
depositieberekeningen zijn getoetst aan de hand van aannames.
Keuze initiatiefnemer voor aanvraag milieuvergunning
Op basis van het MER en de investerings- en exploitatiekosten vraagt de Firma van Rooij
een milieuvergunning aan voor de inrichting volgens het voorkeursalternatief.
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1.

Inleiding

1.1

Inleiding

Het MER is opgesteld omdat de initiatiefnemer voornemens is een vleesvarkensbedrijf
aan de Hunnissenstraat ongenummerd te Ell op te richten voor het huisvesten van 10.224
vleesvarkens. De locatie maakt deel uit van een dynamisch landbouwgebied, welke wordt
omschreven als zoekgebied voor incidentele nieuwvestiging .
Een mestbe- en verwerkingsinstallatie met warmtekrachtkoppeling zal tevens onderdeel
uitmaken van bovengenoemde bedrijfsinrichting. Deze installatie zal worden gerealiseerd
voor het opwekken van duurzame energie.
V~~r

bovengenoemde bedrijfsontwikkeling is een vergunning benodigd in het kader van

de Wet milieubeheer. Daar de inrichting fysiek wordt opgericht met meer dan 3.000
vleesvarkens is onderdeel C 14 van het Besluit Milieueffect Rapportage 1994 van
toepassing .
Het doel van de m.e.r.-procedure is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven
in de besluitvorming. Daarom worden (realistische) alternatieven en hun effecten in het
milieueffectrapport (MER) beschreven.

1.2

Procedure milieueffectrapportage
De m.e.r.-procedure voor het op te richten varkensbedrijf aan de Hunnissenstraat
ongenummerd te Ell is gestart met de publicatie van de startnotitie. Deze startnotitie is 31
januari 2007 gepubliceerd in weekblad De Streekbode.
De notitie heeft van 2 februari 2007 tot en met 15 maart 2007 ter inzage gelegen en heeft
een ieder de gelegenheid gekregen zienswijze naar voren te brengen over het geven van
richtlijnen inzake de inhoud van het MER.
Op 30 maart 2007 heeft de Commissie voor de Milieueffectrapportage haar advies over
de richtlijnen voor het MER uitgebracht.
College van B & W van de gemeente Leudal zijn bevoegd gezag in deze m.e.r.procedure. Zij hebben op 18 september 2007 een advies voor de richtlijnen vastgesteld,
waarin wordt aangegeven welke informatie het MER moet bevatten om het milieubelang
volwaardig in de besluitvorming mee te wegen. In het ad vies voor de richtlijnen staat
aangegeven welke alternatieven moeten worden uitgewerkt en wat het beoordelingskader
is, dat moet worden gebruikt voor de beschrijving van de milieueffecten.
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Deze MER is opgesteld op basis van bovengenoemde richtlijnen en zijn de wettelijke
vereisten uitgewerkt.
Het MER wordt vervolgens voorgelegd aan het bevoegd gezag. Deze zal het MER
beoordelen op aanvaardbaarheid overeenkomstig de richtlijnen en artikel 7.10 en 7.11
van de Wet milieubeheer en bij volledigheid zal het MER aanvaard worden.
Het MER zal ter visie worden gelegd om de mogelijkheid te krijgen tot inspraak. De
Commissie voor de Milieueffectrapportage brengt een toetsingsadvies uit over de
volledigheid en juistheid van het MER, waarbij rekening gehouden wordt met de
zienswijzen (advies en inspraak). Na toetsing door de Commissie voor de m.e.r. neemt
het bevoegd gezag het ontwerpbesluit op de aanvraag Wet milieubeheer.

1.3

Inhoud MER
Deze MER is gemaakt voor Firma van Rooij waarbij de oprichting van een varkensbedrijf
en een mestbe- en verwerkingsinstallatie aan de Hunnissenstraat ongenummerd te Ell de
voorgenomen activiteit is. In dit MER zijn de onderwerpen die zijn opgenomen in de
richtlijnen uitgewerkt. De kern van een milieueffectrapport is de vergelijking van
alternatieven op hun milieueffecten.
Het MER geeft een beschrijving van het navolgende:
•

Een beschrijving van de voorgenomen activiteit en van de wijze waarop zij zal
worden uitgevoerd, alsmede van de alternatieven daarvoor, die redelijkerwijs in
beschouwing dienen te worden genomen, en de motivering van de keuze voor de
in beschouwing genomen alternatieven;

•

Een aanduiding van het besluit of de besluiten bij de voorbereiding waarvan het
milieueffectrapport wordt gemaakt, en een overzicht van de eerder genomen
beslissing van bestuursorganen, die betrekking hebben op de voorgenomen
activiteit en de beschreven alternatieven;

•

Een beschrijving van de bestaande toestand van het milieu, voor zover de
voorgenomen activiteit of de beschreven alternatieven daarvoor gevolgen kunnen
hebben, alsmede van de te verwachten ontwikkeling van dat milieu, indien die
activiteit noch de alternatieven worden ondernomen;

•

Een beschrijving van de gevolgen voor het milieu, die de voorgenomen activiteiten
onderscheidenlijk de beschreven alternatieven kunnen hebben, alsmede een
motivering van de wijze waarop deze gevolgen zijn bepaald en beschreven;

•

Een vergelijking van de autonome ontwikkeling van het milieu met de gevolgen
voor het milieu van de voorgenomen activiteit, alsmede met de beschreven
gevolgen voor het milieu van de in beschouwing genomen alternatieven;
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•

Een overzicht van de leemten ten gevolge van het ontbreken van de benodigde
gegevens;

•

Een samenvatting die aan een algemeen publiek voldoende inzicht geeft voor de
beoordeling van het milieueffectrapport en van de daarin beschreven gevolgen
voor het milieu van de voorgenomen activiteit en de beschreven alternatieven.

1.4

U gging plangebied
Het thans voorliggend MER heeft uitsluitend betrekking op het plangebied voor de
oprichting van het varkensbedrijf aan de Hunnissenstraat ongenummerd te Ell. Het
plangebied is daarbij gedefinieerd als het gebied waarop de vergunningaanvraag ,
waarvoor dit MER is opgesteld, betrekking heeft. Onderstaande figuur geeft een overzicht
weer van de ligging van de bedrijfslocatie.

Figuur 1: topografische ligging

1.5

Indeling van het MER
De opbouw van dit MER voigt de voor een MER gebruikelijke indeling. Hoofdstuk 2 gaat in
op de probleemsteliing en het doel van het voornemen en in hoofdstuk 3 wordt het
relevante beleidskader geschetst. Tevens wordt in hoofdsiuk 3 ingegaan op reeds
genomen en nog te nemen besluiten.
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Om een oordeel over de effecten van de voorgenomen activiteit te kunnen vellen, is het
noodzakelijk te beschikken over een referentiesituatie. De referentiesituatie voor deze
MER bestaat uit een beschrijving van de bestaande toestand van het milieu evenals van
de te verwachten ontwikkeling van het milieu indien de voorgenomen activiteit als mede
de alternatieven niet worden ondernormen. Deze referentiesituatie wordt aangeduid als
de autonome ontwikkeling. Hoofdstuk 4 beschrijft de huidige situatie en de autonome
ontwikkeling van het plan- en studiegebied.
In hoofdstuk 5 wordt de voorgenomen activiteit, te weten de oprichting van het
varkensbedrijf en mestbe- en verwerkingsinstallatie aan de Hunnissenstraat
ongenummerd te Ell, toegelicht. De voorgenomen activiteit is het alternatief dat de
voorkeur heeft van Firma van Rooij om te worden uitgevoerd. Tevens wordt ingegaan op
de verschillende aspecten van het voorkeursalternatief
Hoofdstuk 6 geeft een beschrijving van de mogelijke alternatieven voor de inrichting en
uitvoering van de oprichting van het vleesvarkensbedrijf.
Hoofdstuk 7 gaat in op de belangrijkste te verwachten milieueffecten die optreden als het
voorkeursalternatief wordt uitgevoerd. In hoofdstuk 8 worden de alternatieven met elkaar
vergeleken. Op basis van deze vergelijking is vervolgens het een Meest Milieuvriendelijk
Alternatief samengesteld .
Tenslotte wordt in hoofdstuk 9 een overzicht gegeven van de leemten ten gevolge van het
ontbreken van de benodigde gegevens en wordt een eerste aanzet gegeven voor de
monitoring. Het bijlagenrapport behorende bij dit MER bevat diverse onderzoeksrapporten
en een plattegrondtekening van de inrichting.
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2.

Probleem- en doelstelling activiteit

2.1

Probleemstelling
Aanleiding voor het opstellen van onderhavige MER vormt het voornemen van Firma van
Rooij voor het oprichten van een vleesvarkensbedrijf van 10.224 vleesvarkens aan de
Hunnissenstraat ongenummerd te Ell.
Een mestbe- en verwerkingsinstallatie met warmtekrachtkoppeling zal tevens onderdeel
uitmaken van bovengenoemde bedrijfsinrichting. Deze installatie zal worden gerealiseerd
voor het opwekken van duurzame energie.
Het beoogde bedrijf voldoet aan de meest recente eisen ter bescherming van het milieu
en dierenwelzijn . De omvang van het bedrijf maakt een rendabele bedrijfsvoering mogelijk
wat de concurrentie met de wereldmarkt aankan .

2.2

Doelstelling
Het doel van de activiteit is om een varkensbedrijf te realiseren welke voldoet aan aile
milieu-eisen, dierenwelzijn en met voldoende bedrijfseconomisch perspectief voor de
toekomst.
Het bedrijf vraagt een oprichtingsvergunning aan voor 10.224 vleesvarkens en een
mestbe- en verwerkingsinstallatie.
De locatie aan de Hunnissenstraat ongenummerd te Ell biedt hiertoe voldoende ruimte en
ontwikkelingsmogelijkheden die elders niet beschikbaar zijn . De heer van Rooij exploiteert
op dit moment aan de Hunnissenstraat 8 te Ell een varkensbedrijf met vleesvarkens.
Seide locaties worden aangemerkt als 2 aparte inrichtingen . Dit kan gebaseerd worden op
de uitwerking van de technische, functionele en organisatorische bindingen.
Technische binding
De vleesvarkensbedrijven maken geen gezamenlijk gebruik van materiaal en arbeid. De
bedrijven hebben ieder een eigen voerinstallatie, daarnaast worden voor beide bedrijven
eigen personeelsleden aangesteld . Vanwege de hygiene en het tegengaan van
dierziekten wordt de bedrijfsvoering strikt van elkaar gescheiden.
De bedrijven worden gescheiden door de Hunnissenstraat.
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Functionele binding

Seide bedrijven zullen volledig zelfstandig opereren vanwege de omvang van de
bedrijven. Aangezien het varkensbedrijf gelegen aan Hunnissenstraat 8 ook een
vleesvarkensbedrijf is zullen beide bedrijven biggen aan moeten kopen van externe
bedrijven.
Organisatorische binding

Seide bedrijven worden aangestuurd door dezelfde eigenaar maar zijn geen
overeenkomstig bedrijf. De locaties zijn minimaal volwaardig. Seide bedrijven hebben een
eigen USN (Uniek bedrijfsnummer) en voor beide bedrijven worden aparte boekhoudingen
gevoerd .
V~~r

deze oprichting is in het kader van de Wet milieubeheer een milieuvergunning

benodigd.

V~~r

de besluitvorming over deze aanvraag dient de procedure van

milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen te worden.
Tevens dient de procedure van de milieueffectrapportage doorlopen te worden in het
kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. De planbestemming dient namelijk
gewijzigd te worden.
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3.

Wettelijk- en beleidskader
Het doel van de m.e.r.-procedure is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven
in de besluitvorming. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het kaderstellende beleid dat ten
grondslag ligt aan de doelstelling en het wettelijke kader ten aanzien van een aantal
milieuthema's. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen Europees, nationaal, provinciaal
en gemeentelijk beleid.

3.1

Europees beleid

3.1.1

IPPC-richtlijn
De IPPC-richtlijn 1 beoogt een ge·integreerde preventie en beperking van verontreiniging
door industriele activiteiten tot stand te brengen en zo een hoog niveau van bescherming
van het milieu te bereiken. De richtlijn is van toepassing op de in bijlage 1 van de richtlijn
aangewezen categorieen van industriele activiteiten. Installaties met meer dan 40.000
plaatsen voor pluimvee of meer dan 2000 plaatsen voor mestvarkens (van meer dan 30
kg) of met meer dan 750 plaatsen voor zeugen zijn opgenomen in de richtlijn.
De richtlijn hanteert als uitgangspunt dat emissie naar bodem, water en lucht moeten
worden voorkomen en, wanneer dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk moeten worden
beperkt.
Een belangrijke eis is dat een vergunning voor de belangrijkste geemitteerde stoffen
emissiegrenswaarden moet bevatten, die gebaseerd zijn op de "best beschikbare
technieken" en waarbij onder andere de geografische ligging van de installatie en de
plaatselijke milieuomstandigheden in acht genomen moet worden.
Om te toetsen of een installatie voldoet aan de "best beschikbare technieken" zijn
zogenaamde BBT-referentiedocumenten (BREF's) beschikbaar. Voor de varkens- en
pluimveebedrijven is deze BREF in 20032 opgesteld.
Bijlage IV van de IPPC-richtlijn geeft de volgende overwegingen, waarmee rekening moet
worden gehouden bij de bepaling van de beste beschikbare technieken (zoals
omschreven in art. 2.11 IPPC), rekening houdend met de eventuele kosten en baten van
een actie en met het voorzorgs- en preventiebeginstel: 3
toepassing van technieken die weinig afval veroorzaken;
toepassing van minder gevaarlijke stoffen;
de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor terugwinning en recycling van
de in het proces uitgestoten stoffen en afval;
1

Richtlijn 96/61/EEG van de Raad van 24 september 1996 inzake ge"lntegreerde preventie en bestrijding van

verontreiniging.
2

Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs.

3

Kader VergunningverJening Wet Milieubeheer, Provincie Limburg, september 2004
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vergelijkbare processen, apparaten of exploitatiemethoden die met succes op
industriele schaal zijn beproefd;
vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis
aard, effecten en omvang van de betrokken emissies;
data van ingebruikneming van nieuwe of bestaande installaties;
tijd die nodig is voor het omschakelen op een betere beschikbare techniek;
verbruik en aard van de grondstoffen (incl. water) en de energie-efficiente;
noodzaak om het algemene effect van de emissies en de risico's op het milieu te
voorkomen of tot een minimum te beperken;
noodzaak om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te
beperken;
de door de EU-commissie krachten art 16.2 of door internationale organisaties
bekendgemaakte informatie.
In Nederland is de richtlijn in de Wet milieubeheer, Wet geurhinder en veehouderij, Wet
ammoniak en veehouderij en in de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
ge'lmplementeerd.
De Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing 4 ammoniak en veehouderij is bedoeld als
handreiking voor het uitvoeren van de omgevingstoetsing die op grond van de IPPCrichtlijn ten aanzien van de ammoniakemissie vanuit veehouderijen dient te worden
uitgevoerd. Deze verplichting is overgenomen in de onlangs gewijzigde Wet ammoniak en
veehouderi{ Met behulp van de beleidslijn kan het bevoegd gezag beslissen vanwege de
lokale milieuomstandigheden of en in welke mate strengere emissie-eisen in de
milieuvergunning opgenomen moeten worden dan de eisen die volgen uit de toepassing
van BBT.
Ten aanzien van uitbreiding van een IPPC-veehouderij geldt de volgende beleidslijn :
Bij uitbreiding kan worden volstaan met toepassing van BBT zolang de emissie
niet meer bedraagt dan 5.000 kg ammoniak per jaar.
Bedraagt de jaarlijkse ammoniakemissie na uitbreiding bij toepassing van BBT
meer dan 5.000 kg, dan dient boven het meerdere een extra reductie ten opzichte
van BBT te worden gerealiseerd. De hoogte daarvan hangt af van de
uitgangssituatie (de mate waarin BBT de ammoniakemissie reduceert) en de
beschikbaarheid van verdergaande technieken in de betreffende diercategorie.
Bedraagt de jaarlijkse ammoniakemissie na uitbreiding met toepassing van BBT
(tot 5.000 kg) en verdergaande technieken dan BBT (vanaf 5.000 kg) daarna nog
meer dan 10.000 kg, dan dient boven het meerdere een reductie van circa 85% te

4

Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij, vastgesteld op 25 juni 2007.

5

Artikel3, derde lid, derde volzin van de gewijzigde Wet ammoniak en veehouderij (Stb. 2007, 103).
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worden gerealiseerd .
Onderhavige installatie (inrichting) biedt plaats aan 10.224 vleesvarkens en daarmee is de
IPPC-richtlijn en beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing van toepassing.

3.1.2 Natura 2000
De Europese Unie heeft het initiatief genomen

v~~r

Natura 2000. Dit is een

samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de
lidstaten van de Europese Unie. Dit netwerk vormt de hoeksteen van het beleid van de EU
voor behoud en herstel van biodiversiteit.
Het netwerk omvat aile gebieden die zijn beschermd op grond van de Vogelrichtlijn (1979)
en de Habitatrichtlijn (1992). Deze richtlijnen zijn in Nederland ge"lmplementeerd in de
Natuurbeschermingswet 1998.
Natura 2000 (Vogel- en Habitatrichtlijn) schrijft ook maatregelen voor soortenbescherming
v~~r.

In Nederland zijn deze maatregelen vertaald in de Flora- en faunawet.

3.1.3 Vogelrichtlijn
De Vogelrichtlijn 6 biedt bescherming aan aile in het wild levende vogels, hun eieren,
nesten en leefgebieden in de Europese Unie.
De Vogelrichtlijn kent een regime voor soortbescherming en gebiedsbescherming. Het
soortbeschermingsregime is gericht op de bescherming van individuele exemplaren met
ondermeer een verbod op het opzettelijk doden en vangen van vogels, het opzettelijk
vernielen of beschadigen van nesten en het verbod om eieren te rapen. De
soortenbescherming is opgenomen in de Flora- en Faunawet.
De gebiedsbescherming verplicht de Iidstaten aile nodige maatregelen te nemen om voor
aile in de Europese Unie in het wild levende vogelsoorten een voldoende gevarieerdheid
van leefgebieden en van een voldoende omvang te beschermen, in stand te houden en te
herstellen . De gebiedsbescherming is opgenomen in de Natuurbeschermingswet 1998.
Het dichtstbijzijnde vogelrichtlijngebied is het gebied Weerter- en Budelerbergen. Het
gebied is gelegen op circa 11.000 meter vanaf het onderhavige bedrijf, zie figuur 2.

6

Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand.
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Figuur 2: vogelrichtJijngebied Weerter- en Budelerbergen

3.1.4 Habitatrichtli jn
De Habitatrichtlijn 7 heeft tot doel bij te dragen aan het waarborgen van de biologische
diversiteit in de lidstaten. Aanleiding is de continue achteruitgang van de natuurlijke
habitats en de bedreiging voor het voortbestaan van bepaalde wilde soorten. De richtlijn
stelt een Europees ecologisch netwerk vast van speciale beschermingszones: Natura
2000. Ook de door de lidstaten aangewezen beschermingszones op grond van de
Vogelrichtlijn maken deel uit van dit netwerk.
Ook de Habitatrichtlijn kent een soortenbescherming die enigszins vergeleken kan worden
met dat van de Vogelrichtlijn. Deze richtlijn biedt echter, in tegenstelling tot die van de
Vogelrichtlijn, een mogelijkheid om vanwege dringende redenen van sociale en/of
economische aard een uitzondering op het opgelegde soortenbeschermingsregime te
maken.
Elke lidstaat moet op zijn grondgebied de gebieden die het belangrijkst zijn voor het
behoud van de onder de richtlijn vallende habitats en soorten identificeren en vervolgens
aanwijzen als speciale beschermingszones.
Evenals bij de Vogelrichtlijn is de soortenbescherming in Nederland opgenomen in de
Flora- en faunawet en wordt de gebiedsbescherming geregeld in de
7

Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhoud ing van de natuurlijke habitats en

de wilde flora en fauna .
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Natuurbeschermingswet 1998. Dit laatste geldt aileen voor de aangewezen gebieden.
Intussen is in Nederland de openbare kennisgeving B gepubliceerd waarin de Minister
voornemens is 111 gebieden aan te wijzen, waaronder Sarsven en De Banen. Het gebied
is gelegen op circa 4.800 meter vanaf het onderhavige bedrijf, zie figuur 3.

' . ~ . I'-;

Figuur 3: natuurmonument Sarsven en De Banen

3.2

Landelijk beleid

3.2.1

Natuurbeschermingswet (Nb-wetl
De Natuurbeschermingswet 19989 implementeerde de Vogel- en Habitatrichtlijn
onvoldoende en is daarom in 2005 gewijzigd 10 .
De Natuurbeschermingswet 1998 kent drie typen gebieden:
•

Natura-2000 gebieden (zie paragraaf 3.1.2 tim 3.1.4);

•

Beschermde natuurmonumenten;

•

Gebieden die door de Minister van LNV aangewezen zijn ter uitvoering van
verdragen of andere internationale verplichtingen.

De Natura-2000 gebieden vormen het grootste deel van de te beschermen gebieden .

8

Openbare kennisgeving aanwijzing Natura 2000-gebieden (1 e tranche) , Stcr. 27 november 2006, nr. 231

9

Stb!. 1998, 403

10

Stb!. 2005, 195

11

Milieueffectrapportage
Hunnissenstraat ongenummerd te Ell

V~~r

deze gebieden moet een beheersplan worden vastgesteld. Beheerders en

gebruikers hebben duidelijkheid welke activiteiten in of nabij het gebied toelaatbaar zijn.
Projecten of handelingen die de kwaliteit van gebieden kunnen verslechteren of een
verstorend effect kunnen hebben op soorten zijn vergunningsplichtig. Bevoegd gezag is
het College van Gedeputeerde Staten van de provincie.
Het dichtstbijzijnde natuurmonument is het gebied Sarsven en De Banen. Het gebied is
gelegen op circa 4.800 meter vanaf het onderhavige bedrijf (zie figuur 3).
Het T oetsingskader ammoniak voor Nb-wetgebieden is reeds opgesteld door het
ministerie van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Voor de gevoelige natuurgebieden
zijn beschermende maatregelen nodig, onder andere tegen ammoniak. V~~r de
verschillende Natura-2000 gebieden zijn beheerplannen gemaakt. Dit toetsingskader stelt
onder andere dat:
bedrijven hebben de mogelijkheid om tot maximaal 5% van de kritische
depositiewaarde uit te breiden. 11

3.2.2 Flora- en faunawet
De Flora- en Faunawet

12

beschermt in Nederland aile voorkomende Europese inheemse

vogels (met uitzondering van grauwe gans, Europese kanarie, rotsduif en wilde eend), en
aile soorten amfibieen en reptielen. Ook zoogdieren (behalve bruine en zwarte rat en
huismuis) worden beschermd. Daarnaast zijn inheemse vissen (met uitzondering van
soorten waarop de Visserijwet van toepassing is) en een aantal plantensoorten
beschermd, waaronder veel orchideeen en planten met opvallende bloemen.
Doel van de bescherming is instandhouding van de soorten .
De Flora- en faunawet verbiedt om dieren te doden of hun rust- of verblijfplaats te
verstoren.

