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1. Inleiding

In het kader van het Besluit milieueffectrapportage 1994 (onderdeel C van de bijlage van het
Besluit m.e.r.) is het verplicht om bij het oprichten c.q. uitbreiden van een inrichting met
meer dan 3.000 plaatsen voor vleesvarkens, meer dan 900 plaatsen voor zeugen, meer dan
60.000 plaatsen voor leghennen en meer dan 85.000 plaatsen voor mesthoenders
(slachtkuikens) een m.e.r.-procedure te volgen. Een dergelijke procedure vangt aan met het
opstellen van een m.e.r.-startnotitie.
Onderhavige milieueffectrapportage is het resultaat na verwerking van het "Advies voor
richtlijnen voor het milieueffectrapport" (d.d. 30 maart 2007, rapportnr. 1877-23) van de
Commissie voor de milieueffectrapportage. Dit advies is uitgebracht in het kader van de
eerder ingediende m.e.r.-startnotitie.
Deze milieueffectrapportage dient onder meer als hulpmiddel bij de besluitvorming door het
bevoegd gezag op de aan te vragen milieuvergunning.

2. Aigemeen

2.1 Initiatiefnemer

Oppe Tump b.v.
Pia Varenstraat 6
6013 RT Hunsel
0475-565173

2.2 Plaats van de activiteit

De activiteit, het houden van vleesvarkens, wordt verricht op het adres Rijksweg Noord 8 te
Kelpen-Oler. Op deze locatie worden de reeds bestaande vleesvarkensstallen aangepast en
twee nieuwe stallen bijgebouwd. De locatie is kadastraal bekend als gemeente Heythuysen,
sectie R, nummers 207 en 211.
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Topografische kaart met Jigging locatie (x= 186 968; y= 360051)
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2.3 Beschrijving activiteit

Op de locatie aan de Rijksweg Noord 8 te Kelpen-Oler worden momenteel 1.980 vleesvarkens
gehouden. De dieren worden gehuisvest in "traditionele" stallen die middels een
milieuvergunning (revisievergunning) op 28 december 1992 zijn vergund.
De ondernemer is voornemens het bestaande bedrijf uit te breiden met circa 6.000
vleesvarkens. Hiertoe dienen op de locatie twee nieuwe stallen gebouwd te worden. Verder zal
er een herverdeling van de reeds aanwezige dieren over de bestaande en nieuwe stallen
plaatsvinden. Deze herverdeling van dieren heeft als doer om de vleesvarkens in de bestaande
stallen te huisvesten conform de toekomstige milieutechnische normen (AMvB huisvesting) en
de welzijnsnormen (Varkensbesluit).
Het voorgenomen initiatief, de bouw van twee stallen voor totaal ongeveer 6.700
vleesvarkens, is opgenomen in de C-Iijst en derhalve m.e.r.-plichtig. Deze m.e.r.-plicht is de
aanleiding voor dit m.e.r.-rapport.

Het voorgenomen initiatief bestaat uit een tweetal te onderscheiden onderdelen die
gezamenlijk m.e.r.-plichtig zijn. In deze rapportage worden beide onderdelen als een geheel
beschreven. De activiteiten zullen bestaan uit:

1. Aanpassing van de bestaande vleesvarkenstallen.
De bestaande en traditionele stallen op het bedrijf worden voorzien van een luchtwasser.
Hiertoe worden twee bouwkundige kanalen gerealiseerd, welke dienst doen als
afvoerkanalen voor de afgewerkte stallucht.
Op het einde van beide kanalen wordt een luchtwasser ge'installeerd. Deze chemische
luchtwasser reduceert de ammoniakuitstoot van beide stallen met ongeveer 95%.
Na de realisatie van het initiatief worden in de bestaande stallen minder dieren gehouden,
waarmee wordt voldaan aan de eisen van het Varkensbesluit (Welzijnswet voor dieren)
voor wat betreft hokoppervlak.

2. Nieuwbouw van twee varkensstallen.
Op het bedrijf worden naast de bestaande stallen twee nieuwe stallen gebouwd voor de
hUisvesting van totaal 6.740 vleesvarkens. Deze beide stallen worden ieder voorzien van
een centrale afzuiging en luchtwassers. Deze luchtwassers zorgen voor een aanzienlijke
reductie van de ammoniakuitstoot. Een stal voor 3.300 dieren wordt uitgerust met een
luchtwasser die 70% ammoniak reduceert en de luchtwasser in de tweede nieuw te
bouwen stal voor 3.430 varkens zal 95% ammoniak reduceren.

Met de verbouw en de realisatie van de stallen wordt ingespeeld op de (wettelijke)
mogelijkheden die het bedrijf heeft om te groeien en daarmee te komen tot de gewenste
schaalvergroting. De uitbreiding van het bedrijf is noodzakelijk om de gesloten structuur, die
de ondernemer voor ogen heeft, te realiseren. Tevens zal de toename van de omvang de
continu'iteit van het bedrijf waarborgen omdat hiermee op een bedrijfseconomisch
verantwoorde manier vleesvarkens gehouden worden. Een dergelijke bedrijfsomvang, afgezet
tegen de gesloten structuur van het bedrijf, zal een inkomen bieden aan meerdere
huishoudens.

Op het bedrijf aan de Rijksweg Noord 8 worden dieren (biggen) aangeleverd met een gewicht
van circa 25 kg en een leeftijd van ongeveer 10 weken. De varkens worden na een periode
van 3 a4 maanden en een gewicht van circa 110 kg geleverd aan het slachthuis.
De dieren worden gehuisvest in stallen, zowel de nieuwe als bestaande, die na realisatie van
het plan uitgerust worden met luchtwassers. Dit systeem, het wassen van de uittredende
ventilatielucht, heeft eveneens een positief effect op de uitstoot van geur en (fijn)stof.
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2.4 Beschrijving locatie

Het bedrijf is gelegen in het buitengebied van de gemeente Leudal op ongeveer 1.500 meter
afstand van de bebouwde kom Kelpen-Oler. De bedrijfslocatie is in het bestemmingsplan
"Buitengebied van de gemeente Heythuysen" opgenomen met een agrarische bouwkavel die
op zijn beurt deel uitmaakt van het agrarische buitengebied.
De dichtstbijzijnde woning, gelegen op een afstand van ongeveer 160 meter, maakt onderdeel
uit van een agrarische veehouderij. De dichtstbijzijnde burgerwoning in het buitengebied ligt
op een afstand van 275 meter van het bedrijf.
Twee voor verzuring gevoelige gebieden Iiggen op een afstand van ongeveer 400 meter en
500 meter van het bedrijf. Deze gebieden, het Keversbroek en het Weyersbroek, zijn
zogenaamde (voormalige) B-gebieden. Dergelijke gebieden wilen, als gevolg van de
aangepaste Wet ammoniak en veehouderij, in de nabije toekomst niet als zeer kwetsbare
gebieden worden aangemerkt. Hiermee komt de toetsing in het kader van de Wav op deze
gebieden te vervallen. Deze aanpassing wordt reeds aangegeven in het ontwerpbesluit
"Aanwijzing zeer kwetsbare gebieden Wet ammoniak en veehouderij" van de Provincie
Limburg dat van 16 oktober 2007 tot en met 26 november 2007 ter inzage heeft gelegen.
Overige kwetsbare gebieden (vogel- en habitatrichtlijngebieden en natuurbeschermingswet
gebieden) Iiggen op meer dan 3 kilometer van het bedrijf. Het dichtstbijzijnde
habitatrichtlijngebied, Sarsven-de Banen (Nederweert), bevindt zich op ongeveer 4 kilometer
van het bedrijf. Het daarop volgende gebied, het habitatrichtlijngebied het Leudal, Iigt op
meer dan 5 kilometer afstand van het bedrijf.

2.5 Tijd

De activiteit zal binnen 3 jaar na het onherroepelijk worden van de milieuvergunning in
werking zijn en vervolgens voor onbepaalde tijd plaatsvinden.
Na afgifte van de overige noodzakelijke vergunningen (o.a. bouwvergunning) zal met de
realisatie van het plan worden gestart. De planning is dat medio 2008 een aanvang wordt
gemaakt met de bouwwerkzaamheden. Omdat het plan gerealiseerd kan worden op een
bestaande agrarische bouwkavel, behoeft geen procedure voor de vestiging of uitbreiding van
de agrarische bouwkavel doorlopen te worden. Er dient enkel een bouwvergunning
aangevraagd te worden.
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3. Motivering van de activiteit

3.1 Aanleiding

Ondernemer heeft het bedrijf medio 2006 aangekocht. De reden voor de aankoop van dit
bedrijf is de wens van ondernemer om het aantal plaatsen voor vleesvarkens binnen zijn
onderneming uit te breiden. Met deze aankoop en uitbreiding wenst hij de continu"iteit van zijn
bedrijf veilig te stellen.
Ondernemer exploiteert op de thuislocatie (Hunsel) een zeugenhouderij. De biggen die op dit
bedrijf geboren worden, wil hij binnen zijn eigen bedrijf afmesten. Op deze manier creeert
ondernemer een, weliswaar niet op eenzelfde plaats gelegen, gesloten bedrijf. Gesloten wil
voor onderneming zeggen dat aile op het bedrijf geproduceerde biggen in een eigen mesterij
gehouden kunnen worden.

Zowel bij de zeugenhouderij als de vleesvarkenshouderij bestaat een streven naar
schaalvergroting. Investeringen op het gebied van welzijn en milieu kunnen aileen uitgevoerd
worden indien zij geen negatief effect hebben op de kostprijs. Concreet betekent dit dat
dergelijke investeringen aileen gedaan kunnen worden als tevens de mogelijkheid bestaat om
de bedrijfsomvang te laten groeien.
Na de aanpassing van het bedrijf aan de Rijksweg Noord zullen de bestaande en de nieuwe
stallen voldoen aan de toekomstige eisen ten aanzien van diervriendelijkheid (Varkensbesluit)
en milieu. Voor wat betreft het welzijn wordt dit bereikt door de dieren voldoende leefruimte
te bieden en de vloeruitvoering conform het Varkensbesluit uit te voeren. Ten aanzien van de
milieu-investering betekent dit dat de stallen worden uitgerust met een systeem dat zowel de
uitstoot van ammoniak, geur en stof aanzienlijk reduceert.

3.2 Doel

De doelstelling van de nieuwe inrichting is te komen tot een bedrijfsomvang waarbij het
mogelijk is op een bedrijfseconomisch en maatschappelijk verantwoorde manier een inkomen
uit de varkenshouderij te genereren. Daarnaast zal het bedrijf een inkomen bieden aan de op
het bedrijf werkzame arbeidskrachten.
De inrichting aan de Rijksweg Noord zal van een dermate omvang zijn, waarbij tevens
rekening gehouden wordt met toekomstige eisen voor milieu, welzijn en hygiene, dat de
continu"iteit gewaarborgd zal zijn.

3.3 Mogelijke problemen

Bij het niet uitvoeren van de voorgenomen activiteit, de aanpassing en uitbreiding van de
vleesvarkenshouderij, zal de inrichting onvoldoende capaciteit hebben om te kunnen voldoen
aan de toekomstige eisen op het gebied van milieu, dierwelzijn en hygiene. Met name de
omvang van de bestaande vleesvarkenshouderij is te marginaal om een perspectief voor de
toekomst te hebben. Uiteindelijk zal dit dan een bedrijfsbeeindiging van het bedrijf op deze
locatie betekenen.
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4. Kenmerken van de activiteit

4.1 Aard en omvang van de activiteit

De uit te voeren activiteit op de locatie aan de Rijksweg Noord 8 te Kelpen-Oler is een
agrarisch bedrijf. Specifiek betreft het hier een intensieve veehouderij waarin vleesvarkens
gehouden zullen worden.
Aansluitend aan twee bestaande vleesvarkensstallen worden twee nieuwe stallen voor
vleesvarkens gebouwd.

Tabe/' gebouwensituatie en oppervlakte

Oppervlakte bebouwing (m 2
)

Gebruik gebouwen Huidige Vergunde Nieuwe

situatie situatie situatie

Werktuigenberging 432 432 432

Vleesvarkensstallen 1.819 1.819 9.448

Totaal 2.251 2.251 9.880

De bebouwde oppervlakte neemt door het initiatief toe van 2.251 m2 naar 9.880 m2, dus een
totale toename van circa 7.629 m2

Tabe/' dieraantal en soort dieren

Dieraantal

Diersoort Huidige Vergunde Nieuwe

situatie situatie situatie

Vleesvarkens 1.980 1.980 8.360

4.2 Productieproces

Het bedrijf start het productieproces met de aanvoer van biggen, deze dieren hebben op dat
moment een gemiddeld gewicht van ongeveer 25 kilogram. De varkens worden in de vier
stallen gehuisvest waarbij elke stal weer is opgedeeld in meerdere afdelingen.
Gedurende een periode van circa 3 a4 maanden worden de varkens gevoerd met mengvoer.
Na deze fase bereiken zijn de dieren een gewicht van ongeveer 120 kg., ze zijn dan slachtrijp
en worden afgevoerd naar de slachterij. De afdelingen worden na elke ronde gepoetst en
ontsmet. De afdelingen worden verwarmd middels een vloerverwarming (centrale
verwarming), verse lucht komt in de stallen door middel van een mechanisch
ventilatiesysteem dat een onderdruk in de stallen creeert. Het ventilatiesysteem bestaat uit
een centraal afzuigsysteem per stal, hetgeen betekent dat de afgewerkte lucht uit de
afdelingen met een centraal kanaal afgevoerd wordt naar de achterzijde van de stallen. De
afgewerkte lucht uit de stallen wordt aan de achterzijde gereinigd middels de toepassing van
luchtwassers.

Grondstoffen die in het productieproces worden gebruikt:
mengvoer
water
elektriciteit (energie)
huisbrandolie (energie)

- omgevingslucht (ventilatie in de stallen)
zuur (t.b.v. luchtwassers).
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4.3 Afvalstoffen

Ais afvalstoffen in dit productieproces kunnen worden aangemerkt:

1. Kadavers
2. Reinigingswater van stallen en erf
3. Dierlijke mest
4. Spuiwater van de luchtwassers

ad. 1: Kadavers
Op jaarbasis is de uitval bij de vleesvarkens ongeveer 2,5 it 3 % van de opgelegde dieren. Dit
wil zeggen dat er per ronde ongeveer 14.000 kg aan dieren uitvalt. Op jaarbasis betekent dit
dat er ongeveer 43.000 kg aan kadavers van het bedrijf afgevoerd dient te worden. De afvoer
van deze kadavers is in handen van de firma Rendac, die zorgdraagt voor de vernietiging en
verwerking van de kadavers in een gespecialiseerde inrichting (fabriek) te Son.

ad. 2: Reinigingswater
Na elke ronde worden de stallen, nadat de vleesvarkens zijn afgevoerd, gereinigd. Voor dit
reinigen wordt een hogedrukreiniger gebruikt.
Het reinigingswater afkomstig van de stallen, de veetransportwagens en de poetsplaats wordt
opgevangen in de mestkelders onder de stallen. Het reinigingswater wordt zodoende van het
bedrijf afgevoerd met de mest.

ad. 3: Dierlijke mest
De dierlijke mest uit de vleesvarkensstallen wordt opgevangen in drijfmestkelders en
opslagruimtes. In de periodes dat het wettelijk is toegestaan wordt de mest aangewend op
cultuurgronden. Afvoer van de mest uit de inrichting vindt plaats middels tankwagens
(vrachtauto's) of trekker-gierton combinaties.
De mest wordt van het bedrijf afgevoerd naar akkerbouwbedrijven waar deze gebruikt wordt
als meststof. In deze zin is de mest geen afvalstof maar eerder een grondstof voor
akkerbouwbedrijven.

ad. 4: Spuiwater
Het spuiwater afkomstig van de luchtwassers wordt opgeslagen in een spuiwateropslag en van
hieruit op geregelde tijden opgehaald door een erkend bedrijf. Het spuiwater kan, indien
hiervoor een ontheffing is verleend, als meststof worden toegepast in de land- en tuinbouw.
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5. Effecten op het milieu

5.1 Aigemeen

De belangrijkste effecten op het milieu en de omgeving worden veroorzaakt door ammoniak
en geur. Daarnaast zijn er andere aspecten die milieutechnisch een rol (kunnen) spelen.
Hierbij kan gedacht worden aan (fijn)stof, geluid, afvalwater en energieverbruik. In het
navolgende zal op deze effecten worden ingegaan.

5.2 Ammoniakemissie

5.2.1 Wet ammoniak en Veehouderij (WAV)

Voor het beoordelen van het aspect ammoniak afkomstig van dierenverblijven van
veehouderijen, is de Wet ammoniak en Veehouderij (Wav) het toetsingskader. Onderdeel van
de Wav is de Regeling ammoniak en Veehouderij (Rav) waarin de ammoniak per diersoort en
stalsysteem staat gegeven. De Way maakt onderscheid in de ligging binnen of buiten een
zone van 250 meter van een zeer kwetsbaar gebied.
Zoals reeds eerder opgemerkt bevinden zich binnen 250 meter van de veehouderij geen voor
verzuring gevoelige (kwetsbare) gebieden zodat er dit punten geen strijdigheid is met de Way.

Daarnaast dient een vergunning te worden geweigerd indien niet kan worden voldaan aan de
voorschriften die vanwege de technische kenmerken en de geografische Jigging van de
installatie of vanwege de plaatselijke milieuomstandigheden moeten worden gesteld, maar die
niet met toepassing van de inrichting komende BBT-technieken kunnen worden gerealiseerd.
Om hieraan invulling te geven is door Minister van Volkshuisvesting RUimtelijke Ordening en
Milieubeheer op 25 juni de Beleidslijn IPPC-omgevingstoets Ammoniak en Veehouderij
vastgesteld. De beleidslijn is bedoeld als handreiking voor het uitvoeren van een
omgevingstoets die op grond van de IPPC-richtlijn ten aanzien van de ammoniakemissie
vanuit veehouderijen dient te worden uitgevoerd. In paragraaf 5.5 e.v. wordt nader ingegaan
op de omgevingstoets.

5.2.2 Huidige situatie

5tal Diercategorie Huisvestings- Aantal Aantal Oppervl. Ammoniak

systeem

Nr. houderij/hoktype dieren dier- netto per kg NH3 totaal

code (RAV) plaatsen dierplaats per dier kg

[m 2] NH3/jr.

1 Vleesvarkens TR 900 900 0,75 3,0 2.700,0

G 3.2.1.1.

2 Vleesvarkens TR 1.080 1.080 0,75 3,0 3.240,0

D 3.2.1.1.

1.980 Tot. 5.940,0

NH3/jr.

bedrijf
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5.2.3 Aangevraagde situatie

5tal Diercategorie Huisvestings- Aantal Aantal Oppervl. Ammoniak

systeem

Nr. houderij/hoktype dieren dier- netto per kg NH3 totaal
code (groenlabel) Plaatsen dierplaats per dier kg

[m2
] NH3/jr.

1 Vleesvarkens GL 756 756 0,84 0,18 136,1

D 3.2.14.2

2 Vleesvarkens GL 864 864 0,84 0,18 155,5

D 3.2.14.2

3 Vleesvarkens GL 3.308 3.308 0,84 1,1 3.638,8

D 3.2.9.2

4 Vleesvarkens GL 3.432 3.432 0,84 0,18 617,8

D 3.2.14.2

8.360 Tot. 4.548,2

NH3/jr.
bedrijf

5.2.4 Vergelijking bestaande vs. aangevraagde situatie
De ammoniakemissie neemt, ondanks een uitbreiding van het aantal vleesvarkens, met ongeveer
1.400 kg af ten opzichte van de bestaande situatie. In deze situatie wordt een reductie van ruim
25% van de bestaande ammoniakuitstoot gerealiseerd ondanks de toename van het aantal
dieren met ruim 6.500 stuks.
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5.3 Zuurdepositie

Uitgangspunt bij de aanpassing van het bedrijf is dat de milieubelasting voor wat betreft
ammoniakuitstoot niet toeneemt. Dat dit het geval is blijkt uit voorgaande paragraaf, waarin
is beschreven dat, na de uitvoering van het plan, de uitstoot van ammoniak met 25% zal
dalen.
Naast de ammoniakuitstoot is verder een belangrijk uitgangspunt dat zuurdepositie op
omliggende kwetsbare gebieden, als gevolg van de ammoniakuitstoot in combinatie met de
afstand tot het gebied, niet zal toenemen.

Op ongeveer 400 meter van het huidige bedrijf bevindt zich een kwetsbaar gebied, het
"Keversbroek", gelegen binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Verder bevindt zich op
ongeveer 500 meter van het bedrijf een ander kwetsbare gebied, het "Weyersbroek". Seide
gebieden zijn niet aangewezen als vogel- en/of habitatrichtlijngebieden of als natuurgebied.
Voor het overige zijn er geen natuur-, vogel- en/of habitatrichtlijngebieden gelegen binnen
een straal van 3 kilometer van het bedrijf aan de Rijksweg Noord 8.

Legenda

~ Keversbroek

El Weyersbroek

o Locatie

Ligging locatie t. o. v. kwetsbare gebieden
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Ligging locatie t.o. v. Natura 2000-gebied "Sarsven en de Banen"

Leudal

5.600 meter

Ligging locatie t. o. v. Natura 2000-gebied "Leudal"
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De depositie van zuur in de huidige en de nieuwe situatie:

Gebied Huidige Afst. Factor Depositie Nieuwe Afst. Factor Depositie
emissie (m.) (mol/ha.) emissie (m.) (mol/ha.)
(kg. (kg.
NH3) NH3)

Kwetsbare
gebieden:
Keversbroek 5.940 450 0,045 267,30 4.548,2 396 0,0584 265,43

Weyersbroek 5.940 500 0,036 213,84 4.548,2 500 0,0360 163,74

Natura 2000
gebieden:

Sarsven/Banen 5.940 4.100 - Nvt 4.548,2 4.100 - 1,61

Leudal 5.940 5.600 - Nvt 4.548,2 5.600 - 1,52

Uit het voorgaande blijkt dat naast een afname van ammoniakemissie (van 5.940 kg naar
4.548 kg) de ammoniakdepositie op de meest nabij gelegen kwetsbare gebieden niet
toeneemt. Op het gebied "Keversbroek" daalt de depositie met circa 2 mol, op het
"Weyersbroek" daalt de depositie met ongeveer 50 mol. Naar aanleiding hiervan kan
geconcludeerd worden dat het plan, voor wat betreft de depositie van zuur, geen
(significante) negatieve effecten heeft op de nabij gelegen kwetsbare natuur. Door de dating
van depositie op beide gebieden ontstaat zelfs een verbetering voor de kwetsbare gebieden.
De in het richtlijnenadvies genoemde kwetsbare gebieden Heykersbroek en de Moost Iiggen
op een zeer ruime afstand van het bedrijf. Zo bevindt Heykersbroek zich op een afstand van
bijna 4 kilometer van de locatie en de Moost op bijna 8 kilometer van de locatie.

Aangezien het bedrijf voor de uitbreiding met dieren varkensrechten dient aan te kopen,
zullen op andere plekken in Nederland varkenshouderijen stoppen. Omdat de stoppende
bedrijven veelal oudere bedrijven zijn waar de dieren in traditionele stallen met een hoge
ammoniakemissie worden gehouden, zal er landelijk een extra milieuvoordeel door de
investering ontstaan. Het betekent namelijk dat voor de ongeveer 6.000 varkens die
ondernemer extra gaat houden, ook 6.000 plaatsen elders verdwijnen. Omdat de nieuwe
stallen voorzien zijn van ammoniakreducerende systemen en de stallen waar de varkens
verdwijnen traditioneel zijn uitgevoerd, zal er voor deze 6.000 vleesvarkens een
ammoniakreductie ontstaan van circa 80%.
Dit geeft tevens aan dat de door de overheid ingeslagen weg, die het bestaande bedrijven
mogelijk maakt om te groeien waardoor tevens dynamiek in de sector ontstaat, een groot
milieuvoordeel oplevert.

Toetsingskader Natura2000-gebieden
De depositie op de meest nabij gelegen Natura2000-gebieden, Sarsven en de Banen (4.100
meter) en het Leudal (5.600 meter) is verwaarloosbaar. Middels het Ammoniak-depositiemodel
(AAgro-Stacks) is de depositie van zuur op deze gebieden berekend. Dit in afwijking van de
methode voor de kwetsbare gebieden.

Omdat voor de Natura2000-gebieden nog geen beheerplannen zijn opgesteld, wordt tijdelijk
gebruik gemaakt van het genoemde toetsingskader. Het toetsingskader is bedoeld als
handreiking aan het bevoegde gezag.
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Het beoogt veehouderijen in de buurt van Natura2000-gebieden, vooruitlopend op de op te
stellen beheerplannen, duidelijkheid te bieden over uitbreidingsmogelijkheden. Het uitgangspunt
is dat de uitbreiding geen significante negatieve effecten op de betreffende natuurgebieden mag
hebben. In het verleden werden vergunningen door de Raad van State op grond van het niet
kunnen uitsluiten van negatieve effecten voor de natuur vernietigd.
Het huidige toetsingskader geeft aan dat indien de ammoniakdepositie niet meer is dan 5% van
de kritische depositie (drempelwaarde) op deze gebieden, er geen beperkingen zijn voor
vergunningverlening.

De resultaten uit de depositieberekening op beide gebieden zijn:

Emissie Punten'
Volg- BronID X-coord. V-coord. Hoogte Gem.geb. Diam. Uittr. Emissie
nr. hoogte snelheid

1 Stall 186961 360 106 3,0 4,2 1,60 3,40 136
2 Stal2 187004 360098 3,0 4,2 1,60 3,80 156
3 Stal3 186 951 360 117 6,5 6,2 3,00 4,00 3639
4 Stal4 186914 360 125 6,5 6,2 3,00 3,80 618

Gevoelige locaties'
Volg- Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie
nummer

1 Sarsven en de Banen 184580 363740 1,61
2 Leudal 192360 361370 1,52

De meest kritische depositie voor de gebieden worden weergegeven in de publicatie ''Ie veel van
het goede" van de Stichting Natuur en Milieu (2004). Deze waarden zijn:

Sarsven en de Banen:
Leudal:

1.193 kg. Mol N/ha/jaar
2.400 kg. Mol N/ha/jaar

Uit bovenstaande voigt een drempelwaarde van:
Sarsven en de Banen: 1.193 kg. Mol N/ha/jaar x 5% =

Leudal: 2.400 kg. Mol N/ha/jaar x 5% =
59,65 Mol N/ha/jaar

120,00 Mol N/ha/jaar

Omdat de depositie na uitvoering van het plan aanzienlijk kleiner is (1,61 en 1,52 mol) dan de
drempelwaardes, bestaat er geen reden om de ontwikkeling, op grand van depositie op
Natura2000-gebieden, tegen te houden.
Verder is van belang dat in het kader van dit toetsingsbeleid de ammoniakuitstoot op
bedrijfsniveau afneemt. Deze daling van ongeveer 1.400 kg. ammoniak heeft tot gevolg dat de
depositie van het bedrijf op omliggende gebieden afneemt. De aanpassing van het bedrijf heeft,
als gevolg van de dalende ammoniakuitstoot, aileen een positief effect.
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5.4 Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij

Het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij, gepubliceerd in de Staatcourant van 28
december 2005, regelt de maximaIe ammoniakuitstoot van huisvestingsystemen voor dieren. Dit
besluit is op 27 maart 2007 gewijzigd. De wijziging ziet met name toe op de mogelijkheid tot
intern salderen, het vervallen van de datum van 30 oktober 2007 (voor IPPC-bedrijven) en de
mogelijkheid om strengere emissiegrenswaarden vast te stellen (eveneens voor IPPC
bedrijven). Het besluit is per 1 april 2008 in werking getreden. AI eerder adviseerde de Minister
van VROM (brief van 32 juli 2007) om zoveel mogelijk te anticiperen op het besluit. In het besluit
is voor vleesvarkens een maximaIe emissiewaarde opgenomen van 1,4 kg ammoniak per
dier(plaats).

De stallen die het bedrijf wenst aan te passen en nieuw te bouwen, zijn voorzien van
ammoniakreducerende systemen die een aanzienlijke ruimere ammoniakreductie generen dan in
het besluit wordt voorgeschreven. Zo wordt een aantal dieren gehouden op een systeem dat 1,1
kg ammoniakemissie kent, echter het merendeel van de dieren wordt gehouden op een systeem
dat slechts een uitstoot kent van 0,18 kg ammoniak per dierplaats per jaar. Dit betekent een
gemiddelde uitstoot van 0,64 kg ammoniak per dierplaats per jaar voor het gehele bedrijf.
Er kan daarom geconcludeerd worden dat na het realiseren van de plannen het bedrijf voldoet
aan het Besluit ammoniakemissie hUisvesting veehouderij.

5.5 Directe ammoniakschade

Voor de bepaling of er mogelijk directe schade aan planten ontstaat, dient de aanvraag voor een
vergunning in het kader van de Wet milieubeheer getoetst te worden aan het rapport "Stallucht
en Planten" (IPO 1981). Op grond van dit rapport kan de aanvraag voor een milieuvergunning
getoetst worden om te bezien of er binnen de invloedsfeer van het bedrijf voor ammoniak
gevoelige planten aanwezig zijn. De maatgevende afstanden zijn 50 meter van de inrichting voor
de teeIt van coniferen en 25 meter van de inrichting voor andere gevoelige tuinbouwgewassen.
De conclusie is dat binnen de genoemde afstanden geen gevoelige planten geteeld worden.

5.6 IPPC

Het initiatief betreft een inrichting met meer dan 2.000 plaatsen voor vleesvarkens zwaarder dan
30 kilogram. Dit betekent dat de inrichting onder de Europese IPPC-richtlijn valt.
In de IPPC-richtlijn is het "BBT-vereiste" opgenomen. Dit betekent dat de bedrijven die onder de
IPPC-richtlijn vallen gebruik dienen te maken van de "best beschikbare technieken" voor wat
betreft de huisvestingsystemen. Dergelijke huisvestingsystemen reduceren de uitstoot van stof,
geur en ammoniak waardoor de milieutechnische invloed op de omgeving aanzienlijk geringer is.

Om te bepalen of een huisvestingsysteem voldoet aan het vereiste van BBT is de "Reference
Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs" (BREF
intensieve veehouderij ) van belang. Dit document behandelt de best beschikbare technieken
voor intensieve veehouderij (pluimvee en varkens).
De beoogde huisvestingsystemen zijn niet in het BREF niet aangemerkt als BBT. Hoewel ze in
het BREF niet als BBT wordt aangemerkt kunnen ze onder omstandigheden wei als BBT
worden beschouwd op voorwaarde dat voorschiften gesteld worden aan het energiegebruik en
afvalwater. In de hoofdstukken "energie en "water" wordt hier nader op ingegaan.
Zoals reeds eerder opgemerkt voldoen de systemen daarnaast aan de maximale
emissiewaarden uit het Besluit huisvesting.
Geconcludeerd wordt dan ook dat het beoogde systeem is aan te merken als BBT.
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5.5.1 Seleidslijn IPPC-omgevingstoets
De "Seleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij" is bedoeld als handreiking
voor het uitvoeren van de omgevingstoetsing die op grond van de IPPC-richtlijn ten aanzien
van de ammoniakemissie vanuit veehouderijen dient te worden uitgevoerd. Deze verplichting
is overgenomen in de gewijzigde Wet ammoniak en veehouderij.l Met behulp van de
beleidslijn kan het bevoegd gezag beslissen of en in welke mate vanwege de lokale
milieuomstandigheden strengere emissie-eisen in de milieuvergunning moeten worden
opgenomen dan de eisen die volgen uit de toepassing van 'beste beschikbare technieken'
(SST).
Daarbij moet worden opgemerkt dat een beleidslijn zoals deze noodgedwongen een generieke
benadering van de problematiek hanteert. Ook al komen in deze beleidslijn een aantal
bijzondere gevallen aan de orde, het is onmogelijk om met aile in de praktijk voorkomende
situaties rekening te houden. Het bevoegd gezag dient daarom ook steeds op basis van de
concrete omstandigheden in de vergunning te motiveren waarom in de betreffende situatie
met SST kan worden volstaan dan wei waarom strengere emissie-eisen noodzakelijk zijn.
Daarbij kan uiteraard nuttig gebruik worden gemaakt van de argumentatie die in deze
beleidslijn wordt gehanteerd.
De beleidslijn heeft aileen betrekking op veehouderijen die onder de werkingssfeer vallen van
de IPPC-richtlijn2 (IPPC-veehouderij) en is aileen van toe passing als dergelijke veehouderijen
uitbreiden in aantal dieren. Zolang een IPPC-veehouderij niet uitbreidt, kan worden volstaan
met het toepassen van SST. Ook heeft de omgevingstoetsing in deze beleidslijn aileen
betrekking op het aspect ammoniak. Sij de vergunningverlening zal ook beoordeeld moeten
worden of er in dit verband nog andere milieuaspecten relevant zijn.

5.5.2 Gevolgen Seleidslijn
Deze beleidslijn betreft in beginsel aile veehouderijen die onder de werkingssfeer van de IPPC
richtlijn vallen. Sij vestiging en uitbreiding van deze bedrijven dient steeds te worden
beoordeeld of er in de concrete situatie aanleiding is verdergaande emissie-eisen te stellen
dan toepassing van SST. Wat de gevolgen van de beleidslijn voor deze veehouderijen betreft
ligt een en ander heel wat genuanceerder. Voor de inwerkingtreding van de gewijzigde Way
moest bij vestiging of uitbreiding van deze veehouderijen worden getoetst of er sprake was
van een belangrijke (toename van) verontreiniging. Zoals reeds is aangegeven, leidde deze
strenge norm en de uitleg ervan in de jurisprudentie ertoe, dat vanwege de overbelasting in
de concentratiegebieden uitbreiding feitelijk aileen mogelijk was binnen de vergunde
emissieruimte. Sij toepassing van deze beleidslijn is uitbreiding in de meeste gevallen ook
boven de vergunde emissieruimte mogelijk, mits verdergaande technieken dan SST worden
toegepast. De mate waarin dat tot extra investeringskosten leidt, is met name afhankelijk van
de omvang van het bedrijf (uitgedrukt in hoeveelheid ammoniakemissie per jaar). Zolang een
bedrijf niet uitbreidt, wordt deze niet geconfronteerd met emissie-eisen die strenger zijn dan
SST. De strengere eisen gelden dus in beginsel aileen voor nieuwe huisvestingssystemen
(nieuwe stallen en de uitbreiding van bestaande stallen).
Op dit moment vallen circa 1.700 veehouderijen onder de werkingssfeer van de IPPC-richtlijn.
Het grootste deeI daarvan is gelegen in de concentratiegebieden (naar schatting 80%). Thans
zijn er slechts circa 100 IPPC-bedrijven die meer dan 10.000 kg ammoniak emitteren en
waarvoor boven die omvang het hoge reductiepercentage van 85% geldt. Op basis van een
zeer globale schatting is de verwachting dat momenteel ten hoogste 600 veehouderijen een
emissie tussen de 5.000 en 10.000 kg ammoniak veroorzaken.

I Artikel 3, derde lid, derde volzin van de gewijzigde Wet ammoniak en veehouderl) (Stb. 2007, 103).
2 Richtlijn nr. 96/61/EG van de Raad van de Europese Unie van 24 september 1996 inzake ge"integreerde
preventie en bestrl)dlng van verontrelniging, PbEG L 257.
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Een deer van de huisvestingssystemen van de in totaal 700 bedrijven die meer dan 5.000 of
10.000 kg ammoniak per jaar emitteren, voldoet momenteel nog niet aan de maximale
emissiewaarden van het Besluit huisvesting, zodat het aantal bedrijven dat meer dan 5.000
respectievelijk 10.000 kg ammoniak emitteert waarschijnlijk op termijn nog zal afnemen.
Daar staat tegenover dat er in de intensieve veehouderij ook een schaalvergroting plaatsvindt,
maar het effect daarvan wordt mogelijk weer gecompenseerd door de ontwikkeling van
verdergaande emissiearme technieken.

De kosten van de voorgestelde beleidslijn voor de sector Iijken gezien de omvang van de
milieuproblematiek niet onredelijk. Verreweg de meeste bedrijven emitteren ook na
uitbreiding minder dan 10.000 kg ammoniak. am te voldoen aan de beleidslijn kunnen deze
bedrijven over het algemeen gebruik kunnen maken van emissiearme technieken, die niet
veer duurder zijn dan de technieken waarop BBT is gebaseerd. Bovendien blijft het ook voor
deze bedrijven mogelijk om via 'intern salderen' te besparen op de kosten van het aanpassen
van bestaande hUisvestingssystemen, hoewel de mogelijkheden om 'intern te salderen' ten
gevolge van de strengere emissie-eisen wei geringer zullen worden.

5.5.3 Beleidslijn 00 hoofdlijnen
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 worden gerealiseerd.

5.5.4 Gevolgen beleidslijn voor de locatie
Voor de locatie Rijksweg Noord kan geconcludeerd worden dat de totale emissie na de uitvoering
van het plan bij enkel toepassen van BBT (norm 1,4 kg. NH3/dierplaats/jaar) meer bedraagt dan
10.000 kg ammoniak per jaar. Ais gevolg hiervan dienen verdergaande technieken dan BBT
toegepast te worden. Aangezien het gehele bedrijf wordt uitgerust met luchtwassers kan
gevoeglijk geconcludeerd worden dat het bedrijf verdergaande technieken toepast dan enkel
BBT. Aangezien de emissie volgens de aanvraag milieuvergunning 4.548 kg ammoniak bedraagt
en dat met toepassing van BBT de emissie 11.701 kg ammoniak zou zijn kan geconcludeerd
worden dat de gemiddelde uitstoot 0,54 kg ammoniak per dierplaats bedraagt voor het gehele
bedrijf.
Voor het gehele bedrijf betekent dit een reductie van de ammoniakuitstoot, vergeleken met de
drempelwaarde van 1,4 kg. NH3 van het Besluit Huisvesting, 61%.
Dit betekent dat door toepassing van de luchtwassers wordt voldaan aan de beleidslijn.
Overigens zal in de nieuw te bouwen stallen tevens een rioolsysteem worden aangelegd om
zodoende de mestafvoer uit te stallen te bevorderen (zie bijlage: aanvraag milieuvergunning)
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5.7 VH-richtlijn en beschermde Staats- en natuurmonumenten

Binnen de invloedsfeer van het bedrijf liggen geen vogel- en habitatrichtlijngebieden en geen
staats- en natuurmonumenten. Het dichtstbijzijnde habitat- en natuurgebied, Sarsven/de Banen
te Nederweert, ligt op meer dan 4 kilometer afstand van het bedrijf. In oostelijke richting bevindt
zich op een afstand van meer dan 5 kilometer het habitatrichtlijngebied "het Leudal".

Het plan heeft geen invloed op de genoemde gebieden vanwege de ruime afstand. Daarnaast
zal de ammoniakuitstoot door de plannen niet toenemen, doch afnemen. Dit betekent dat
zowel de ammoniakemissie als de -depositie op de genoemd gebieden zal afnemen waardoor
er ten opzichte van de vergunde situatie een verbetering optreedt. Voor een kaart van deze
gebieden en de depositieberekening op deze gebieden zie paragraaf 5.3.

5.8 Geur

Het houden van dieren kan geurhinder veroorzaken. Voor het vaststel/en van de maximaal
toelaatbare geurhinder op gevoelige objecten wordt op dit moment de Wet geurhinder en
veehouderijen (Wgv) en de bijbehorende Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) gebruikt.
Deze wetgeving is van toepassing vanaf 1 januari 2007 en biedt het beoordelingskader om de
geurbelasting die door veehouderijen op geurgevoelige objecten wordt veroorzaakt te toetsen. In
tegenstel/ing tot de voorheen gebruikte Wet stankhinder en veehouderijen wordt de
geurbelasting berekend middels een verspreidingsmodel (V-Stacks). In het navolgende is op de
eerste plaats de geuremissie van het huidige en toekomstige bedrijf ge'inventariseerd. De
toekomstige geuremissie is gebruikt om, met behulp van het wettelijke voorgeschreven
programma V-Stacks, de geurbelasting op de omliggende geurgevoelige objecten te berekenen.
De maximale toegestane geurbelasting op een geurgevoelig object is wettelijk verankerd in de
Wet Geurhinder en Veehouderij. Middels een gemeentelijke verordening is afwijken van de
wettelijke norm mogelijk.

5.8.1 Geuremissie
De huidige geuremissie van het bedrijf bedraagt:

Stal Diercategorie Huisvestings- Aantal Aantal Geuremissie

systeem

Nr. houderij/hoktype dieren dier- ou E/sec totaal

code (RAV-nr.) plaatsen per dier ou E/sec

1 Vleesvarkens D3 900 900 23,0 20.700,0

Overige hUisvesting

2 Vleesvarkens D3 1.080 1.080 23,0 24.840,0

Overige hUisvesting

Tot. 45.540,0

ou E/sec

bednjf
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De toekomstige geuremissie van het bedrijf bedraagt:

5tal Diercategorie Huisvestings- Aantal Aantal Geuremissie

systeem

Nr. houderij/hoktype dieren dier- ou E/sec totaal

code (RAV-nr.l) Plaatsen per dier ou E/sec

1 Vleesvarkens 03 756 756 16,1 12.171,6

Chemische luchtw.

2 Vleesvarkens 03 864 864 16,1 13.910,4

Chemische luchtw.

3 Vleesvarkens 03 3.308 3.308 16,1 53.258,8

Chemische luchtw.

4 Vleesvarkens 03 3.432 3.432 16,1 55.255,2

Chemische luchtw.

Tot. 134.596,0

ou E/sec

bedrijf

Uit voorgaande tabellen kan geconciudeerd worden dat de emissie van geur met ongeveer
89.000 ou E/sec. zal toenemen.
Middels toetsing aan de geurgevoelige objecten die in nabijheid van de locatie liggen, is vast te
stellen of de uitbreiding geen ontoelaatbare geurbelasting op de verschillende objecten oplevert.

5.8.2 Geurgevoelige objecten
De Wet geurhinder en veehouderij spreekt van geurgevoelige objecten indien er sprake is van:
"gebouw, bestemd voor en b/ijkens aard, inde/ing en inrichting geschikt om te worden gebruikt
voor mense/ijk wonen of menselijk verb/ijf en die daarvoor permanent of een daarmee
verge/ijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt".
Hiermee vindt middels de wet de bescherming plaats van geurgevoelige objecten. In de wet
wordt een uitzondering gemaakt op deze systematiek in artikel 3, lid 2 van de Wgv. Voor
geurgevoelige objecten die onderdeel uitmaken van een andere veehouderij, wordt afgeweken
van het algemene beschermingsniveau. Dergelijke objecten, zijnde een bedrijfswoning, zijn
veelal in de directe nabijheid van (eigen) dierverblijven gesitueerd. Deze objecten worden dan
uitsluitend of voornamelijk door deze eigen dierverblijven belast. De geurbijdrage door
nabijgelegen veehouderijen is vaak geringer dan de geurbelasting door eigen stallen op de
bedrijfswoning. Hierdoor is een beperkte bescherming dan acceptabel. In artikel 3, lid 2 Wgv
wordt aangegeven dat de beperkte bescherming wordt gecreeerd door het aanhouden van een
minimale afstand van tenminste 50 meter tussen veehouderijen.