3.2.3 Wet ammoniak en veehouderij
De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) 13 is het toetsingskader voor de emissie van
ammoniak. Bij de beslissing inzake de vergunning Wet milieubeheer voor het oprichten of
veranderen van een veehouderij betrekt het bevoegd gezag de gevolgen van de
ammoniakemissie uitsluitend op de wijze die is aangegeven in de Way. Slechts de
nadelige gevolgen van de ammoniakdepositie op zogenaamde kwetsbare gebieden
binnen 250 meter wordt beoordeeld.
11

persbericht Ministerie LNV, Nadere afspraken ammoniak en veehouderij en Natura-2000

gebieden, 16-02-2007

12 stb!. 1998, 402, laatstelijk gewijzigd bij Stb!. 2006, 236
13

Stb. 2002,93
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Intussen is een wijziging van de Way door de Eerste Kamer in werking getreden 14 . Op
basis van deze wijziging worden minder gebieden als kwetsbaar aangemerkt. In de
gewijzigde wet worden aileen nog "zeer kwetsbare gebieden" beschermd. Deze gebieden
worden door Provinciale Staten door middel van een aanwijzingsbesluit aangewezen. De
aangewezen gebieden werden onder het vorige regime ook beschermd. De
natuurmonumenten en Vogel- en Habitatgebieden zijn hierbij verplicht aangewezen.

Directe ammoniakschade
Naast indirecte schade door vermesting en verzuring van natuurgebieden, kan
ammoniakdepositie op bepaalde gewassen leiden tot directe ammoniakschade. Uit
onderzoek van het AB-DLO te Wageningen 15 blijkt dat met name kasgewassen , fruitteelt
en coniferen als gevoelig voor directe ammoniakschade kunnen worden aangemerkt.

3.2.4 Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderijen
Op 28 december 2005 is het Besluit ammoniakemissie huisvesting 16 gepubliceerd. Dit
besluit is nog niet in werking getreden. In de bijlage van het besluit zijn maximale
ammoniakemissiewaardes opgenomen voor diverse diersoorten. Op grond van dit besluit
mogen geen huisvestingsystemen toegepast worden met een hogere emissiefactor dan
de maximale emissiewaarde.
Op 27 maart 2007 is het ontwerpbesluit gepubliceerd van het Besluit ammoniakemissie
huisvesting veehouderij (interne saldering). Oit besluit is eveneens nog niet in werking
getreden. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het huidige besluit zijn:
•

Het mogelijk maken van het zogenaamde "intern salderen",

•

Het vervallen van de datum van 30 oktober 2007 als datum waarvoor
veehouderijen die onder de Europese IPPC-richtlijn vallen (gpbv-installaties) hun
stallen emissiearm moeten hebben gemaakt,

•

De mogelijkheid

v~~r

het bevoegd gezag om streng ere emissiegrenswaarden en

eerdere tijdstippen vast te stellen voor veehouderijen die onder de Europese
IPPC-richtlijn vallen (gpbv-installaties) vanwege de technische kenmerken en
geografische ligging alsmede de plaatselijke milieu-omstandigheden.

14

Stb. 2007, 103

15

Stallucht en planten , Instituut voor Plantenziektekundig Onderzoek 1981; Effecten van ammoniak op

planten in directe omgeving van stallen : update van risicoschatting, AB-rapport 72 , P.H.B. de Visser en L.J .
van Eerden 1996
16

Stb!. 2005, 675

13

Milieueffectrapportage
Hunnissenstraat ongenummerd te Ell

3.2.5 Wet geurhinder en veehouderij
De Wet geurhinder en veehouderij17 is per 1 januari 2007 in werking getreden. Deze wet
is het landelijke toetsingskader

v~~r

geur. In de wet wordt onderscheid gemaakt tussen

geurgevoelige objecten binnen en buiten de bebouwde en binnen en buiten een
concentratiegebied. De geurbelasting op een geurgevoelig object wordt uitgedrukt in
odour units per kubieke meter lucht als 98-percentiel.
Woningen behorende bij veehouderijbedrijven zijn tevens geurgevoelig. Hiervoor dient
echter aan bepaalde afstanden te worden voldaan. Binnen de bebouwde kom dient de
afstand tussen een veehouderij en een woning behorende bij een veehouderij minimaal
100 meter te bedragen buiten de bebouwde kom betreft dit 50 meter.
Het aantal dieren vermenigvuldigd met de geuremissiefactor levert een waarde voor de
geuremissie op, waarna via een verspreidingsmodel de geurbelasting kan worden
bepaald. De geuremissiefactoren zijn in een ministeriele regeling vastgelegd. 18 Bij dieren
waarvoor geen geuremissiefactoren zijn bepaald, gelden wettelijk vastgestelde afstanden
die ten minste moeten worden aangehouden tot geurgevoelige objecten.
Zowel voor dieren met als voor dieren zonder geuremissiefactoren, geldt een
minimumafstand tussen de buitenzijde van een dierenverblijf en de buitenzijde van een
geurgevoelig object van 25 meter buiten de bebouwde kom .
Een belangrijke verandering van de wet is dat de gemeente bevoegd is om lokale
afwegingen te maken over de te accepteren geurbelasting. Bij gemeentelijke verordening
kan de gemeenteraad in afwijking van de ten hoogste toegestane geurbelasting een
andere waarde of een andere afstand in te stellen. Daarnaast kan bij gemeentelijke
verordening worden bepaald hoe wordt omgegaan met voormalige agrarische
bedrijfswoningen.

3.2.6 Wet luchtkwaliteit
De Eerste kamer heeft op 9 oktober 2007 het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet
milieubeheer goedgekeurd 19 . Met name hoofdstuk 5 titel 2 uit genoemde wet is veranderd.
Omdat titel 2 handelt over luchtkwaliteit staat de nieuwe titel 2 bekend als de Wet
luchtkwaliteit. Deze wet is op 15 november 2007

20

in werking getreden en het vervangt het

Besluit luchtkwaliteit 2005.
De Wet luchtkwaliteit voorziet onder meer in een gebiedgerichte aanpak van de
luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De
programma-aanpak zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en
milieugevolgen. Van bepaalde projecten met getalsmatige grenzen is vastgesteld dat
17

Stbl. 2006, 531

16

Stscr. 2007, nr. 136

19 Stb. 2007,414
Stb. 2007, 434

20
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deze 'niet in betekenende mate' (NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze
mogen zonder toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Een
project draagt 'niet in betekende mate' bij aan de luchtverontreiniging als de 1 % grens niet
wordt overschreden. De 1% grens is gedefinieerd als 1% van de grenswaarde voar de
jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM 10) of stikstofdioxide (N0 2). Dit komt overeen
3

met 0,4 microgram/m voor zowel PM 10 als N0 2 . De Nederlandse overheid verzoekt de
EU momenteel om verlenging van de termijn (derogatie) waarbinnen de
luchtkwaliteitseisen gerealiseerd moeten zijn.
De kern van de Wet luchtkwaliteit bestaat uit de (Europese) luchtkwaliteitseisen. Verder
bevat zij basisverplichtingen op grond van de richtlijnen, namelijk: plannen, maatregelen,
het beoordelen van luchtkwaliteit, verslaglegging en rapportage. De wet voorziet in het
zogenaamde Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Daarbinnen
werken het rijk, de provincies en gemeenten samen om de Europese eisen voor
luchtkwaliteit te realiseren. Het NSL kan pas in werking treden als de EU derogatie
(verlenging van de termijn om luchtkwaliteitseisen te realiseren) heeft verleend.
De uitvoeringsregels behorend bij de wet zijn vastgelegd in algemene maatregelen van
bestuur (amvb) en ministeriele regelingen (mr) die gelijktijdig met de 'Wet luchtkwaliteit' in
werking treden. Daarom zijn gelijktijdig met de 'Wet luchtkwaliteit' ook de volgende
documenten gepubliceerd :
wijziging Wm (hoofdstuk 5) (Stb. 2007, 414)
algemene maatregel van bestuurd "Niet in betekende mate" (NIBM) (stb. 2007,
440)
ministeriele regeling "Niet in betekende mate" (NIBM) (Stcrt. 2007, 218)
ministeriele regeling "Beoordeling luchtkwaliteit 2007" (Stcrt. 2007, 220)
ministeriele regeling "Projectsaldering luchtkwaliteit 2007" (Stcrt. 2007, 218)

3.2.7 Wet Milieubeheer
De Wet milieubeheer (Wm) is de belangrijkste milieuwet. Het is een zogenaamde
raamwet. De Wm bevat het algemene kader van de milieuwetgeving. Onderdelen kunnen
in algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) of ministeriele regelingen verder worden
uitgewerkt. Belangrijke hoofdstukken uit de Wm zijn de milieuplannen en -programma's,
milieukwaliteitseisen, inrichtingen, afvalstoffen en procedures.
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3.2.8 Externe veiligheid
Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omgeving bij gebruik,
opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen als vuurwerk, Ipg en munitie over weg, water en
spoor en door buisleidingen. Ook de risico's van het gebruik van luchthavens vallen onder
externe veiligheid . VROM coordineert het overheidsbeleid voor externe veiligheid.
Het beleid wil burgers in hun woonomgeving een minimum beschermingsniveau tegen
gevaarlijke stoffen bieden . Het beleid hanteert een basisnorm voor het plaatsgebonden
risico en groepsrisico. In oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI)
in werking getreden. Het besluit bevat veiligheidsnormen voor bedrijven die een risico
vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein. Deze bedrijven verrichten soms
risicovolle activiteiten dichtbij kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten.
Daardoor ontstaan risico's voor mensen die in de buurt ervan wonen of werken. Het
besluit wil die risico's beperken. Het verplicht gemeenten en provincies rekening te
houden met externe veiligheid bij het verlenen van milieuvergunningen en het maken van
bestemmingsplannen.
Daar de planlocatie als beperkt kwetsbaar object aangemerkt kan worden en is gelegen in
de nabijheid van de snelweg A2, een LPG-tankstation en een gasleiding worden in het
MER de veiligheidsafstanden met betrekking tot de risicovolle bedrijven en situaties
onderzocht.

3.3

Provinciaal beleid

3.3.1 Streekplan (POL 2006)
Met het Streekplan voor de provincie Limburg, wordt het Provinciale Omgevingsplan
Limburg (POL) bedoeld. In het kader van het POL is de bedrijfslocatie gelegen in een
gebied welke is gekenmerkt als Landbouwontwikkelingsgebied. Deze aanduiding
ondersteunt de beoogde plannen. In het POL is de projectlocatie in het kader van de
integrale stimulering gelegen in een gebied welke is aangemerkt als: zoekgebied voor
incidentele nieuwvestiging van intensieve veehouderij . Zie hiervoor onderstaande figuur 4.
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Binnen gebieden aangemerkt als dynamisch landbouwgebied wordt gestreefd naar
verdere ontwikkeling van niet-gebonden landbouw geconcentreerd in deze gebieden . In
deze gebieden wordt ruimte geboden voor een duurzame, optimale ontwikkeling van deze
vormen (intensieve veehouderij) van landbouw. Een goede landschappelijke in passing en
bescherming van de aanwezige omgevingskwaliteiten gelden daarbij als
randvoorwaarden , net als het bereiken van een basiskwaliteit voor milieu en water.
3.3.2

BOM+
BOM+ staat voor "Bouwkavel op Maat plus" en is een regeling op het gebied van de
ruimtelijke ordening gericht op het mogelijk maken van (agrarisch) bedrijfsontwikkeling en
tegelijkertijd winst behalen in omgevingskwaliteit.
Middels BOM+ wordt de ondernemer gevraagd de effecten op de omgeving in beeld te
brengen en tevens zijn bijdrage aan een verbetering van de omgevingskwaliteit. Deze
bijdrage is te zien als een tegenprestatie voor eventuele negatieve effecten van de
ingreep.
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In het geval een bestemmingsplanwijziging benodigd is, wat onder andere van toepassing
is bij Firma Van Rooij, dienen aile bestanddelen van het basispakket plus doorlopen te
worden om te beoordelen 6f en in welke mate deze van toepassing zijn.
Daar in de situatie zoals bij Firma Van Rooij sprake is van nieuwvestiging zal een
bedrijfsontwikkelingsplan (BOP) opgesteld dienen te worden. In het BOP staan de
plannen van de ondernemer beschreven met daarbij de effecten welke de uitvoering
daarvan heeft op de omgeving en welke tegenprestatie hij kan en willeveren. De concrete
keuze van de mate en wijze van de bedrijfsontwikkeling en de tegenprestatie wordt
bepaald in overleg tussen ondernemer en gemeente.

3.3.3 Reconstructieplan
De Reconstructiewet levert het wettelijke kader voor de herinrichting van het landelijke
gebied. Een van de elementen hiervan is de integrale zonering van het buitengebied.
Bij integrale zonering wordt onderscheid gemaakt tussen:
• Landbouwontwikkelingsgebieden: Landbouwontwikkelingsgebieden zijn voor
grootschalige, intensieve of gebouwgebonden vormen van landbouw. Natuur en
recreatie zijn ondergeschikt aan de landbouwfunctie. Natuurwaarden komen niet of
in mindere mate voor en het gebied is nu al geschikt en belangrijk voor de landbouw.
• Verwevingsgebieden: Een verwevingsgebied is gericht op mogelijkheden voor
landbouw, wonen, en natuur, landschap en recreatie en toerisme. Deze waarden
komen al voor of zijn makkelijk te ontwikkelen. In een verwevingsgebied is
hervestiging of uitbreiding van intensieve veehouderij mogelijk mits niet strijdig met
andere functies in het gebied. In verwevingsgebieden komen dezelfde soort waarden
voor als in extensiveringsgebieden, maar met een lagere kwaliteit of omvang. In het
verwevingsgebied liggen veel sterke landbouwbedrijven .
• Extensiveringsgebied: Doel van de extensiveringsgebieden is het behouden en
versterken van waarden op het gebied van water, bodem, natuur, bos, landschap en
cultuurhistorie. Daarnaast is er ruimte voor wonen (op bestaand locaties),
grondgebonden landbouw, kleinschalige en extensieve recreatie . Uitbreiding of
vestiging van intensieve veehouderij is niet mogelijk.
Het onderhavige bedrijf is gelegen in een landbouwontwikkelingsgebied, zie figuur 5. Bij
het opstellen van het reconstructieplan is een m.e.r.-procedure gevolgd waaruit
voornoemde gebied als beste gebied voor grootschalige ontwikkeling is aangemerkf1.

21

Reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg, maart 2004, Provincie Limburg

18

Milieueffectrapportage
Hunnissenstraat ongenummerd te Ell

• • •.
•

~

r.

• • •
• •..
~

..

•

~
~

~

• .\•

•

• • '"
•
• • " •• •
• • •

.,.
'

·,

•

•

•

Strar(1~rpy:

•

•

•

·1:

•

'"

II

. '.
•

• •• ,

• ••
•
• •
•
•
• •

.•
•

•

~

•

·i'

= :

~

.

• •• • • .
• •• .' ••
• • • •
•
•
• •
• • •
•
• •• •

,.

I

•

,
• •• I· •
•
f,

,! • •

•

.

• • • •
•
• " • •
•
•
•

•
r. • '"
•
• • • • • •
•
• • • • • ••

.
• • (.
• • • •
•
~

•

• •
G

•

LegetlOa
=.)(tcmlivcringcgcbicd

Verwevingsgebied:
: : : rnet bovengrens bouVlkavel
t-:'::'::'j mnripr h')vpngrpn<; r.nlluVk;:\vpl
La'ldboLlWO'lhNikkelirgsgebiec:

_
_

Zoekgebied proiedvestiging en
,ncidentele l'leuwvestigirg
Zoekgebied inc de1tele
nie'JW'/estiging

Figuur 5: zonering intensieve veehouderij

3.3.4

Cultuurhistorische. archeologische en aardkundige waarden
Cultuurhistorie
Bij ruimtelijke ontwikkeling in het landelijk en stedelijk gebied geldt de herkenbaarheid van
de cultuurhistorische identiteit als uitgangspunt. De hoofdlijnen van en de samenhang
tussen cultuurhistorische patronen in het landschap dienen geaccentueerd te worden .
Behoud en inpassing van de cultuurhistorische waarden worden prim air nagestreefd in
gebieden met cultuurhistorische betekenis. Oit betreft gebieden die door het Rijk in de
Nota Belvedere aangegeven zijn en gebieden die op basis van de aanwezige waarden op
het gebied van archeolog ie, histori sche geografie en historische bouwkunst van
provinciaal belang zijn.
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Archeologie
Uitgangspunt is het archeologische erfgoed in situ te beschermen op Europees niveau,
daarvoor is door het Rijk het Verdrag van Malta ondertekend en zijn verplichtingen
aangegaan. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dienen bij archeologische waardevolle terreinen
en gebieden met een (middel)hoge verwachtingswaarde de archeologische waarden door
middel van een vooronderzoek in kaart te worden gebracht.

Aardkunde
Gestreefd wordt naar het zichtbaar en begrijpelijk laten van de ontstaansgeschiedenis van
het aardoppervlak voor de toekomstige generaties. Bij delen van (inter)nationale
betekenis is behoud en zichtbaarheid van de aardkundige waarden uitgangspunt bij
ruimtelijke ontwikkelingen. Voor waarden van provinciaal en regionaal niveau geldt een
zorgvuldige inpassing als uitgangspunt. De geologische en aardwetenschappelijk
waardevolle objecten dienen veiliggesteld te worden.22

3.3.5 Wet verontreiniging oppervlakte water
De Wet verontreining oppervlaktewate~3 (Wvo) is de aangewezen wet bij verontreiniging
van het oppervlaktewater, of bij een vermoeden daarvan. Het doel van de Wvo is het
oppervlaktewater te beschermen tegen verontreiniging. Daarom is het verboden om
zonder vergunning afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen (in welke vorm dan
ook) in het oppervlaktewater te lozen.
De Wvo maakt onderscheid tussen:
rechtstreekse lozingen (direct in het oppervlaktewater) en indirecte lozingen (zoals
lozingen op de gemeentelijke riolering); en
lozingen via een 'werk' (zoals via een pijp of buis) of op 'andere wijze dan via een
werk' (zoals vanaf een vrachtwagen).
Indirecte lozingen op het gemeentelijk riool vallen grotendeels onder de Wet milieubeheer.
Een aantal met gevaarlijke stoffen werkende bedrijfscategorieen zijn hiervan uitgezonderd
en vallen wei onder de Wvo.
In een lozingsvergunning op grond van de Wvo wordt beschreven wat er geloosd mag
worden (aard en hoeveelheid van de stoffen) en onder welke voorwaarden (de
vergunningvoorschriften) dit mag .
In overleg met het waterschap Peel & Maasvallei is gebleken dat voor het initiatief van de

22

Provinciaal Omgevingsplan Limburg, (2006) Provincie Limburg

23

Sb.536, 1969
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Firma Van Rooij geen vergunning in het kader van Wvo benodigd is. Een maal per 10 jaar
zal het water van de dynamische buffer van de infiltratievijver worden geloosd op het
oppervlaktewater.

3.4

Gemeentelijk beleid

3.4.1

Milieuvergunning
Voor de oprichting van het bedrijf dient te worden beschikt over een vergunning in het
kader van de Wet milieubeheer. Verlening hiervoor kan direct na acceptatie van het MER
plaatsvinden. In de m.e.r.-procedure worden de gevolgen voor het milieu systematisch in
beeld gebracht. Het spreekt voor zich dat de resultaten uit het MER in grate mate het
besluit op de aanvraag am een milieuvergunning bepalen.

3.4.2 Bestemmingsplan
De projectlocatie ligt in een gebied waarvoor het bestemmingsplan "8uitengebied Hunsel
1998" van de gemeente Leudal van toepassing is. Het onderhavige perceel is gelegen op
gronden welke de bestemming hebben: "Agrarisch doeleinden". Om de beoogde
bedrijfsoprichting te kunnen realiseren is een art. 19 lid 1 WRO vrijstellingsprocedure
nodig.

3.4.3 Bouwvergunning
Na het doorlopen van de benodigde procedures in het kader van de Wet milieubeheer en
de Wet ruimtelijke ordening, dient er een bouwvergunning te worden verleend. Het
bouwplan zal tevens ter beoordeling te worden voorgelegd aan de
Welstandsadviescommissie . Op grand van artikel 52 van de Woningwet wordt een
beslissing betreffende een bouwvergunning aangehouden totdat wordt beschikt over een
verleende milieuvergunning.
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4.

Bestaande toestand van het milieu en autonome
ontwikkeling
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de bestaande toestand van het milieu
en de autonome ontwikkeling in het plangebied . Autonome ontwikkeling betekent de
ontwikkeling van het milieu indien de voorgenomen activiteit noch de beschreven
alternatieven worden ondernomen.
Het bedrijf zal worden opgericht aan de Hunnissenstraat ongenummerd te Ell. Momenteel
is dit perceel in gebruik als landbouwgrond.

4.1

Bestaande toestand en autonome ontwikkeling Hunnissenstraat
ongenummerd

4.1.1

Cultuurhistorische. archeologische en aardkundige waarden
Cultuurhistorie
De bedrijfslocatie is gelegen in een gebied aangemerkt als bouwland - kampen, gelegen
langs een andere weg ouder dan 1806 en zichtbare trace mijnspoor of andere spoor- of
trambaan .
Daarnaast wordt de locatie gekenmerkt als enkeerdgrond en cultuurlandschap, zie figuur
6 en 7. De cultuurhistorische waarde van dit gebied is beperkt.
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Figuur 7: Cultuurfandschap (bran: cultuur hislorische waarciekaarl, Provincie Limburg)
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Archeologische waarden
De bedrijfslocatie kent een indicatieve archeologische waarde die bestaat uit een
(middel)hoge archeologische verwachtingswaarde, zie figuur 8.