Een beoordeling van de geurbelasting op gevoelige objecten in de omgeving van het bedrijf kan
aileen na inventarisatie van deze objecten. In de omgeving van het bedrijf bevinden zich de
navolgende objecten:

- Heideweg 14:
- Keversbroek 3:
- Rijksweg Noord 1:
- Rijksweg Noord 10:
- kern Kelpen-Oler:

burgerwoning in het bUitengebied
agrarische woning bij veehouderij
burgerwoning in het bUitengebied
agrarische woning bij veehouderij
bebouwde kom van beperkte omvang

= geurgevoelig object
= minimaal 50 meter
= geurgevoelig object
= minimaal 50 meter
= geurgevoelig object
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Ligging /ocatie t.o. v. geur gevoe/ige objecten

Toetsing of voldaan wordt aan de wettelijke norm (Wvg) voor wat betreft geurbelasting heeft
plaatsgevonden middels het programma V-Stacks-vergunning. Dit verspreidingsmodel voor geur
dient op grond van de Wet geurhinder veehouderij hiervoor gebruikt te worden. De resultaten
van de berekening zijn hierna weergegeven, (zie bijlage: uitdraai van het programma V-Stacks)

Huidige situatie (45.540 ou E/sec.)
object Norm berekende voldoet? vaste afstand

geurbelasting geurbelasting

l
Heideweg 14 14 + 7,46 ja
Keversbroek 3 Nvt nvt j~ afstand > 50 m~
Rijksweg Noord 1 14

~
2,75 ja

---l
Ri'kswe Noord 10 Nvt nvt ja afstand > 50 mtr.

----1

Kern Kelpen-Oler 3 0,58 ja

Nieuwe situatie (134.596 ou E/sec.)

object Norm berekende voldoet? vaste afstand
geurbelasting geurbelasting

Heideweg 14 14

I
9,97 ja

Keversbroek 3 Nvt nvt j~ afstand > 50 mtr.

~jksweg Noord L..- 14 8,11 ja
Rijksweg Noord 10 .... Nvt nvt ja afstand > 50 mtr.
Kern Kelpen-Oler 3 1,18 ja
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Uit bovenstaande overzichten valt te concluderen dat, ondanks een toename van de
geurbelasting (van 45.540 ou E/sec. naar 134.596 ou E/sec.), er geen overbelasting van geur
op geurgevoelige objecten ontstaat. Zowel in de hUidige als de nieuwe situatie bestaat er geen
overbelasting van geur op objecten binnen de invloedssfeer van het bedrijf.

5.8.3 Gebiedsvisie gemeente Leudal
Per 1 januari 2007 is de "Wet geurhinder en veehouderij" (Wgv) in werking getreden. De wet
bevat standaardnormen voor de geurbelasting op gevoelige objecten. Afwijken van de
standaardnormen is mogelijk op basis van een gemeentelijke verordening waarin de
afwijkende normen worden vastgelegd.
Om te komen tot een gemeentelijke verordening is door de gemeente Leudal op 17 januari
2007 een aanhoudingsbesluit genomen. Op basis van dit aanhoudingsbesluit kunnen
aanvragen voor milieuvergunning tijdelijk buiten behandeling worden gelaten. Hiermee
ontstaat voor de gemeente de mogelijkheid om haar geurbeleid voor te bereiden. Dit wil
zeggen een gebiedsvisie op te stellen ter onderbouwing van de, in een verordening op te
nemen afwijkende geurnormen.
Het door de gemeente Leudal genomen aanhoudingsbesluit behelst:
1. de verklaring dat een verordening als bedoeld in artikel 6 van de Wgv wordt voorbereid

voor het grondgebied van de gehele gemeente;
2. de bepaling dat een aanvraag om milieuvergunning wordt aangehouden, dit met

uitzondering van aanvragen die voldoen aan het "standstill-beginsel". Dit wil zeggen geen
toename van aantal dieren, geen toename van emissie (mve of ou) en geen afname van
afstanden tot geurgevoelige objecten.

3. het verlenen van een mandaat aan het college van burgemeester en wethouders inzake
het afhandelen van milieuvergunningen (doorbreken van de aanhoudingsplicht) indien er
geen sprake is van ongewenste ontwikkelingen.

Op 17 april 2007 heeft de Raad van de gemeente Leudal het aanhoudingsbesluit van 17
januari 2007 aangepast. In dit nieuwe besluit wordt aangegeven dat er voor de gemeente
Leudal een verordening wordt opgesteld als bedoeld in artikel 6 van de Wet geurhinder en
veehouderij. Uitgangspunt hierbij is dat de wettelijke normering (3 en 14 ou E/m 3

) niet wordt
verscherpt, waar mogelijk wordt deze normering voor bepaalde gebieden in de gemeente
versoepeld.

Aangezien de beoordeling van de bij het bedrijf gelegen geurgevoelige objecten uitwijst dat er
geen overbelasting ontstaat op basis van de wettelijke normen en de gemeente Leudal als
uitgangspunt heeft genomen dat de wettelijke normen niet worden verscherpt, kan er
geconcludeerd worden dat er in onderhavige situatie zeker geen sprake is een ongewenste
ontwikkeling voor wat betreft de geurbelasting. Op basis hiervan kan de aanhouding
doorbroken worden voor de locatie aan de Rijksweg Noord 8.

Op 6 november 2007 heeft de Raad van de gemeente Leudal de Geurverordening voor de
gemeente Leudal vastgesteld. Uit deze verordening blijkt dat de locatie Rijksweg Noord 8 en
haar omgeving worden beoordeeld volgens de wettelijke normen uit de Wet geurhinder.
Hiermee heeft de gemeente haar eerdere voornemen, het niet verscherpen van de wettelijke
normering (3 en 14 ou E/m 3 ) voor deze omgeving, vastgelegd.
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5.9 Geluid

Geluiduitstoot op het bedrijf vindt voornamelijk plaats door verkeersbewegingen van en naar
het bedrijf, het laden en lossen van dieren, het vullen van voersilo's en het gebruik van
ventilatoren.

Door de toepassing van luchtwassers op de stallen zijn aile ventilatoren ingebouwd in het
ventilatiesysteem. Door deze inbouw ontstaat er een afscherming en demping van de
geluiduitstoot door de ventilatoren.

Het bedrijf is gelegen aan de Rijksweg Noord N280, dit is een drukke Rijksweg met
verkeersintensiviteit van circa 16.500 voortuigen per dag (bron: Provincie Limburg) met een
hoge geluidsproductie. Volgens de indicatieve kaart van het RIVM kent de locatie Rijksweg 8
een geluidsbelasting van ongeveer 61-65 dBA. Gezien deze belasting door het verkeer op de
N280 en de Iigging van het bedrijf nabij deze drukke weg zal een op te opstellen akoestisch
rapport, vanwege het hoge achtergrondgeluidsniveau, geen uitsluitsel geven omtrent de
geluidsemissie van het bedrijf. Het opstellen van een akoestisch rapport wordt dan ook niet
zinvol geacht.

Overigens is er sprake van een (zeer) ruime afstand tussen het bedrijf en de omliggende
"geluidgevoelige" objecten (woningen). Hierbij speelt tevens een rol dat de gevoelige objecten
eveneens op geringe afstand van de Rijksweg N280 zijn gelegen. Hieruit kan gevoeglijk
geconcludeerd worden dat er geen sprake zal zijn van een meetbare geluidsoverlast door de
activiteit. Van belang is verder dat het bedrijf reeds over "geluidsruimte" in de bestaande
milieuvergunning beschikt. Deze ruimte wordt door aanpassing van het ventilatiesysteem
(Iuchtwassers) niet gebruikt.

5.10 Stot

Vanwege het houden van dieren en verkeersbewegingen van en naar het bedrijf, is er uitstoot
van stof door het bedrijf te verwachten.
Aangezien het bedrijf is gelegen aan een drukke weg (N280) is de stofuitstoot door
wegverkeer door de Provincie Limburg reeds ge'inventariseerd. Op basis van TNO-onderzoek
publiceert de Provincie Limburg kaarten met luchtkwaliteit op haar website. Volgens deze
kaarten is de stofconcentratie (PM10) op de locatie Rijksweg 8 en omgeving
< 30 microgram/m3 (PM2005) en 31 microgram/m3 (PM2010). Gezien de omvang van de
stofbelasting door wegverkeer in relatie met de drukke rijksweg (16.500 voertuigen per dag),
zal de bijdrage in stofuitstoot door aan- en afvoerbewegingen naar het bedrijf te
verwaarlozen zijn. Indien er geen verkeersbewegingen van en naar het bedrijf zouden zijn, zal
de stofproductie door wegverkeer op de locatie relatief niet wijzigen.

In de nieuwe situatie wordt aile ventilatielucht die uit de stallen komt door luchtwassers
gevoerd. Op basis van indicatieve onderzoeksresultaten (RIVM-onderzoek nr. 289) blijkt dat
luchtwassers zeer efficient zijn in het beperken van stofuitstoot uit dierverblijven (stallen). Uit
het onderzoek blijkt de beperking van de stofuitstoot door dit systeem 90% van het totale stof
en 75% a80% (gemiddeld 77,5%) van het fijnstof (PM10) te zijn ten opzichte van een
traditioneel huisvestingssysteem.
Naast de beperking van de uitstoot van stof door het gebruik van luchtwassers zal het bedrijf
nog andere maatregelen nemen tegen de uitstoot van het stof. Zo zullen de bewegingen van
en naar het bedrijf tot het absolute minimum beperkt worden. Bij het vullen van de voersilo's
zal gebruik gemaakt worden van cycloonfilters om de uitstoot van stof tot een minimum te
beperken.
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Om een en ander te toetsen heeft het bedrijf een stofonderzoek laten uitvoeren. Dit
onderzoek, uitgevoerd door M&A Milieuadviesbureau (rapportnr. 27-LRij08-pm10-v1) is als
bijlage bij deze MER gevoegd (zie bijlage 5). Uit het onderzoek komt naar voren dat er geen
overschrijdingen plaatsvinden van het maximaal toelaatbare aantal overschrijdingen van de
daggemiddelde concentratie. Tevens blijkt dat er geen overschrijdingen zijn van de
jaargemiddelde concentratie. Hierover wordt opgemerkt dat de berekening gestoeld is op het
Besluit luchtkwaliteit 2005. Dit is inmiddels vervangen door de "Wet luchtkwaliteit". Voor de
normstelling maakt dit echter geen verschil.
Ais conclusie voigt dan ook uit het rapport dat het bedrijf in de nieuwe situatie kan voldoen
aan normen uit de Wet luchtkwaliteit. Dit geldt voor het houden van varkens en voor de
verkeersbewegingen van en naar het bedrijf. Er bestaan derhalve geen belemmeringen tegen
de voorgenomen milieuvergunningverlening.

5.11 Bodem en grondwater

Mogelijke invloed op bodem en grondwater kan veroorzaakt worden door:

1. opslag van reinigingsmiddelen
2. opslag van diergeneesmiddelen
3. opslag van zuur t.b.v. de luchtwassers
4. opslag van smeerolie
5. opslag van bestrijdingsmiddelen
6. opslag van drijfmest in kelders onder de dieren
7. opslag van huisbrandolie en dieselolie
8. poetsen van voertuigen
9. opslag van spuiwater
10. aanbiedplaats voor kadavers.

Onder de respectievelijke opslagen 1 tot en met 5 zijn lekbakken ge·installeerd. Bij lekkende
verpakking worden de vrijkomende stoffen opgevangen in een lekbak. Dit voorkomt dat
materialen in de bodem en/of grondwater kunnen komen. De inhoud van de lekbakken is
dusdanig dat de opgeslagen stoffen volledig opgevangen kunnen worden.

De mestkelders (nr. 6) zijn uitgevoerd met mestbestendige beton (Besluit BRM) zodat vloeren
en wanden van de kelders bestand zijn tegen inwerking door de mest.

De opslag van de dieselolie en huisbrandolie (nr. 7) vindt plaats in dubbelwandige tanks. Deze
tanks, voorzien van certificering, voldoen aan de laatste inzichten voor het opslaan van
dergelijke stoffen.

De poetsplaats, de aanbiedplaats voor kadavers en de silo voor de opslag van het spuiwater
zijn uitgevoerd in beton. Deze beton is eveneens van dusdanige kwaliteit dat deze voldoet aan
de eisen voor de afvoer van het poetswater, het voorkomen van "wegstromen" van uittredend
vocht uit kadavers en de opslag van het spuiwater.

Door het treffen van bovenstaande voorzieningen ontstaat een verwaarloosbaar risico dat
door calamiteiten een bodem- en/of grondwaterverontreiniging ontstaat.
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Wateronttrekking
Binnen de inrichting wordt grondwater gebruikt voor het drenken van de dieren, het reinigen
van de stallen en veewagens. De onttrekking van het grondwater zal na de realisatie van het
plan toenemen van 3.700 m3 naar 15.500 m3 water op jaarbasis.
De bestaande grondwaterput heeft voldoende capaciteit om in deze hoeveelheid te voorzien.
Omdat de dieren 24 uur per dag de beschikking hebben over het water kan een
jaaronttrekking van 15.500 m3 water gelijkgesteld worden met een onttrekking van minder
dan 2 m3 water per uur. Bij een dergelijke onttrekking hoeft de grondwateronttrekkingsput
niet aangemeld te worden bij de verantwoordelijke overheid (provincie Limburg).

Heme/water
Hemelwater afkomstig van gebouwen en erf zal grotendeels afgevoerd worden naar zaksloten
of het aangrenzende maaiveld. Deze afkoppeling heeft tot gevolg dat het hemelwater niet
wordt toegevoegd aan het oppervlaktewater maar middels infiltratie aan het grondwater.
Hiermee wordt bereikt dat het plan geen negatieve invloed heeft op de capaciteit van de
omliggende waterlossingen. Deze methode van afkoppeling en infiltratie wordt tevens
voorgestaan door de waterbeheerder in het gebied, Waterschap Peel en Maasvallei.

5.12 Emissie van meststoffen

Binnen de inrichting (stallen en erf) vindt geen bemesting plaats. De door de dieren
geproduceerde mest zal middels een intermediair/mesthandelaar buiten het bedrijf worden
afgezet.
De aanwending van de mest geschiedt op grond van Europese regelgeving (Nitraatrichtlijn)
die uitgewekt is in nationale regelgeving (Meststoffenwet, BGM en BOOM). Deze wetgeving
geeft maximale hoeveelheden mest die op de bodem aangewend mogen worden. In principe
zijn deze hoeveelheden afgestemd op de behoefte en opname van gewassen zodat slechts
geen of een minimale hoeveelheid van mineralen uit de dierlijke mest emitteert naar de
bodem en/of het grondwater. Emissie van meststoffen naar de lucht wordt voorkomen door
het emissiearm aanwenden van de mest op de grond.
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5.13 Flora en fauna

De bescherming van dier- en plantsoorten is in de Flora- en faunawet geregeld. Deze
bescherming kent verschillende niveaus van bescherming. Zo is er een verbod om
beschermde planten te plukken of beschermde dieren te doden of te vangen. Ook andere
handelingen die dier- en plantensoorten kunnen bedreigen, zijn verboden of slechts onder
voorwaarden toegestaan.
Het bestaande bedrijf is gelegen in een open gebied waar intensieve teelt van
akkerbouwgewassen plaatsvindt. Tevens heeft het bedrijf voor de uitvoering van het plan de
beschikking over een toereikende agrarische bouwkavel. Dit betekent dat voor de realisatie
van het plan de rUimtelijke ingrepen tot een minimum beperkt blijven.
Voor de locatie waar het initiatief uigevoerd zal worden is informatie ingewonnen bij het
"Natuurloket" en de provincie Limburg. Uit de informatie blijkt dat op de locatie waar het
initiatief gerealiseerd zal worden geen te beschermen waarden (flora en fauna) voorkomen.

Nu reeds blijkt uit de informatie van de Provincie Limburg dat op de locatie zelf (agrarische
bouwkavel) geen te beschermen waarden aanwezig zijn. In de omgeving van het bedrijf zijn
echter het Kevers- en Wijersbroek gelegen. In deze gebieden, die begroeid zijn met bomen en
struiken, komen volgens de provinciale informatie wei (broed)vogels voor. Indien het
noodzakelijk is voor de uitvoering van het initiatief zal, op grond van artikel 75 Ffw, ontheffing
gevraagd worden voor de realisatie van de twee nieuwe stallen.

Op grond van het voorgaande kan gesteld worden dat het plan geen inbreuk maakt of zal
gaan maken op aanwezige planten- en/of diersoorten in de omgeving van de projectlocatie.

5.14 Energie en water

5.14.1 Aigemeen
Het energieverbruik op het bedrijf bestaat hoofdzakelijk uit het stroomverbruik door het
ventilatiesysteem (ventilatoren), de luchtwassers en een aantal processen (voersystemen
etc.). Het verbruik van stroom voor verlichting daarentegen is minimaal door het gebruik van
energiezuinige lampen. Op grond van de welzijnswetgeving dient echter wei gedurende
bepaalde periodes per etmaal verlichting bij de dieren te zijn.

5.14.2 Verwarmen
Het bedrijf is niet aangesloten op het aardgasnet, aansluiten op dit net zal waarschijnlijk hoge
kosten met zich meebrengen. De initiatiefnemer heeft derhalve gekozen voor het gebruik van
huisbrandolie als energiebron. Hiermee wordt zowel de bedrijfswoning als de stallen
verwarmd. Bij het voorgenomen houderijsysteem (vleesvarkens) is de benodigde hoeveelheid
energie voor verwarming minimaal omdat gebruik gemaakt wordt van vloerverwarming.
Middels deze manier van verwarmen wordt de warmte direct bij de Iigplaats van de dieren
toegepast. Verwarmen is, met name door het toegepaste ventilatiesysteem, slechts in de
winterperiode en in de beginfase (jonge dieren) van de mestperiode noodzakelijk. Dit
betekent dat er (bijna) geen verwarming in de afdelingen zal plaatsvinden. Het
energieverbruik zal hierdoor relatief gering zijn.
De maximaal benodigde hoeveelheid olie die het bedrijf verbruikt om een jaar te stoken
bedraagt ongeveer: 8.360 vleesvarkensplaatsen x 2,5 liter olie = circa 20.000 liter olie.
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5.14.3 Elektriciteit
De ventilatie in de stallen geschiedt middels een onderdruksysteem. Deze onderdruk wordt
gecreeerd met ventilatoren die lucht door een centraal ventilatiekanaal uit de stallen zuigen.
De uittredende lucht wordt via de ventilatoren door de luchtwassers gestuurd. De ventilatoren
worden per stal gedimensioneerd en aangestuurd op een wijze waarbij ventilatie naar
behoefte mogelijk is.
Door de toepassing van nieuwe klimaatcomputers, frequentieregelaars, meetventilatoren en
een centraal ventilatiekanaal per stal, wordt op bedrijfsniveau een aanzienlijke hoeveelheid
elektriciteit bespaard. Daarnaast zal de verlichting van de inrichting hoofdzakelijk plaatsvinden
middels TL-verlichting. Deze TL-verlichting zal tevens energievriendelijk uitgevoerd worden.

Het elektriciteitverbruik, indien de dieren gehouden zouden worden in stallen die vergelijkbaar
zijn met de huidig aanwezige stallen, zou ongeveer 167.200 kWh (8.360 vlv.plaatsen x 20
kWh) bedragen. Nu de stallen worden voorzien van luchtwassers zal dit echter tot gevolg
hebben dat de behoefte aan energie zal toenemen. Met name de weerstand van het
luchtwaspakket en de het energiegebruik voor het sproeien en verpompen van waswater heeft
een toename van energiegebruik tot gevolg. Deze extra toename wordt voor een groot
gedeelte gecompenseerd door toepassing van nieuwe betere apparatuur (regelcomputers,
frequentieregelaars, meetventilatoren) en een centrale afzuiging.

Op het bedrijf is gekozen voor chemische luchtwassing en niet biologische, dit ondermeer
vanwege het watergebruik door de chemische luchtwasser. Deze luchtwasser gebruikt slechts
20 % van de hoeveelheid water tijdens het wasproces ten opzichte van de biologische wasser.
Hierbij speelt tevens een rol dat het energieverbruik (elektriciteit) van de chemische en de
biologische wasser en ongeveer gelijk zijn.

6. Alternatieven en MMA

Aangezien het bedrijf qua omvang onder de IPPC-richtlijn va It, kan aileen een keuze gemaakt
worden uit stalsystemen die voldoen aan het "BBT"-criterium. Gezien de ammoniakemissie
(5.940 kg.) van het bestaande bedrijf dient tevens aan de hand van de "Beleidslijn IPPC
Omgevingstoets" verdergaande BBT toegepast te worden. Verdergaande ammoniakreductie is
aileen met luchtwassers te realiseren.

In het kader van de IPPC moet worden gekozen uit de "best beschikbare technieken". In de
bij de IPPC-richtlijn horende Referentiebrief (BREF) staan de mogelijk toe te passen
stalsystemen opgesomd. Deze systemen reduceren allemaal de ammoniakuitstoot, een aantal
systemen doet dit middels een techniek waarbij voorkomen wordt dat ammoniakemissie uit de
mest plaatsvindt. Een andere optie is om de uit de stallen tredende lucht te zuiveren met
behulp van luchtwassers.
Om de ammoniak uit de ventilatielucht te binden, wordt gebruik gemaakt van chemische
(zuur) of biologische (bacterien) luchtwassers. Daarnaast is momenteel een combinatie van
beide systemen mogelijk. In principe is met chemische luchtwassing het grootste reducerende
effect van ammoniakuitstoot te bereiken. De biologische luchtwasser daarentegen heeft een
groter effect op de reductie van de geuruitstoot.
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Gezien de problematiek van ammoniak-, stof- en geuruitstoot heeft het bedrijf gekozen om
haar plannen te realiseren met toepassing van luchtwassers. Middels luchtwassing, in dit geval
chemisch, wordt een maximale reductie bereikt van zowel ammoniak als stof. Op basis van de
wetgeving voor ammoniak en met name stof (Wet luchtkwaliteit) kan het plan aileen
gerealiseerd worden met toepassing van luchtwassen.