..
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,',

.' '

bedrijfslocatie

Archeologische veJW<'Ichtil1gm<'la rcie
LNg

c:::::-'
~!

Middel
HOOi

Figuur 8: cultuurhistorische waardenkaart (bron: cu/tuur historische wa ardenka art, Provincie
Limburg)

Door ADC Archeoprojecten is in juli 2007 (rapport 1061) een archeologisch
bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied aan de Hunnissenstraat te Ell. Het
onderzoek bevat de volgende onderdelen:
•

Afbakening plangebied en consequenties van het mogelijk toekomstige gebruik;

•

Beschrijving huidige situatie;

•

Beschrijving historische situatie;

•

Beschrijving van bekende archeologische waarden .

Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat de aanwezigheid van archeologische
resten middelhoog tot hoog is. In een later stadium zal bij de wijziging van het
bestemmingsplan een verkennend booronderzoek uitgevoerd worden .
De rapportage van het bureauonderzoek is toegevoegd als bijlage aan het MER.
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Autonome ontwikkeling

De planlocatie is op dit moment in zijn geheel in gebruik als landbouwgrond. Deze grond
wordt jaarlijks diverse keren bewerkt. Mede doordat de locatie wordt gekenmerkt als
enkeerdgrond en cultuurlandschap is te verwachten dat de meeste waarden die in de
huidige situatie aanwezig zijn bij autonome ontwikkeling behouden blijven .
Historische bouwkunst

De bedrijfslocatie is niet gelegen in de nabijheid van objecten waarbij sprake is van
historische bouwkunst.
Autonome ontwikkeling

Op grond van Europees en Rijksbeleid wordt met name ingestoken op het zo goed
mogelijk conserveren van de aanwezige waarden , dan wei het zoveel mogelijk laten
inpassen van de cultuurhistorische waarden bij ruimtelijke ontwikkelingen. Hierdoor zullen
historische waarden bewaard blijven.
Aardkundige waarden/geomorfologie

De bedrijfslocatie is niet gelegen in een aardkundig waardevol gebied. Deze gebieden
dienen namelijk behouden te blijven . Figuur 9 geeft een overzicht weer van de
bedrijfslocatie met betrekking tot aardkundige waarden.
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Figuur 9: Aardkundige waarden

Autonome ontwikkeling
Bij de voortzetting van de huidige gebruiksvormen veranderen de landschapsstructuren
van het plangebied nauwelijks. Het gebied is gelegen in een
landbouwontwikkelingsgebied waardoor de focus zal blijven op de agrarische ontwikkeling
gericht op intensieve veehouderij. Het landschap in het landbouwontwikkelingsgebied zal
daardoor kunnen veranderen.

4.1.2

Natuur
In de referentiesituatie worden geen dieren gehouden en is derhalve geen sprake van
emissie van ammoniak.

Kwetsbare gebieden
De depositie van ammoniak en stikstofoxiden vanuit de lucht draagt bij aan verzuring en
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vermesting van het milieu. Een groot deel van de ammoniakemissie slaat op relatief korte
afstand neer.
In de Wet Ammoniak en Veehouderij 0Nav) zijn de bos- en natuurgebieden weergegeven
die als kwetsbaar zijn aangemerkt. Rondom een zone van 250 meter van deze gebieden
is nieuwvestiging van intensieve veehouderij niet toegestaan.
De locatie, Hunnissenstraat ongenummerd te Ell, ligt circa 1250 meter buiten een
kwetsbaar gebied.
In onderstaande figuur is de ligging van het bedrijf ten opzichte van kwetsbare gebieden
weergegeven.

lEGENDA
~ H.bI ..tg_n

NB-wotgebteOOn

ISS! Vogelnchlfijngobieden
EHS:
Z""'.~.~

gobjcMIoo ... d" EHS (~_ ..)
v~ IPIbl.d."~.n

~«

_
I

de EHS (Silo_en)
VO/l:udngllg_,go OOI>Io<lMYOn do EHS (C-geblodon)
250 m zona random varzuring!tgevoeige delan van de EHS
Overig deelven de EHS
EHS nag nader to begrenzen

./

/
Figuur 10: verzuringsgevoelige natuurgebieden (bran: reconstructieplan-signaleringskaart
Ammoniak, Provincie Limburg)

Onderstaand wordt aangegeven wat het kritische depositieniveau is van de
verzuringsgevoelige gebieden
•

zeer kwetsbare A-gebieden: 350 tot circa 1400 moll ha;

•

kwetsbare B-gebieden: 1400 tot circa 2400 moll ha.

De huidige achtergrond stikstofdepositie is 2910 mol ha/jaar.

28

Milieueffectrapportage
Hunnissenstraat ongenummerd te Ell

Figuur 11: depositie stikstof (bron :mnp)

Autonome ontwikkelingen

Figuur 12 geeft de autonome ontwikkeling weer van de stikstofdepositie weer voor natuur
voor hetjaar 2010 24 ,

24

Reconstructieplan Noord- en Midden Limburg, Provincie Limburg
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Figuur 12: stikstofdepositie zuurgevoelige gebieden 2010

Breder genomen kan gesteld worden dat voor wat betreft de spreiding van stalemissies
rondom natuurgebieden vooral de regelgeving uit de Wet ammoniak en veehouderij, de
Natuurbeschermingswet en de vertaling van de Europese regelgeving (Vogel- en
Habitatrichtlijn, IPpe) in de landelijke wetgeving van belang is.
De blijvende bronnen (ammoniakemissie) kunnen in de zogenaamde Wav-zones (250
meter rondom kwetsbare gebieden) gemiddeld genomen niet of slechts beperkt groeien.
Daardoor zal in deze zones naar verwachting sprake zijn van een netto afname van de
emissie.
Buiten de Wav-zones kunnen bedrijven vanuit het ammoniakbeleid gezien sterker
groeien. Door strengere emissie-eisen zal ook hier naar verwachting gemiddeld genom en
een netto afname van de emissie van ammoniak optreden.
In het MER dat is opgesteld ten behoeve van het reconstructieplan Noord- en MiddenLimburg is als onderdeel de autonome ontwikkeling onderzocht wat betreft de depositie
van ammoniak tot aan het jaar 2015. Naar verwachting zal een afname optreden van
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depositie van ammoniak door het inwerking treden van het Besluit huisvesting en de
afname van de hoeveelheid vee binnen het gebied wat is onderzocht bij het MER. 25

Ecologische Hoofdstructuur en verbindingszone
De Ecologische Hoofdstructuur is een aaneengesloten netwerk van gebieden in
Nederland waar de natuur (plant en dier) in feite voorrang heeft. Het netwerk helpt
voorkomen dat planten en dieren in ge'lsoleerde gebieden uitsterven en dat de
natuurgebieden hun waarde verliezen.
Onderstaande figuur geeft de ligging van de verschillende gebieden weer behorende tot
de EHS ten opzichte van de planlocatie.

Perspeclief 1: Ecologisch& Hoofdstructuur (EHS)
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Figuur 13: ecologische hoofdsfrucfuur
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Reconstructieplan Noord- en Midden Limburg, Provincie Limburg
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Autonome ontwikkeling
De planlocatie maakt geen deel uit van de EHS of POGo In de autonome ontwikkeling zal
de invloed van de planlocatie op deze zones te verwaarlozen zijn.

Flora en Fauna
De Flora- en faunawet (2002) beschermt wilde dier- en plantensoorten, vooral vogels,
zoogdieren, reptielen, amfibieen, dagvlinders, libellen en vaatplanten.
De Provincie heeft vastgesteld welke soorten dieren en planten extra aandacht nodig
hebben om uitsterven te voorkomen en van welke uitgestorven soorten het gewenst is dat
ze terugkeren in het Limburgse landschap.
Onderstaande tabel geeft de beschermde soorten weer die voorkomen binnen het gebied
van de planlocatie.
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Tabel 1: Beschermde en bedreigde soorten per kilometerhok
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Figuur 14: Resultaten natuurloket

Middels figuur 15 en 16 wordt inzichtelijk gemaakt welke (beschermde) planten- en
vogelsoorten in het plangebied aanwezig zijn
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Natuurgegevens broedvogels en planten Limburg, Provincie Limburg
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Broedvogels
In het kilometerhok X: 184, Y:358 van het natuurloket zijn in totaal 34 broedvogels
aangetroffen. Hiervan staan 27 broedvogels op lijst 2 en 3 (streng beschermd) van de
'flora- en faunawet' en 7 broedvogels op de 'rode lijst' .
Van de broedvogels op de 'rode lijst' zijn 5 gele kwikstaarten aangetroffen. Deze vogel
wordt vaak aangetroffen in de nabijheid van grazend vee. De vogel bouwt het nest bij
voorkeur goed verstopt in vochtig grasland .27
Watervogels
In het kilometerhok van het plangebied zijn in totaal 7 watervogels aangetroffen. Hiervan
staan 5 watervogels op lijst 2 en 3 van de 'flora- en faunawet' en 2 watervogels vallen
onder de Habitat- en/of vogelrichtlijn.
Planten

.•

~

2" kartering 1991-2005
...

Flora&Fauna-wet soort

.... Aandachtsoort

...
.. , ..

.b,. Schaarse soort
1° kartering 1983-1990

T

Flora&Fauna-wet saari

7,'-

Aandachtsoorl
Sch aars e so ort

Figuur 16: beschermde soorten planten

Op de planlocatie zijn geen beschermde soorten planten aangetroffen.
Autonome ontwikkeling
In de autonome ontwikkeling blijft de bestemming in gebruik als landbouwgrond. Dit zal
betekenen dat er geen veranderingen optreden in Flora en Fauna.

27

bron: vogelvisie
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4.1.3

Luchtkwaliteit
De luchtkwaliteit wordt onder andere bepaald door de concentratie fijn stof. Fijn stof is een
vorm van deeltjesvormige luchtverontreiniging. Fijn stof is een complex mengsel van
deeltjes van verschillende grootte en van diverse chemische samenstelling. Deeltjes met
een diameter onder de 10 jJg dringen bij inademing in de long en door wat kan leiden tot
negatieve gezondheidseffecten. In 2006 was de concentratie fijn stof 30 jJg/m3 (inclusief
zeezoutcorrectie)

28.
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Figuur 17: concentratie fijn stof (bran: mnp)

Autonome ontwikkeling
Naar verwachting daalt de concentratie fijn stof de komende jaren verder.
In onderstaande tabel zijn de verwachtingen weergegeven van de concentratie fijn stof in
de lucht voor de komende jaren in het gebied van de planlocatie.
In de autonome ontwikkeling kan op de planlocatie emissie van fijn stof veroorzaakt
worden door toedienen van kunstmest en bestrijdingsmiddelen en bij de oogst van 'droge'
akkerbouwgewassen. 29

28

www.mnp.nl

29

bran : rivm
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Jaartal

Concentratie fijn stof

2006
2010
2015
2017
2020

30
26
25
25
24

Tabel2: Concentratie fijn stof

4.1.4

Geuremissie
Daar in de referentiesituatie geen dieren worden gehouden is derhalve geen sprake van
emissie van geur.
Voor het plangebied is de Wet geurhinder en veehouderij het toetsingskader. De
geurbelasting op geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom mag in
concentratiegebieden maximaal 14,0 oUE/m 3 (98 percentiel) bedragen, binnen de
bebouwde kom is dit 3,0 oUE/m 3 (98 percentiel). Voor waning en behorende bij een
veehouderij dient de afstand tussen het emissiepunt tot de waning buiten de bebouwde
kom minimaal 50 meter te bedragen. Bij gemeentelijke verordening kunnen gemeenten
afwijken van de wettelijke normen.
Zowel voor dieren met als voor dieren zander geuremissiefactoren, geldt een
minimumafstand tussen de buitenzijde van een dierenverblijf en de buitenzijde van een
geurgevoelig object van 25 meter buiten de bebouwde kom .
Middels een Quickscan heeft de gemeente Leudal de cumulatieve geurbelasting per
gebied berekend waaronder oak het gebied van de gemeente Ell. In dit gebied is in de
huidige situatie al sprake van overschrijding van de wettelijke normen waardoor er
knelpunten bestaan voor ruimtelijke ontwikkelingen en bedrijven . De consequenties van
dit gebied worden nader onderzocht bij verhagen van de wettelijke geurnormen. Naar
aanleiding van dit onderzoek wordt vastgesteld of versoepeling van de normen mogelijk
is. 30

Autonome ontwikkeling
Aigemeen gesproken zal door de afname van het aantal intensieve veehouderijen en de
bijbehorende veestapel de stankemissie afnemen . De invoering van het Besluit
huisvesting zal tevens lei den tot een afname van stankemissie doordat de verplichte
ammoniakemissiearme stallen in veel gevallen oak positief zijn voor de stankreductie.
Daarnaast dienen intensieve veehouderijen gebruik te maken van best beschikbare
technieken wat tevens een positieve invloed heeft op de geurhinder.

30

Raadsvoorstel Gemeente Leudal 17 april 2007
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4.1.5

Geluid/verkeersbewegingen
Momenteel is het perce.el in gebruik als landbouwgrond waardoor er enkel sprake is van
verkeersbewegingen in het voor- en het najaar, bijvoorbeeld tijdens de oogst van de
gewassen.
De locatie waar het bedrijf wordt opgericht wordt direct ontsloten via de Hunnissenstraat.
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Figuur 18: wegennet omgeving Hunnissenstraat (google maps)

Autonome ontwikkeling
Daar naar verwachting het verkeer zal toenemen in de toekomst zullen het aantal
verkeersbewegingen nabij het plangebied toenemen .

4.1.6

Sodem en water
Waterkwantiteit
De planlocatie is gelegen in een gebied welke niet wordt aangemerkt als een
verdrogingsgevoelig natuurgebied of een bufferzone daarvan , zie figuur 19.
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De gemiddeld hoogste grondwaterstand ligt op de planloeatie tussen de 75-150 em onder
maaiveld. De gemiddeld laagste grondwaterstand ligt op de planloeatie tussen de 150-200
em onder het maaiveld, zie figuur 20 en 21.

LEGENDA
_

Prioritaire verdrogirl9sgevoelige
natuurgebieden
~ Hydrologische bufferzones van
prioritaire verdogingsgevoelige
natuurgebieden
_

Kansrijke verdrogingsgevoelige
natuurgebieden
~ Hydrologische bufferzones van
kansrijke verdrogingsgevoelige
natuu rgebleden
_

Bestaand bos- en natuurgebied

Figuur 19: verdrogingsgevoelige nafuurgebieden
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GLGlncm-mv
_

0-26

_

20 - 50

_

0I}-7O

76-100

Figuur 20: huidige situatie GLG in cm-mv runge/royse beek31

Figuur 21: huidige situatie GHG in cm-mv runge/royse beek

28

www .limburg.nl
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Autonome ontwikkeling

In de toekomst zal onder invloed van klimaatsverandering, naast meer neerslag in de
winter, rekening gehouden moeten worden met structureellangere droogteperiodes in de
zomer. Hierdoor zal het watertekort in de zomer verder toenemen, met als gevolg meer
droogteschade in de landbouw en natuur. am problem en ten aanzien van verdroging aan
te pakken zet de provincie in het Provinciaal Omgevingsplan in op het herstel van
veerkrachtige watersystemen .
Concrete POL doelstellingen hierbij zijn dat verdere verdroging van hydrologisch
gevoelige natuurgebieden voorkomen moet worden en het verdroogde areaal moet in
2010 met 40% zijn teruggebracht ten opzichte van 1989.
Door deze maatregelen is de verwachting dat de grondwaterstand nabij de planlocatie
niet zal dalen.32

Waterkwal iteit
De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt sterk be"lnvloed door het landbouwkundig
beheer van de percelen . De gehaltes aan onder andere fosfaat, nitraat en
gewasbestrijdingsmiddelen in het water zullen plaatselijk de normen overschrijden.
Tevens zullen riooloverstorten en lozingen van niet gerioleerde woningen in het
buitengebied als oorzaak van verontreiniging van oppervlaktewater aan te wijzen zijn .

Grondwater- en bodemkwaliteit
De planlocatie aan de Hunnissenstraat is momenteel in gebruik als landbouwgrond
waardoor deze gronden regelmatig worden bemest waardoor de kans op
fosfaatverzadiging aanwezig is.

Autonome ontwikkeling
De aanscherping van het mestbeleid leidt tot een verdere vermindering van
fosfaatverliezen naar het milieu.

32

Actieplan verdrogingsbestrijding provincie limburg
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5.

Voorkeursalternatief
In dit hoofdstuk wordt de voorgenomen activiteit nader toegelicht.
De voorgenomen activiteit bestaat uit het houden van 10.224 vleesvarkens. Om deze
oprichting te realiseren worden stallen en silo's opgericht.
Tevens zal een mestbe- en verwerkingsinstallatie worden gerealiseerd ten behoeve van
het opwekken van duurzame energie door middel van het vergisten van mest afkomstig
van de eigen inrichting en daarbuiten en co-substraten.
Naast de informatie zoals weergegeven in dit hoofdstuk is in de aanvraag van de
milieuvergunning meer gedetailleerde informatie terug te vinden over de voorgenomen
activiteit. Tevens is meer informatie terug te vinden op de plattegrondtekening die is
toegevoegd als bijlage aan deze MER en het dimensioneringsplan luchtwassers.
Het effect op het milieu van het voorkeursalternatief wordt in hoofdstuk 6 beschreven.

5.1

Huisvesting
De stall en waarin de vleesvarkens worden gehuisvest worden voorzien van een
gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie ammoniak en 70% emissiereductie
geur met chemische wasser en waterwasser. Het systeem staat in de Regeling ammoniak
en veehouderij geregistreerd onder de Rav-code D 3.2.15.1 en systeemnummer BLW
2006.14.
Bij passage van de ventilatielucht vanuit de stal door het luchtwassysteem wordt de
ammoniak opgevangen in de wasvloeistof. Door toevoeging van zwavelzuur aan de
wasvloeistof wordt in de chemische wasser de ammoniak gebonden als ammoniumsulfaat
en afgevoerd met het spuiwater. De verwijdering van stof en geurcomponenten gebeurt in
zowel de chemische als de waterwasser.
De passende maatregelen tegen verontreiniging zijn voor de inrichtinghouder hierbij niet
aileen op het gebruik van stallen van toepassing maar ook de kosten, bouwwijze,
ontwerp, onderhoud en ontmanteling ervan. Hierbij spelen de emissies van ammoniak,
geur, fijn stof en geluid een rol.
Het dimensioneringsplan van bovengenoemde luchtwassers is als bijlage toegevoegd aan
onderhavige rapportage. Tevens zijn de plattegronden toegevoegd als bijlage met daarop
aangegeven de plaatsing van het luchtafzuig- en luchtwassysteem.
In tabel 3 worden de beschikbare oppervlakte en leefoppervlaktenormen per stal
beschreven.

41

Milieueffectrapportage
Hunnissenstraat ongenummerd te Ell

stalnr.

diercategorie

huisvesting

leefoppervlaktenorm

beschikbare
oppervlakte

4

vleesvarkens

groepshuisvesting

0,8 m2 per varken (50 tot 85 kg),

0,85 m2 per varken

dicht vloeroppervlak minimaal 40%

44% dicht vloeroppervlak

5

vleesvarkens

groepshuisvesting

0,8 m per varken (50 tot 85 kg) ,

0,85 m2 per varken

dicht vloeroppervlak minimaal 40%

44% dicht vloeroppervlak

6

vleesvarkens

groepshuisvesting

0,8 m2 per varken (50 tot 85 kg),

0,85 m2 per varken

dicht vloeroppervlak minimaal 40%

44% dicht vloeroppervlak

2

Tabel 3: beschikbare oppervlakte en leefoppervlaktenormen

water wasser

chemlsche wasser

•

lucht h

Figuur 22: doorsnede gecombineerd luchtwassysteem
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Figuur 23: gecombineerd luchtwassysteem

Figuur 24: chemische wasser

Figuur 25: waterwasser
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5.2

Investerings- en exploitatiekosten
In onderstaande tabel zijn de vaste en variabele kosten weergegeven van het
gecombineerd luchtwassysteem van Uniqfill.
Kostenpost

Investeringskosten

Percentage

Totaal

Afschrijving

457.800

10 %

45780,00

Onderhoudskosten

457.800

1%

4578,00

Rente

457.800

2,5%

11445,00

Totaal vaste kosten per jaar

€ 61803,00

Totaal vaste kosten per varkensplaats per jaar

€ 6,04

Tabel 4: vaste kosten voorkeursalternatief

Totaal

Kostenpost

Verbruik

kosten

Elektra spoelpompen

93000 'r<YV I jaar

0,10

9300,00

Water verbruik

4200 m3 I jaar

1,55

6510,00

Zuur verbruik

41030 Itr. I jaar

0,28

11488,40

Afzet spuiwater

848 mw I jaar

15,00

12720,00

Totaal variabele kosten per jaar

€ 40018,40

Totaal variabele kosten per varkensplaats per jaar

€ 3,91

Tabel 5: variabele kosten voorkeursalternatief

5.3

Milieu

5.3.1

Ammoniak
In tabel 6 wordt de berekening van de emissie van ammoniak weergegeven voor het
voorkeursalternatief.

stalnr.