Ook is de keuze voor luchtwassing gemaakt vanwege de kosten voor aanpassing van de
bestaande stallen. Verbouw van bestaande stallen, waarbij aanpassingen in de mestkelders
dienen plaats te vinden, is bedrijfseconomisch niet aantrekkelijk. Dit heeft tot gevolg dat
ondernemer de keuze heeft gemaakt om de bestaande stallen te voorzien van luchtwassers.
Aangezien tevens wordt gekozen voor eenduidigheid en uniformiteit in de toepassing van
emissiearme systemen heeft dit tot gevolg dat ook de nieuwe stallen worden voorzien van
luchtwassers.
Omdat er op bedrijfsniveau, ondanks een uitbreiding met ongeveer 6.000 vleesvarkens, geen
toename van ammoniak mogelijk is in verband met de aanwezigheid van een kwetsbaar
gebied, moeten de bestaande stallen worden voorzien van luchtwassers. Het bedrijf hoeft
hiertoe enkel te investeren in de bouw van centrale afzuigkanalen bij of in de twee bestaande
stallen.
Het gebruik van luchtwassers heeft voor het bedrijf tevens als bijkomend voordeel dat de
hokuitvoering in de stallen niet afhankelijk is van het ammoniakreducerende systeem.
Stalindeling, verplichte welzijnsoppervlakte en dichte vloer kunnen bij het gebruik van een
luchtwasser gemakkelijker ingepast worden.

De mogelijke alternatieven waaruit het bedrijf kan kiezen zijn:

1. Chemische luchtwasser
In een chemische luchtwasser wordt de afgewerkte ventilatielucht door een luchtwaspakket
geleid. Over dit pakket wordt met regelmaat zwavelzuur verspreid, na de reactie van het
zwavelzuur met de ammoniak in de ventilatielucht ontstaat ammoniaksulfaat als een reststof.
Deze vloeibare ammoniaksulfaat (spuiwater) wordt opgevangen en met regelmaat van het
bedrijf afgevoerd en kan gebruikt worden als vloeibare kunstmeststof.
Chemische luchtwassers kunnen tot 95% van de ammoniakemissie reduceren, met name de
hoeveelheid lucht in combinatie met de dikte van het luchtwaspakket speelt hierbij een rol.
Door het wassen van de lucht ontstaat tevens een reductie van de uitstoot van zowel geur als
(fijn)stof.
Door het gebruik van zuur, waarbij de zuurdosering afhangt van metingen, is hier sprake van
een gemakkelijk te sturen procestechniek. Dit maakt een chemische luchtwasser tot een
betrouwbaar systeem.
Door de inbouw van de ventilatoren voor de luchtwasser, heeft het systeem tevens een
positief effect op de uitstoot van geluid tot gevolg.

2. Biologische luchtwasser
Qua procestechniek is de biologische luchtwasser vergelijkbaar met een chemische
luchtwasser. Deze luchtwasser maakt echter geen gebruik van zuren om de ammoniak te
binden. In een biologische luchtwasser geschiedt deze binding door de gebruikmaking van
bacterieactiviteit. Een dergelijk systeem kan de ammoniakuitstoot tot maximaal 70%
reduceren, de reductie van geur- en (fijn)stof is hoger dan in een chemische luchtwasser.
Door het gebruik van bacterien is het systeem echter moeilijker te "sturen" en derhalve
stabiel te houden. Tevens produceert dit systeem aanzienlijk meer spuiwater dan een
chemische luchtwasser. Een voordeel van de biologische wasser is dat bij deze manier van
luchtwassing geen ammoniumsulfaat maar nitriet en nitraat ontstaat.
Door de inbouw van de ventilatoren voor de luchtwasser, heeft het systeem tevens een
positief effect op de uitstoot van geluid tot gevolg.
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3. Dubbel emissiearm systeem (rioolsysteem en luchtwasser)
Toepassing van een dubbel systeem van zowel luchtwasser met een mestafvoersysteem
(rioolsysteem) biedt aileen mogelijkheden ten aanzien van de geuruitstoot. Een effect op de
ammoniakuitstoot blijkt niet uit de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). Ook een positief
effect van een dubbel systeem op een reductie van de stofemissie is niet evident.
Het toepassen van een rioolsysteem in combinatie met een luchtwasser is verder niet
praktisch realiseerbaar. De agrarische bouwkavel is van onvoldoende omvang om een aparte
mestopslag, gelegen buiten de stallen, te realiseren.
Toepassing van een dubbelsysteem vergt voor het bedrijf een extra investering die, gezien de
kostprijsbeheersing van het toekomstige bedrijf, die bedrijfseconomisch niet verantwoord is.
Een dergelijk systeem

4. Gecombineerde luchtwasser
De ammoniakemissie (inclusief geur- en stofemissie) wordt beperkt door de ventilatielucht te
behandelen in een gecombineerd luchtwassysteem. Dit is een installatie die is opgebouwd uit
meerdere wassystemen (waterwasser, chemische wasser en biologische wasser).
Bij passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt de ammoniak opgevangen
in de wasvloeistof. Door toevoeging van zwavelzuur aan deze wasvloeistof wordt in de
chemische luchtwasser de ammoniak gebonden als ammoniumsulfaat en afgevoerd met het
spuiwater. Door bacterien in de waterwasser en biofilter wordt ammoniak omgezet in nitriet
en nitraat en afgevoerd met het spuiwater. De verwijdering van stof vindt voornamelijk plaats
in de water- en chemische wasser. De verwijdering van geurstoffen voornamelijk in de
biologische wasser.
Door de inbouw van de ventilatoren voor de luchtwasser, heeft het systeem tevens een
positief effect op de uitstoot van geluid tot gevolg.

Dit systeem is naar mening van de ondernemers als het MMA (Meest Milieuvriendelijke
Alternatief) te beschouwen. Het systeem kent namelijk in totaliteit het grootste effect op de
uitstoot van ammoniak, geur en stof. Op enkel het onderdeel ammoniakuitstoot gaat deze
wasser niet zover als een chemische luchtwasser.
Op de locatie waar het initiatief zal worden gerealiseerd speelt de uitstoot van ammoniak de
belangrijkste rol. De uitstoot van geur en stof spelen niet de belangrijkste rol omdat de locatie
is gelegen in een agrarisch gebied langs een drukke weg (N280).

Verder is voor de bedrijfsvoering dUidelijk dat bij de keuze voor een systeem de
betrouwbaarheid van de procestechniek een rol speelt. Systemen met of waarvan de
biologische wasser een onderdeel is, missen naar mening van aanvrager deze
betrouwbaarheid. In deze situatie is daarom de keuze gemaakt voor een chemische
luchtwasser en niet voor de biologische of de gecombineerde wasser.

Omdat het ammoniakrecht dat het bedrijf kan benutten wordt gezien als een plafond, heeft
initiatiefnemer besloten om dit plafond zo min mogelijk aan te tasten. Daarom is gezocht naar
een systemen waardoor de depositie van zuur op de meest nabij gelegen kwetsbare gebieden
gelijk blijft of daalt. Dit betekent dat de ammoniakuitstoot van het bedrijf aileen daalt
voorzover dit noodzakelijk is. Bij de keuze voor de chemische luchtwasser heeft dit
geresulteerd in de toepassing van een tweetal systemen. Op het nieuwe bedrijf zal chemische
luchtwassing plaatsvinden met zowel luchtwassers die 70% als 95% ammoniak reduceren.
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7. Ruimtelijke ordening

7.1 Rijksbeleid

7.1.1 Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening
Deze nota is momenteel als ontwerp PKB in voorbereiding. In deze nota wordt gesproken over
het zogenaamde contourenbeleid waarbij middels rode en groene contouren de begrenzing
wordt aangegeven van enerzijds stedelijke en anderzijds natuurlijke ontwikkelingen. Tussen
deze gebieden komen balansgebieden te liggen waarbij ook de landbouw een prominente
functie kan vervullen. Hoe de locatie Rijksweg Noord 8 binnen deze context gewaardeerd zal
worden, is nog niet dUidelijk. De Iigging van de locatie doet vermoeden dat een agrarische
functie het meest voor de hand ligt.

7.1.2 Nota Ruimte
De Nota Ruimte bevat de visie van de overheid op de rUimtelijke ontwikkeling van Nederland
en de belangrijkste bijbehorende doelstellingen. De nota bevat, in overeenstemming met het
Hoofdlijnenakkoord van het kabinet, de ruimtelijke bijdrage aan een sterke economie, een
veilige en leefbare samenleving en een aantrekkelijk land. Een overzicht van de voornaamste
doelen die het rijk hanteert, is in een bijlage aan de nota toegevoegd. De bij de nota horende
uitvoeringsagenda biedt inzicht in de belangrijkste bij het beleid horende ruimtelijke
investeringen en uitvoeringsacties. In de Nota Ruimte wordt het nationaal rUimtelijk beleid
vastgelegd tot 2020, waarbij de periode 2020-2030 geldt als doorkijk naar de lange termijn.
De locatie Rijksweg Noord 8 heeft in de Nota Ruimte de aanduiding Landbouw. Tevens is hier
aangegeven dat de locatie in een reconstructiegebied is gelegen.

7.2 Provinciaal beleid

7.2.1 Provinciaal Omgevingsplan Limburg
Op 22 september 2006 hebben Provinciale Staten van Limburg het Provinciaal Omgevingsplan
Limburg (POL 2006) vastgesteld als vervanger van het POL uit 2001. Het POL 2006 is zowel
streekplan, waterhuishoudingplan, milieubeleidplan als verkeer- en vervoerplan en bevat ook
de meer fysieke (ruimtelijke) onderdelen van het economisch en welzijnsbeleid. Hierbij is het
POL 2006 vorm gegeven als een plan op hoofdlijnen en voldoet aan de vereisten van een
structuurvisie volgens de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Verder bevat het POL 2006 de
provincia Ie visie op de ontwikkeling van de provincie Limburg in relatie met de omliggende
landen en provincies en onderscheidt binnen Limburg verschillende soorten van gebieden.
Voor die onderwerpen waar de provincie een rol heeft te vervullen, worden de ambities
(doelstellingen) aangegeven en op hoofdlijnen de aanpak die hierbij wordt voorgestaan. Voor
de echte doorwerking en de uitvoering, wordt doorverwezen naar aparte documenten zoals de
POL-aanvullingen, verordeningen en beleidsnota's.
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Kaart POL 2006

In het vigerende POL (POL 2006) is de locatie Rijksweg Noord 8 opgenomen met het
perspectief "PSa". Dit betekent dat het gebied ontwikkelingsruimte biedt voor landbouw en
toerisme. In het POL 2006 staat dit als voigt omschreven:

"Ontwikkelingsruimte voor Landbouw en toerisme (P5a):
De inrichting van de gebieden wordt in belangrijke mate bepaald door de landbouw, waarbij
plaatselijk omgevingskwaliteiten ook aan de orde kunnen zijn. Er zijn tevens ontwikkelings
mogelijkheden voor de toeristische sector, verbrede landbouw en kleinschalige
dienstverlenende bedrijven. De agrarische bedrijven kunnen zich verder ontwikkelen. "

7.2.2 Reconstructieolan Noord- en Midden Limburg
De varkenspest in 1997 was een belangrijke aanleiding om de ontwikkeling van de intensieve
veehouderij kritisch onder de loep te nemen. Dit resulteerde in een beleid met een flinke
afname van het aantal varkens en het aanwijzen van ontwikkelingsgebieden.

De Reconstructie geeft de mogelijkheid om, geredeneerd vanuit het gebied, toekomst te
bieden aan de diverse belangen in dat gebied. Het reconstructieplan is een integraal plan,
waarbij doelstellingen vanuit thema's als water, landbouw, natuur, recreatie en welzijn worden
gerealiseerd. Dat betekent overigens niet dat het reconstructieproject een vrijbrief is om
willekeurig plannen te ontwikkelen. Ervaringen en resultaten van eerdere projecten vormen
een belangrijk uitgangspunt voor de reconstructie. Daarnaast is er wet- en regelgeving
waarvan niet zomaar kan worden afgeweken. Belangrijke kaders voor de reconstructie zijn het
landelijke en provinciale beleid. Deze integrale aanpak is ook in de Reconstructiewet
vastgelegd en heeft zijn weerslag gekregen in het reconstructieplan.
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De locatie Rijksweg Noord 8 Iigt in een "Verwevingsgebied" hetgeen de doorontwikkeling van
het bestaande bedrijf mogelijk maakt.

Kaart Reconstructiegebied
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Terzijde dient hierbij opgemerkt te worden dat het Reconstructieplan ziet op de ruimtelijke
ontwikkeling van onder andere de agrarische bedrijven. Bij de uitvoering van het plan wordt
getoetst aan het aspect ruimtelijke ordening. Dit wi! zeggen toetsing aan de
(on)mogelijkheden om een agrarische bouwkavel voor nieuwe bedrijven te ontwikkelen of
bestaande kavels bij bedrijven te vergroten. Voor de locatie Rijksweg Noord 8 is deze toetsing
niet aan de orde omdat de bestaande agrarische bouwkavel voldoende ruimte biedt voor de
ontwikkeling van het initiatief en er reeds vleesvarkens gehouden worden op de locatie.

7.2.3 Bodem- en grondwaterbeschermingsgebieden/waterwingebieden
Het bedrijf is niet gelegen in een bodem- of grondwaterbeschemingsgebied of waterwingebied.
Be"invloeding van dergelijke gebieden door het initiatief is dus niet aan de orde. De vloeren en
wanden van de mestopslagen zullen uitgevoerd worden met beton die van dermate kwaliteit is
dat niet gevreesd hoeft te worden voor bodem- en waterkwaliteit.
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7.3 Gemeentelijk beleid

Het gemeentelijk beleid ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen is opgenomen in
bestemmingsplannen. Voor de locatie Rijksweg Noord 8 is het bestemmingsplan "Buitengebied
Heythuysen 1999" van toepassing. Dit bestemmingsplan is op 18 mei 1999 door de raad van
de gemeente Heythuysen vastgesteld.

Bestemmingsplankaart

In het bestemmingsplan is voor het bedrijf aan de Rijksweg Noord 8 een agrarisch bouwblok
opgenomen voor een intensieve veehouderij (vleesvarkens). Deze bestaande kavel is van
voldoende omvang om het plan te realiseren. Mogelijk is wei een vrijstellingsprocedure ex
artikel 15 WRO noodzakelijk teneinde af te wijken van de voorgeschreven goothoogte,
bebouwingshoogte en/of bouwlengte.
Voor het overige kan het initiatief conform het bestemmingsplan van de gemeente leudal
uitgevoerd worden.
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Situatieschets
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8. Ongevallenrisico

Binnen de inrichting wordt er middels brandcompartimentering aandacht geschonken aan de
veiligheid voor zowel mens als dier. De te gebruiken isolatiematerialen in de stallen voldoen
aan de daaraan te stellen eisen (brandvertraging). In de inrichting zullen op de door de
brandweer nog aan te geven plaatsen brandblustoestellen worden geplaatst. Deze toestellen
worden jaarlijks gekeurd.

De opslagen van milieugevaarlijke stoffen (brandstoffen en andere) voldoen aan de
eisen/richtlijnen die daaraan gesteld worden. Door tevens periodieke keuringen uit te voeren
en de gegevens hiervan bij te houden in de daarvoor bestemde logboeken wordt een risico op
ongevallen zoveel mogelijk voorkomen.

De stallen en de werkruimtes zijn zo ingericht dat de kans op ongevallen tot een minimum
wordt beperkt. De inrichting voldoet aan de eisen die gesteld worden in de ARBO-wetgeving.
Werknemers zullen zonodig deelnemen aan een cursus "Bedrijfshulpverlening" om zodoende
bij ongevallen eerste hulp te kunnen bieden.

Calamiteiten:

1. Brand
Op het bedrijf zijn voldoende brandblusmiddelen aanwezig om kleine branden en beginnende
branden te blussen. Met brand/rookmelders wordt getracht branden voortijdig te ontdekken.
Ingeval van brand waarbij de brandweer noodzakelijk is, zal worden voorzien in een afdoende
toevoer van bluswater naar de locatie.

2. Stroomuitval
De gevolgen van stroomuitval zullen worden voorkomen door het installeren van een
noodstroomvoorziening. In geval van een stroomuitval zal het noodstroomaggregaat de
stroomvoorziening verzorgen.

Door het toepassen van de bovengenoemde maatregelen worden de ongevallenrisico's zoveel
mogelijk beperkt.
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9. Samenvatting

Oppe Tump b.v. is voornemens een bestaande vleesvarkenshouderij aan de Rijksweg Noord 8
te Kelpen-Oler (gemeente Heythuysen) uit te breiden. De locatie biedt deze mogelijkheid op
zowel milieutechnisch als ruimtelijk vlak.

Momenteel worden op de locatie circa 1.900 vleesvarkens gehouden in traditionele stallen.
Initiatiefnemer is voornemens deze stallen aan te passen (chemische luchtwasser) en de
vrijkomende (milieu)ruimte te benutten voor de uitbreiding van het bedrijf. De uitbreiding zal
bestaan uit de nieuwbouw van twee varkensstallen waarin circa 6.000 vleesvarkens gehouden
kunnen worden. De totale bedrijfsomvang zal na de aanpassing ongeveer 8.500 vleesvarkens
bedragen.

Ook de nieuwe stallen worden uitgevoerd met chemische luchtwassers. Hiermee wordt bereikt
dat de ammoniakuitstoot van het bedrijf na uitvoering van het plan ongeveer 1.400 kg lager is
dan in de hUidige situatie. Dit is een afname van de uitstoot van ongeveer 25%.
De depositie van zuur op het meest nabij gelegen kwetsbare gebied (396 meter) blijft na
uitvoering van het plan gelijk.

De geuruitstoot van het bedrijf neemt met ongeveer 89.000 ou E/sec. toe. De omgeving van
het bedrijf is echter van dien aard dat een bedrijfsontwikkeling waarbij een toename van het
aantal geureenheden aan de orde is, geen probleem vormt. De afstanden naar de diverse
geurgevoelige objecten in de omgeving zijn ruim voldoende en staan de ontwikkeling van het
bedrijf niet in de weg.

Een bijkomend effect van de luchtwassers is dat de emissie van stof uit de inrichting tevens
wordt gereduceerd. Ondanks de toename van het aantal vleesvarkens zal de uitstoot van stof
in de toekomstige situatie licht dalen ten opzichte van de bestaande situatie.

Bij de keuze voor het emissie beperkende stalsysteem is als uitgangspunt gekozen dat de
uitstoot van ammoniak ("plafond") die het bedrijf heeft op grond van de vigerende
milieuvergunning een opgebouwd recht is. Bij de aanpassing van het bedrijf is getracht dit
recht zoveel mogelijk in stand te houden. De uitbreiding van het bedrijf zal plaatsvinden op
basis van de zuurdepositie op het meest nabij gelegen kwetsbare gebied. Dit kwetsbare
gebied (voormalig B-gebied) zal op grond van de politieke uitspraken in het kader van de
aanpassing van de "Wet ammoniak en veehouderij" (Wav) in de loop van 2007 als kwetsbaar
gebied komen te vervallen.
Initiatiefnemer kiest voor de toepassing van chemische luchtwassers op het bedrijf. Deze
keuze is gemaakt omdat ammoniak (depositie) momenteel het belangrijkste item is op de
locatie. Volgens initiatiefnemer is dit systeem te verkiezen boven het meest milieuvriendelijke
alternatief (mma). Het mma is in dit geval een gecombineerde luchtwasser (chemisch en
biologisch) die naar mening van initiatiefnemer voor het biologische gedeelte procestechnisch
nog onbetrouwbaar is.

Na de aanpassing verwacht initiatiefnemer dat het bedrijf voldoende concurrentiekracht heeft
om voldoende toekomstperspectief te bieden. Tevens wordt hiermee de bedrijfsstructuur van
zijn op afstand gelegen fokzeugenhouderij verstevigd. Door het initiatief bestaat de
mogelijkheid voor initiatiefnemer om de geproduceerde biggen op het eigen bedrijf te houden.

Milieueffectrapportage 07/26089/B/A{TC paglna 32



10. Bijlagen

1) Berekening V-stacks bestaande situatie
2) Berekening V-stacks nieuwe situatie
3) Berekening AAgro-stacks (depositie zuur in nieuwe situatie)
4) Aanvraag milieuvergunning d.d. 24-11-2006
5) Situatieschets
6) Stofonderzoek M&A Milieuadviesbureau BV (nr. 27-LRij08-pm10-v1)

Mllieueffectrapportage 07/26089/B/A/TC· paglna 33



Bijlage 1

Gegenereerd op: 28-06-2007 met V-STACKS Vergunning Release 1/12/2006 versie 1.1 (c)
KEMA Nederland SV.

Naam van de berekening: Bestaande situatie

Gemaakt op: 28-06-2007 11:39:44

Rekentijd: 0:00:02

Naam van het bedrijf: Oppe Tump Rijksweg Noord 8 bestaand

Berekende ruwheid: 0,150 m

Meteo station: Eindhoven

Brongegevens:

Volgnr. BronlD X-coord. V-coord. EP Hoogle Gem.geb. hoogle EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag

1 Stal1 186963 360074 2,7 4,2 0,5 4,00 20700
2 Stal2 186985 360070 2,7 4,2 0,5 4,00 24840

Gaur gevoelige locaties'

Voignummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting
3 Heideweg 14 186996 359833 14,00 7,46
4 Rijksweg Nrd 1 186535 360046 14,00 2,75
5 Kelpen-Oler 185652 359214 3,00 0,58

361100
Oppe Tump Rijksweg Noord 8 bestaand

360600

4
y 360100

3

359600

187500187000186500

X
186000

359100 +-------+-------+-------+-------1
185500



Bijlage 2

Gegenereerd op: 2-07-2007 met V-STACKS Vergunning Release 1/12/2006 versie 1.1 (c)
KEMA Nederland B.V.

Naam van de berekening: ieuwe situatie

Gemaakt op: 2-07-2007 10:33:09

Rekentijd: 0:00:03

Naarn van het bedrijf: Oppe Turnp Rijksweg Noord 8

Berekende ruwheid: 0,150 rn

Meteo station: Eindhoven

Brongegevens'

Volgnr. BronlD X-coord. V-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogle EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag

1 Stal1 186961 360106 3,0 4,2 1,60 3,40 12172
2 Stal2 187004 360098 3,0 4,2 1,60 3,80 13910
3 Stal3 186951 360117 6,5 6,2 3,00 4,00 53259
4 Stal4 186914 360125 6,5 6,2 3,00 3,80 55255

Gaur gevoelige locaties:

VolQnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting
5 Heideweg 14 186996 359833 14,00 10,12
6 Rijksweg Nrd 1 186535 360046 14,00 8,25
7 Kelpen-Oler 185652 359214 3,00 1,15

361000
Oppe Tump Rijksweg Noord 8

360500

6

y 360000

359500

7

187500187000186500

X
186000

359000 +------+------+------+--------1
185500



Gegenereerd op' 4-10-2007 met AAgro-Stacks Versie 1.0

Naam van de berekening: Oppe Tump1
Gemaakt op: 4-10-2007 22:37:52
Zwaartepunt X: 187,000 Y: 360,100
Cluster naam: Oppe Tump
Berekende ruwheid: 0,24 m

Emissie Punten'

Bijlage 3

Volgnr. BronlD X-coord. V-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. snelheid Emissie
1 Stal1 186961 360106 3,0 4,2 1,60 3,40 136
2 Stal2 187004 360098 3,0 4,2 1,60 3,80 156
3 Stal3 186951 360117 6,5 6,2 3,00 4,00 3639
4 Stal4 186914 360125 6,5 6,2 3,00 3,80 618

Gevoelige locaties'

Voignummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie

1 Sarsven en de Banen 184580 363740 1,61
2 Leudal 192360 361 370 1,52

Code
D3.2.14.2



365100
364595
364090
363585
363080
362575
362070
361565
361060
360555
360049
359544
359039
358534
358029
357524
357019
356514
356009
35550-1
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WET MILIEUBEHEER
aanvraag vergunning Agrarische seetor
tevens beschrijving
Illrichtingen~en vergtinningenbesluit

In ~1jfV()lld'fndienen!

Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Hcythuysen

IGegevens aanvrager

Datum 24-11-2006 _

Naam aanvrager

Adres

Postcode

Telefoon

Oppe TumpBV

Varenstraat 6

6013 RT

0475-565173

Plaats: Hunsel

Fax: 0475-564204

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

een vergunning inzake het van de werking daarvan, vom welke reeds een of meer

o aprichten en in werking hebben Vergunningen zijn verleend, een nieuwe de hieronder

o veranderen Omschreven inrichting of onderdelen daarvan waannee die

o veranderen van de }verking Verandering samenhangt omvattende, vergunning (art. 8.4)
o tijde/ijk karakterlduur van de hieronder amschreven inrichting en we! voar een termijn van
0 _

IAard van deinriehting
Hier de aard, indeling en uitvoering van de inrichting vennelden. (type bcdrijfsvoering, bijv. varkcnsfokkerij, vlccsvarkens
houderij, slachtkuikenhouderij, volle grands tuinbouwbedrijf etc. lndeling volgens plattegrond. Met betrekking tot uitvoering cen korte
beschrijving van de hoofdkenmerken van de belangrijkste apparatuurlinstallaties/evt. bijzondere materialen/speciale uitvocringen).

Varkenshouderij ( vleesvarkens )

door d~ g~meente in Ie vullcn

Categorie SBI code

Plaats waar de inrichting is of zal worden opgericht

Naam inrichting Oppe Tump BV
--:c:cc:----:---------------------

Adres Rijksweg 8
-:c:--:-:::-=-=:-----=-:----=::--:----=-,---------------

Postcode 6037 RE Plaats: Kelpen-Oler
--:c-----,--::-:--:-:-:---,---------

Telefoon 0475-565173 Fax: 0475-564204

Kadastrale Jigging Heythuysen Sectie: R Nr(s): 207+211+360

Kontaktpersoon M. Jenniskens
---------------------------

Telefoon 0475-564204 Telefax: 0475-564204

Vraag zonodig voorlichting aan het gemeentebestuur 'Yvelke andere vcrgunningen u nodig heeft voor het in bedrij r stellen van uw
inrichting.
Hi) de aanvraag over te leggen:
cell bomvkundige plattegrondlekening in vijt\loud, schaal niet kleiner dan 1:200, doch bij voorkcur 1: 100, de uit- en imvcndige
sarnenstelling van de inrichting en toebchoren aangcvcnde (grens van de inrichting, ligging/indeling gebolJwcn, funelie werkruimtcn,
plautsing apparatuurlinstallaties, aanduiding emissicpullten). Alswcl de ollmiddcllijke omgeving van de inrichting binncn cen straal van
500 meter (aantal/type/bcstemming gebouwcn en terreinen) (deze tekelling dateren en ondeJ1ckcnen).
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11 Inrichting

11.1 AIgemene gegevens

Bescbrijf in bet kart:
- wat op bet bedrijfzal veranderen t.o.v. de geldende vergunning;
- welke stallen verandercn;
- waarom de veranderingen moeten plaatsvindcn;
- de emissie-anne systemen (kart, bijv. door bet noemen van bet type stalldetailuitwerking zie bij lage);

Zie bUlage:

Bouwen centraalluchtafvoerkanaal langs gebollw 1 en 2 aanges]oten op een luchtwasser confonn YQorschriften.

Bouwen van twee nieuwe Yleesvarkensstallen gebouw 3 en 4) met centraa] luchtafvoerkanaal aangesloten op

een luchtwasser confonTI YQorschriften.

Plaatsen diverse yoedersilo's, ventilatoeren centraleafzuiging, zllurtanks, spuiwatertank, drijfmestopslagkelder.

Voar GL leafles, bijlage luchtwassers, dim~plannen luchtwasser, productinfonnatie zuuropslagtank,

productinfonnatie zwavelzuur, en vragenlijst veehouderijen zie bijlage 1 tim 10

1.2 Worden elders vergunningrechten ingetrokken?

o Ja (hieronder aangeven)

Naam Adres Gemeente Diercategorie Aantal NH,- Totaal

Norm kg NH,/jr

N.v.!.

11.3 Werktijden (aankruiscn)

maandag tim vrijdag zaterdag zondag

07.00 - 19.00 uur X X X

19.00 - 23.00 uur X X X

23.00 - 07.00 Ullr X X X
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12 Diersoort

2.1 Situatic conform gcldende vergunning(en) (per stal/gebouw aangeven)

Stal Diercatee:orie Huisvcstingssysteem Aantal Aanta! Opperv!. Ammoniak Stank

Nr. nctto per totaal kg geur- totaal
Houderij/hoktype Oier- dierplaats kg NH3 NHijr. factor gem
Code (groenlabel) dieren Plaatsen [m'] per dier per dier au E/s

au E/s

I Vlecsvarkens TR 900 900 0,75 3.0 2700,0 23,0 20.700,0
0.3.2.1 l.

2 Vleesvarkens TR 1080 1080 0,75 3.0 3240,0 23,0 24.840,0
0.3.2.1.1.

Tot. 5940 Totaal 45.540,0
NH/jr. gem in
bedrijf au E/s

2.2 De aangevraagde situatie (per stal/gebouw aangeven)

Sta! Diercategorie Huisvcstinl!ssvsteem Aanta! Aanta! Opperv!. Ammoniak Stank
Nr. netro per totaal kg geur- totaal

Houderijlhoktype Dier- dierplaats kgNH] NH,/jr. factor gem
Code (groenlabel) dieren Plaatsen [m'] per dier per dier au E/s

au E/s

1 Vleesvarkens GL 756 756 0,84 0.18 136,08 16, I 12.171,6
0.3.2.14.2.

2 Vleesvarkens GL 864 864 0,84 0.18 155,52 16, I 13.910,4
0.3.2.14.2.

3 Vleesvarkens GL 3308 3308 0,84 1.1 3638,8 16,1 53.258,8
0.3.2.9.2.

4 Vleesvarkens GL 3432 3432 0,84 0.18 617,76 16, I 55.255,2
D.3.2.14.2.

Tot. 4548,16 Totaal 134.596,0
NH3/jr. geur m
bedrijf au E/s
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13 Grondstoffen en produkten

13.1 Mincralen bockhonding

[:2JMineralen boekhouding is aanwezig

o N.v.!.

13.2 Drukhouders

Soort Aantal Flessen/tanks Totale waterinhoud
(liter of m')

propaan

butaan

stikstof

acetyleen

zuurstof

~ N.v.!.

13.3 Milieugevaarlijke stoffen

Soort Soort opslag Boven/onder- Hoeveelheidl Opmerkingen
Grands max.opslag ! (doorhalen n.v.l. is)

~ HBOl Tank bovengronds 5000 Itr dubbelwandig tank no I

~ Diesel Tank bovengronds 3000 Itr Dubbelwandige tank no 18

~ Bestrijdingsmiddelen: Kast bovengronds ± 35 kg Kast no 35

~ Reinigingsmiddelen: Kast bovengronds ± 25 kg Kast no 6

~ Diergeneesmiddelen: Kast bovengronds 2x ± 4 kg Kast no 8 + 26

~ Zwavelzuur tbv luchtwassers Tank bovengronds 3x 1000 Itr Tank no II

Overig:

o N.y.!.
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13.4 Koeling

Nr. op tekening Soort koelmiddel (speciticeren) Hoeveelheid in kg Capaciteit in kW.

o
o
[gJ

Jaarlijkse keuring

Logboek aanwezig

N.v.t.

13.5 Andere stoffen of prodnkten

Soort produkt max. opslag hoeveelheid Wijze van opslag en plaats Afstand tot dichtstbijzijnde
(ton of m') (nummer op tekeninu ) woningen van derden

Kunstmest

Brijvoeder

Mengvoeder ± 224 ton Voedersilo's no 2 ± 200 m

Bijprodukten

Mais/gras

Drijfrnest ± 7980 m3 Drijfrnestkelders ± 175 m
gebouw 1 + 2 + 3 + 4

Vaste mest

Spuiwater luchtwasser ± 50 m3 Opslagsilo no 2 ± 200 m

[J N.v.t.
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,

3.6 Maatregclen gericht op een zuinig ge(vcr)bruik van grondstoffen/veevoeder
(meerfasevoedering, mineralenrcgistratie o.d.)

[;g] MINAS boekhouding

o N.Y.t.

13.7 Watergebruikl-verbruik

Saort water m3jjr. 2005 .. 111
3(j r. 2006 .. m3jjr. realisatie Globaa! gebruiksdoel

Leidingwater

Grondwaterontrekking ± 3700 ± 3700 ± 15500 D+E+F+H
Diepte put.,,± 60 meter

Oppervlaktewater

Anders nL .......... ............

Totaal ± 3700 ± 3700 ± 15500 D+E+F+H

m3(jr. m3jjr. m3jjr.

A. Percolatiewater en perssap uit de opslag van veevoeders
B. Spoelwaler van de melkapparatuur
C. Reinigingswater melkstal en -put
D. Drinkwater dieren
E. Schrobwater reiniging stallen, uitloop- en laadruimten

F. Schrobwater reiniging stallen e.a. varkenshouderij

Afcklirlg Grondgebicdzaken, tcam milieu Heythuysen

G. Schrobwater reiniging stallen e.a. pluimveehouderij
H. Terugspoelwater ontijzeringsinstallatie
L Koelwater grondkoeling
J. Percolatiewater en perssap uit opslag organisch afval
K. Spoelwater uitwendige reiniging voertuigen en

spuitapparatuur op erf
L Spoelwater van inwendige reiniging spuitapparatuur op

percee]
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!'4Energie

14.1 Energieverbruik

2005

Gebouwcn jaar

[i:g Elektriciteit ± 39000

aardgas/propaan

[i:g Olie ± 6000

jaar

Elektriciteit

aardgas/propaan

Olie

14.2 Energie-onderzoek

[gJ Energie- analyse (bijlage) is toegevoegd

o Energie- onderzoek is toegevoegd

o Bedrijfsenergieplan is toegevoegd

D N.v.!.

14.3 Opgesteldvermogen

kWh

m'

liter

kWh

m'

liter

2006

laar

± 39000

± 6000

Jaar

kWh

m'

liter

kWh

m'

liter

realisatie

Jaar

± 150000

± 20000

Jaar

kWh

m'

liter

kWh

m'

liter

[i:g elektro-motorisch vermogen 119,70 kW

[i:g Verbrandingsmotoren vennogen 80 kw kW

[i:g Grondwaterpomp 2,2 kw kW

D kW

D N.v.!.
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14.4 Verwarmingsinstallaties

o Soort Nominale belasting
onderwaarde

Hoogte rookgas afvoerkanaal
(m) (boven maaiveld)

0 c.v. aardgas kW

~ Petroleum heteluchtkachel 25 kw kW

~ C.Y. huisbrandolie 70 kw + 80 kw + 25 kw kW

0 Stoomketel kW

0 Elektrische verwarming kW

0 kW

0 N.v.t.

4.5 Maatregelen gericht op een zuinig ge(ver)bruik van energie

],Om

3,5 m

m

m

m

m

m

m

Energiezuinige verlichting (tl, spaarlampen)

Haag rendement centrale verwanningsketei (HR-ketel)

Verbeterd rendement centrale verwarmingsketei (VR-ketel)

Centrale afzuiging met frequentieregelaars op de ventilatoren

Thermische isolatie (wanden, glas etc)

Warmte-kracht-koppeling (WKK)

Gebouw 1 + 2 + 3 + 4 + 5

Gebouw 3 + 4

Gebouw 1 + 2 + 3 + 4

Gebouw i + 2 + 3 + 4 + 5

o

Is Geluid

15.1 Akoesfischrapport

o Akoestisch rapport is toegevoegd

o N.v.t.
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5.2 Omschrijving (belangrijkste) geluid-/trillingsbronnen binnen de inriehting

Geluid~/tri II ingsbron Aantal AantaJ men in bedrijftussen: Bronvermogen

van 07.00 19.00 23.00 u Lw (dBA)
tot 19.00 23.00 07.00 u

Tractor

Kraan

[g] Vrachtauto I st 2 0 1/2 ± 102 dba

[g] Ventilator gebollw I 4 st 12 4 8 o 92cl11 79 dba*

[g] Ventilator gebollw 2 4 st 12 4 8 092cI11 79 dba*

[g] Ventilator gebouw 3 14 st 12 4 8 o 92cI11 79 dba*

[g] Ventilator gebouw 4 14 st 12 4 8 o 92cI11 79 dba *

* de ventilatoren zijn binnen yoor de luchtwasser geplaatst.

Tijden:

- verladen van biggen ± 1,5 lIlIr ± I.5 uur ± 1,5 uur 4 x per week in cen van de

aangegeven tijden

~ verladen van vleesvarkens ± 1,5 UUf ± 1,5 uur ±1,5uur 7 x per week in cen van de

aangegeven tijden

- leegzuigen mestkeJders 100x 1 uur 10xluur 50 x I uur Totaal 160 x per jaar

- lassen van veevoeders ± 0,5 uur ± 0,5 uur ± 0,5 uur lOx per week in cen van de

aangegeven tijden

o N.v.!.

5.3 Verkeersbewegingen van ennallrde inrichting

Maximaal aanta] per: Aantal aan- en afvoer-
beweginoen tussen

dag week l11aand van 07.00 19.00 23.00 u
tot 19.00 23.00 07.00 u

[g] Personenauto 6 30 Per dag 4 I 1

[g] Bestelauto 4 10 Perweek 8 I 1

[g] Vrachtauto 5 18 Perweek 12 2 4

o N.Y.t.
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5.4 Voorzieningen ter beperking van gelnid-/trillingshinder

D

D

cgJ

D

D

D

Speciale compressorruimte

Dempers:

Omkasting:

Geluidswal/-muur

N.v.t.

AIle ventilatoren zijn inpandig geplaatst

16 Eodem

16.1 Bodemonderzoek

D Rapport bodemonderzoek is toegevoegd

cgJ N.v.t.

16.2 Bodembesehermendemaatregelen

cgJ Lekbak

[gJ Mestbestendige vloer welke bestand is tegen de gebruikte staffen

cgJ Dubbelwandige tank

cgJ Betonvloer

D N.v.t.

No 6+8+11+16+17+26

Drijfrnestkelders gebouw 1+2+3+4

No 1 + 18

Poetsplaats + spuiwateropslagsilo

17.1 Afvalstoffen-onderzoek

o Rapport afvalstoffen onderzoek is toegevoegd

cgJ N.v.t.
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17.2 Bedrijfsafvalstoffen

Afvalstoffen Afvoer- Hoevee1heid Wijze van Maximalc Inzamclaar/
Frequentie per jaar (kg, opslag opslag verwerker

ton of stuks)

Huishoudelijk

Ix maand ± 15 kg Dozen ± 15 kg Oudpapier
Papier

inzamelaar

Metaal

Glas

Hout

Kunststoffen

Gft/groen-afval

Ix week ± 800 kg TOlmen / ---------- RENDAC
Kadavers

per week koepel

Landbouw-plastic

Ixjaar ± 25 st Dozen 25 st Erkend
Tl-Iampen

inzamelaar

o N.v.t.

17.3 Gevaarlijkesioffen

Soort afva1 Afvoer- Hoevee1heid p. Wijze van Max. Inzame1aar! Opmerkingen
Frequentie jaar (kg, ton opslag opslag verwerker

of stuks

Afgewerkte olie

Oliehoudend afval

Olie/water/Slibmengsel

Accu's

Ontvetter

Verfrestanten

Rest. Bestrijdingsmidd.

Asbest

[8J N.v.t
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17.4 Lozing van afvalwater

o gemeentelijk riool

o Oppervlaktewater

o bodem / soart afvalwater

~ opslagput / mestkelder

o
o N.v.!.

o
o
o
o

gecombineerd rioollvrijverval

vuilwaterriool

schoonwaterriool

druk- en/of persleiding

7.4.1 Verontreinigende stoffen die in het afvalwater tereeht kunnen komen.

Handeling waarbij afvalwater vrijkomt

~ N.v.!.

Afdeling Grondgebicdza!-;en, team milieu Hcythuysen
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7.4.2 Waarop wordt bet afvalwater geloosd?

Afvalwaterstroom I Oppvl. Openbaar Mest- Bodem Bodem Anders Totaal Meting
water riool kelder' (puntlozing') (diffuus6

) nl. en/of
m'/jr. m7/jr. m3/jr. m'/jr m3/jr m7/jr. m'/jr. bemonst4

.

1. Bedrijfafvalwater van ± 20 ± 20
huishoudelijke aard'

2. percolatiewater en perssap
veevoeders

3. was- en spoelwater
melkinstallatie

4. schrobwater varkens- of ± 250 ± 250
rundveestallen en
uitloopruimten

5. waswater yoertuigen ± 60 ± 60

veevervoer

6. was- en schrobwater
pluimveestallen

7. perealatiewater/perssap
organisch afval

8. spoelwater spuitappara-
tuur inwendig/uitwendig

9. Afspoelwater geoogst
produkt (prei, waspeen,
asperaes, bloembollen etc)

10.0ntijzeringsinstallatie ± 360 ± 360

] ]. Hemelwater van daken en ± 8500 ± 8500
verhardin a en3

]2.

............ .......... ....... ...............
Totaal ± 690 ± 8500 ± 9190

Toelichting:
1. U kunt ten aanzicn van de afvalwaterstroom eveneens verwijzen naar het eerdergenoemd gebmikswater.
2. Er wordt gerekend met 50 liter per in het bedrijfwerkzame persoon per dag.
3. Totale oppervlak van daken en terreinen vermenigvuldigcn mct 0,8 (in NL. gem. 0,8 m3

; ml per jam).
4. Indien volumestroommeting en/ofbemonstering plaatsvindt wilt u clat dan in de laatste kolom aangeven.
5. Een puntlozing heeft normal iter betrckking op cen bezinkput ofzaksloot
6 Een diffuse lozing op de bodem houdt in dat het afvalwater wordt opgevangen in een aparte opvangvoorziening am vervolgens elders (buiten de

inrichting) in de bodem te brengen, hiervoor is een ontheffing in het kader van het Lozingenbesluit bodernbescherming vereist
7. Bij een lozing op de mestkelder wordt het afvalwater vermengd met dierlijke mest. De regcls voar het opslaan en aanwenden van dierlijke mest zijn dan

van toepa."sing

7.4.3 Maatregelen ter beperking van afvalwaterstromen.

0 Hergebruik

0 Buffering

0 anders nl.

[2<:J n.v.t.
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7.4.4 Aantal uren waarop als regel per etmaal bedrijfsafvalwater wordt gcloosd.

Tussen 07.00 - 19.00 umo
o

overdag

Tussen .. uur

men.

uren.

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

bedrijfsafvalwater inruime mate \-vorden ovcrschreden (m.u.v. het hemeJwater)?

C2J n.v.!.
--------------------------------

\Vaardoor worden deze picken veroorzaakt?

C2J n.v.!.

7.4.5 Zuiveringsteehl1isehe Yoorzieningen eneontrolevoorzieningen.

IVoorziening Type Capaciteit Saort afvalwater

Bezinkput(ten)

Vetafscheider(s)

Olie-afscheider(s)

Zuiveringsinstallatie(s)

Septictank(s)

Infiltratiebed

ContTolevoorziening

IX1 D.v.t.

17.4.6 Lozen in de bodem.

Worden binnen de inrichting overige vloeistoffen en/ofkoelwater definitiefin de badem gebracht?

C2J Nee

o Ja

(N.B Buiten de inrichting lazen dan ontheffing ex. art. 24 en 25

Ingevolgc het Lozingenbesluit bodembeschenning vereist)
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I. Voorgenomen tijdsduur van de lozing?

2. Wiize van definitieve beeindifline van de lozing: in de bodem (uit2:ezonderd koelwater)?

3. De wiize waaron de lozin2 in de bodem olaatsvindt (b.v. d.m.v. zakout. -sloan?

4. De afstand van de kadastrale 2rens van het Dereeel waar de vloeistof vriikomt tot de

Dichtsbiiziinde riolering bedraagt

5. lngeval van lazing van koelwater in de bodem.

........meter.

a.) samenstelling en temperatullf van het koelwater:

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

Aan de vergunningaanvraag moet een plattegrondtekening worden toegevoegd van de ligging van de bedrijfsriolering,
controleputten, aansluitingen op het riool en het terre in waar afvalwater in de bodem wordt gei·nfiltreerd. lndien een
zuiveringssysteem en/of intiltratievoorziening aanwezig is, gaarne de ligging hiervan op de plattegrond aangeven.