Rav-code
03.2.15.1 .2

stalsysteem

Aantal

Diercategorie

dieren

Aantal

Ammoniak

dier-

kg NH3 per

plaatsen

dier(plaats)

Totaal
kg NH3

BWL 2006.14

vleesvarkens > 0,8 m2

3456

3456

0,53

1831,68

2

3312

3312

0,53

1755,36

3456

3456

0,53

1831,68

Totaal:

5418,72

2

03.2.15.1.2

BWL 2006.14

vleesvarkens > 0,8 m

3

03.2.15.1.2

BWL 2006.14

vleesvarkens > 0,8 m2

Tabel 6: emissie ammoniak voorkeursalfernafief
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Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij
De oprichting van het vleesvarkensbedrijf valt onder de werkingssfeer van de IPPCrichtlijn 33 vanwege de oprichting van een intensieve varkenshouderij met meer dan 2000
plaatsen voor mestvarkens (van meer dan 30 kg) . Middels de Beleidslijn IPPComgevingstoetsing ammoniak en veehouderij wordt de omgevingstoets uitgevoerd op
grond van de IPPC-richtlijn ten aanzien van de ammoniakemissie vanuit de veehouderij.
Sij de oprichting van het vleesvarkensbedrijf bedraagt de jaarlijkse ammoniakemissie bij
toepassing van BST 5.418,72 kg . Omdat de emissie meer dan 5.000 kg bedraagt dient
een extra reductie ten opzichte van BST te worden gerealiseerd (> BBT).
Sij het voorkeursalternatief worden de stallen aangesloten op een gecombineerd
luchtwassysteem BWL 2006.14. De werkelijke ammoniak emissie van dit systeem is
vastgesteld op 0,53 kg NH 3/dierplaats/jaar en behoort tot het segment »BBT. Hierdoor
voldoet de oprichting van het vleesvarkensbedrijf aan de Beleidslijn IPPComgevingstoetsing ammoniak en veehouderij.

5.3.2

Geur
In onderstaande tabel wordt de berekening van de emissie van geur weergegeven

v~~r

het voorkeursalternatief.
stalnr.

stalsysteem

Diercategorie

Aantal dieren

oUE/s/dier

totaal oUE/s

BWL 2006.14

vleesvarkens > 0,8 m2

3456

6,9

23846,4

2

BWL 2006.14

vleesvarkens> 0,8 m2

3312

6,9

22852,8

3

BWL 2006.14

vleesvarkens> 0,8 m2

3456

6,9

23846,4

Totaal:

70545,6

rabet 7: emissie geur voorkeursatfernafief

5.3.3

Luchtkwaliteit
Door het toepassen van luchtwassers zal de emissie van fijn stot gereduceerd worden ten
opzichte van de traditionele huisvesting van varkens . De emissie van tijn stot zal 0,0356
kilogram per uur bedragen (10.224 vleesvarkens * 34,8 mg/uur/dierplaats * 70% reductie

= 106738,56 mg/uur.
De rapportage van het onderzoek, dat is uitgevoerd in het kader van de Wet luchtkwaliteit,
is toegevoegd als bijlage aan het MER.

33

Richtlijn nr. 96/61/EG van de Raad van de Europese Unie van 24 september 1996 inzake

ge'fntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging, PbEG L 257.
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5.3.4

Geluid
De factoren die een bijdrage leveren aan de geluidsproductie zijn: ventilatoren ten
behoeve van de luchtwassytemen, het laden en lassen van dieren, aanvoer voeders,
transportbewegingen , aanvoer van zuur ten behoeve van de luchtwassystemen en afvoer
van spuiwater, kadavers en dergelijke. Bovengenoemde bewegingen vinden voornamelijk
van maandag tot en met vrijdag plaats en daarnaast zoveel mogelijk in de dagperiode.
Voor een uitgebreide omschrijving wordt verwezen naar de rapportage van het akoestisch
onderzoek dat is toegevoegd als bijlage aan het MER.

5.3.5

Energ ie
Op het bedrijf wordt gebruik gemaakt van elektriciteit.
De energie wordt met name gebruikt voor het ventileren van stallucht, voerinstallatie,
verlichting, luchtwassers e.d.
Het elektraverbruik is naar verwachting 31 kWh/vleesvarken/jaar * 10.224 vleesvarkens =
316.944 kWh. Circa 124.800 kWh is benodigd voor de luchtwasser.

5.4

Bodem en (grond)water
Bodem
De volgende processen binnen het bedrijf vormen een mogelijk risico voor de bodem:
•

Opslag voeders in silo's.
Binnen de inrichting zullen 16 silo's met een opslagcapaciteit van ieder 24 ton
worden opgericht ten behoeve van de opslag van mengvoeders.

•

Opslag mest in kelders.
In de kelders van de stallen wordt de mest opgeslagen alvorens deze via leidingen
naar de vergister wordt getransporteerd. In totaal is in de mestkelders 19.300 m3
opslag aanwezig .

•

Opslag co-substraten.
Binnen de inrichting worden 2 sleufsilo's opgericht voor opslag van co-substraten
ten behoeve van de mestverwerkinginstallatie.

•

Opslag spuiwater.
Een restproduct van het gecombineerde luchtwassysteem is spuiwater wat
ammoniumsulfaat bevat. Dit spuiwater wordt opgeslagen in tanks. Per luchtwasser
zal een tank wordt geplaatst met een opslagcapaciteit van 40 m3 .

•

Opslag zwavelzuur.
Ten behoeve van het gecombineerde luchtwassysteem zal binnen de inrichting
zwavelzuur worden gebruikt. Bij ieder luchtwassysteem zal een vat worden
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opgeplaatst voor de opslag van het zwavelzuur met een opslagcapaciteit van
2.000 liter. Op jaarbasis zal circa 41 .000 liter zuur wordt verbruikt.
•

Wasplaats vrachtwagens.
Binnen de inrichting zal een locatie worden gecreeerd als wasplaats voor
vrachtwagens .

•

Opslag diesel en tankplaats.
Binnen de inrichting zal diesel worden opgeslagen in een tank welke in de loods
wordt opgeslagen.

•

Opslag reinigings- en diergeneesmiddelen .

Water
Ten behoeve van drinkwater voor dieren, reiniging stall en en voertuigen en de
gecombineerde luchtwassytemen wordt gebruikt gemaakt van leidingwater. Er zal circa
35.000 m3 leidingwater worden afgenomen. Circa 4200 m3 zal worden gebruikt ten
behoeve van de luchtwasser.

Hemelwater
Het hemelwater wordt opgevangen en middels een infiltratievijver ge'lnfiltreerd in de
bodem zodat het water binnen het gebied blijft. Daar uit onderzoek is gebleken dat de
waterdoorlatendheid van de bodem niet erg hoog is op de geplande locatie van de
infiltratievijver zal een vervolg onderzoek verricht worden indien de daadwerkelijke locatie
van de geplande infiltratievijver bekend is.
V~~r

een verdere beschrijving wordt verwezen naar de watertoets welke als bijlage aan

het MER is toegevoegd.

5.5

Externe veiligheid
Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) legt de risiconormen vast voor externe
veiligheid met betrekking tot bedrijven met gevaarlijke stoffen. Het besluit heeft tot doel
zowel individuele als groepen burgers een minimum beschermingsniveau te bieden. Om
dit doel te bereiken verplicht het besluit een bepaalde afstand te houden tussen gevoelige
objecten en risicovolle bedrijven.
Het vleesvarkensbedrijf wordt aangemerkt als een beperkt kwetsbaar object omdat het
een bedrijfsgebouw is waarin geen grote aantallen personen gedurende een groot
gedeelte van de dag aanwezig zijn.
V~~r

nieuwe (beperkt) kwetsbare objecten geldt dat een plaatsgebonden risico (PR) van

6

10- waarbij deze objecten enkel buiten de 10-6 contour mogen liggen.
Het groepsrisico (GR) is een maat om de kans weer te geven dat een incident met
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dodelijke slachtoffers voorkomt. De begrenzing van een gebied met het plaatsgebonden
risico valt met risicocontouren weer te geven, bij groepsrisico zijn dergelijke contouren niet
mogelijk.
De planlocatie is gelegen in de nabijheid van de A2, een LPG-tankstation en 2
gastransportleidingen.
Gasleiding
Uit de orientatieaanvraag van Klic melding is gebleken dat op het perceel sectie H perceel
208 van de gemeente Hunsel 2 gastransportleidingen zijn betrokken van de Nederlandse
Gasunie. Het ministerie van VROM heeft nieuwe regelgeving m.b.t. zonering rondom
aardgastransportleidingen in voorbereiding. Deze circulatie zal waarschijnlijk o.a.
inhouden dat voor aile nieuw ontstane situaties ter plaatse van de bebouwing het
plaatsgebonden risico de waarde van 10-6 per jaar niet mag overstijgen. Uit een door de
N.v. Nederlandse Gasunie uitgevoerde risicoanalyse blijkt dat de plaatsgebonden
risicocontour 10-6 per jaar voor genoemde leiding niet over de geplande bebouwing
geprojecteerd is.
Figuur 26 geeft de ligging weer van de gasleidingen. De orientatieaanvraag van Klic
melding en risicoberekening is toegevoegd als bijlage aan de MER.
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Figuur 26: /igging gasleidingen

Risicoanalyse
Voor het in kaart brengen van de risico's op de planlocatie is de risicokaart als
communicatie instrument ingezet. Het Register risicosituaties gevaarlijke stoffen (RRGS)
is een landelijk register waarin risicosituaties met gevaarlijke stoffen worden vastgelegd
en wordt beheerd door het RIVM .
Op de kaart staan meerdere so orten risico's, zoals ongevallen met gevaarlijke stoffen,
verkeersongevallen op land of een overstroming van de Maas.
Middels risicocontouren (ofwei plaatsgebonden risico's) wordt aangegeven hoe hoog in de
omgeving de overlijdenskans is door een ongeval met een risicobron.
In de nabijheid van de planlocatie is een tankstation gelegen. De grenswaarde (10-6 ) voor
het plaatsgebonden risico bij LPG-stations ligt, afhankelijk van het aantalliters omzet per
jaar op 45 of 110 meter. Het invloedsgebied dat van belang is voor de
verantwoordingsplicht in verband met het groepsrisico is 150 meter34 . De planlocatie valt

34

infomil
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ruim buiten het plaatsgebonden risico met een risicocontour van 10-6 bij een afstand van
110 meter en het groepsrisico van 150 meter.
Oe planlocatie van de gebouwen is meer dan 235 meter van de snelweg gelegen. Het
plaatsgebonden risico met een risicocontour van 10-7 is 50 meter35.
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Figuur 27: Risicokaarl provincie Limburg

5.6

Afval en afvalwater
Afvalstoffen
Oe volgende afvalstoffen ontstaan op onderhavig bedrijf:
•

Kadavers.
Kadavers worden afgevoerd naar een destructiebedrijf.

•

Afvalstoffen als papier, glas en GFT.
Oit afval wordt zoveel als mogelijk gescheiden om het elders te recyclen

•

Klein chemische afval zoals verfblikken, spuitbussen en TL-Iampen.
Oit afval wordt opgeslagen in een chemo-box en periodiek afgevoerd naar een
erkend afvalverwerkingsbedrijf.

35

Risicoatlas vervoer gevaarlijke stoffen:weg
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Afvalwater
Spuiwater afkomstig van de luchtwassers wordt binnen het bedrijf opgeslagen in aparte
opvangputten. Het spuiwater wordt afgevoerd door een daartoe gecertificeerd bedrijf.
Per jaar wordt circa 850 m3 spuiwater geproduceerd.
Oaarnaast komt er afvalwater vrij bij het reinigen van stallen en uitloop- en laadruimten.
Oit water wordt opgevangen in de aanwezige mestkelder en wordt beschouwd als
organische mest.
Beeldkwaliteit landelijk gebied
Figuur 28 geeft de ligging van de stallen en de silo's weer. Rondom het bedrijf zal
beplanting worden aangebracht waardoor zorg wordt gedragen voor een juiste
landschappelijke inpassing.

huisvesting vleesvarkens

208

Mestbe- en
verwerkingsinstaliatie

Figuur 28: beoogde {oeatie sfal/en en mesfbe- en verwerkingsinsfallafie
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5.7

Mestver9 isti n9 insta lIatie

5.7.1

Technische uitvoering installatie
Voor het vergistingsproces wordt de mest afkomstig van de vleesvarkens gebruikt met
daaraan toegevoegd organische stoffen zoals ma'ls die het rendement van het
vergistingsproces sterk doen toenemen. Er worden enkel producten gebruikt die worden
genoemd op de zogenaamde positieve lijst zoals opgesteld door het Ministerie van LNV.36
Tevens wordt mest toegevoegd afkomstig van buiten de inrichting.
Onderstaand wordt per processtap een beschrijving gegeven van de
mestvergistinginstallatie.

Het vergistingsproces
Vergisten heeft tot doel organische stof met behulp van micro-organismen/bacterien om te
zetten in biogas. Het proces vindt plaats in afwezigheid van zuurstof (anaeroob) en wat
betreft temperatuur vindt deze plaats in een mesofiele zone (20-45°C). Mesofiele
vergisting speelt zich af bij een temperatuur tussen de 30 en 40°C. Deze temperatuur is
uitermate geschikt om toe te passen in de vergistingreactor. De methaanvormende
bacterien in het proces zijn niet zo gevoelig voor veranderingen in de temperatuur of
zuurtegraad in de reactor. De verblijftijd van de mest bij dit proces kan varieren van 15 tot
40 dagen afhankelijk van de mestsoort en het type reactor.
Biogas is een mengsel van:
•

brandbaar methaan (CH 4), gemiddeld 66%

•

onbrandbaar kooldioxide (C0 2), gemiddeld 34%

•

anders gassen, gemiddeld 0,1-1 %, met name:
•

waterstof (H 2)

•

stikstof (N 2)

•

zwavelwaterstof (H 2 S)

Het biogas zal worden verstookt in een warmtekrachtkoppeling, waarbij elektriciteit en
warmte wordt geproduceerd. Bij vergisting worden aileen eenvoudig afbreekbare
organische stoffen afgebroken. De moeilijk afbreekbare organische stoffen, zoals
houterige plantendelen, blijven in de mest aanwezig.
Biogas heeft een lage energiedichtheid waardoor een opslagcapaciteit van enkele uren
volstaat. Omdat biogas corrosief is, moeten zwavelwaterstof en, in mindere mate,
ammoniak worden verwijderd. Het zwavelwaterstof wordt biologisch verwijderd door
beluchting van het gas waardoor het zwavelwaterstof een verbinding aangaat met
36

bijlage I bij de Meststoffenbeschikking 1977, regeling van 17 augustus 1977, Stcr. 161; laatstelijk

gewijzigd bij regeling van 7 juli 2006, Stcr. 137
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zuurstof en zo wordt omgezet in zwavel (H 2 S0 4 ) .
V~~r

de productiesnelheid van biogas zijn diverse factoren van belang, waaronder de

temperatuur, de zuurtegraad, de koolstof/stikstofverhouding, het drogestofgehalte en de
verblijftijd.

De vergistinginstallatie
De belangrijkste onderdelen van een vergistinginstallatie zijn:
•

vooropslag;

•

scheid en dikke en dunne fractie mest;

•

nitrificatie/denitrificatie dunne fractie mest en digestaat;

•

mestvergister;

•

navergisting;

•

biogasopvang;

•

overdrukbeveiliging;

•

warmtekrachtinstallatie;

•

scheid en dikke en dunne fractie digestaat;

•

hygieniseren/drogen dikke fractie;

Vooropslag
Voorafgaand aan het vergistingsproces wordt de ruwe mest opgeslagen in een
ontvangerput.

Scheiden mest
De ruwe mest zal mechanisch worden gescheiden in een dikke en een dunne fractie. Van
de totale hoeveelheid mest zal na scheiding circa 80% bestaan uit een dunne fractie en
20% uit een dikke fractie.

Nitrificatie/denitrificatie dunne fractie
De dunne fractie van de mest en digestaat wordt naar het bassin getransporteerd waar de
fractie wordt genitrificeerd. De fractie wordt belucht waardoor ammoniumstikstof met
zuurstof wordt omgezet in nitraat. Dit product wordt vervolgens opgeslagen in een ander
bassin waar het product wordt gedenitrificeerd. Het gevormde nitraat wordt hier omgezet
in stikstofgas (N2).
Na bezinking van de gevormde biomassa (het slib) ontstaan een dikke fractie (20-25%
van het ingaande volume) en een effluent (75-80% van ingaand volume). Het effluent
wordt aangewend binnen de landbouw.
De dikke fractie wordt toegevoegd aan het mengsel voor de mestvergister.
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Mestverg ister

De dikke fractie van de mest wordt gemengd met co-substraten waarna het mengsel naar
de mestvergister wordt gepompt alwaar de mest vergist zal worden. De mestvergister
bestaat uit een gasdichte, ge"lsoleerde en verwarmde tank met roerwerk. Aanvoer van
mest en afvoer van digestaat (vergiste mest) veri open in principe gelijktijdig en in
gelijkblijvende hoeveelheden. In de wand van de vergister is een warmtewisselaar
geplaatst waarmee een gedeelte van de warmte van de gasmotor wordt overgedragen
aan de mest om deze op temperatuur (38°C-40°C) te houden. De mest wordt op gezette
tijden geroerd . Het biogas wordt opgevangen in een gasopslag die zich boven de
mestvergister bevindt. Het gas wordt vervolgens naar de warmtekrachtkoppeling gevoerd.
Schematisch ziet een mestvergister er als voigt uit:

Afdekking

Isolatie
enging

Verwa nnlng
Mestinvoer

iijjjjjijijjjjj:iiii

Figuur 29: schema vol/edig geroerde mestvergister 7

Overdrukbeveiliging

Overdruk kan optreden indien de gasopslag volledig is gevuld en het niet mogelijk is al het
biogas te benutten in de gasmotor. Ais de gasmotor bijvoorbeeld uitvalt, blijft de productie
van biogas een tijd doorgaan. am deze reden is het nodig overdrukbeveiliging toe te
passen . Dit wordt gedaan door toepassing van een overdrukventiel gevolgd door een
fakkel waar het overtollige biogas wordt verbrand .
De overdrukbeveiliging wordt automatisch in werking gesteld en blijft in werking tot een
acceptabel drukniveau is bereikt.
Navergisting

Het digestaat wordt opgeslagen onder de sleufsilo voor opslag van ma"ls waar deze kan
navergisten. Het biogas wat hierbij vrijkomt wordt vervolgens naar de
warmtekrachtkoppeling gevoerd.

37

www.senternovem .nl
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Warmtekrachtinstallatie
Voor het omzetten van biogas in elektriciteit en warmte wordt een warmtekrachtinstallatie
gebruikt, bestaande uit een gasmotor om het biogas te verbranden en een generator voor
het opwekken van elektriciteit. De elektriciteit wordt gebruikt binnen de inrichting en de
overtollige elektriciteit wordt teruggeleverd aan het openbare net, de warmte wordt
gebruikt voor het opwarmen van ingaande mest en het hygieniseren van de dikke fractie
van het digestaat.
Scheiden dikke en dunne fractie digestaat
Het digestaat wordt middels een decanteercentrifuge gescheiden in een dikke en dunne
fractie. De decanteercentrifuge is een gesloten apparaat waar met hoge snelheid het
digestaat wordt rondgeworpen waardoor de zware mestdelen in de gesloten trommel naar
buiten worden gedrukt. De dunne mestfractie zal door de centrifugaal kracht door een
fijnmazig filter naar buiten worden gedrukt en zich afscheiden van het digestaat.
Door scheiding van vloeistof en vaste (=niet opgeloste) stof vindt er tevens scheiding van
mestcomponenten (o.a. N. Pen K) plaats.
Onderstaande tabel geeft het scheidingsrendement weer. Voor iedere fractie is
weergegeven welk percentage van de totale hoeveelheid digestaat terecht komt in de
betreffende fractie. Aangezien de scheidingsefficientie afhangt van de specifieke
samenstelling, ouderdom en "handling" van de mest en toevoeging van co-substraten
voorafgaande aan de scheiding, zijn deze waarden indicatief van aard 38 .
scheidingsrendement

mass a

[%]

dik

centrifuge
centrifuge +

15
25

P20s

N
dun

85
75

dik

20
35

os

K20

dun

dik

dun

dik

dun

dik

dun

80
65

70
85

30
15

15
25

85
75

45
70

55
30

vlokmiddel

Tabel 8: scheidingsrendement (indicatief)

Bij mechanische scheiding geeft gebruik van vlokmiddel een grote afscheiding van
deeltjes naar de dikke fractie.
Orogen dikke fractie digestaat
Middels een trommeldroger wordt de dikke fractie gedroogd cq. gehygieniseerd. Hierbij
ontstaat een eindproduct met een drogestofgehalte van> 90% en een waterfase
(condensaat). Tijdens het drogen, vindt er ook een bepaalde kiemreductie plaats. Door
deze behandeling wordt het product exportwaardig gemaakt.

38

Meise, R.W., et al. Quick scan van be- en verwerkingstechnieken voor dierlijke mest, november

2004. Animal Scienes Group
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Het condensaat wat opgelost ammoniak kan bevatten en andere organische
componenten zal worden afgezet als meststof.
Bij dit proces wordt warmte gebruikt welke vrijkomt bij de warmtekrachtkoppeling waarbij
het biogas wordt omgezet in warmte en elektriciteit.

5.7.2 Productstromen mestvergistingsinstallatie
Hoeveelheid te verwerken mest en herkomst
Oe te verwerken mest is afkomstig van de eigen inrichting aan de Hunnissenstraat
ongenummerd en van buiten de inrichting.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de hoeveelheid mest die op jaarbasis wordt
aangevoerd.
adres inrichting

hoeveelheid
rnestJjaar

Hunnissenstraat ongenurnrnerd te Ell
Varkensrnest van buiten de inrichting

11000 rn 3
15235 m3

Hoeveelheid
rnestJdag

26235 rn 3

totaal

Tabel 9: hoeveelheid te verwerken mest en herkomst

Hoeveelheden toe te voegen stoffen, herkomst en eventuele noodzakelijke
voorbewerking
Naast de varkensmest worden tevens co-producten toegevoegd aan de
mestvergistinginstallatie. Oit wordt gedaan om het rendement van de installatie te
verhogen .
Oe volgende co-substraten worden toegevoegd aan het proces:
•

ma'is (ca. 4.200 ml);

•

bijproducten (ca. 1.050 ml) . Er worden uitsluitend producten aangevoerd die
opgenomen zijn in de zogenaamde positieve lijst (bijlage I bij de
Meststoffenbeschikking 1977, regeling van 17 augustus 1977, Stcr. 161; laatstelijk
gewijzigd bij regeling van 7 juli 2006, Stcr. 137). Het digestaat wordt hiermee in
Nederland gezien als een meststof in de zin van de Meststoffenwet 1947.

Hoeveelheden restproducten van de verwerkte mest en hun bestemming
Bij het gehele proces komen de navolgende restproducten vrij:
•

biologisch slib, restproduct van het nitrificatie/denitrificatieproces. Oit betreft in
totaal circa 7300 ml. Oit product wordt toegevoegd aan de mestvergister.

•

effluent, product van het nitrificatie/denitrificatieproces. Oit betreft in totaal circa
24.000 ml. Oit product zal op akkerbouwgronden worden uitgereden.

•

Gedroogde dikke fractie digestaat. Oit betreft in totaal circa 2000 ml en wordt als
meststof afgezet binnen de landbouw. Het product kan eventueel worden
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geexporteerd .

Opbrengst biogas, elektriciteit en warmte
Het geproduceerde biogas wordt in de warmtekrachtkoppeling (WKK) omgezet in
elektriciteit en warmte. De warmte die benodigd is bij het hygieniseren van de dikke fractie
van de mestvergisting komt van de mestvergistingsinstallatie af.
De gemiddelde biogasopbrengst per jaar zal circa 2.000.000 m 3 bedragen. Het biogas
bevat circa 65% methaan.
Dit levert de volgende hoeveelheid energie op:
Energie-inhoud (in Mjoule):

. 2.000.000 m3 x 65% x 39,8 MJ/m 3

=

64.675.000 : 3,6 =

Energie-inhoud (in kWh) :

14.372.222 kWh

Bedrijfsuren WKK-installatie per jaar =
Elektrisch rendement a 40,0%
Thermisch rendement a 55,0%

8.000 uur

=

7.186.111 kWh

=

7.904.722 kWh

Benodigd thermisch vermogen voor verwarmen vergisters (35%) =
Netto thermische energie

=
=

Netto elektraproductie levering duurzame elektra =

5.7.3

2.766.653 kWh
5.138.069 kWh

Benodigde elektra voor motoren mixers vergisters e.d. =
Netto elektraproductie voor eigen gebruik

51.740.000 MJ

287.445 kWh
453.427 kWh
6.445.239 kWh

Bouwfasering
Gestart zal worden met de bouw van de stallen, wat circa 2 jaar in beslag zal nemen.
Bij de bouw van de stallen zal na het uitgraven, de putvloeren worden gestort,
waarop vervolgens de putwanden geplaatst worden. Daarna worden de roosters, en
waar dichte vloeren komen, prefab betonvloeren op ligvloerisolatie met een
eventuele afwerkvloer van cement gelegd. Vervolgens worden de stalen spanten
door middel van hijskranen op de juiste plaatsen gemonteerd waarna bij de stal de
vloer, de roosters en het rioleringssysteem aangebracht worden. Gelijk met de
binnenwanden wordt de spouwisolatie aangebracht en de buitenmuur opgemetseld
en/of gemonteerd. Met het dak, inclusief de stalen gordingen, isolatiemateriaal en
golfplaten, wordt de ruwbouw afgerond.
Tevens zal een centraal afzuigkanaal in de stallen worden gerealiseerd.
Na realisatie van de stallen zal gestart worden met de bouw van de mestbe- en
verwerkingsinstallatie.
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6.

Milieugevolgen
In dit hoofdstuk worden de gevolgen

v~~r

het milieu besproken voor de voorgenomen

activiteit.

6.1

Vleesvarkensstallen
Zoals beschreven worden de stallen waarin de vleesvarkens worden gehuisvest voorzien
van een gecombineerd luchtwassysteem waarmee de ventilatielucht wordt behandeld.
Dit stalsysteem is SST op voorwaarde dat voorschriften gesteld worden aan het
energiegebruik en het afvalwater.
De emissiefactor voor ammoniak van de luchtwasser is niet hoger dan de maximale
emissiewaarde in bijlage 1 van het Sesluit huisvesting. Luchtwassers hebben naast een
lage ammoniakemissie ook als positief effect dat de geuremissie laag is en dat naar
verwachting ook een deel van de emissie van fijn stof wordt tegengehouden . Dit laatste
kan nog niet gekwantificeerd worden.
Naast de positieve effecten zijn er ook nadelige effecten. Ais een stal wordt voorzien van
een luchtwasser neemt het energiegebruik toe. Daarnaast ontstaat spuiwater dat op een
doelmatige wijze verwijderd moet worden.
De toename van het energiegebruik is voor een deel toe te schrijven aan het
elektriciteitsverbruik van de luchtwasser zelf, maar wordt vooral veroorzaakt door extra
elektriciteitsverbruik van de ventilatie. Het elektriciteitsverbruik van de luchtwasser zelf
komt hoofdzakelijk voor rekening van de waswaterpomp.
Extra elektriciteitsverbruik van de ventilatie wordt veroorzaakt door:
1. Extra drukval in het afvoerkanaal (er is meer druk nodig om de lucht door de
luchtwasser heen te krijgen),
2. Langere transportafstand als afdelingen die eerst een eigen afvoer- of emissiepunt
hadden nu centraal afgezogen worden,
3. Langere transportafstand om afstand tot luchtwasser te overbruggen .
Het eerste punt wordt vooral bepaald door het type luchtwasser. Het tweede en derde
punt zijn erg situatiespecifiek. Door de luchtwassers te plaatsen in het midden van de stal
zal het energieverbruik afnemen.
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Daarnaast zal het toepassen van een klimaatcomputer, regeling met meetwaaier en
smoorunit, frequentieregeling, centrale afzuiging en een ventilatiesysteem met
ondergrondse luchtinlaat energiebesparing opleveren.
Het spuiwater is een afvalstof, die op een doelmatige wijze wordt verwijderd. Voor de
verwijderingsopties wordt verwezen naar de VROM-brief van 18 mei 2000 met kenmerk
DWLl2000055147 over milieuhygienische randvoorwaarden voor verwijdering van
spuiwater van luchtwassystemen in de veehouderij.

6.1.1

Natuur
Verzuringgevoelige gebieden/ammoniakdepositie
In het gebied rondom de Hunnissenstraat zijn verschillende natuurgebieden aanwezig.
Het gebied Sarsven en De Banen is aangewezen als Natura 2000-gebied. De gebieden
Het Weerenbroek, Heykersbroek en De Moost zijn gekenmerkt als EHS gebieden.
In onderstaande figuur is de ligging van deze gebieden weergegeven.

Figuur 30: verzuringsgevoelige gebieden
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Zoals in paragraaf 4.1.2. is af te lezen is de status betreffende verzuringsgevoeligheid van
Het Weerenbroek, Heykersbroek en De Moost een B-gebied en Sarsven en De Banen
een A-gebied. B-gebieden zijn minder kwetsbaar voor verzuring dan A-gebieden.
Gedeputeerde Staten hebben op 2 oktober 2007 het ontwerpbesluit aanwijzing zeer
kwetsbare gebieden Wet ammoniak en veehouderij vastgesteld. In de wet is vastgelegd
welke gebieden in ieder geval moeten worden aangewezen als zeer kwetsbaar gebied. In
de bijlage is de kaart van het ontwerp-besluit zeer kwetsbare gebieden Wet Ammoniak en
Veehouderij toegevoegd . De natuurgebieden De Moost, Heykersbroek en Weerenbroek
worden niet als zeer kwetsbare gebieden aangemerkt. Het Natura 2000-gebied Sarsven
en De Banen heeft wei de status van zeer kwetsbaar gebied.
De ammoniakemissie bij het voorkeursalternatief bedraagt in totaal 5418,72 kilogram per
jaar.
Voor het Natura 2000-gebied Sarsven en De Banen is een kritische depositie waarde in
de Habitatrichtlijn vastgesteld.
Voor de overige natuurgebieden zijn geen kritische depositiewaardes vastgesteld
waardoor toetsing hiervan niet mogelijk is.
Middels het verspreidingsmodel AAgro-Stacks is de depositie van ammoniak in de
omgeving bepaald. Onderstaande tabel geeft een weergave van de depositie van
ammoniak. De invoergegevens hiervan zijn als bijlage aan de MER toegevoegd .
Beschermd natuurgebied

Depositie
mollha/jr

Sarsven en De Banen
De Moost

1,38
18,07

Heykersbroek

4,81

Weerenbroek

3,23

Tabe/10: ammoniakdepositie beschermde natuurgebieden

Natura 2000-gebied Sarsven en De Banen
V~~r

het gebied Sarsven en De Banen zijn instandhoudingsdoelstellingen vastgesteld

waarbij de maatregelen zijn weergegeven die nodig zijn voor het behoud of herstel van
natuurlijke habitats en populaties van wilde dier- en plantensoorten in een gunstige staat
van instandhouding. Sarsven en de Banen is een belangrijk gebied voor het habitattype
(zeer) zwakgebufferde vennen en kranswierwateren , daarnaast draagt de populatie
drijvende waterweegbree in Sarsven en de Banen in belangrijke mate bij aan de populatie
in Nederland

60

Milieueffectrapportage
Hunnissenstraat ongenummerd te Ell

De instandhoudingdoelsteliingen zijn in onderstaande tabel samengevat.
Habitattypen

Doelstelling
oppervlakte

Doelstelling
kwaliteit

H3110 Zeer zwakgebufferde vennen

>

=

H3130 Zwakgebufferde vennen

>

=

H3140 Kranswierwateren

=

=

Soorten

Doelstelling
leefgebied

H 1831 Drijvende waterweegbree

Doelstelling
populatie

=

=

=- behoud van oppervlakte / kwaliteit

> - uitbreiding oppervlakte / verbetering kwaliteit

Tabel11 : instandhoudingdoelstellingen

V~~r

de Naura-2000 gebieden zijn kritische depositie waardes vastgesteld . Met de term

'kritische depositie wordt bedoeld : de grens waarboven de kwaliteit van het
natuurdoeltype significant wordt aangetast als gevolg van de verzurende en/of
vermestende invloed van de atmosferische stikstofdepositie.
Wanneer na oprichting van een bedrijf, het bedrijf een depositie op het Natura 2000gebied veroorzaakt die gelijk is aan of kleiner dan 5% van de meest kritische
depositiewaarde van dat gebied, kan de vergunning vanuit het oogpunt van
ammoniakdepositie worden verleend.

39

De ammoniakdepositie van 1,38 mollha/jr voldoet ruimschoots aan de kritische
depositiewaarde van 59 ,65 (1193 * 5%).
De oprichting van het bedrijf aan de Hunnissenstraat heeft geen effect op:
Oppervlakteverlies: het bedrijf wordt op circa 4800 meter opgericht van het
gebied Sarsven en De Banen
Verontreiniging: binnen de inrichting worden geen of in zeer lage
concentraties stoffen geemitteerd die onder natuurlijke omstandigheden
voorkomen.
Verstoring door mensen: daar de inrichting op ruime afstand van het
gebied Sarsven en de Banen wordt opgericht is er geen sprake van
verstoring door oprichting van het bedrijf.
Mechanische effecten: het gebied Sarsven en de Banen is dusdanig ver
gesitueerd van het bedrijf aan de Hunnissenstraat dat het geen hinder zal
ondervinden van mechanische effecten vanuit de inrichting aan de
Hunnissenstraat.
39

Kamerbrief: Aanbiedingsbrief toetsingskader ammoniak en Natura 2000

61

Milieueffectrapportage
Hunnissenstraat ongenummerd te Ell

Verdroging: het hemelwater binnen de inrichting aan de Hunnissenstraat
zal worden opgevangen en middels een infiltratiebassin in de bodem
worden ge"fnfiltreerd. Op deze manier wordt het water binnen het gebied
gehouden.
Geluid: de inrichting aan de Hunnissenstraat ligt op dusdanige afstand van
het gebied Sarsven en de Banen zodat de geluidsemissie vanuit het bedrijf
geen invloed zal hebben.
De oprichting van het bedrijf aan de Hunnissenstraat zal enige invloed kunnen hebben op
verzuring en vermesting binnen het gebied:
Verzuring: vanuit de inrichting komt ammoniak vrij welke kan leiden tot het
zuurder worden van de lucht. Deze invloed is echter minimaal omdat, zoals
eerder genoemd, het bedrijf op circa 4800 meter is gelegen van het Natura
2000-gebied. De ammoniakdepositie binnen het gebied bedraagt 1,63 mol
per hectare per jaar. Oit blijft ruim binnen de 5% van de kritische
depositiewaarde. Uit onderzoek is gebleken dat door gebruikmaking van de
grens van 5% geen nadelige gevolgen voor de natuur optreden 40 ;
Vermesting: enkel via de lucht is het mogelijk dat vanuit de inrichting aan
de Hunnissenstraat meststoffen terecht komen in het gebied. Zoals
bovenstaand beschreven zal dit minimaal zijn en zal dit geen significante
bijdrage leveren aan de totale ammoniakdepositie op het gebied Sarsven
en de Banen. Vanuit de inrichting zullen via het oppervlaktewater geen
meststoffen worden aangevoerd binnen het gebied.
Geconcludeerd kan worden vanwege de afstand tussen de planlocatie en het Natura
2000-gebied dat nieuwvestiging geen significant effect zal hebben op de natuur.
EHS-gebieden

Het toetsingskader ammoniak voor agrarische bedrijven geeft de kritische
depositiewaarde aan per habitatgebied. De Maria- en Deurnese Peellaat de minste
ammoniakdepositie toe van de Natura-2000 gebieden, waarbij geen significante
schadelijke effecten op de natuurdoeltype ontstaat.

V~~r

dit gebied wordt een meest

kritische depositie gehanteerd van 400 mol N/ha/jaar.
De ammoniakdepositie op natuurgebieden de Moost, Heykersbroek en de Weerenbroek
hebben respectievelijk een waarde van 18,07,4,81 en 3,23. Voor de EHS gebieden is
geen toetsingskader vastgesteld. Voor de Natura-2000 gebieden is wei onderzocht bij
welke ammoniakdepositie een significant risico ontstaat van negatieve effecten op de
voorkomende of gewenste natuurdoeltype.

40

Onderbouwing significant effect depositie op natuurgebieden, Alterra, Wageningen, 2006
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De ammoniakdepositie op de EHS-gebieden voldoen aan de drempelwaarde van 5% van
de kritische depositiewaarde van 400 mol N/ha/jaar.
Aangezien de Natura 2000 gebieden het strengst worden beschermd van aile
natuurgebieden kan geconcludeerd worden dat nieuwvestiging geen significant effect zal
hebben op de EHS-gebieden.
Soortenbescherming
Op grond van de Flora- en faunawet is in paragraaf 4.1.2 de beschermende soorten
vogels en planten in kaart gebracht die rondom de planlocatie aangetroffen zijn.
Op grond van artikel 11 van de Flora- en faunawet is het verboden nesten, holen of
andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen te beschadigen, te vernielen, uit te
halen, weg te nemen of te verstoren.
Indien met betrekking tot vogels zich broedgevallen voordoen in het plangebied, dient een
rustzone rondom het broedgeval aangehouden te worden om te voorkomen, dat nesten
worden verstoord of vernietigd. Binnen de rustzone mogen geen werkzaamheden worden
uitgevoerd. Voor zangvogels geldt een rustzone van minimaal 20 meter, voor broedvogels
van open vlaktes (weidel en akkervogels) en roofvogels geldt een rustzone van minimaal
50 meter. Indien deze voorzorgsmaatregelen in acht genomen worden vindt geen
overtreding van verbodsbepalingen plaats en is derhalve een ontheffing niet nodig.

8roedvoge/s
De gele kwikstaart, kneu en veldleeuwerik zijn beschermde inheemse diersoorten als
bedoeld in artikel 4, lid 1, onder b, van de Flora- en faunawet. De broedvogels zijn enkel
in de omgeving van de planlocatie aangetroffen en niet op de locatie waar de
bouwwerkzaamheden zullen worden verricht.
De gele kwikstaart wordt vaak aangetroffen in de nabijheid van grazend vee en bouwt het
nest bij voorkeur goed verstopt in vochtig grasland.
De kneu leeft doorgaans in relatief open terrein met veel struikgewas en kruiden.
De veldleeuwerik komt met name voor in een open landschap met name in duinen, heide
en weilanden.
Naar verwachting zullen zich geen broedgevallen van de gele kwikstaart, kneu en
veldleeuwerik voordoen op de planlocatie, daar de grond normaliter in gebruik is als
landbouwgrond en deze gedurende het jaar bewerkt wordt.
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Watervogels

In de nabijheid van de bedrijfslocatie is het kanaal Wessem-Nederweert gelegen. Het lijkt
aannemelijk dat de watervogels zich voornamelijk in de omgeving van dit kanaal
bevinden.
Plan ten

Op de planlocatie zijn geen beschermde soorten planten aangetroffen.

Mitigerende maatregelen
Op grond van de beschikbare ecologische informatie is de volgende mitigerende
maatregel te nemen waardoor de relevante effecten niet van toepassing zijn en geen
belemmering vormen voor de uitvoer van het project.
Rondom het bedrijf zullen houtsingels worden aangebracht. Een en ander wordt
beschreven in het beplantingsplan. Hierin is tevens een beheerplan opgenomen. In
houtsingels en hagen kunnen veel plantensoorten een plek vinden zoals look-zonderlook, dagkoekoeksbloem en vingerhoedskruid. Vlinders vinden er voedsel en zetten
eieren af op waardplanten. Ook voor andere insecten is er voedsel, beschutting en
voortplantingsmogelijkheden. Verder nestelen er vogels, en vinden trekvogels er voedsel.
De keuze van het plantsoen zal zondanig zijn dat grondverbetering middels bemesting in
principe niet noodzakelijk is.

Directe ammoniakschade
Naast schade aan natuurgebieden en bos kan ammoniak tevens schadelijk zijn voor
andere soorten, waaronder agrarische gewassen. De directe schade door ammoniak op
gewassen dient te worden beoordeeld op basis van het rapport "stallen en planten". Hierin
is opgenomen dat een afstand van 50 meter van de gevel tot de coniferen aangehouden
moet worden, 25 meter v~~r tuinbouwgewassen en 0 meter voor akkerbouwgewassen en
grasland.
In de omgeving van de planlocatie worden bessen geteeld, de locatie van de stallen zijn
op meer dan 25 meter gelegen van de bessenteelt. Op circa 130 meter van de planlocatie
zijn kassen aanwezig, vanwege de afstand kan ook hier geconcludeerd worden dat
beschadiging van de kasgewassen is uitgesloten.

6.1.2

Geur
Geurbelasting
Uit een onderzoek, Geuremissie uit de veehouderij II (IMAG-rapport 2002-09) is gebleken
dat NH 3-emissiereducerende stalsystemen als totale groep gemiddeld gezien een lagere
geuremissie hebben dan conventionele systemen in een aantal diercategorieen. Echter
factoren als voertype, bedrijfshygiene, specifieke luchtstromingspatronen in de stal, en de
dieractiviteiten, hebben een grote invloed op de geuremissie uit stallen.
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Bij het voorkeursalternatief worden de vleesvarkens gehuisvest in een drietal stallen die
worden voorzien van een centraal luchtkanaal dat wordt aangesloten op een
gecombineerd luchtwassysteem met een geurreductie van 70%.
Daarnaast kan door het toepassen van een centraal luchtkanaal het emissiepunt zodanig
worden geplaatst dat geurgevoelige objecten in de omgeving zo min mogelijk worden
belast.
De emissiepunten c.q. luchtwassers worden geplaatst in het midden van de stallen , dit om
voldoende afstand te creeren tussen de inrichting en de geurgevoelige objecten. Per stal
worden 2 gecombineerde luchtwassystemen geplaatst.
In figuur 31 is de ligging van de geurgevoelige objecten gesitueerd . De stippellijn geeft de
grens weer van het uitbreidingsplan Steenenbampt van de gemeente Ell.
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Figuur 31: geurgevoe/ige objecten

Middels een verspreidingsmodel is de toekomstige geurbelasting van de planlocatie op de
omliggende woningen bepaald. Onderstaande tabel geeft de geurbelasting weer op de
geurgevoelige objecten. De invoergegevens hiervan zijn als bijlage toegevoegd aan het
MER.
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Adres geurgevoelig object

Geurbelasting

Geurnorm

Uitbreiding Ell

6,00

0,99

Uitbreiding Ell

6,00

1,39

Uitbreiding Ell

6,00

1,66

Uitbreiding Ell

6,00

1,85

14,00

12,63

Hunnissenstraat 5

14,00

13,78

Hunnissenstraat 3

14,00

2,26

Hunnissenstraat 4

14,00

2,82

Hunnissenstraat 2a

14,00

2,19

Koelstraat 2

14,00

2,48

Koelstraat 3

14,00

3,64

Koelstraat 3a

14,00

4,03

Koelstraat 4

14,00

Koelstraat 4a

14,00

1,00
2,20

Hunnissenstraat 7

14,00

5,29

Hunnissenstraat 5a

Tabel12: geurbelasting geurgevoe/ige objecten

Geurbelasting omgevingstoets
De gemeente Leudal heeft een quickscan uitgevoerd voor het hele grondgebied om te
onderzoeken of de Wgv belemmeringen geeft bij de ontwikkeling van veehouderijen in
relatie tot uitbreidingsgebieden in dorpskernen, recreatie, leefklimaat etc.
De cumulatieve geurbelasting is berekend met V-stacks gebied welke door het VROM is
gepubliceerd. De resultaten van de omgevingstoets zijn toegevoegd in de bijlage.
In de gebiedsvisie wordt onderzocht of de nieuwe wet knelpunten oplevert voor de
ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente en de duurzame ontwikkeling van de
veehouderijsector. Een goed leefklimaat voor de burgers moet daarbij worden
gegarandeerd. Voor de beoordeling van het leefklimaat kan gebruik worden gemaakt van
de milieukwaliteitscriteria volgens het RIVM.
Voor geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom wordt gestreefd naar een zeer
goed tot goed leefklimaat. Voor geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom moet
een redelijk goed leefklimaat zijn gegarandeerd.
In de kernen is sprake van een goed tot zeer goed leefklimaat uitgaande van de
geurbeleving . Ook voor buitengebied is sprake van een accept abel geurhinderniveau.
Op 18 november 2007 is de Verordening geurhinder en veehouderij 2007 vastgesteld
door de gemeenteraad van de gemeente Leudal. In deze verordening is de geurnorm op
de kern Ell inclusief het uitbreidingsplan Steenenbampt van 6 OU/m 3 opgenomen. Voor
het buitengebied blijft de geurnorm van 14 OU/m 3 van kracht.
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De oprichting van het bedrijf aan de Hunnissenstraat zal geen belemmering geven voor
van het uitbreidingsplan 8teenenbamt van de gemeente Ell. Het bedrijf voldoet aan de
3

geurnormen van 6 en 14 OU/m op geurgevoelige objecten binnen en buiten de
bebouwde kom. Daarnaast voldoet het bedrijf aan een geurreductie van 70% en een
ammoniakreductie van 85% waardoor wordt voldaan aan »BBT (veel strenger dan BBT) .
Naast de aanwezige dieren op het bedrijf dragen de onderstaande factoren tevens bij aan
de geurbelasting:
•

opslag mest;

•

opslag en voer;

•

mestbe- en verwerkingsinstallatie (zie paragraaf 7.7.3).