Is Overigen

8.1 Metingen en registratie van milieubelasting

Grondstoffenverbruik

Afvalstoffen

Energieverbruik

Monitoring in het kader van de bodem

Keuringen/inspekties

Veebezetting

Bedrijfsafvalwater

N.v.!.

MINAS boekhouding

Boekhouding

Boekhouding

Boekhouding

Diertelkaarten / boekhouding
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8.2 Brandveiligheid

[8J brandblusmiddelen aanwezig

o omschrijving van de aan te brengen brand

veiligheidsinstallatie toegevoegd bijv.
brandmeldinstallatie, sprinkler

8.3 Overige vergunningen en/of meldingen

Soort vcrgunning I melding Aangevraagd Datum verleende
Ja, datum vcruunning/melding

BOLlwvergunning

Vergunning ingevolge W.V.O.

Sloopvergunning

Oprichtingsvergunning Wm (art. 8.I.a en c Wm)

Veranderingsvergunning "Vm (art. 8.l.b Wm)

Veranderingsvergunning inzake de werking (art. 8.1b Wm)

Eeo vergunning voar de gehele inrichting (art. 8.4 lid 1 Wm) 28-12-1992

Eeo vergurming t.b.v. een onderdeel van de inrichting (art. 8.4 lid 1)

Een tijde1ijke vergunning Wet milieubeheer (art. 8.17 Wm)

Me Iding art. 8.40 Wet milieubeheer

Melding art. 8.44 Wet milieubeheer

Melding art. 8.19 Wet milienbeheer

Melding art. 8.19 Wet milieubeheer

Lozingsvergunning t.g.v. de A.P.V.

Melding lazing A.r.V.

Ontheffing Lh.k.v. de Provinciale Milieu Verordening

Ontheffing inzake grondwateronttrekking
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I'S.4 Omgeving

Afstand in meters (gemeten vanuit het emissie
punt) tot aan de gcvel van het gevoelig object:

o

o
oo
o
o
o

meter

meter

meter

meter

meter
meter
meter

±274m no 14
± 382 m no I
± 292 m no 3

In de directe omgeving van l1et bedrijf Iigt of
Jiggen:

Categorie J
bebouwde kom met stedel ijk karakter;
ziekenhuls, sanatorium en internaat;
objecten voar verblijfsrecreatie.
Co/egorie II
bebouwde korn of aaneengeslotcn bebollwing van beperkte omvang
in cen Dverigens agrarische omgeving;
objecten yom dagrecreatie.
Ca/egorie I!l
verspreid l1ggende niet-agrarische bebollwing die aan het betreffende
buitengebied een overwegende woon- of recreatiefunctie verleent.
Co/egorie IV
woning, behorende bij een agrarisch bedrijf, niet zijnde een veehouderij
waar 50 of meer mestvarkeneenheden op grand van een vergunning
aanwezig mogen zijn;
verspreid liggende niet-agrarische bebollwing

Categorie V
waning, beharcnd bij een veehauderij waar 50 afmeer mestvar

keneenheden op grand van een vergunning aanwezig mogen zij n.
De inrichting zelf ligt:
In ofbinnen een afstandvan 250 meter van een kwetsbaar gebied
De kortste afstand tussen enig dierverblijf en het dichtstbij liggend
kwetsbaar (bas) gebied is

± 157 In no 10 meter

± 396 m meter

o in een milieubeschermingsgebied te weten:o grondwaterbeschenningsgebiedo stiltegebied
meter

----~-----

meter

o
cg)
o

In een extensiveringsgebied
In een verwevingsgebied
In een landbollwontwikkelingsgebied

} Als bedoeld in het Reconstfllctieplan

IS.5Naderegegevens en/ofoplllerkingen

~ Het spuiwater van de luchtwasser zal als meststofworden afgevoerd, via een erkend inzamelaar.

~ Fasering: bouwen gebouw 3 en 4, + luchtkanaal gebouw 1 met luchtwasser.

Bouwen luchtkanaal gebouw 2 + luchtwasser.

~ Voor de bouw van geb. 3 en 4 en voor de luchtkanalen langs geb. 1 en 2 zal een bouwvergunning worden
aangevraagd.

~ Aan en afvoerbeweging vrachtwagens en tractoren:

Tijdens de periode van mestuitrijden zullen er de gehele dag tractoren en vrachtwagens af en aan rijden,

tbv de alVoer van drijfinest.

Extra aan en afvoerbewegingen - lOx per jaar komen er lOst vrachtwagens tbv de afvoer van drijfmest,
van 06.00 tim 23.00 uur.

o N.y.t.

Afdeling Gronclgebiedzaken. team milieu Hcylhu.','scn - 17 -



'1 '8.6 Toekomstige ontwikkelingen

cgJ niet binnen afzienbare tijd te verwachten

o

o N.Y.!.

1

9 Bijlagen

IZ'J plattegrondtekening(en), aantal verschillende tekeningen: Werk no 3990-1

0 grondstoffen onderzoek

0 Produktbladen

0 Keuringsrapport

0 energie-analyse

0 energie-onderzoek/bedrij fsenerg iepIan

0 Luchtonderzoek

0 akoestisch rapport

0 rapport bodemonderzoek

IZ'J Dimensioneringsplan luchtwassers gebollw I + 2 + 3 + 4 Bijlage I tim 4

IZ'J Productinformatie zwavelzuur opslagtank Bijlage 5

IZ'J Product infonnatie zwavelzuur Bijlage 6

IZ'J Bijlage behorende bij chemische luchtwassers Bijlage 7

IZ'J GL leaflet 70% luchtwasser en 95% luchtwasser Bijlage 8 + 9

IZ'J Vragenlijst veehouderijen Bijlage 10

Datum

Plaats

Naam

Handtekening aanvrager/gemachtigde

30-11-2006

Hunsel

Oppe Tump bv

N.B. AIle tekeningen en bijlagen dicnen in vijfvoud door de a3m'Tager ondertekend en gedateerd te worden.

Afdelil1g Grondgebiedzaken, learn milieu Hcythuyscil - ] 8 -



In te vuHen door de gemeente:

Categorie (NMP)

SBI-kode (Hoofdaktiviteit)

(Nevenaktiviteit)

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Heythuysen

d.d. no.
-------------- ~------

De secretaris,

Afdeling Grol1dgcbicdzakcn, team milieu I-lcythuysen - 19 -



Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air

Opdrachtgever

locatie

Referentie

Datum

Oppe Tump

Rijksweg 8

6037 RE Keipen-Oier

Rijksweg 8

Kelpen-OJer

In onderstaande tabel is het dimensianeringspJan weergegeven vaar het reinigen van stallucht van bavengenaemde

locatie met de UniqfiJilamelienfllter Groen label BB 00.02.084 95% ammoniakreductie.

Aantal

o
o
o
756

o

Omschrijving

guste-j dragende zeugen

kraamzeugen

apfokzeugen

vleesvarkens

biggen

m 3 Juurj

;\DU~;lm'ji'{:''$tal;"1;/jF'; 'dierplaats *

150

200

60

60

20

RAV
nummer

D 3.2.14.2

Totaal

o
o
o

45.360

o

Maximum ventilatiebehoefte

*" ventilatie behoeft bi} centrale atzuiging op basis van ge/oktijdigheid

45.360

Aantal luchtwassers 1 stuks

Tatale capaciteit luchtwasser 50.000 m3/uur

Afmeting luchtwasser ca. 3775 x 3400 x 2800 mm(LxDxH)

Gewicht luchtwasser in bedrijf ca. 4.500 kg.

Max. vermagen spoelpomp wasser 2,20 kW/uur

GemiddeJd opgenomen vermogen 1,54 kW/uur

Looptijd spoelpomp 3,20 urenjdag

Max. vermagen zuurpomp 0,03 kW/uur

Laaptijd zuurpamp 1,5 urenjdag

Tataal opgenamen vermagen 1820 kW/jaar

Besturingskast 230/400 Voit

Afmeting centraal kana a! per stal 5,6 m'



Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air

Opdrachtgever

Locatie

Referentie

Datum

Oppe Tump

Rijksweg 8

6037 RE Kelpen-Oier

Rijksweg 8

Kelpen-Oler

In onderstaande tabel is het dimensioneringsplan weergegeven vaar het reinigen van stallucht van .bavengenoemde

locatie met de Uniqfill lamellenfllter Groen Label BB 00.02.084 95% ammoniakreductie,

Aantal

o
o
o
864

o

Omschrijving

guste-j dragende zeugen

kraamzeugen

opfokzeugen

vleesvarkens

biggen

m3 juurj
~{:fi :\Wi':~~~;~t~1[2-G;Z:::-;;' dierplaats *

150

200

60

60

20

RAV
nummer

D 3.2.14.2

Totaal

o
o
o

51.840

o

Maximum ventilatiebehoefte

* ventilatie behoeft bij centrale afzuiging op basis van gelljktijdigheid

51.840

Aantal luchtwassers 1 stuks

Totale capaciteit luchtwasser 55.000 m3/uur

Afmeting luchtwasser ca. 3775 x 3400 x 2800 mm(LxDxH)

Gewjcht luchtwasser in bedrijf ca. 4.500 kg.

Max, vermogen spoelpomp wasser 2,20 kW/uur

Gemiddeld opgenomen vermogen 1,54 kW/uur

Looptijd spoelpomp 3,20 uren/dag

Max, vermogen zuurpomp 0,03 kW/uur

Looptljd zuurpomp 1,5 uren/dag

Totaal opgenomen vermogen 1820 kW/jaar

Besturingskast 230/400 Volt

Afmeting centraal kanaal per stal 6,3 m'



Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air

Opdrachtgever

Locatie

Referentie

Datum

Oppe Tump

Rijksweg 8

6037 RE Kelpen-Oler

Rijksweg 8

Kelpen-Oler

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

locatie met de Uniqfill lamellenfilter Groen Label BWL 2006.04 70°/0 ammoniakreductie.

Aantal

o
o
o
3.308

o

Omschrijving

guste-/ dragende zeugen

kraamzeugen

opfokzeugen

vleesvarkens

biggen

rn 3 /uurj
';:':~~t~:lk3:;,-:t> ':'<: dierplaats *

150

200

60

60

20

RAV
nurnmer

D.3.2.9.2.

Totaal

o
o
o

198.480

o

Maximum ventilatiebehoefte

:;.; ventl/atie behoeft bij centrale afzuiging op basis van gelijktijdigheid

198.480

Aantal luchtwassers 1 stuks

Totale capaciteit luchtwasser 200.000 m3/uur

Afmeting luchtwasser ca. 13000 x 3400 x 2800 mm(lxDxH)

Gewicht luchtwasser in bedrijf ca. 15.000 kg.

Max. vermogen spoelpomp wasser 2,20 kW/uur

Gemiddeld opgenomen vermogen 1,54 kW/uur

Looptijd spoelpomp 17,30 uren/dag

Max. vermogen zuurpomp 0,03 kW/uur

Looptijd zuurpomp 3 uren/dag

Totaal opgenomen vermogen 9780 kW/jaar

Besturingskast 230/400 Volt

Afmeting centraal kanaal per stal 24,2 m'



Dimensioneringsplan lamellenfilter Uniqfill Air

Opdrachtgever

locatie

Referentie

Datum

Oppe Tump

Rijksweg 8

6037 RE Kelpen-Oler

Rijksweg 8

Kelpen-Oler

7 december 2006.

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

locatie met de Uniqfill lamellenfilter Groen Label B8 00.02.084 95% ammoniakreductie.

Aantal

o
o
o
3.432

o

Omschrijving

guste-j dragende zeugen

kraamzeugen

opfokzeugen

vleesvarkens

biggen

m3 /uurj
";"'<;l;;§t~l;J~t. ';UkLm~ dierplaats *

150

200

60

60

20

RAV

nummer

D 3.2.14.2

Totaal

o
o
o

205.920

o

Maximum ventilatiebehoefte

:;: ventilatie behoeft bij centrale afzuiging op basis van geJijktijdigheid

205.920

Aantal luchtwassers

Totale capaciteit luchtwassers

Afmeting luchtwasser 4 vakken

5 vakken

Gewicht luchtwasser in bedrijf

Max. vermogen spoelpomp wasser

Gemiddeld opgenomen vermogen

Looptijd spoelpomp

Max. vermogen zuurpomp

Looptijd zuurpomp

Totaal opgenomen vermogen

Besturingskast

Afmeting centraal kanaal per stal

2 stuks

210.000 m3/uur

wasser 1 ca 6875 x 3400 x 2800 mm(LxDxH)

waSser 2 ca 8425 x 3400 x 2800 mm(LxDxH)

wasser 1 ca 7.500 kg.

wasser 2 ca 9000 kg.

2,20 kW/uur

1,54 kW/uur

wasser 1 + 2 12,00 urenjdag

0,03 kW/uur

3 uren/dag

6775 kW/jaar

230/400 Volt

25/1 m'



Cunt<liner; (UN)

Compleet Kunststo£ MultiBox
Veiligheid en duurzaamheid

FUSION KUNSTSTOFF N



Compleet Kunststof MultiBox
Double Containment

Technische gegevens

5. Imago
- Fr,LliL', d,'gL'liJkc L1it\'( il'nllg Illel unie!.; 'il1,~d'l<.)lI\\'ll' vl'ill,dwiJ"Ci lllLept,
- Cir,)[e l.knrifiGHicpbat ;l,m \'[)llJ':ij~k

• Len:rh\,\r in diverse kkurt'll. J('~g('\\'l'I1~t !IU~ in 1,..,-,drijf~kJl:'ll!"'!l en
\'\Hlr:iel1 \';m h<.:t \:>l'llriJLlngl1,

- SrickeJ'\·!:lk ;I;ln \'in :ij,kn,

Materiaal
Binnencomainer: Crusslinkcd rE,
Buitencontainer en lap: LLDPE,
Mangatdebel: Cms,,,linkeJ PE \'oor:ien van EPDM pakking
(Viron optioned), '
KmnJebeL LLDPE + PC
Ge'integreerde srape1ro()ten: gegah'anis('C'rd ij:cr,

Accessoires
• St:mdaard uit\'oering <Jan te passell <Ian de wenSt"11 van gehruiker

middels hreed as~ortill1ent van accessoirc~ (:ie separate lijsd,
• Optioned meegenmnJ bcdrijfslLlgu.
- Klellrstelling in (\\'erleg met klam (nwe verschillenJe kleurell per

container mLl~clijk),

165140I , -,

.215 1.430 1.520

,200 1.400 1,500

650 ~NO 1.1(\'

495 I HJO 9311

SOD I 1,000 1.000
----"---

,200 1.200 1.200

~_ c CKMB SOD O:MB SOO_Cl(l>1Bl.0~

U~-null11llt."r 1.00('1 31HH lrYrn--~LJFmiLln 0,12/7420/2(")60
Ut'-nUmITlt:T S(\'" 31 HH 1/1'/**--/NL/F\lsilln Ii.."\7/6000/1661
U:\-nummcr 100 11HH1/Y/**--fNL/FtL~ilm l'))/4440/1lVl)

»)0 I 85('1 1,00(")Rruw inhnuJ in IIT('r.~

Neull inJwu,l in liter"

Br<:"cL1tt' in mm

_Pierle in ml\l

~'k>{).r:tl' in mm

Sr:lrt.'lh( ...~~~~~~

Max. slafX'lhlH)gTt'
in liters

."-c-;---c---c--t-
Lee)! ct'wicht in kg,

Iv'lax, swrd1w\.'gte
l-!,'vuld

Elikt'tpla,H <.lfmt'ring ,

In mm 32~_.~~~~? ~2~~~_~2.~__ ..L~~~,) x2.~~
Kraan ~rn1rrrnryleen gh~\,t':elversr("rkre

I kogelkm:m met af~1\.lir5ror. EPDM pnkking
! (Viwn orrioned).

Bij:onderheden
- l)e CK!\lB-n,luhle Cllnlilmlllt'm hcc{r l'l'n 1111..!L.'I"ltl'lp welk ~l(\"r hl:'l

tr,msp,u<:lnrc s(hrllctdchc] <1(cl'~lilr('n bin \\'lif,lcn,
- Vldle]) Vll ,lft;lppL'l1 k:m !!L"-L,I\jedell \'i;llwl 11l,mgOll of Llv :IOllhllli-

tlll~~m;l).:l']iJkheJl'n :,d" L'en :ui!!hui:i (:-:-,)'0/1.(\'01[1'),

Tc~passing
l·lt'~l\'\'-lI"er", \'IT\'ller en (lp"b~ \'~lI1 U:-\-,!!e\:~r!l(lcelTlk.'It lffL'n.
1\· sldt't'cn wt'!ke in prlllcipt' (11'!!l",,1.11.'t'1l 1l1l';;t:'11 \\'(lrJctl m ,-It.' CKl\lB
:ijn Ulf "crr;lkkm~sl..,'TllLT II:
KIa.",,,c) ciJt'LT::H\ 4h, )\:> C1\ ,:, j 71--, ) 1c. -, 3('
Kb,,'i{'),l cijk'r: 11'el1c,ll1'
Kb"M,' 6,1 djfer: 121>, 14\>, 27h
f(la,,,:"C S cijkr: lb, 2h, 4h, 1h, 7h, Sh, l/h en c, 12h en c, 4l~c,

42h en t, 4 )c, 441>, 611, en c. 6)(
!\;l,klplecg ,11t1j,! hel ADR nf lllfllnnL'L'r hij F\l~h\n :\lJ~H dan ~lc han,1
\';111 her UN-ntlrnmn \';In ,le :i!llf L"1l i l~tJt: kLl.""e-inJellng CL']) :hh-Ie"

Lin \\prJen .!..:egt.'\'eJ1 \llllU'el1t JL" (\l(·pa""in!.-: \',m ~k CK~'lB,

Lease
Orrl()])cl,1 j" l'C'n ka,,,(,-,\;ltlhi(,.lin~ Illp!.:l'hjk,

,

Fusion CKMB Double Containment -
11c (X}.I!) (\l!H<linl'I''' h<:~(hikh'n 1l\'l:1 ~
l':\,','lklltl' I'IU"l'lIlHlTl ~)I' ]wt .c:d'ie,j \'o\ll: ~~' I' ,-=:; ",

. . . ~~7i~ffit, '- ./~

1. Velhgheld ""<.'" ~L.::.r'"
,,\plkdl,lluir kunsNot' \','n',~ar,h~,h·,JlIhhclw,ll1,li!:l' Inc. "'.1. I.

" lll'lIlfL',!.:rccrllt- Ill'V<lm,:+'ilk-tUI1Ct Ie, \\',l:lrlll1'lr Ickk:ll!L' "l@: ',;'
hi] '-:ILH1l1lCHl'lllllll!c..,I(11l'1l h, ~-,-,(

"\'nkl(lC[ ,w, CPR-I'ichrlljnl'n,
-l'Trim;lk hc:-;(hLTl1lin~ \'an .k lllhlllkl ll'.\!L'l1 bc"ch~lLhgini:L'n,

- RII11ll'I1C,l!11;llI1er \"11l1hl".~\\':I;lr\!i.~e Cn,,,:--Imkl'.l PE, ('cn ,~I:jg'\'dSlt'

en hlj:\lnlkr n:::,i~[L'nre kunstsh{ hC:iT,mJ [LT\:n de meL"Sf Cl!li[rC:i"lCn.'
I1wdi,l.

- K\\';jlit;rricf j1eri'l',:re hl~dkr:I:111 die \'n:L't:elh~l;lf i:--,
• Tli~lcns llr~la!.: en rr<mS['lln l~ her ~L'hleJ Il'r hll(l!.!le van Je lraan

;Jf~e~lllft'll ,k'llr l'en If,m~r;lr,ml ~dmx-t'Jl'l,,1'1.

- H(,t Ir;m"p,U'iII1ll: ,l,'bel i" Vll0r:ien \';111 een ~rickef die hi] e\'t:nrude
kkbgr wrkleurt,

- De n.~ill~ht'id \'[U) dc:t, !Be: CJ;tt wrdcr
,Lm \>lllgl'f):i her !m~}.!ekel)Jt' UN-ketJrlllefk
\'l'rei"r i".

• ISO-9N1 cenifica;H (b.lr '[ut,ll ~lLl;]liry'

\'IXlr ol1!wikkelin).: en pnduclie
• Ku,,"en lll""en hmnen- t'n bllitencnntainl'r

nX1r sdwkabsorpric en
\'olh:dige leeglnur.

" 1)ichtheiJ meJrum 1,9 kg./ltr. ma_'\itnaal,

2. Milieu
• Gernailkt \'an fecydebarl' ~wndsmffcn,
- PE kunmwf i.s pl'rt"cocr te r~'inigen
- GC"l'n cllrfLlsie.
- Vl\lleJige leeglnnp d()or speciale hndenworm \'nllrknnH feSten die

bter \'crwijJcrd ml1ctel1 wllr~it'n.

-l~('!nreE<Tn'erJe l)r\';mghlk VOnrkll11l1 lJ1tk'kken \',H1 chl'micllien.

4. Gebruiksgemak
• Gdntcj,:Tt'crd 4·Way pallcr-systeem, a,m 2 :ijJe-n v,v, vorkgeleiJing,
• Srapdba:lr (tota,,! ) hoog).
- Aan hllVcmijJe verschillendt' aansluirmogdijkhedcn voor diverse

i.1cceSSoltCS, :o<1ls be~ en onrluchrcr.
- Groot \"crzcgelhaar mangardt'k~·1 (.~O em) \'(Xlr makhlijk afvullen

en interne' inspcctie "an de binncnhak.
- Ruime opening <1;ln onJer.::ijJe \,(Xlr heJiening kogdkraan afge:,;lnten

midJels rransrarant schrnefJt'kscL
• Verkrijgbaar al5 495, 8.30 cn 930 liter cl.ll1tainer.
- Kngl'lkraan llrtioned te VlJllr:it-n van ~c'intei.:n:erJesnclkuprelmg.

Fusiun KunststoHen tt' [)e\"C!Hl'r (NLl, onJcrJl'l'l \'an dt:: Bonu
P1:.Istics Europe Di\'isitlO \';m Low & Bonar. is Lit, 1l1ll[1,1;111l.!c'\'t'thll'

S!'l'Li:lli~t l If' hel gebieJ \'an n lU[il'_~lt'lt'n. l~dxbet'r~l'\r cen Jafl't)·

LIn~l' ef\':lrin:,.: U[' hc! ;.!l'bld '",·m IRe\, l'll in s<ll1ll'nwl'rking llIl'l L'l'l1

uir h..:·,irijn'n hcsmmde gl'hnlib:r~-Jt)dgnx'rht'l'ft Fusi\)l1 L'en ~LTil'

veih,C!t'. e(\ll111mbche tTl h\'~10nl~(h(' lBe's (lntwikkd,l \'l)(lf de hl'ZI\"\"

u~cr~. Ille! nal11e in de chL'l11isclw in,lllsrrie. '
He! (l1net'!,! 1\111[11 \'!J(lruilll!'Lk \\C(~l'\'in~ 1.;1.1. milieu, \'l·ili~dwid

en Juur:;1'1l1lhejJ. Bij Je:e, uir \'i.llblu.: kUl1Sblnl' \"l'r\"il:HJIL:Lk me\,
j" (l.l[f(tsil' niet mlll;l'lijk. nt' JPC\ :1.1n l}N-~l'k\'lIr,L .l!l'I1l:lHclijk It'
l"l'illi~l'n l'll rl'c\,(Il'h:l:ILIJc fr,l,li(' \"(wm~l'\'in,ll \\('rKl IIlYlgll-\'l:rhnl:!cnd,

\\',lJrhj Jb c:\tl't1 unckr:;rl'unin;.: \'p,lr Ill'r h':'clrl)f~-im'lJ':'.1llcIHC\ Icn~r

l~,',H :iJn in t'cn Vigl'!1 kkur cn l'\'l'nful'cl \'; '( lr:lcn \'~m hct hl'JriJf~l'lgll,

3. Duur:aamheid
- 5JaM \'(llgens UN-v(l(l/1,chriften,
• Stalen s!iJtVlx'ten <Ian ooJer::ijJl:,
• Calamltcitcn-proof,
• Boven:ijJe afgeslnten dL)Or dichtc kelp :odat regcl)watC'r en

verllntrc-iniging:en ge\\'(,.'l"rd worden,

~ ISO 9001
------~-:;:--"-----=~

Fus.ion KUflStsroffen B.V_
Z\\'e~'Lj"L'Srrd,H 6101l\ 7418 RB [)l'n'lllL'r

f\):-,r],u" 41, 14C\.'" A:\ [In' nrcr

Tel.' +""')] ((l})70-660 'JI
Fd:\; --r+:; 1 (0)570 - 660 1,)

Fusion Kunstswff GmbH
[)dimll'r~traf~(:'8, (3)('1') Drei.::ich

f\ht!;Kh 10 11 10, (d2(}) Dreielch
Tel~f!ll1: 0 61 (\'1/8908 - (1

TdE('\X; (\ 6103/ S9 08 - 2('

Fusion KunststoHen N.V.
f--krcllralsch3:1lL 116

210(" Dcurr\c
TeL: 03/ 321.27 .l'16

Fax;01,/321.53,19



INTERLAND CHEMIE B. V.

Meerpaal5
4904 SK Oosterhout (NB)

Holland
T +31(0)162-423240
F +31(0)162-423320

E info@interlandchemie.com

SPECIFICATION D.O. 21-02-2001

SULPHURIC ACID 96%
ZWAVELZUUR 96%

Chemical name
Molecular formula
Molecular weight
CAS number
EG number
Annex-1 number

Appearance

Sulphuric acid 96%
H,S04

98.1
7664-93-9
231-639-5
016-020-00-8

clear, colourless oily liquid

H,S04
Fe
Hg
As
Cd
Pb
Sr
Zn
CI
Oxidizing agent as SO,
NH3

955 - 96.5
max. 10
max. 0.1
max. 0.04
max. 0.05
max. 0.1
max. 0.1
max. 0.5
max. 10
max. 50
max. 20

%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg./kg

We herewith certify, that this document is a copy of the original certificate issued by our supplier.
Foregoing statement does not release the buyer from checking the goods at arrival.



BIJLAGEN BEHORENOE BIJ CHEMISCHE LUCHTWASSERS
d.d. 15 juni 2000 Ivervangt de bijlagen van 4 november 1999)

BIJLAGE L MONSTERNAME PROTOCOL

Secretariaat Slichting Groen Label

~
Poslbus 70

2280 A8 Rijswijk
leI. 070 4144700
fax 070 4144702

Her is essentieel dat er een representatief monster van het in het luchtwassysteem aanwezige waswater wordt genomen. Het waswater dient op de
hieronder aangegeven parameters te worden geanalyseerd. En de analyseresultaten dienen binnen een bepaalde bandbreedte te Iiggen.

Monstemame p/aars.-
In de leiding van de recirculatiepomp naar de sproeiers is een ahappunt aanwezig voar het bemonsteren van het waswater.

Monstemame:
De monstername vindt plaats door 'In een emmer onder het aftappunt circa 2 liter waswater op te vangen. Hieruit wordt 100 milliliter in een
monsterflesje gebracht. De analyse dient binnen 48 uur te worden uitgevoerd.

Analyse:
Het waswater dient in een laboratorium mer STERLAB erkenning va/gens daartoe geschikte normen te worden onderzocht op pH, ammonium
(NH 4+-Nl, en sulfaat (SOl). Het gehalte aan ammoniumsulfaat is systeem afhankel"ljk.

Bandbreedle van de analyses;

component

pH

resultaat

afwijking < 0,5 pH eenheid
afwijking > 0,5 en < 1 pH eenheid
afwijking> 1 pH eenheid
afwijking < 10%
afwijking> 10% en < 20%
afwijking > 20%

actie gebruikerjleverancier

geen aetie
aandaehtspunt
re pa ratie/on de rho ud
geen aetie
aandachtspunt
repa ratie/on derh 0 ud

Onafhankeli;ke inspectie:
Oegene die de monsters neemt controleert het spuidebiet en de werking van de recirculatiepomp.ln dat kader worden de standen van de
urenteller en de watermeter afgelezen en geregistreerd. Gecontroleerd moet worden of het spuiwaterdebiet overeenkomt met de door de
leverancier opgegeven waarde.
Voorts moet hel zuurverbruik worden vastgesteld. Oit verbruik moet voar wat betreft de orde van graotte overeenkomen met de geschatte
ammoniakemissie over de afgeJopen periode.
Jndien bli]kt dat de gemeten waarden niet liggen binnen de aangegeven range (zie bijlage 2) moet de veehouder samen met de leverancier aetie
ondernemen am de werking van het chemisch luchtwassysteem te optimaliseren.
Ten behoeve van deze controle moeten de volgende gegevens bi] het luchtwassysteem besehikbaar zijn:
a. staltype;
b. dierbezetting over de afgelopen periode, sinds de vorige inspectie (opleg- en afleverdata en aantal dieren);
c. aanvullingen van de zuurvoorraad, sinds vorige inspectie (data, volume van het zuur en pakbonnen/;
d. spuiwaterdebjet zoals door de leverancier is ingesteld.

Rapportage:
Uitkomsten van de analyses moeten worden verzonden aan de veehouder en de leverancier. Bij de rapportage moeten in ieder geval de volgende
gegevens worden vermeld:
a. (typelnummer van de luchtwasser;
b. datum van monstername;
c. naam, adres en woonplaats van de inrichting waar de luchtwasser is geplaatst
d. meterstanden van de urenteller en de spuiwater debietmeter;
e, zuurverbruik;
l. eventuele opmerkingen.
Het inspectie laboratorium beoordeelt de uitslagen van de waswatermonsters en meterstanden am vast te stellen of de chemisehe luchtwasser
op goede wijze heeft gefunetioneerd. Over deze beoordeling dient jaarlijks te worden gerapporteerd. Een beoordeling van het jaarJijkse
technische onderhoud en het logboek maken deel uit van deze jaarlijkse rapportage. Verzending van het rapport moet plaatsvinden aan de
veehouder, de leveraneier en de gemeente waarin de inrichting is gelegen.

BIJLAGE 2; STANOAARO ONOERHOUOSCONTRACT

Het standaard onderhoudscontract dient minimaal de volgende elementen te bevatten:
1) Minimaal eenmaal per jaar dient de leverancier een onderhoudsbeurt uit te voeren,
2) Wekelijkse controle van de veehouder op de volgende punten:

a, pH van het waswater {bijvaorbeeld met een lakmoespapierl;
b. waswaterdebiet en verdeling over het pakket (noteren meterstand urenteller, volgens voorschrih van de leverancier);
c. spuiwaterdebiet (noteren meterstand watermeter, volgens voorschrih van de leveranciert;
d ventllatie (volgens voorschrih van de leverancier);
e. zuurdoseerinstallatie (volgens voorschrih van de leverancierl;
f. zuurverbruik.
De bandbreedte van de waarnemingen en bijbehorende aeties zijn in onderstaande tabel weergegeven,

31 Incidenteel reinigen van het luchtwassysteem (volgens voorschrift van de leverancier),
41 Het mogelijk maken van controle door de veehouder ten behoeve van de leverancier.
5) In geval de veehouder verplicht wordt om een rendementsmeting uit te laten voeren moet in het onderhoudscontract worden vastgelegd dat de

leverancier voar het uitvoeren van deze meting verantwoordelijk 'IS



Bandbreedte lIan de comroJepunten

actie gebruikerlleveranciercontrolepunt resultaat
------------------

sproeibeeld * goed
suboptimaal
slecht

waswaterdebiet afwijking < 10%
afwijking> 10% en < 20%
afwijking > 20%

draaiuren waswaterpomp afwijking < 5%
afwijking > 5%

spuiwaterdebiet ·H afwijking < 10%
afwijking> 10%

drukval over pakket afwijking < 20%
afwijking > 20% en < 40%
afwijking > 40%

geen aetie
aandaehtspunt
re pa rat ie/onde rh 0 ud
geen aetie
aandaehtspunt
re paratie/onderhoud
geen aetie
verklaring vragen
geen aetie
re pa rati elan de rh Dud
geen aetie
aandachtspunt
re pa rafl e/o nde rh 0 ud

goed: sproeibeeld is regelmatig en bestrijkt het gehele oppervlak
sUboptimaal: sproeibeeld is niet regelmatig of bestrijkt tot circa 80% van het oppervlak
slecht: sproeibeeld is niet regelmatig en bestrijkt minder dan circa 80% van het oppervlak
Spuiwaterdebiet, uitgedrukt in liter/jaar/dierplaats. bedraagt:
VARKENS
- gespeende biggen, leefrUlmte maximaal 0,35 m2 per dierplaats 9
· gespeende biggen, leefruimte meer dan 0,35 m2per dierplaats 11
· kraamzeugen 125
- guste en dragende zeugen 65
- dekberen 85
- vleesvarkens, leefrulmte maximaal 0,8 m2per dierplaats 40
· vleesvarkens, leefruimte meer dan 0,8 m2per dlerplaats 65
PlUIMVEE
- vleeskuikens 0,7
- vleeskuikenouderdieren 8,1
· legkippen: voliere- en grondhuisvestingssystemen 4,5
- opfokdieren van legrassen: voliere- en grondhuisvestingssystemen 2,4

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

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

BIJlAGE 3: RENDEMENTSMETING

De vergunningverlener kan voorschrijven een rendementsmeting van het chemisch luchtwassysteem uit te voeren. Deze bestaat uit een
natchemische bepaling van het ammoniakgehalt8 in zowel de ventilatielucht voor de wasser als de ventilatielucht na de wasser. Conform de
voorschriften van de NER dient dit te gebeL/ren gedurende drie maal een meting van een half uur tijdens piekbelasting van de wasser (dit betekent
voor de veehouderij Qverdag). Het verwijderingsrendement van ammoniak door het luchtwassysteem dient hierbij minimaal het in de vergunning Wet
Milieubeheer aangehouden reductiepercentage te zijn.



Systeem-nummer:
Rav-nummer:
Naam van het systeem:
Oiercategorie:

Stalbeschrijving van:

BWL 2006.04
01.1.10.1; 01.1.10.2; 01.2.11; 01.3.7; 02.2; 03.2.9.1 en 03.2.9.2.
Chemisch luchtwassysteem 70 %
Kraamzeugen, gespeende biggen, guste en dragende zeugen,
dekberen en vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen)
Oktober 2006

Korte omschrijving van het stalsysteem:
De ammonlakemissie wordt beperkt door de ventilatielucht te behandelen In een chemisch
luchtwassysteem. Dit systeem bestaat uit een kolom met vulmateriaal, waarover cont'lnu aangezuurde
wasvloeistof wordt gesproeid, Bij passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt de
ammoniak opgevangen in de wasvloeistof, waarna de gereinigde ventilatielucht het systeem verlaat.
Middels toevoeging van zwavelzuur aan de wasvloeistof, wordt de ammoniak gebonden als
ammoniumsuifaat.

Eisen aan de uitvoering:
1) Chemisch luchtwassysteem

Een chemisch luchtwassysteern kan de ventilatielucht van een of meerdere afdelingen
behandelen, Op de situatieschets van het totale bedrijf dient dlt duidelijk te worden aangegeven.

2) Ventllatielucht
a) van elke afdeling waarvoor de lagere emissiewaarde van kracht is, dient aile ventilatlelucht via

het chemisch luchtwassysteem de stal te verlaten,
b) bij het gebruik van een centraal afzuigkanaal moet het doorstraomoppervlak van dit kanaal

tenminste 1 cm' per m3 per uur maximale ventilatiecapaciteit bedragen. Voorts moeten de
door het Klimaatplatform Varkenshouderij vastgestelde normen voor maximale ventilatie in
acht genomen worden.

3) Registratie instrumenten
Ten behoeve van de wekelijkse contrale (zie bijlage 2) moeten een urenteller en een geijkte
waterpulsmeter worden aangebracht. De urenteller is nodig voor het registreren van de draaiuren
van de circulatiepomp. Door de watermeter wordt de hoeveelheid spuiwater geregistreerd. Deze
waarden moeten continue worden geregistreerd en n'let vrij toegankelijk worden opgeslagen.

4) Zuurapslag
De inhoud van de opslag moet snel en accuraat kunnen worden afgelezen.

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

Eisen aan het gebruik:
1) Conform het rnonstername protocol (zie bijlage 1) dient elk half jaar een monster van het

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

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

3) Er dient een logboek te worden bijgehouden met betrekking tot enerzijds rnetingen, onderhoud,
analyseresultaten van het wassysteem en optredende stor'lngen en anderzijds de wekelijkse
contrale werkzaamheden (zie bijlage 2).

4) Het chemisch luchtwassysteem moet een ammoniakverwijderingsrendement hebben van
minimaal70%.

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



Nadere bijzonderheden:
1) Bij de vergunningaanvraag dient het dimensioneringsplan van het luchtwassysteem, conform het

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

2) Het luchtwassysteem dient uitgevoerd en gedimensioneerd te worden volgens het
toelatingscertificaat.

3) Het monsternameprotocol en de bedieningshandleiding dienen op een centrale plaats bij de
installatie te worden bewaard.

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

5) De vergunningverlener kan voorschrijven een rendementsmeting van het chemisch
luchtwassysteem uit te voeren in de periode van 3 tot 9 maanden nadat het systeem is
ge'lnstalleerd. Om op langere termijn het ammoniakverwijderingsrendement van het chemisch
luchtwassysteem aan te tonen kan de vergunningverlener voorschrijven tot het herhalen van de
rendementsmeting. In bijlage 3 is een omschrijving opgenomen van de wijze waarop de
rendementsmeting moet worden uitgevoerd.

6) De pH van het waswater in de luchtwasser dlent tussen 3 en 4 te zijn.
7) Voor de opslag en het omgaan met zwavelzuur zijn door de arbeidsinspectie en de Adviesraad

Gevaarlijke Stoffen richtlijnen opgesteld (P-blad 134.4 en PGS 15).
8) De aanvrager noemt dit chemisch luchtwassysteem: "UNI QH 70".
9) De beslissing over de emissiefactor is mede gebaseerd op het door de aanvrager overlegde

toelatingscertificaat dat op 4 mei 2005 is afgegeven door A & F. De herleide ammoniakemissie
bedraagt:
a) Gespeende biggen

0,18 kg NH3 per dierplaats per jaar bij huisvesting met maximaal 0,35 m' leefruimte per
dier;
0,23 kg NH 3 per dierplaats per jaar bij huisvesting met meer dan 0,35 m' leefruimte per
dier.

b) Kraamzeugen
2,5 kg NH3 per dierplaats per jaar

c) Guste en dragende zeugen
1,3 kg NH 3 per dierplaats per jaar bij individuele huisvesting;
1,3 kg NH3 per dierplaats per jaar bij groepshuisvesting.

d) Dekberen
1,7 NH 3 per dlerplaats per jaar.

e) Vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen)
0,8 kg NH3 per dierplaats per jaar bij huisvesting met maximaal 0,8 m' leefruimte per dier;
1,1 kg NH3 per dierplaats per jaar bij huisvesting met meer dan 0,8 m' ieefruimte per dier.

10) De bovengenoemde bijlagen 1,2 en 3 zijn opgenomen in de bijlagen behorende bij chemische
iuchtwassystemen. Deze zijn te vinden op www.infomil.nl.

Teken/ngen:
Een schematisch overzicht van het chemisch luchtwassysteem en de integratie van het
luchtwassysteem is bijgevoegd.

Informatle bij:
- infomil (www.infomil.nl)
- Uniqfill Air BV (www.uniqfill.nl)
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Groen labelnummer:
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fax 070 4144702

Korte omschrijving van her stalsysteem,
De ammoniakemissie word! beperkt door de ventilatieluchl te behandeJen in een chemisch luchtwassysteem. Dit systeem bestaat uit vertlcaal
geplaalste elementen, waarover minima'll om de 20 minuten de 'langezuurde wasv)oeistof gedurende 1minuut gesproeid wordt Bij passage van de
ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt de ammoniak afgevangen in de wasvloeistof, waarna de gereinigde ventilatielucht het systeem
verla at. Midd81s toevoeging van zwavelzuur aan de wasvloeistof, wordt continu de ammoniak omgezet in een lOUt.

Eiscn aan de uitvDering,
1) Chem'15ch luchtvva5systeem

Een chemisch luchtwassysteem kan de ventilatielucht van een of meerdere afdelingen behandelen. Op de sitlJatietekening van hettotale bedrijf dient
dit duidelijk te worden aangegeven.

2) Venrilatielucht
a. van elke afdeling waarvoor de lag ere em'lss'lewaarde van kracht is, dien! aile ventilatielucht v'la het chemisch luchtwassysteem de stal te verlaten;
b. bij het gebruik van een centraal afzuigkanaal moet het doorstroomoppervlak van dit kanaal tenminste 1 cm1 per m3per uur maximaIe ventilatie

capaciteit bedragen, Voorts moeten de door het Klimaatplatform vastgestelde norm8n voor maximale ventilatie in achl worden genomen.
3) Registratie instrumenten

Ten behoeve van de wekeli)kse contrale (zle bijlage 2), moeten een urenteller en een geijkte waterpulsmeter worden aangebrachr. De urenteller is
nodig voor het registreren van de draaiuren van de circulatiepomp. Door de watermeter wordt de hoeveelheid spuiwater geregistreerd. Deze
waarden moeten continu worden geregistreerd en nie! vrij toegankelijk worden opgeslagen.

4) Zuuropslag
De inhoud van de opslag moet snel en accuraat kunnen worden afgelezen.

5) Afvoer spuiwater
Het spuiwater mag niet worden afgevoerd naar een mestkelder die in open verbinding staat met de dieren. Aanbevolen wordt am het spuiwater af te
voeren naar een aparte opslag waarin zich geen mest bevindt.

Eisen aan hor gebruik,
1) Conform het monstername protocol (zie bijlage 1) dient elk half jaar een monster van het waswater te worden genomen. De analyseresultaten dienen

binnen de aangegeven grenzen te liggen. Indien deze buiten de grenzen liggen diem de gebruiker en/olleverancier actie te ondernemen.
Monstername, vervoer en analyse van het waswater en de rapportage daarvan dienen door een STERIN/STERLAB gecertfficeerde insteJjjng te
worden u·ltgevoerd.

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

3} Er dient een logboek te worden bijgehouden met betrekking tot enerzijds metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en optredende
storingen en anderzijds de wekelijkse controlewerkzaamheden (zie bijlage 2).

4) Het chemisch )uchtwassysteem moet een ammoniakverwijderingsrendement hebben van minimaaI95%.
5) Er dient een onderhoudscontract en een adviescontract afgesloten te zijn met de leverancier. In het onderhoudscontract moet een jaarlijkse controle

en onderhoud van het luchtwassysteem zijn opgenomen. Voorts zijn in dit contract taken van de leverancier opgenomen. Bijlage 2 geeft informatie
over de standaard'lrlhoud van het onderhoudscontracr. Het adviescontract biedt steun bij vragen over de procesvoering van het luchtwassysteem.

Nadere biizonderheden:
1} Bij de vergunningaanvraag dien! het dimensioneringspJan van het Juchtwassysteem, conform het toe!atingscertificaat (waaruit onder meer de reJatie

met het aantal dieren per diercategorie blijkt) en het monsternameprotocol te worden overlegd.
2) Het monsternameprotoco! en de bedieningshandJeiding dienen op een centrale plaats bij de instaHatie te worden bewaard.
3~ De bestemming van het spuiwater van het chemisch luchtwassysteem moet duidelijk worden aangegeven. De Slichting Groen Label wijst het

bevoegd gezag, de luchtwasserproducentfleverancier en de vergunninghouder er op dat verwijdering en ahet van het spuiwater binnen de vigerende
regelgeving dienen plaats te vinden. Daarnaast dient de lucgtwasserproducent/Jeverancier de veehouder hier expleciet op te wijzen.