Opslag mest
De mest wordt opgeslagen in kelders onder de stallen. De mest wordt met regelmaat naar
de silo's gepompt waar het vergistingsproces plaatsvindt. Uit een onderzoek van Novem 41
is gebleken dat als gevolg van verkleining van de verblijftijd van de mest de geuremissie
afneemt.

Mengvoer
Het mengvoer wordt aangeleverd middels vrachtwagens waarna deze in een bulksilo
wordt geblazen . Het mengvoer wordt opgeslagen in polyester silo's. Enkel bij het lossen
van de droge producten komen geurcomponenten vrij, dit is maximaal 40 m3
verdrijvingslucht per te lossen vrachtwagen.

Piekmomenten en -niveaus geurhinder
Onderstaand wordt een overzicht gegeven van piekmomenten en -niveaus die per etmaal
kunnen optreden.
• Aanleveren voer
Zoals beschreven kan het lossen van mengvoer tot een piekmoment van geurhinder
leiden. Bij het lossen komt namelijk verdringingslucht vrij en dus geur.
• Voeren vleesvarkens
Twee maal per dag worden de vleesvarkens gevoerd met mengvoer. Verspreid over
de dag worden de verschillende afdelingen gevoerd . De ventilatielucht wordt
behandeld met een gecombineerd luchtwassysteem wat de emissie van geur
reduceert.
• Aanvoer mest externe bedrijven en afvoeren effluent
Het lossen van mest en laden van effluent kan leiden tot een piekmoment van
geurhinder door het vrijkomen van verdringingslucht.

41

Onderzoek naar de geuremissie bij (gebruik van) vergiste mest en onvergiste mest, rapportnummer 2021-

02-22-03-004, Novem, september 2003
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6.1.3

Fijn stof
Onderstaande tabel geeft de resultaten weer van de fijn stof berekening. Hierbij worden
de maximale concentraties en het aantal overschrijdingen van de grenswaarde op de
terreingrens weergegeven.

totaal [lJg/m 3 ]

huidige
situatie
(jaar 2006)

gewenste
situatie
(jaar 2008)

gewenste
situatie (jaar
2010)

gewenste
situatie (jaar
2020)

27,0

25,26

23,80

21,51

0,49

0,49

0,49

17

14

8

Bronbijdrage

[lJg/m

3

]

overschrijdingen
grenswaarde [-]

Tabel13: jaargemiddelde fijn stof concentratie en overschrijdingen grenswaarde inrichting
voorkeursaltematief

Het jaargemiddelde concentratienorm voor fijn stof wordt bij het voorkeursalternatief niet
overschreden evenals het aantal overschrijdingen van de grenswaarde.
Voor een verdere beschrijving van fijn stof vanuit de inrichting wordt verwezen naar de
rapportage Wet luchtkwaliteit wat als bijlage is toegevoegd aan het MER.

6.2

Energie
Het energieverbruik zal 333.473 kWh bedragen. De elektriciteit die vrijkomt bij de WKK zal
onder andere worden ingezet ten behoeve van de inrichting.
Onderstaand worden de energiebesparende maatregelen weergegeven die worden
toegepast in de inrichting .

Verlichting
In de inrichting zal hoogfrequente verlichting met spiegeloptiekarmaturen worden
toegepast. De lichtopbrengst per armatuur (Iichtbak) kan met spiegeloptiekarmaturen
verbeterd worden. De armaturen zorgen voor een andere lichtverdeling.

Isolatie
Door isolatie wordt in koude perioden het warmteverlies beperkt zodat bespaard wordt op
verwarmingsenergie. Het gehele gebouw, dak/plafondisolatie en (spouw)muur isolatie,
wordt dan ook ge'lsoleerd . Door isolatie wordt bovendien in warme perioden de
warmteopname door met name zoninstraling gereduceerd, waardoor bespaard kan
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worden op energie benodigd voor ventilatie. Naast isolatie van dak, plafond en muur
zullen oak de aanwezige verwarmingsleidingen worden ge'lsoleerd waardoor de warmteuitstraling naar de omgeving wordt beperkt.
Ventilatie
De stallen worden geventileerd am ongewenste schadelijke gassen te verwijderen en
zodoende de luchtkwaliteit op een goed niveau te houden. Ais de ruimtetemperatuur
hager wordt dan de gewenste temperatuur kan er meer geventileerd worden am
overtollige warmte

at te voeren.

In de stallen zal gebruik gemaakt worden van een centraal afzuigsysteem. De lucht uit de
stal(len) gaat daarbij via meetsmoor units naar het afzuigkanaal. Op een centraal punt
wordt de lucht via een of meerdere ventilatoren uit dit kanaal afgevoerd naar buiten. Door
de zuigkracht van de ventilatoren heerst onderdruk in het afzuigkanaal en de stal(len).
Door de onderdruk in het afzuigkanaal wordt continu lucht uit aile stal(len) aangezogen.
De lucht kan door deze onderdruk niet op een andere wijze de stal(len) verlaten.
Daarnaast kan de lucht de afzuigkanalen aileen verlaten via de centraal opgestelde
ventilatoren.
De meetsmoorunits meten de luchtverplaatsing. Door een procescomputer wordt deze
waarde vergeleken met de berekende waarde. Indien nodig stelt deze procescomputer de
luchtverplaatsing bij door het vergroten of verkleinen van de doorstroomopening in de
meetsmoor unit.
Door gebruik te maken van een centraal afzuigsysteem en frequentieregelaars is de
energiebesparing 60% op het elektriciteitsgebruik voor de ventilatie van de stallen
(Informatieblad Veehouderijen, Infomil).
De stallen zullen voorzien worden van ondergrondse luchtinlaat. De lucht koelt in de
zomer enkele graden af en in de winter warmt deze enkele graden op. Een
energiebesparing van 25% levert dit op.
Ventilatoren luchtwassystemen
De ventilatoren zullen voor de luchtwassers worden geplaatst waardoor het drukverschil
kleiner wordt en minder energie wordt verbruikt.
Good housekeeping
Tevens zal "good housekeeping" zorgen voor energiebesparing. Een juiste afstelling van
klimaatapparatuur is van belang voor het juiste binnenklimaat. Om energie te besparen
wordt rekening gehouden bij de afstelling van de klimaatapparatuur met de navolgende
aandachtspunten:
•

instellingen klimaatcomputer: deze zijn van grate invloed op energieverbruik voor
ventilatie en verwarming.
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•

locatie plaatsing temperatuurvoelers: klimaatcomputers worden geregeld op basis
van temperatuurvoelers in de verschillende ruimten.

Daarnaast zal energie bespaard worden door regelmatig onderhoud, reiniging en ijken
van apparatuur.

6.3

Geluid
In het kader van de Wet milieubeheer is een onderzoek uitgevoerd naar de toekomstige
geluidsuitstraling ten gevolge van de geluidsrelevante activiteiten op het bedrijfsterrein.
Uit dit onderzoek is gebleken dat ten aanzien van het aspect geluid wordt voldaan aan
aile grenswaarden.
Het akoestisch onderzoek is als bijlage aan de MER toegevoegd.
Aangezien de geluidemmissie van de door de inrichting aanwezige geluidsbronnen is
gebaseerd op de huidige stand der techniek, kan worden gesteld, dat het redelijkerwijs
niet mogelijk is de geluidsuitstraling van deze bronnen te verminderen.
Met name door de aanwezigheid van luchtwassers, waarbij de ventilatoren in goed
ge·isoleerde ruimten zijn geplaatst, zal de geluidsuitstraling via deze emissiepunten
geluidsgedempt plaatsvinden.

6.4

Bodem en (grondlwater

6.4.1 Bodem en grondwater
Door de bouw van de stallen worden de mogelijke effecten naar bodem en grondwater
gevormd door mest en urine van de dieren. In een te verlenen milieu- en bouwvergunning
zullen voorschriften gesteld worden aan de uitvoering van de stallen, zodat optimale
bescherming naar het milieu zal worden gewaarborgd . De op te richten mestbassins
zullen voldoen aan de door het Ministerie van VROM uitgegeven publicatie
"bouwtechnische richtlijnen mestbassins", waardoor oak hier optimale bescherming naar
het milieu gewaarborgd blijft. De stallen worden voorzien van vloeistofkerende vloeren en
wanden .
De factoren die kunnen bijdragen tot emissies naar de bod em zijn mest, spuiwater, zuur,
olie en afvalwater. Om dit tot een minimum te beperken worden aile nieuwe putten
gerealiseerd van beton met een betonkwaliteit conform de bouwtechnische richtlijnen
mestbassins en zijn oliehoudende producten opgeslagen in gecertificeerde lekbakken.
Het zuur wordt opgeslagen in vaten waarbij rekening wordt gehouden met de PGS 15 en
P-blad 134.4. In deze richtlijnen wordt omgeschreven hoe am te gaan met opslag van
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verpakte gevaarlijke stoffen met betrekking tot brand-, arbeids- en milieuveiligheid .
Het spuiwater wordt opgeslagen in speciaal hiervoor bestemde polyester tanks welke
bestand zijn tegen de invloed van spuiwater. De tank wordt geplaatst in een
vloeistofkerende lekbak.
Op het perceel waar de nieuw te bouwen stall en worden opgericht is reeds een
bodemonderzoek uitgevoerd. Uit de resultaten van dit onderzoek is gebleken dat de
milieuhygienische conditie van de bodem geen belemmering vormt voor de
bestemmingswijziging en de voorgenomen nieuwbouw. De rapportage van het
bodemonderzoek is als bijlage toegevoegd aan het MER.
Tevens is in het kader van NRB een bodemrisicochecklist ingevuld . Deze is als bijlage
toegevoegd bij de aanvraag vergunning Wet milieubeheer.
6.4.2

Hemelwater
Het hemelwater (totaal oppervlak daken en verhardingen: ca. 26.000 m2) zal binnen de
planlocatie in de bodem worden ge'infiltreerd middels infiltratievoorzieningen en middels
een buffer vertraagd worden geloosd op het oppervlaktewater.
Sinds november 2003 is de watertoets verplicht bij ruimtelijke plannen. Ook bij de
planvorming voor de vestiging van het bedrijf van Firma Van Rooij heeft de watertoets
plaatsgevonden. De resultaten van de watertoets zijn verwoord in een waterparagraaf, die
als bijlage aan het MER is opgenomen. Voor een verdere toelichting wordt daarom naar
deze bijlage verwezen. In deze waterparagraaf wordt onder andere beschreven wat de
locatie en het ruimtebeslag van de infiltratievoorziening en buffer is.

6.5

Afvalwater
Spuiwater afkomstig van de luchtwasser wordt binnen het bedrijf opgeslagen in een
aparte opvangput. Het spuiwater wordt afgevoerd van het bedrijf door een daartoe
gecertificeerd bedrijf.
Afvalwater wat vrijkomt van schoonspuiten vrachtwagens en de afdelingen waar de
vleesvarkens worden gehuisvest wordt geloosd in de mestputten en wordt gezien als
dierlijke mest.
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6.6

Mestvergistingsinstallatie

6.6.1

Bodem
De volgende procesonderdelen zijn voor bodemrisico's van belang :
•

de opslag van drijfmest;

•

de opslag van drijfmest in de mestvergister;

•

de warmtekrachtinstallatie;

•

de opslag van minerale alien (voorraard en afvalstoffen);

•

de opslag van het co-substraat;

•

opslag van het digestaat;

•

leidingen.

Om een verwaarloosbaar bodemrisico te waarborgen is de navolgende regelgeving van
toepassing:

Vooropslag en tussenopslag van drijfmest.
In het geval van vooropslag, eventuele tussenopslag en naopslag wordt de mest niet "beof verwerkt, behoudens mengen of roeren" en kan het Besluit mestbassins milieubeheer
van toepassing zijn. Uit een door de installateur van het bassin verstrekte verklaring moet
blijken dat het geleverde bassin voldoet aan de Richtlijnen Mestbassins 1992.

Mestvergister
Het bassin van de mestvergister valt niet onder Besluit mestbassin milieubeheer omdat er
sprake is van geforceerde vergisting. Er bestaat geen speciale regelgeving voor de
constructie van bassins van mestvergisters. De mestvergister wordt op dusdanige wijze
opgebouwd dat deze voldoet aan de Richtlijnen Mestbassins 1992. De silo's zullen
worden gemaakt van beton dat bestand is tegen de inwerking van de vergiste mest en de
daarbij vrijkomende gassen en stoffen.

Opslag co-substraat
De opslag van steekvaste co-substraten vindt plaats op een opslagplaat uitgevoerd in
beton welke voorzien is van een opstaande rand en zal worden afgedekt middels folie. Er
worden opslagplaten in en buiten de loads gecreeerd. Hiermee wordt voorkomen dat
uitzakkend vocht en verontreinigd regenwater op of in de bodem terechtkomt. Het
vrijkomend vocht (percolaat) wordt door middel van een gesloten riolering afgevoerd naar
een opslagvoorziening en kan worden toegevoegd aan het vergistingsproces. Daarnaast
kunnen er bijproducten worden opgeslagen in daarvoor bestemde silo's.
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Opslag van olien
Olie zal worden opgeslagen boven een lekbak en onder de warmtekrachtinstallatie zal
een lekbak worden geplaatst

Afvalwater
Bij het co-vergistingsproces komt geen bedrijfsafvalwater vrij dat wordt geloosd op het
riool of het oppervlaktewater.

6.6.2

Lucht
De procesonderdelen waarin biogas aanwezig is, dienen gesloten te zijn uitgevoerd. Dit
geldt voor de vooropslag, de mestvergister, de biogasopslag, de warmtekrachtinstallatie,
de naopslag en de overige onderdelen van het systeem (Ieidingnetwerk,
besturingsinstallatie). Omdat de installatie gesloten is zal bij een normale bedrijfsvoering
geen ammoniak of geuremissie plaatsvinden.
Onderstaand wordt per procesonderdeel een overzicht gegeven van de mogelijk emissies
van stoffen naar de lucht4243 .

Op- en overslag co-substraat
De co-substraten zullen middels een vijzel door de wand van de vergister tot onder het
niveau van de mest worden ingebracht.

Scheiden mest
De scheiding vindt plaats in een gesloten apparaat, te weten een decanteercentrifuge. De
emissie is naar verwachting gering.

Nitrificatie/denitrificatie dunne fractie mest en digestaat
Stikstofcomponenten worden omgezet in het onschadelijke stikstofgas. In hoeverre
daarnaast nog andere stiksofverbindingen gevormd worden zoals N20 en NH3 is niet
bekend. Uit onderzoek is gebleken dat de emissie van NH3 erg laag is wat onder andere
te verklaren is door een natuurlijke verzuring van het actief slib systeem.

Orogen dikke fractie digestaat
Gasvormige emissies ontstaan bij het drogen van de dikke fractie. Bij onderhavige
inrichting is sprake van indirecte droging en indamping. Na condensatie van de
waterdamp resteert slechts een gering hoeveelheid (sterk geconcentreerde) leklucht.
Deze lucht zal als verbrandingslucht worden gebruikt bij de WKK.

42 BBT-studie mestverwerking, Vito
43

Handreiking (co)vergisting van mest, Infomil, april 2005
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Vergisting mest en co-substraten
Zwavelwaterstof
In de installatie zal het zwavelwaterstof via biologische ontzwaveling worden verwijderd .
Door middel van bacterien van de biogashouder wordt het zwavelwaterstof omgezet in
elementair zwavel en water. Met een geringe luchtinjectie in de biogashouder is het
mogelijk om tot 95% van de zwavelwaterstof te verwijderen .
Zwaveloxiden
De concentratie zwaveloxiden hangt direct sam en met de hoeveelheid zwavelwaterstof in
het biogas. In de bijzondere regeling van de NeR is aangegeven dat de concentratie van
zwaveloxiden bij mestverwerkende inrichtingen niet meer mag bedragen dan 35 mg/m3
voor continue processen, aanbevolen als de ongereinigde grensmassastroom 2 kg/uur of
meer bedraagt. Deze grensmassastroom wordt niet gehaald. Derhalve kan de toetsing
voor zwaveloxiden aan de algemene NeR emissie-eis achterwege blijven.
Ammoniak
Ammoniak wordt in het biogas vrijwel volledig omgezet in stikstofoxiden De emissie van
stikstofoxiden worden geregeld in het Bees-B.
Stof
Mestvergisting vindt plaats in een waterige omgeving. Derhalve bevat het biogas geen
stof.
VOS (vluchtige organische stoffen)
Vluchtige organische stoffen worden niet of nauwelijks gevonden in het
biogasproductieproces. Eventuele sporen van

vas in het biogas zullen grotendeels

worden verbrand in de gasmotor.
Uit de rapportage van ECN 44 over de effecten van biobrandstoffen op fijn stof in de
buitenlucht blijkt tevens dat de emissie van bovengenoemde stoffen bij gasmotoren nihil
is.
Methaan
Zoals beschreven wordt bij de mestvergistinginstallatie een fakkel toegepast met als doel
het verbranden van biogas als dit niet gebruikt kan worden in de energie-installatie.
Ten opzichte van het milieu heeft dit de volgende voordelen:
•

ongewenste methaanemissies worden vermeden door het verbranden van biogas.
Methaan is een sterk broeikasgas;

44

De Wilde, et al. Effect biobrandstaffen ap fijn staf in de buitenlucht. Juni 2006, ECN .
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•

geuroverlast door biogas wordt vermeden .

Warmtekrachtkoppeling
Stikstofoxiden (NOx)

Het besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer B (Bees-B) stelt eisen aan de
uitstoot van stikstofoxiden van warmtekrachtinstallaties werken met een zuigmotor
gestookt op gasvormige brandstoffen zoals biogas. De hoogte van de opgelegde norm
hangt af van het asvermogen van de zuigermotor, en het jaar waarop de zuigermotor in
de inrichting geplaatst is.
In de tabel14 worden de resultaten van de N0 2 berekeningen weergegeven. Hierbij
worden de maxima Ie concentraties en het aantal overschrijdingen van de grenswaarde
weergegeven.

totaal [jJg/m3]
overschrijdingen

huidige

gewenste

gewenste

gewenste

situatie

situatie

situatie (jaar

situatie (jaar

(jaar 2005)

(jaar 2007)

2010)

2020)

25,0

25,5

24,1

20 ,1

0

0

0

grenswaarde [-)

Tabel14: jaargemiddelde stikstofdioxide concentratie en overschrijdingen grenswaarde

Koolmonoxiden

Bij een goed afgestelde gasmotor op biogas komen minimale hoeveelheden
koolmonoxide vrij. Grotere hoeveelheden komen aileen vrij bij een onvolledige
verbranding . Uitgaande van een juiste afstelling van de gasmotor wordt een optimale
verbrandingsverhouding tussen biogas en lucht bewerkstelligd en kan een goed
verbrandingsproces worden gegarandeerd.

6.6.3 Geur
De geursituatie rond een veehouderij zonder mestvergisting wordt bepaald door de stallen
en vooropslag , de na-opslag en overslag en transport. Voor deze procesonderdelen geldt
dat mestvergisting tot een verlaagde geuremissie zalleiden . Aangezien verder de extra
procesonderdelen (mestvergisting en biogasbenutting) geen significante bijdrage aan de
geursituatie geven. Mestvergisting op inrichtingsniveau leidt tot een lagere geuremissie
ten opzichte van dezelfde inrichting zonder mestvergisting.
Ook bij covergisting zal de geursituatie significant beter zijn dan in de situatie zonder
mestvergisting.
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Stallen/vooropslag
Dagelijks zal mest vanuit de stallen worden overgepompt naar de vergister. Dit betekent
dat de gemiddelde verblijftijd van de mest in de kelders als gevolg van vergisting drastisch
afneemt en dat de mest in de mestkelder relatief vers is.
Voor de geuremissie geldt dat na menging van feces en urine de geuremissie in eerste
instantie (gedurende een paar dagen) afneemt. Vervolgens neemt de geuremissie als
gevolg van anaerobe afbraakprocessen in de mengmest weer toe. Een snelle afvoer van
mengmest uit de stallen voorkomt deze anaerobe afbraakprocessen in de stallen en
derhalve de bijbehorende geurproductie.
V~~r

de te co-vergisten materialen zal de vooropslag worden uitgebreid met

opslagfaciliteiten voor deze materialen. In potentie betreft het hier een nieuwe geurbron,
aangezien het om organisch (en dus bederfelijk) materiaal gaat. Ook handelingen zoals
verpompen en verplaatsen kunnen tot geuremissie leiden.
De geuremissie van het materiaal kan naar verwachting tot een verwaarloosbaar niveau
worden verminderd, met de volgende "good housekeeping" maatregelen:
•

aileen verse materialen toepassen;

•

opslag tot een minimum beperken, zodat een lading zo snel mogelijk geheel in de
vergistingsinstallatie is gebracht;

•

adequate afdekking;

•

aantal handeling tot een minimum beperken.

Mestvergisting
Vergisten is het anaeroob afbreken van organisch materiaal door bacterien. Hierbij
ontstaat biogas, een gasmengsel dat voor 60-65% bestaat uit methaan en voor 35-40%
uit CO 2 . Het bevat verder kleine fracties aan componenten als H2S en NH3 en een
verzadigd hoeveelheid water.
De vergister bestaat uit een mestsilo waaraan ten opzichte van een normale mestsilo
enkele aanpassen zijn gemaakt. Zo is de silo extra ge'isoleerd om het warmteverlies
vanuit de silo te beperken. Daarnaast zijn extra maatregelen genom en om de vergister
gasdicht te maken (onder andere voorkomen van werkverliezen en ademverliezen) .
Lekkage van biogas is ongewenst, want het leidt tot verlies aan rendement van de
installatie.
De mestvergistingsinstallatie draagt niet bij aan de totale geuremissie van de inrichting.

Biogasbenutting
Het gevormde biogas wordt opgeslagen in een gaszak. Deze gaszak bevindt zich in de
vergister en is gasdicht waardoor er geen biogas naar de omgeving kan ontsnappen .
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Het biogas wordt verbrand in een gasmotor waardoor in het biogas aanwezige
componenten die tot geur kunnen leiden (H 2S en organische vetzuren) worden verbrand .
Het rendement voor geurverwijdering bij deze verbranding bedraagt circa 99%. Dit
betekent dat de geuremissie van de in de uitlaat van de gasmotor aanwezige gassen nihil
zal zijn.
Scheiden dikke en dunne fractie digestaat
Middels een decanteercentrifuge wordt de dikke fractie van de dunne fractie gescheiden.
Dit proces vindt in een gesloten systeem plaats, er zal dus geen sprake zijn van emissie
van geur.
Orogen dikke fractie digestaat
Het drogen vindt plaats in een gesloten systeem. De uitlaatlucht kan echter
geurcomponenten bevatten. Deze lucht zal als verbrandingslucht worden gebruikt bij de
WKK.
Opslag gedroogde dikke fractie digestaat
De dikke fractie zal in de loods worden opgeslagen alvorens van het bedrijf wordt
afgevoerd. Deze ruimte zal worden afgezogen en de lucht zal worden gebruikt voor de
verbranding van het biogas in de motor. De WKK-installatie zal de geurcomponenten
vanuit deze installatie met 99%45 doen afnemen.
Opslag effluent nitrificatie/denitrificatie
De opslagsilo voor het waterig effluent heeft geen geur. Door het zeer laag stikstofgehalte
in het effluent zal de emissie van geur uit deze opslagsilo ook dienovereenkomstig laag
zijn.

6.7

Risico's van ongevallen en abnormale omstandigheden

6.7.1

Vleesvarkensbedri jf
Gebruikte technologieen
Het grootste risico voor een varkenshouderij is het uitvallen van de stroom . Hierdoor
zullen de ventilatoren stilvallen waardoor onvoldoende luchtverversing bij de dieren
plaatsvindt. Sterfte zou het gevolg kunnen zijn. Om de gevolgen van stroomuitval zoveel
mogelijk te kunnen beperken zijn stallen op het bedrijf voorzien van een
alarmeringssysteem dat initiatiefnemers waarschuwt bij het wegvallen van netspanning of
bij het uitvallen van een of meerdere ventilatoren. Tevens zal een noodstroom aggregaat
in werking treden op momenten van stroomuitval.
45

TNO , 1993, Afgashandeling bij centrale mestopslag, leM-rapport 1
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Bedrijfsvorm

Veehouderijbedrijven lopen het gevaar dat, van rijkswege, vervoersverboden worden
opgelegd na het uitbreken van veeziekte. Het gevolg hiervan is dat, gedurende een
onbepaalde periode, geen dieren van het bedrijf mogen worden afgevoerd. Hierdoor
raken stallen overvol en komt het welzijn van de dieren in gevaar.
De gewenste bedrijfsopzet is volgens de nieuwste welzijnseisen conform het
Varkensbesluit. Hierdoor kunnen genoemde vervoersverboden langer worden
opgevangen, omdat er relatief meer oppervlakte ter beschikking is.
Het uitbreken van ziekten op andere bedrijven is vanuit de inrichting niet te voorkomen.
Het risico van besmetting op bedrijfsniveau kan verkleind worden door het aantal
bezoekers in de stallen zoveel mogelijk te beperken. Noodzakelijke bezoekers worden
voorzien van bedrijfskleding en mogen de stallen slechts betreden via een hygienesluis.
Vrachtwagens die dieren hebben geleverd, moeten - alvorens het terrein te verlatenworden gereinigd en ontsmet op een hiervoor bestemde wasplaats .
Veiligheidsaspecten

Een gevaaraspect voor de veehouderij is het uitbreken van brand. Het ontstaan van brand
levert gevaar op voor mens en dier.
Om de risico's van het uitbreken van brand zoveel mogelijk in te perken, dient te worden
gebouwd conform het Bouwbesluit en dient uitsluitend met goedgekeurde installaties en
voorzieningen te worden gewerkt. Om een beginnende brand zo effectief mogelijk te
kunnen bestrijden, worden binnen de inrichting op diverse locaties brandblusmiddelen
geplaatst.

6.7.2 Mestvergistingsinstallatie
Bij het gebruik van biogas in agrarische biogasinstallaties kunnen de volgende gevaren en
risico's optreden:
•

levensgevaar door verstikking in niet-geventileerde ruimten en tanks;

•

explosie van een ontvlambaar gas-/luchtmengsel;

•

ontstaan van branden;

•

bevriezen van gas- en substraat leidingen;

•

condensvorming, vooral door het afkoelen van met water verzadigd gas;

•

corrosie door agressieve bestanddelen in het gas, zoals ammoniak en
zwavelwaterstof;

•

verstopping van leidingen, vooral gas- en substraatleidingen.

Brandpreventie

De navolgende preventieve maatregelen worden genomen:
•

brandweer wordt op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van de
mestvergistingsinstallatie met gasopslag.
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•

opstellen brandveiligheidsrapport.

•

blusmiddelen worden geplaatst in overleg met de plaatselijke brandweer.

•

roken en open vuur is verboden.

•

de benodigde veiligheidstekens worden overeenkomstig het Besluit veiligheids- en
gezondheidssignalering worden aangebracht.

Gevarenzone-indel ing
Aan de hand van de AlEX 137 richtlijn en de Nederlandse praktijkrichtlijn 7910-1 is een
gevarenzone-indeling gemaakt met betrekking tot het ontploffingsgevaar. De
gevarenzonering hangt af van de uitvoering van de biogasopvang.
De constructievormen van het elektrisch materieel wordt afgestemd op de mate van
gasontploffingsgevaar in de nabijheid van de vergister en de WKK.
Werkzaamheden zoals onderhoud, reparatie en nieuwbouw binnen de gevarenzones
worden enkel uitgevoerd na toestemming van de bedrijfsleiding.
Warmtekrachtinstallatie
Binnen de inrichting zal gebruik worden gemaakt van twee warmtekrachtinstallaties.
Indien onderhoud wordt uitgevoerd of een installatie valt uit zal gebruik worden gemaakt
van de tweede warmtekrachtinstallatie.
Biogasopslag
Voor de veiligheid van de gasopvang dient het materiaal van de biogasopvang bestendig
te zijn tegen de inwerking van biogas. Verder dient de maximale druk van de vergister en
gasopvang niet te worden overschreden. De vergister zal worden voorzien van een
overdrukbeveiliging en een fakkelinstallatie.
Fakkelinstallatie
De positionering van de fakkel zal voldoen aan de veiligheidseisen conform het gesteld in
de Richtlijn NPR 7910-1 :2001.
Externe veiligheid
Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat de opslag van biogas in een
gasreservoir geen (omvangrijk) extern veiligheidsrisico vormt. Op basis van de
uitgevoerde risicoberekeningen door het RIVM worden voor kwetsbare objecten buiten de
inrichting de volgende veiligheidsafstanden voor het plaatsgebonden risico voorgesteld
(gemeten vanaf de rand van het reservoir) :

m3 100-500 m3

Gasvolume:

< 100

Reservoir in vergistingstank:

5 meter

10 meter

Binnen de genoemde afstanden dienen ontstekingsbronnen zoveel mogelijk te worden
geweerd . Verder verdient het aanbeveling vrijstaande reservoirs tegen externe belasting
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(aanrijding of scherpe vootwerpen) te beschermen, bijvoorbeeld door middel van een
hekwerk of eenandere gelijkwaardige voorziening. Een in een vergistingstank
aangebracht reservoir is hler reeds voldoende teg.en beschermd. Opstelling van een
gasreservoir in een afgesloten ruimte kan lelden tot explosie-effecten.
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7.

Uitvoeringsalternatieven
De basis voor de uitvoeringsalternatieven is gelegen in de keuze ten aanzien van
ammoniakemissie, geuremissie en energiebesparing. Oit heeft geresulteerd in drie
uitvoeringsalternatieven:
•

alternatief 1: toepassen gecombineerd luchtwassysteem BWL 2006.15;

•

alternatief 2: verhogen emissiepunt 15 meter;

•

alternatief 3: huisvesting bouwkundig emissiearm stalsysteem in combinatie met
een luchtwassysteem BWL 2006.14.

In de volgende paragrafen worden de drie uitvoeringsalternatieven nader toegelicht.
Hierbij blijft de oppervlakte per dier en overige welstandseisen gelijk aan die van het
voorkeursalternatief. Wat betreft de mestbe- en verwerkingsinstallatie zullen ook geen
veranderingen zijn ten opzichte van het voorkeursalternatief.
In paragraaf 8.2 wordt het Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) toegelicht. Het MMA
is ontwikkeld op basis van vergelijkingen van het voorkeursalternatief en de
uitvoeringsalternatieven .

7.1

Alternatief 1: toepassen gecombineerd luchtwassvsteem BWL
2006.15
Bij dit alternatief zal een gecombineerd luchtwassysteem worden toegepast (BWL
2006.15) . Oit betreft een luchtwassyteem welke de emissie van geur met 80% reduceert
en de emissie van ammoniak met 70%.
Figuur 31 geeft een weergave van de doorsnede van het gecombineerde
luchtwassysteem .
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Figuur 32: doorsnede gecombineerd luchtwassysteem aWL 2006. 15

7.1.1

Ammoniak en geur
De emissiefactor van ammoniak en geur is niet gelijk ten opzichte van het
voorkeursalternatief door het toepassen van een ander systeem.
label 15 en 16 geven een overzicht van de emissie van ammoniak en geur bij het
toepassen van het systeem BWL 2006.15.
Ammoniak kg

Stalsysteem

Diercategorie

Aantal
dieren

BWL 2006.15

vleesvarkens > 0,8 m2

3456

3456

1,05

3628,8

2

BWL2006.15

vleesvarkens > 0,8 m2

3312

3312

1,05

3477,6

3

BWL 2006.15

vleesvarkens> 0,8 m2

3456

3456

1,05

3628,8

Totaal:

10735,2

Stalnr.

Aantal dierplaatsen

NH3 per
dier(plaats)

Totaal kg
NH3

Tabel 15: emissie ammoniak alternatief 1
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Stalnr.

2
3

Aantal

Aantal dier-

dieren

plaatsen

totaal

Stalsysteem

Diercategorie

BWL 2006.15

vleesvarkens> 0,8 m2

3456

3456

4,6

15897,6

BWL 2006.15

vleesvarkens > 0,8 m2

3312

3312

4,6

15235,2

BWL 2006.15

2

3456

3456

4,6

15897,6

vleesvarkens > 0,8 m

oUE/s/dier

Totaal :

oUE/s

47030,4

Tabel16: emissie geur alfernatief 1

De geurbelasting van de luchtwassers op omliggende woningen is mogelijk anders ten
opzichte van het voorkeursalternatief door de verandering van de constructie en werking
van het luchtwassysteem . De luchtwassers zullen aan de zijkant van het middengedeelte
van de stal worden geplaatst. Daarnaast is de geuremissiefactor lager in vergelijking met
het voorkeursalternatief. Onderstaande tabel geeft de geurbelasting weer op de
omliggende woningen. Het bijbehorende berekeningsjournaal is als bijlage toegevoegd
aan het MER.
Adres geurgevoelig object

Geurnorm

Geurbelasting

Uitbreiding Ell

3,00

2,01

Uitbreiding Ell

3,00

3,12

Uitbreiding Ell

3,00

3,12

Uitbreiding Ell

3,00

3,85

Hunnissenstraat 5a

14,00

33,22

Hunnissenstraat 5

14,00

37,04

Hunnissenstraat 3

14,00

4,91

Hunnissenstraat 4

14,00

5,04

Hunnissenstraat 2a

14,00

4,54

Koelstraat 2

14,00

3,01

Koelstraat 3

14,00

4,21

Koelstraat 3a

14,00

4,50

Koelstraat 4

14,00

3,19

Koelstraat 4a

14,00

4,68

Hunnissenstraat 7

14,00

11,06

Tabel 17: geurbelasfing geurgevoelige objecfen

De normen worden bij 5 geurgevoelige objecten overschreden.
Ten opzichte van het voorkeursalternatief neemt de ammoniakdepositie bij het toepassen
van het luchtwassysteem BWL 2006.15 toe op de beschermde natuurgebieden . Zie tabel
18.
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Beschermd natuurgebied

Oepositie
mol/ha/jr

Sarsven en De Banen

4,82

De Moost

56,21

Heykersbroek

18,46

Weerenbroek

12,69

Tabel 18: Ammoniakdepositie op beschermde natuurgebieden

7.1.2

Fi jn stof
Het jaargemiddelde concentratienorm voor fijn stof wordt niet overschreden evenals het
aantal overschrijdingen van de grenswaarde.
Ten opzichte van het voorkeursalternatief is de hoeveelheid fijn stof die wordt geemitteerd
gelijk. De bronbijdrage neemt toe vanwege de lagere luchtsnelheden en de hoogte van de
emissiepunten.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verspreiding van fijn stof.

totaal [l-Ig/m 3 ]

huidige
situatie
(jaar 2006)

gewenste
situatie
(jaar 2008)

gewenste
situatie (jaar
2010)

gewenste
situatie (jaar
2020)

27,0

26,86

28,40

26,11

5,08

5,08

5,08

36

32

21

Bronbijdrage

[l-Ig/m 3 ]
overschrijdingen
grenswaarde [-]

Tabel19: jaargemiddelde fijn stof concentratie en overschrijdingen grenswaarde inrichting
uitvoeringsalternatief 1

7.1.3

Energie
Het energieverbruik ten behoeve van het luchtwassysteem BWL 2006.15 bedraagt
ongeveer 80.000 kW/jaar. Ten opzichte van het voorkeursalternatief is dit lager in verband
met de lag ere uittreedsnelheid van de lucht.

7.1.4

Water
Het waterverbruik ten behoeve van het luchtwassysteem zal circa 950 m3 per jaar
bedragen. 46

46

Technische specificatie Big Dutchman
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7.3.5 Afvalstoffen
Het spuiwaterdebiet zal ten behoeve van het luchtwassysteem circa 665 m3 per jaar
bedragen. 47

7.3.6

Verkeersaantrekkende bewegingen/geluidsemissie
De verkeersaantrekkende bewegingen zullen niet toe- of afnemen ten opzichte van het
voorkeursalternatief.

7.2

Alternatief 2: Verhogen emissiepunt
In dit uitvoeringsalternatief zullen de emissiepunten van het gecombineerd
luchtwassysteem BWL 2006.14 verhoogd worden naar een hoogte van 15 meter. In het
voorkeursalternatief bedraagt deze hoogte 8,5 meter. In dit alternatief wordt onderzocht in
welke opzicht het verhogen van het emissiepunt veranderingen ten opzichte van de
milieubelasting geeft.

7.2.1 Ammoniak en geur
De emissie van ammoniak en geur zal ten opzichte van het voorkeursalternatief niet
anders zijn. De verspreiding van geur (geurbelasting) zal wei verschillen ten opzichte van
het voorkeursalternatief.
Onderstaande tabel geeft hierin meer inzicht.
Adres geurgevoelig object

Geurnorm
3,00

1,18

Uitbreiding Ell

3,00

2,01

Uitbreiding Ell

3,00

2,14

Uitbreiding Ell

47

Geurbelasting

Uitbreiding Ell

3,00

2,59

Hunnissenstraat 5a

14,00

5,29

Hunnissenstraat 5

14,00

5,30

Hunnissenstraat 3

14,00

3,20
3,19

Hunnissenstraat 4

14,00

Hunnissenstraat Za

14,00

2,91

Koelstraat Z

14,00

2,57

Koelstraat 3

14,00

3,30

Koelstraat 3a

14,00

3,45

Bijlagen behorende bij het gecombineerd luchtwassysteem met water wasser, chemische

wasser en biofilter (BWL 20056 .15)
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Koelstraat 4

14,00

1,28

Koelstraat 4a

14,00

2,10

Hunnissenstraat 7

14,00

4,48

Tabel 20: geurbelasting geurgevoe/ige objecten

De norm wordt niet overschreden voor zowel aaneengesloten woonbebouwing als
verspreid liggende bebouwing.
Ten opzichte van het voorkeursalternatief neemt de ammoniakdepositie af bij verhoging
van het emissiepunt. Zie tabel 21 .
Oepositie
mollha/jr

Beschermd natuurgebied

1,46

Sarsven en De Banen
De Moost
Heykersbroek

14,07

Weerenbroek

2,97

3,99

Tabel21 : Ammoniakdepositie op beschermde natuurgebieden

7.2.2 Fijn stof
Het jaargemiddelde concentratienorm voor fijn stof wordt niet overschreden evenals het
aantal overschrijdingen van de grenswaarde.
Ten opzichte van het voorkeursalternatief is de hoeveelheid fijn stof die wordt geemiteerd
bij verhoging van het emissiepunt gelijk. De bronbijdrage neemt af doordat de stof meer
verspreid wordt.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de resultaten weer voor de concentratie aan
fijn stof binnen de inrichting.
huidige

totaal

[~g/m31

gewenste

gewenste

situatie

gewenste
situatie
(jaar 2008)

situatie (jaar
2010)

situatie (jaar

(jaar 2006)
27,0

24,95

23,50

21 ,21

0,18

0,18

0,18

17

13

8

Bronbijdrage

2020)

[~g/m31

overschrijdingen
grenswaarde [-I

Tabel 22: jaargemiddelde tijn stot concentratie en overschrijdingen grenswaarde inrichting
uitvoeringsalternatiet 2
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7.2.3

Energie
Door het verhogen van het emissiepunt zal het drukverschil toenemen waardoor het
energieverbruik zal toenemen.

7.2.4 Water
Het waterverbruik ten opzichte van het uitvoeringsalternatief zal niet veranderen .

7.2.5 Afvalstoffen
De hoeveelheid afvalstoffen zal ten opzichte van het voorkeursalternatief niet veranderen .

7.2.6 Verkeersaantrekkende bewegingen/geluidsemissie
De verkeersaantrekkende bewegingen zu"en ten opzichte van het voorkeursalternatief
niet veranderen .

7.3

Alternatief 3: bouwkundig emissiearm stalsysteem in combinatie
met een gecombineerd luchtwassysteem
In dit uitvoeringsalternatief wordt naast het gecombineerd luchtwassysstem (8WL
2006.14) een bouwkundig emissiearm stalsysteem toegepast in de stal. Dit wordt gedaan
om het leefklimaat in de stal te verbeteren daar enkel het toepassen van een
gecombineerd luchtwassysteem een zogenaamde end-of-pipe oplossing is.
Tabel 23 geeft een overzicht van het toegepaste stalsysteem in het gebouw.
stalnr.

stalsysteem

diercategorie

1, 2,3

Mestkelders met (water- en) mestkanaal, met roosters anders dan

vleesvarkens

metalen driekant op het mestkanaal, emitterend mestoppervlak
maximaal 0,18 m2 per dierplaats.
BB 99.02.070 I RAV-nummer: D 3.2.7.2.1

Tabel 23: stalsystemen uitvoeringsalternatief

7.3.1

Ammoniak en geur

De ammoniakuitstoot wordt beperkt door verkleining van het mestoppervlak per
dierplaats, daarnaast wordt de mest sneller verwijderd en opgevangen in een breed
mestkanaal waardoor er minder emissie van ammoniak en geur optreedt. Tabel 24 en 25
geven een overzicht van de emissie van ammoniak en geur bij het toepassen van het
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bouwkundig emissiearm stalsysteem in combinatie met het luchtwassysteem BWL
2006.14. Een combinatie van een bouwkundig emissiearm stalsysteem met een
gecombineerd luchtwassysteem zijn niet opgenomen in de Wet geurhinder en veehouderij
en in de Regeling ammoniak en veehouderij waardoor de berekening hiervan berust op
aannames.
Ammoniak kg

Aantal

Aantal dier-

dieren

plaatsen

vleesvarkens > 0,8 m2

3456

3456

0,18

622,08

2

vleesvarkens > 0,8 m2

3312

3312

0,18

596,16

3

2

3456

0,18

622,08

Stalnr.

Diercategorie

vleesvarkens > 0,8 m

3456

NH3 per
dier(plaats)

Totaal:

Totaal kg
NH3

1840,32

Tabel 24: emissie ammoniak alternatief 3

Stalnr. Diercategorie

Aantal

Aantal dier-

dieren

plaatsen

oUE/s/dier

totaal
oUE/s

2

3456

3456

5,37

18558,72

2

vleesvarkens > 0,8 m2

3312

3312

5,37

17785,44

3

vleesvarkens > 0,8 m2

3456

3456

5,37

18558,72

vleesvarkens > 0,8 m

Totaal :

54902,88

Tabel 25: emissie geur alternatief 3

De geuremissiefactor is lager in vergelijking met het voorkeursalternatief. Onderstaande
tabel geeft de geurbelasting weer op de omliggende woningen. Het bijbehorende
berekeningsjournaal is als bijlage toegevoegd aan het MER.
Adres geurgevoelig object

Geurnorm

Geurbelasting

Uitbreiding Ell

3,00

Uitbreiding Ell

3,00

1,09

Uitbreiding Ell

3,00

1,29

Uitbreiding Ell

0,77

3,00

1,44

Hunnissenstraat 5a

14,00

9,83

Hunnissenstraat 5

14,00

10,73

Hunnissenstraat 3

14,00

1,76

Hunnissenstraat 4

14,00

2,20

Hunnissenstraat 2a

14,00

1,71

Koelstraat 2

14,00

1,93

Koelstraat 3

14,00

2,83

Koelstraat 3a

14,00

3,14
0,78

Koelstraat 4

14,00

Koelstraat 4a

14,00

1,71

Hunnissenstraat 7

14,00

4,12

Tabel 26: geurbelasting geurgevoelige objecten

88

Milieueffectrapportage
Hunnissenstraat ongenummerd te Ell

De normen worden niet overschreden op de geurgevoelige objecten.
Ten opzichte van het voorkeursalternatief neemt de ammoniakdepositie bij het toepassen
van een combinatie van het luchtwassysteem BWL 2006.14 in combinatie met een
bouwkundig emissiearm stalsysteem af op de beschermde natuurgebieden. lie tabel27.
Beschermd natuurgebied

Depositie
mollha/jr

Sarsven en De Banen

0,47

De Moost

6,14

Heykersbroek

1,63

Weerenbroek

1,10

Tabel 27: Ammoniakdepositie op beschermde natuurgebieden

7.3.2 Fijn stof
De hoeveelheid emissie van fijn stof ten opzichte van het voorkeursalternatief zal minder
zijn. Door het toegepaste stalsysteem zal de mest sneller worden afgevoerd en neemt het
indrogen van de mest af. Stof kan pas uit mest ontstaan indien deze is ingedroogd.
Door het toepassen van een mest- en waterkanaal kan het mestgedrag van de varkens
gestuurd worden . De kans dat de varkens mesten op de dichte vloer is kleiner.
Indien wordt gemest op de dichte vloer is de kans groot dat de mest indroogt en zo een
potentiele bron van stof vormt48 .
Bovenstaande is gebleken uit diverse onderzoeken. Er zijn echter geen kengetallen
bekend waardoor de factor waarmee de hoeveelheid fijn stof wat wordt geemitteerd niet
kan worden gekwantificeerd.

7.3.3

Energie
Het energieverbruik per jaar zal niet veranderen ten opzichte van het voorkeursalternatief.
V~~r

het toepassen en in gebruik hebben van de bouwkundige emissiearme stalsysteem

zal geen elektriciteit benodigd zijn .

48

Aarnink, A.J.A. en Ellen, H.H., Processen en factoren bij fijn stofemissie in de veehouderij, 2006,

Animal Science Group
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7.3.4 Water
Het waterverbruik zal ten opzichte van het uitvoeringsalternatief iets afnemen omdat de
frequentie van verversing van waswater afneemt.

7.3.5 Afvalstoffen
Door toepassing van een bouwkundig emissiearm stalsysteeem zal de ventilatielucht
welke behandeld wordt door het gecombineerd luchtwassysteem minder ammoniak
bevatten. De hoeveelheid spuiwater welke wordt geproduceerd zal daardoor minder zijn
ten opzichte van het voorkeursalternatief omdat de frequentie van het spuien van
waswater afneemt.

7.3.6

Verkeersaantrekkende bewegingen/geluidsemissie
De verkeersaantrekkende bewegingen zullen ten opzichte van het voorkeursalternatief
niet veranderen .

7.4

Investerings- en exploitatiekosten
V~~r

de afweging ten aanzien van de te realiseren varkenshouderij is naast de uitwerking

van de milieugevolgen een aanvullende niet milieugerelateerde aspect van belang, dit
betreft de investerings- en exploitatiekosten.
Onderstaande tabel geeft een vergelijking weer van de jaarkosten/investering van de
referentiesituatie en de alternatieven.
beoordelingsaspect

referentiesituatie

voorkeursalternatief

uitvoeringsalternatief 1

uitvoeringsalternatief 2

Uitvoerings
alternatief

3
investeringskosten

+/-

exploitatiekosten

+/-

+/-

=geen effect

-

=negatief effect

--

=zeer negatief effect

Tabel28: Vergelijking investerings- en exploitatiekosten alternatieven

Bij het toepassen van het gecombineerd luchtwassysteem BWL 2006.15 in alternatief 1
dienen grote bouwkundige voorzieningen te worden getroffen wat leidt tot een hoge
toename van de investeringskosten. Daarnaast zullen de jaarkosten ook hoger zijn .
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Het verhogen van het emissiepunt bij alternatief 2 leidt tot een lichte toename van de
investerings- en exploitatiekosten ten opzichte van het voorkeursalternatief. De
exploitatiekosten nemen toe als gevolg van een toename van het energieverbruik.
Het bouwen van een bouwkundig emissiearm stalsysteem leidt tot een lichte toename van
de investeringskosten van het stalsysteem in vergelijking met een traditionele stal. De
exploitatiekosten zullen gelijk zijn.
De mestopslag in mestkelders neemt echter af waardoor er extra voorzieningen getroffen
moeten worden voor de opslag van mest. Het realiseren van een extra mestopslag buiten
de stallen brengt wei hoge investeringskosten met zich mee.
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8.

Vergelijking voornemen en alternatieven
Dit hoofdstuk bestaat uit drie onderdelen, te weten :
•

de vergelijking van de vier alternatieven op basis van hun milieueffecten;

•

bepaling van het meest milieuvriendelijke alternatief.

Ten behoeve van de vergelijking van de alternatieven is in paragraaf 8.1 een
effectenoverzicht opgenomen. De effecten zijn beschreven ten opzichte van de
referentiesituatie met de te verwachten ontwikkelingen. De referentiesituatie is
beschreven in hoofdstuk 4 van deze MER. Een uitgebreide beschrijving en onderbouwing
van de milieueffecten van de uitvoeringsalternatieven is opgenomen in hoofdstuk 5,6 en
7.
Middels een tabel worden de verschillende beoordelingsaspecten inzichtelijk gemaakt
waarbij het effect wordt aangegeven op de verschillende aspecten.

8.1

Vergelijking alternatieven
In tabel 29 is een overzicht gepresenteerd van de milieueffecten van de vier alternatieven.
Ten opzichte van de referentiesituatie zijn de effecten op het milieu overwegend negatief.
Dit komt doordat in de bestaande toestand de planlocatie in gebruik is als
akkerbouwgrond en geen varkens gehuisvest worden.
De opgenomen beoordelingen zijn gebaseerd op de in hoofdstuk 5, 6 en 7 aangegeven
waarderingen van de diverse alternatieven en varianten:
•

voorkeursalternatief: gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakreductie en

70% geurreductie (8Wl 2006.14);
•

uitvoeringsalternatief 1: gecombineerd luchtwassysteem 70% ammoniakreductie
en 80% geurreductie (8Wl 2006.15);

•

uitvoeringsalternatief 2: verhogen emissiepunt;

•

uitvoeringsalternatief 3: bouwkundig emissiearm stalsysteem in combinatie met
een gecombineerd luchtwassysteem 8Wl2006.14.

De uitvoering van de mestvergistingsinstallaties en nabehandelingstechnieken blijft gelijk
bij de verschillende alternatieven.
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Beoordelingsaspect

Ammoniak [kg NH3/jaar)

Voorkeursalternatief

Alternatief 1

Alternatief 2

Alternatief 3

BWL2006.14

BWL2006.15

BWL 2006.14

BWL 2006.14 in combinatie met

emissiepunt 15 meter

bouwkundig emissiearm stalsysteem

5418,72

10735,2

5418,72

1840,32

70545,6

47030,4

70545,6

54902,88

Totaal2008 [~g/m~
Bronbijdrage [~g/m
Grenswaarde (-]
Ammoniakdepositie

23,26
0,49
17

29,86
5,08
36

24,95
0,18
17

Sarsven en De Banen
De Moost
Heykersbroek
Weerenbroek
Geurbelasting [OU~m3)

1,38
18,07
4,81
3,23

4,82
56,21
18,46
12,69

1,46
14,07
3,99
2,97

0,47
6,14
1,63
1,10

Uitbreiding Ell
Uitbreiding Ell
Uitbreiding Ell
Uitbreiding Ell
Hunnissenstraat 5a
Hunnissenstraat 5
Hunnissenstraat 3
Hunnissenstraat 4
Hunnissenstraat 2a
Koelstraat 2
Koelstraat 3
Koelstraat 3a
Koelstraat 4
Koelstraat 4a
Hunnissenstraat 7
Energieverbruik [kWh]

0,99
1,39
1,66
1,85
12,63
13,78
2,26
2,82
2,19
2,48
3,64
4,03
1,00
2,20
5,29

2,01
3,12
3,12
3,85
33,22
37,04
4,91
5,04
4,54
3,01
4,21
4,50
3,19
4,68
11,06

1,18
2,01
2,14
2,59
5,29
5,30
3,20
3,19
2,91
2,57
3,30
3,45
1,28
2,10
4,48

0,77

333.500

< 333.500

Geluid LAr,LT maatgevende
woning [d B{ A}]
Waterverbruik [M 3 ]

47
4200

Spuiwater [M 3 ]

850

Geuremissie

{~UEls)

Luchtkwaliteit

1,09
1,29

1,44
9,83
10,73
1,76
2,20
1,71
1,93
2,83
3,14
0,78
1,71
4,12

> 333.500

333.500

>47

47

950

4200

< 4200

665

850

< 850

Tabel29: vergelijking effecten milieu voorkeursalternatief en uitvoeringsalternatieven
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Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de beoordelingsaspecten.
Fijn stof
Aile alternatieven voldoen aan de norm en gesteld in de Wet luchtkwaliteit. Het
jaargemiddelde concentratienorm voor fijn stof wordt bij de verschillende alternatieven niet
overschreden evenals het aantal overschrijdingen van de grenswaarde.
De bronbijdrage aan de concentratie fijn stof is bij alternatief 2 het laagst, alternatief 1
geeft de meeste concentratie fijn stof.
Ammoniak
In de voorgenomen activiteit en aile varianten wordt voldaan aan de toekomstige AMvB
huisvesting, Wet ammoniak en veehouderij en de IPPC-richtlijn.
Bij het voorkeursalternatief en alternatief 2 bedraagt de emissie van ammoniak 5418,7
kilogram per jaar, bij toepassing van een combinatie met een bouwkundig emissiearm
stalsysteem is de ammoniakemissie lager (1840,32 kilogram per jaar), deze berekening
berust echter op aannames.
Bij voorkeursalternatief 1 waar het luchtwassysteem BWL 2006.15 wordt toegepast
bedraagt de emissie van ammoniak 10735,2 kilogram per jaar. De ammoniakdepositie is
nader toegelicht bij natuur.
Geur
Het voorkeursalternatief en alternatief 2 en 3 voldoen aan de norm van 3-14 ou E/m 3 op de
geurgevoelige locaties.
Indien het emissiepunt wordt verhoogd naar 15 meter zal de geurbelasting bij een aantal
geurgevoelige objecten lager zijn en bij een aantal objecten hoger zijn ten opzichte van
het voorkeursalternatief. Het gecombineerd luchtwassysteem BWL 2006.15 geeft een
hog ere geurbelasting op aile geurgevoelige objecten en voldoet niet aan de norm van 3
en 14 oUE/m3.
De geurbelasting van het bouwkundig emissiearm stalsysteem is lager in vergelijking met
het voorkeursalternatief, de berekening berust echter op aannames.
Energieverbruik
Bij het voorkeursalternatief en alternatief 3 is het energieverbruik gelijk.
Bij het uitvoeringsalternatief waar het emissiepunt verhoogd wordt naar 15 meter zal het
energieverbruik toenemen ten opzichte van het voorkeursalternatief door een stijging van
weerstand in de schoorsteen. Het energieverbruik bij alternatief 1 is lager ten opzichte van
het voorkeursalternatief vanwege de lagere luchtsnelheid.
Bij de verschillende alternatieven wordt de mest vergist waarbij biogas ontstaat. Middels
een warmtekrachtkoppeling wordt het biogas omgezet in warmte en elektriciteit. De
elektriciteit zal deels worden gebruikt binnen de inrichting en deels worden geleverd aan
het energienet als duurzame energie.
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Natuur
De ammoniakdepositie van de verschillende alternatieven voldoen allen aan de kritische
depositiewaarde op het Natura 2000-gebied Sarsven en De Banen. De
ammoniakdepositie bij toepassing van het gecombineerd luchtwassysteem BWL 2006.15
is het hoogst op het gebied Sarsven en De Banen en de overige EHS-gebieden Jiggend in
de omgeving van de planlocatie (De Moost, Heykersbroek en Weerenbroek).
Bij toepassing van een gecombineerd luchtwassysteem in combinatie met een
bouwkundig emissiearm stalsysteem en verhoging van het emissiepunt naar 15 meter zal
de ammoniakdepositie afnemen in vergeJijking met het voorkeursalternatief.
Geluid
Het aantal verkeersbewegingen bij de verschillende alternatieven zijn gelijk aan elkaar. Bij
alternatief 2 met het emissiepunt op 15 meter zal het bronvermogen van de ventilatoren
hoger zijn waardoor de geluidemissie iets toeneemt.
Bodem en (grond)water
Het waterverbruik is bij het alternatief 1 met systeem BWL 2006.15 lager in vergelijking
met de overige alternatieven. Dit omdat het water in de wasser €len maal per 3 maanden
ververst wordt. Bij systeem BWL 2006.14 vindt verversing van water vaker plaats. Bij
alternatief 3 zal ook het waterverbruik afnemen in vergelijking met het voorkeursalternatief
omdat de frequentie van verversing van waswater afneemt.
Afval en afvalwater
Bij alternatief 1 komt minder spuiwater vrij omdat het waterverbruik van de luchtwasser
lager is. Omdat de lucht bij alternatief 3 minder ammoniak bevat zal ook de hoeveelheid
spuiwater wat geproduceerd wordt bij dit alternatief lager zijn.
Landschap en cultuurhistorie
Wat betreft landschap en cultuurhistorie zal er geen verschil zijn tussen de verschillende
alternatieven.

8.2

Meest Milieuvriendelijke Alternatief
In het kader van het Meest MiJieuvriendelijke Alternatief (MMA) is bekeken welk alternatief
zo min mogelijk negatieve effecten oplevert ten opzicht van het milieu. In de vorige
paragraaf is het voorkeursalternatief met de overige alternatieven vergeleken. Aan de
hand van de resultaten is het MMA bepaald.
Tegelijkertijd moet het MMA reaJistisch zijn . Daarmee wordt bedoeld dat:
•

het in de competentie van de initiatiefnemer moet liggen om te worden uitgevoerd;

•

er sprake is van een evenwichtige verhouding tussen de uitvoeringskosten en het
te bereiken resultaat.
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Voorkeursalternatief (BWL 2006.14)
Het voorkeursalternatief geeft in vergelijking met het luchtwassysteem BWL 2006.15
minder nadelige effecten op het milieu. Indien het emissiepunt wordt verhoogd neemt de
depositie van ammoniak en geur af in de nabijheid van de beoogde locatie en de overige
locaties worden iets meer belast. Indien een bouwkundig emissiearm stalsysteem wordt
toegepast in combinatie met het luchtwassysteem BWL 2006.14 nemen de nadelige
effecten op het milieu af.

Alternatief 1 gecombineerd luchtwassysteem 70% ammoniakreductie en 80%
geurreductie (BWL 2006.15)
Toepassing van het gecombineerd luchtwassysteem BWL 2006.15 geeft in vergelijking
met de overige alternatieven de meest nadelige effecten.
De depositie van fijn stof, ammoniak en geur op natuurgebieden en geurgevoelige
objecten is het hoogste bij gebruik van bovengenoemd luchtwassysteem. Dit
luchtwassysteem voldoet niet aan de gestelde normen.

Alternatief 2 verhogen emissiepunt
De emissie van ammoniak en geur blijft gelijk, maar de depositie veranderd bij verhoging
van het emissiepunt ten opzichte van het voorkeursalternatief.
De depositie van geur en ammoniak dichtbij de beoogde locatie is lager, daarentegen
worden de overige locaties meer belast. Met name de geurbelasting op het
uitbreidingsplan Steenenbampt van de gemeente Ell neemt toe.
Verder neemt het energieverbruik fors toe bij verhoging van het emissiepunt.

Alternatief 3 bouwkundig emissiearm stalsysteem in combinatie met een
gecombineerd luchtwassysteem BWL 2006.14
Het luchtwassysteem van alternatief 3 en het voorkeursalternatief zijn identiek aan elkaar.
Het luchtwassysteem is echter een end-of-pipe oplossing terwijl een bouwkundig
emissiearm stalsysteem de oorzaak aanpakt. De exacte depositie van ammoniak en fijn
stof en de geurbelasting is echter niet te bepalen door het ontbreken van kengetallen van
een combinatie van een luchtwassysteem met een emissiearm stalsysteem. De
depositieberekeningen zijn uitgevoerd op basis van aannames.

Meest Milieuvriendelijke Alternatief
Geconcludeerd kan worden dat een bouwkundig emissiearm stalsysteem in combinatie
met een gecombineerd luchtwassysteem BWL 2006.14 aangewezen kan worden als
MMA aangezien dit stalsysteem de bron aanpakt. Dit systeem levert de minst negatieve
gevolgen op voor het milieu.
Het nadeel van dit stalsysteem is de afname van mestopslag in mestkelders waardoor
een extra mestopslag buiten de stal gerealiseerd zal moeten worden. Deze aanpassing
brengt hoge investeringskosten met zich mee.
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Daarnaast is de combinatie van een bouwkundig emissiearm stalsysteem met een
gecombineerd luchtwassysteem niet opgenomen in de Regeling geurhinder en
veehouderij en in de Regeling ammoniak en veehouderij waardoor de
depositieberekeningen zijn getoetst aan de hand van aannames.
Dierenwelzijn
Naast het meest milieuvriendelijke alternatief is oak aandacht besteed aan het
dierenwelzijn bij de verschillende alternatieven.
Het ventilatiesysteem bij de verschillende alternatieven is gelijk.
De stallen worden voorzien met een ventilatiesysteem met ondergrondse luchtinlaat.
Verse lucht komt direct bij de varkens waardoor sprake is van effectieve ventilatie. De
ondergrondse luchtklimaat levert een positieve bijdrage aan de conditionering in de stal.
In de zomer koelt de ventilatielucht enkele graden af en in de winter warmt deze enkele
graden op alvorens de afdeling binnen te komen.
Wat betreft de bouwkunde van de stallen verschilt het alternatief waarbij de stallen
voorzien worden van een mest en waterkanaal met de overige alternatieven.
De emissie van ammoniak en geur is lager bij toepassing van dit stalsysteem, een
bijkomend nadeel van dit stalsysteem is echter de toename van vliegen in de stallen. De
schuine putwanden maken het voor vliegen mogelijk hierop eieren te leggen waardoor het
aantal vliegen in de stal toeneemt.
Vliegen veroorzaken onrust bij vee, vervuilingen in de stal en zijn de belangrijkste
verspreiders van bacteriele infecties.

8.3

Keuze initiatiefnemer voor aanvraag milieuvergunning
Op basis van het MER en de investerings- en exploitatiekosten vraagt de Firma van Rooij
een milieuvergunning aan voor de inrichting volgens het voorkeursalternatief.
Alternatief 1 met toepassing van het luchtwassysteem BWL 2006.15 voldoet niet aan de
geurnormen. Alternatief 2 brengt hoge energiekosten met zich mee door de toename van
de weerstand, daarnaast neemt de geurbelasting op Steenenbampt toe bij toe passing van
dit alternatief. Alternatief 3 brengt hoge investeringskosten met zich mee door de extra
voorzieningen die voor de opslag van mest getroffen moeten worden.
Deze resultaten hebben geleid tot de keuze voor het aanvragen van een milieuvergunning
voor het voorkeursalternatief.
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9.

Leemten in kennis en evaluatie

9.1

Aigemeen
Dit hoofdstuk beschrijft de leemten in kennis die tijdens deze m.e.r.-studie zijn
geconstateerd. Daarnaast wordt aangegeven welke onzekerheden er bij de beschrijving
van de milieueffecten hebben bestaan. Doel hiervan is een indicatie te geven van de mate
van volledigheid van de informatie. Van de beschreven onzekerheden en leemten in
kennis is, voor zover relevant, aangegeven hoe hiermee in de MER-rapportage is
omgegaan.
De genoemde leemten vormen tevens de aandachtspunten voor het evaluatieprogramma
dat in het kader van de m.e.r. moet worden uitgevoerd tijdens en na realisatie van de
oprichting van het bedrijf aan de Hunnissenstraat ongenummerd te Ell. Hiermee worden
de optredende milieueffecten vergeleken met de in het MER voorspelde effecten. Als de
feitelijke gesignaleerde effecten afwijken van de voorspelde, kan het bevoegd gezag
maatregelen nemen. De verplichting tot het (Iaten) uitvoeren van een evaluatie ligt bij het
bevoegd gezag .

9.2

Leemten in kennis
De belangrijkste leemten in kennis en informatie in het kader van deze studie zijn
onderstaand per aspect aangegeven.
De aard en de omvang van de leemten staan een goed oordeel over de positieve en
negatieve effecten niet in de weg. De beschikbare informatie was voor aile aspecten
voldoende voor het zichtbaar maken van de verschillen tussen de alternatieven. Bij het
opstellen van het evaluatieprogramma is het echter van belang rekening te houden met
de geconstateerde leemten.
Geurnorm
De resultaten van de Quick scan van de gemeente Leudal zijn nog niet gepubliceerd. De
geurnorm voor het plangebied zijn hierdoor nog niet bekend. Uitgangspunt van de
gemeente Leudal is om de norm waar mogelijk te versoepelen. In dit rapport is uitgegaan
van de wettelijke normen.
De geuremissie van mestvergistinginstallaties en voer zijn niet bepaald waardoor de
emissie hiervan niet is meegenomen in de berekeningen van geurbelasting op
geurgevoelige locaties.
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Fijn stof
In het kader van de Wet luchtkwaliteit zijn berekeningen uitgevoerd met betrekking tot fijn
stof. In deze waren enkel gegevens bekend met betrekking tot fijn stof van vleesvarkens.
Informatie over emissie van fijn stof met betrekking tot onder andere mengvoer waren niet
bekend.
Natuur
Bij de uitwerking van de verschillende alternatieven was het niet mogelijk vanwege het
ontbreken van kengetallen om de depositie van fijn stof te berekenen bij
uitvoeringsalternatief 3. De berekening van de geurbelasting op geurgevoelige locaties en
de ammoniakdepositie berust op aannames.
Enkel voor het Natura 2000-gebied Sarsven en de Banen is een kritische depositiewaarde
vastgesteld. Voor de overige verzuringsgevoelige natuurgebieden liggend in de omgeving
van de planlocatie zoals met name De Moost, Heykersbroek en Weerenbroek is geen
kritische depositiewaarde vastgesteld waardoor toetsing hiervan niet mogelijk is.
Bodem en water
Bij de beschrijving van de GHG en GLG is gebruik gemaakt van een kaart ontvangen van
het waterschap. Deze kaart geeft een actueel maar ook een grover beeld. Er is dus maar
beperkt inzicht in de gemiddelde situatie voor hoge en lage waterstanden. Daarnaast is de
grondwaterstand bepaald in het infiltratie-onderzoek maar ook hierbij is sprake van een
moment opname. Voor het vaststellen van de exacte locatie van de infiltratievijver zal
nader onderzoek naar de waterdoorlatendheid van de bodem verricht worden.

9.3

Evaluatieprogramma
Wet milieubeheer-vergunning monitoringsprogramma.
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voor akkoord:

Keldonk (gem. Veghel) , 11 december 2007

Ing. A.W.M . Reijnders

de heer RH .H.F.M. van Rooij

Drieweg Advies BV

Initiatiefnemer

Adviseur
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