4) De vergunningverlener kan voorschrijven een rendementsmeting van het chemisch luchtwassysteem uit te voeren in de periode van 3 tot 9 maanden
nadat het systeem is geinstalleerd. Om op langere termjjn het ammoniakverwijderingsrendement van het chemisch luchtwassysteem aan te tonen kan
de vergunningverlener voorschrijven tot het herhalen van de rendementsmeting.ln bijlage 3 is een beschrijving opgenomen van de wijze waarop de
rendementsmeting moet worden uitgevoerd.

5) Chemische luchtwassystemen worden gekenmerkt door hetvrjjkomen van spuiwater en extra energieverbruik door de ventilatoren.
6) Het gehalte aan ammoniumsufaat in het spuiwater moet minimaal1,2 mol/liter bedragen.
7) Voor de opslag van en het omgaan met zwavelzuur zijn door de arbeidsinspectie en de Commissie Preventie van Rampen voor gevaarJijke stoffen

richtlijnen opgesteld jP-blad 134.4 en CPR-richtliin 15-1), Het niet nakomen van deze richtlijnen kan ernstige ongelukken tot gevolg hebben.
8) De aanvrager noemt dit chemisch luchtwassysteem: "UniQ·95N

•

9) De beslissing van het Bestuur is genomen op basis van een door de aanvrager overlegd meetrapport De emissie bedraagt
a. Gespeende biggen

• 0,03 kg NH3per dierplaats per jaar bij huisvesting met maximaal 0,35 m2 1eefruimte per dierplaats;
- 0,04 kg NH3per dierplaats per jaar bij huisvesting met meer dan 0,35 m2leefru'lmte per d·lerplaats.

b. Kraamzeugen
0,42 kg NH3per dierplaats per jaar.

c. Guste en dragende zeugen
- 0,21 kg NH3per dierplaats per jaar bij individuele huisvesting;
- 0,21 kg NHJ per dierplaats per jaar bij groepshuisvesting.

d. Dekberen
0,28 kg NH3 per dierplaats per jaar,

e. Vleesvarkens
·0.13 kg NHJ per dierplaats per jaar bij huisvesting met maximaal 0,8 m21eefruimte per dierplaats;
. 0,1B kg NH3per dierplaats per jaar bij huisvesting met meer dan 0.8 m21eefruimte per dierplaats.

10) De bovenvermelde bijlagen 1. 2 en 3 zijn opgenomen in de bijlagen behorende bij chemische luchtvvassystemen.

Tekoningen
Zie ommezijde voor een schematisch ovenicht van het chemisch luchtwassysteem en de integratie van het luchtwassysteem in de stal.

Aangevrtiagr! door:
Uni·Q·Filllnternationai BV te Meyei. tei. 077 4661200



5 Vragenliisten veehouderiien

In dit hoofdstuk is een contal vrcgenlijsten opgenomen.

Met de vragenlijsten ken worden vastgesteld in hoe·
verre de stand cler techniek/BBT wordt toegepcst con

form dit informatieblod. Wordt de stand cler techniekj

BBT niet toegepost, go dan no of wei voldean wordt oon
het toepossingscriterium (zie tabel paragraaf 3.1) voar

de betreffende moatregel.

Overige moofregelen

Welke overige maafregelen worden toegepost?

o verbeteren energie-efficiency melkkoeltonk

o capatitei! von vocuumpomp afstemmen op behoefte

o beter regelen van vocuumpomp / frequentieregeling

Danders, nomelijk .

o geen

5.1 Vragenlijst melkveehouderij 5.2 Vragenlijst kalverhouderij

Verlichting

Waf is het gei"nsla/leerd vermogen (W1m2)?

Hoeveel uur per iaQr;s de verlichting in rking?

Welke van anders/aonde energiez . ige verlichtings

technieken worden toegeposf?

o natuurlijke daglichtin ding

o oanwezigheidsd eetie

o centrale lich c okelaar

o schakel ken schemerschakeloar builen- en terrein-

veri' ting

~
aadampen

anders, namelijk ...

o geen

,/

Warm tapwater

Welk type warmwatertoestel wordt foegepasf?

o doorstroomapparaat

o boiler

Welke moafregelen met betrekking fot de bereiding Yon warm

lapwafer worden toegepast?

o optimaliseren oanleg leidingen en wormwotertoesteJ

o voorkoeler

o wormtelerugwinning

o benutten warmtepompwoter voor voorspoeling

o spoelbak voor reiniging melkmachine isoleren

en afdekken

o leidingdiameter toevoer warm wotervergroten

o zonneboiler

Danders, namelijk .,.

o geen

Venfilotie

Welke moafrege/en met betrekking tot mechonische ventifatie

worden toegepast?

o klimootcomputer

o hybride ventilolie

Danders, nomelijk ...

o geen

Verlichting

Wat is het geTnstalleerd vermogen (W/ m2)?

Haeveel uur per iaar is de ver/ichting in werki

Welke yon onderstaande energiezuinige rlichtings

technieken worden toegepast?

o natuurlijke daglichtintredin

o aanwezigheidsdeteetie

o centrale lichtschakel or

o schakelklok en s emerschakelaor buiten- en terrein-

verlichting

o spaarla pen

o and s, namelijk .

o een

//I,alatie
.' Welke isolerende voorzieningen worden toegepast?

o in geval van verwarmde stollen, zie maotregelen met

betrekking tot isolotie

o isolatie van leidingen

Danders, nomelijk ...

o geen

Warm tapwater

We/k type warmwatertoestel wordt toegepast?

o doorstroomopporaot

o boiler

Welke maatregelen met betrekking tot de bereiding

van warm tapwater worden toegepast?

o optimaliseren oanleg leidingen en warmwatertoestel

o warmtepompboiler

o zonneboiler

Danders, namelijk .

o geen

Ventilafie

Welke moatregeJen met betrekking tot mechanische venfifatie

worden toegepasf?

o klimaatcomputer

o centrale ofzuiging

o hybride ventilatie

Danders, namelijk .

[] geen
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i{ijksweg Noord 8 Kclpen-Oler

1. lnleiding

I'll & A MiJieuadviesburcau BY

Aelmans ROM heeft M&A MiIieuadviesbureau BV opdracht verleend tot het
uitvoeren van een berekening van de uitstoot en immissie van fijn stof ten
behoeve van de revisievergunning voor de varkenshouderij aan de Rijksweg
Noord nr 8 te Kelpen-Oler (gemeente Leudal). Door de gemeente Leudal is de
eis gesteld dat in verband met de milieuaanvraag voor het bedrijf wordt
aangetoond of kan worden voldaan aan de eisen vanuit het Besluit luchtkwali
teit (2005).

In deze rapportage zullen de berekeningen worden verricht van de uitstoot van
fijn stof voor de situatie waarvoor vergunning wordt aangevraagd. Met behulp
van de nieuwe (aangevraagde) diergegevens zullen immissieberekeningen met
behulp van het Nieuw Nationaal Model (NNM) worden uitgevoerd. Hierin
zullen, indien van toepassing, ook emissiebeperkende maatregelen worden
beschouwd.

Verder zal met betrekking tot de transportbewegingen afkomstig van het bedrijf
tevens een berekening worden uitgevoerd op grond van CAR-II.

De situatietekening van het bedrijf is weergegeven in bijlage 1. Voor uitgebrei
de informatie wordt verwezen naar het verzoek om milieuvergunning.
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2. Normering

Als primair kader voor onderzoek en beoordeling van de luchtkwaliteit geldt het
Besluit Luchtkwaliteit (2005). Het Besluit Luchtkwaliteit is een rechtstreeks
werkend Besluit en vormt de vertaling van Europese regelgeving ten aanzien
van Luchtkwaliteit in Nederlandse wetgeving.

In het Besluit luchtkwaliteit worden de regels en richtlijnen aangegeven hoe om
te gaan met concentraties van luchtverontreinigende stoffen. De stoffen die
worden gereguleerd zijn stikstofdi- en -oxiden, zwaveldioxide, zwevende
deeltjes (PM ,o), lood, benzeen en koolmonoxide. In het Besluit zijn grenswaar
den, plandrempels en alarmdrempels opgenomen.

Ten eerste worden er voor aile genoemde parameters grenswaarden gesteld.
Grenswaarden geven een niveau van de buitenluchtkwaliteit dat op een gege
ven moment moet zijn bereikt of in stand gehouden moet worden. In het Besluit
zijn verschillende grenswaarden opgenomen met daarbij een termijn waarop de
luchtkwaliteit uiterlijk aan de grenswaarden moet voldoen.

Naast grenswaarden zijn in het Besluit ook plandrempels opgenomen voor
zwevende deeltjes en stikstofdioxide. Een plandrempel geeft een kwaliteitsni
veau aan van de buitenlucht, waarboven het maken van actieplannen verplicht
is. Met behulp van deze actieplannen dient uiterlijk bij de grenswaarden
vennelde termijnen aan de grenswaarden te worden voldaan. Voor stikstodioxi
de is deze termijn 1 januari 2010 en voor PM IO is deze 1 januari 2005.

Tenslotte zijn er voor zwaveldioxide en stikstofdioxide alarmdrempels opgeno
men. Deze alarmdrempels geven de concentratie aan die bij een kortstondige
overschrijdingrisico's voor de gezondheid van de mens inhoudt.

De volgende immissiegetallen worden berekend en getoetst:
- N02: jaargemiddelde;

grenswaarde m.b.t. het aanta1 overschrijdingen van het
uurgemiddelde per jaar (voor zeer drukke verkeerssi
tuaties);
plandrempel m.b.t. het aantal overschrijdingen van het
uurgemiddelde per jaar (voor zeer drukke verkeerssi
tuaties);

2
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- CO:

- benzeen:

- 8°2:

- fijn stof (PM 10): jaargemiddelde;
grenswaarde m.b.t. het aantal overschrijdingen van
het daggemiddelde per jaar;

jaargemiddelde;
jaargemiddelde;
aantal overschrijdingen 24-uurs gemiddelde;
98-percentiel (8 uur).

Voor de stallen van een agrarische bedrijfzijn aileen de uitstoot van fijn stof
(PM 1o) van belang. De andere parameters hoeven verder niet te worden be
schouwd, daar hier slechts op kleinschalige wijze een bijdrage aan wordt
geleverd.

Fijn stof is stof dat voor het merendeel bestaat uit deeltjes met een aerodynami
sche diameter kleiner dan 10 J..lm. Dit stof wordt aangeduid als PM IO • De
aerodynamische diameter van een deeltje is de diameter van een bolvormig
deeltje met een dichtheid van 1 kg/mJ dat dezelfde valsnelheid heeft als het
betreffende deeltje.
De totale emissie van fijn stof in Nederland bedroeg in het jaar 2000 ca. 50
Kton. Hiervan was ca. 10 Kton ofwei 20% afkomstig uit de landbouw. Het
voorgaande getal is exclusief de bijdrage van winderosie. Van de fijn stof
emissie uit de landbouw is het overgrote deel afkomstig van stallen (9,3 Kton
in jaar 1998). Pluimvee- en varkensstallen, met een bijdrage van 8,39 Kton, zijn
veruit de grootste bron van stofemissies.

3
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3. Berekening parameters Besluit luchtkwaliteit

3.1. Emissie van mn stof uit de stallen

J'V! & A Milieuadviesbureau BY

Voor de inrichting aan de Rijksweg Noord nr 8 te Kelpen-Oler is voor de
nieuwe situatie de uitstoot van fijn stof berekend.

De basis voor de diergegevens is het verzoek om milieuvergunning. In de
bijlage is het deel van de aanvraag betreffende het aantal dieren ter informatie
bijgevoegd in bijlage 2. In bijlage 2 zijn ook gegevens opgenomen die de basis
vormen van de pluim-plus berekeningen.

Voor de emissiegegevens is gebruik gemaakt van emissiegegevens voor
varkens zoals deze zijn aangegeven in de de RMD gehanteerde diertabel voor
de emissie van fijnstof voor vleesvarkens (RAV cat 3.2.14.2 en cat 3.2.9.2).

RAV-cat omschrijving emissie in gr/dier/uur

03.2.14.2 Vleesvarkens 0,0104

03.2.9.2 Vleesvarkens 0,0 I04

3.2. Emissie door verkeer

Bet verkeer afkomstig van de inrichting zal een bijdrage leveren op de uitstoot
van voornamelijk fijn stof en NOz. Voor de inrichting is gesteld dat ten
hoogste de volgende verkeersbewegingen per etmaal van en naar de inrichting
kunnen rijden:
~ 5 x 2 personen- ofbestelautobewegingen
~ 3 x 2 vrachtwagen- of tractorbewegingen

4
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Deze verkeersgegevens zijn ingeschat op basis van het gestelde in de milieu
aanvraag voor het bedrijf.

Met het gestelde aantal verkeersbewegingen wordt een representatief beeld
gegeven van de maximale optredende situatie qua emissie van fijnstof door het
verkeer. Verdere verkeersbewegingen zijn qua luchtkwaliteit niet relevant te
achten. Indien deze verkeersbewegingen binnen de inrichting plaatsvinden
blijkt ook dat de fijnstofemissie niet relevant te achten is t.o. v. die van de
stallen.

4. Berekening immissie

4.1. Fijn stof op het terrein van de inrichting

Met behulp van de emissiegegevens in de nieuwe (aangevraagde) situatie
worden immissieberekeningen op grond van het NNM uitgevoerd. In deze
berekeningen zal de aangevraagde situatie met de emissiebeperkende maatrege
len (luchtwasinstallaties) worden bepaald.

Als immissiepunten zijn een zevental relevante ontvangerpunten gedefinieerd:
1. grens inrichting zuidwest;
2. grens inrichting noordwest;
3. grens inrichting noordoost;
4. grens inrichting zuidoost.

De immissiepunten zijn allen aangegeven op de situatietekening in bijlage 1.
Op deze ontvangerpunten zijn de concentraties fijn stofberekend voor de
bedrijfssituatie. De berekeningen zijn verricht met Pluim-Plus versie 3.51 van
TNO.

5
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In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste gegevens van de emissiebronnen
opgenomen.

Brongegevens Rijksweg Noord 8 Kelpen-Oler
(gemeente Lel.ldal)
bronnr x y hoogte diameter oppervlakte bruto

meter meter m2 arluur
stal1 186961 360106 30 160 20 78624
stal2 187004 360098 30 160 20 89856
stal3 186951 360117 65 300 706 34403
"I~I 4 1RR!l1.1 :\R012!i R~!i :\ no 7 nR !i12!i1

Stal l:
• hoogte emissiepunt 3,0 meter;
• kanaal uitlaat oppervlak 2,0 m2

;

• fijnstof uitstoot van 756 vleesvarkens (met luchtwasser).

Sta12:
• hoogte emissiepunt 3,0 meter;
• kanaal uitlaat oppervlak 2,0 m2

;

• fijnstofuitstoot van 864 vleesvarkens (met luchtwasser).

Stal 3:
• hoogte emissiepunt 6,5 meter;
• kanaal uitlaat oppervlak 7,06 m2

;

• fijnstofuitstoot van 3308 vleesvarkens (met luchtwasser).

6
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Stal4:
• hoogte emissiepunt 6,5 meter;
• kanaal uitlaat oppervlak 7,06 m2

;

• fijnstofuitstoot van 3432 vleesvarkens (met luchtwasser).

Pluim-Plus splitst de bronnen, vanwege het Nieuw Nationaal Model en de
heersende windrichtingen in Nederland, op in 5 bronnen per emissiebron. Dit is
puur een rekentechnische vereenvoudiging. De temperatuur van de uitgaande
lucht bedraagt 287 K. Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat Pluim
Plus aileen een opgaafvan de emissiehoogte in hele meters accepteert.
Hierdoor zijn de emissiehoogten afgerond op hele meters.
Overige bronnen, zoals voedersilo's, zijn niet relevant omdat hierbij nagenoeg
geen fijn stofemissie plaatsvindt. Voor het laden van de silo's zijn de vrachtwa
gens uitgerust met een luchtretoursysteem.

7



De resultaten voor de maatgevende waarneempunten zijn in onderstaande tabel
samengevat:

Waarnecmpunt X-coord. V-coord. Aantal overschrijdingcn overschrijding jaar-

24-UlII'S gemiddeldcn gemiddelde

1 186872 359992 21 0

2 186949 360137 21 0

0 187019 360137 21 0j

4 186999 359955 21 0

Uit de resultaten blijkt dat er geen overschrijdingen plaatsvinden van het
maximaal toelaatbare aanta1 overschrijdingen van de daggemidde1de concentra
tie. Het hoogste aantal bedraagt 21. Hiermee wordt vo1daan aan de normering
van het Bes1uit 1uchtkwa1iteit.
Uit de berekeningen b1ijkt dat er geen overschrijdingen zijn van de jaargemid
de1de concentratie.

4.2 Rasterberekening

Met behu1p van de emissiegegevens in de nieuwe (aangevraagde) situatie
worden immissieberekeningen op grand van het NNM in een raster van 50
meter bij 50 meter uitgevoerd. Uit de rekenresu1taten b1ijkt dat er geen over
schrijdingen p1aatsvinden van de normen uit het Bes1uit 1uchtkwa1iteit buiten
de begrenzing van de inrichting. Kortheidsha1ve wordt voor de rekenresultaten
verwezen naar bij1age 4.

Wellicht ten overv1oede wordt er op gewezen dat het moge1ijk is dat er in
bijlage 4 ook rekenpunten kunnen voorkomen waar het Bes1uit luchtkwaliteit
niet wordt nageleefd. Deze punten zijn echter binnen de grenzen van de
inrichting ge1egen. Binnen deze grenzen behoeft niet te worden voldaan aan het
Bes1uit luchtkwa1iteit.

8
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4.3. Fijn stof en stikstofdioxyde door verkeer

M & A Milieuadviesbureau BV

Van het verkeer is bekend dat voornamelijk NOz en PM IO problemen op kunnen
leveren in relatie tot de luchtverontreinigingstoets. Met behulp van de verkeers
gegevens, zoals in hoofdstuk 3.2 gegeven, is een berekening gemaakt van de
concentraties van deze stoffen door het verkeer atkomstig van onderhavige
inrichting.

De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het computerprogramma
GeoAir V1.50 van DGMR, wat gebaseerd is op CAR-II versie 5.2 (zoals door
het ministerie van VROM ter beschikking is gesteld). Vit de berekeningen
voigt dat door het verkeer van de inrichting er geen significante verhogingen
optreden in de jaargemiddelde en daggemiddelde concentraties op 5 meter
afstand van de wegas (dit komt overeen met 4 meter van de dichtst bijzijnde
rijbaan volgens artikel 7 van het Meetregeling luchtkwaliteit 2005).

In de resultaten is de zeezoutcorrectie verdisconteerd. De volledige resultaten
zijn weergegeven in bijlage 5.

9
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5. Conclusie

I\'1 & A Mi\ieuadviesbureau BV

Door de wijziging van het bedrijf aan de Rijksweg Noord 8 te Kelpen-Oler
dient te worden getoetst op naleving van het Besluit luchtkwaliteit 2005.

Vit dit onderzoek blijkt dat het bedrijf in de nieuwe situatie kan voldoen aan
het genoemde besluit.

Ook het verkeer voldoet voor de relevante concentraties N02 en PM IO op 4
meter van de dichtstbijzijnde rijbaan (Meetregeling luchtkwaliteit 2005) aan het
besluit..

Op grand van deze conclusies gelden er derhalve op grand van het Besluit
luchtkwaliteit 2005 geen belemmeringen tegen de voorgenomen milieuvergun
ningverlening (Wet milieubeheer).

10
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Bijlage 1 : Situatietekening

11
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Bijlage 2 Invoergegevens Pluim-Plus
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Aanqevraaqde situatie Riiksweq 8 Kelpen-Oler

M01 Stalnr Diersoort aantal dieren norm stof bruto fijnstof
-plaatsen NH3 mve NH3-totaal brute ar/dier/uu totaal ar/uur

stal1 1 D 3.2.14.2 756 0,18 0 136,1 0,01040 7,8624
5tal2 2 D 3.2.14.2 864 0,18 0 155,5 0,01040 8,9856
sIal 3 3 D3.2.9.2 3.308 1,1 0 3.638,8 0,01040 34,4032
stal4 4 D3.2.14.2 3.432 0,18 0 3.930,4 0,01040 51,2512

Bronge evens Rrksweg 8 Kelpen-Oler
bronnr x y hooqte diameter oppervlakt brute luchtwasser netto snelheid

meter meter m2 qr/uur reductie qr/uur m/sec

E1 186961 360106 3,0 1,60 2,00 7,8624 0% 7,8624 3,26

E2 187004 360098 3,0 1,60 2,00 8,9856 0% 8,9856 3,72

E3 186951 360117 6,5 3,00 7,06 34,4032 0% 34,4032 4,03

E4 186914 360125 6,5 3,00 7,06 51,2512 0% 51,2512 4,19

Immissiepunten
x S

;1 186872 359992
;2 186949 360137
;3 187019 360139
;4 186999 359955



Bijlage 3 : Berekening immissie PM10
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PLUIM-PLUS 3.6

JOURNAAL BEREKENING NIEUW NATIONAAL MODEL

TNO Apeldoorn : PluimPLus 3.6
Naam licentiehouder : tno-mep
Insteliing : tno-mep , apeldoorn
L1centienummer : PLP-0999-2

Type berekening : NNM berekenlng Uur bij uur methode
Naam van de berekening : Immisiepunten 1-4

Datum en tijd van de berekening : 19-12-2007 15:38:23

Naam component: Fijnstof(PM10)
Component type: Fijnstof vlg. OPS-model

Receptoren : Immissiepunten
Aantal receptoren 4
Hoogte receptoren 1.50 [m]

Hoogte wlndsnelheidsmetlngen op het meteorologisch meetstation [m] : 10.00
Ruwheidsiengte gebied rond het meteorologisch meetstation [m]: Windrichtingafhankelijk
Studlegebied tbv ruwheidsbepaling :
X-min [km] 185900
X-max [km] 187900
Y-min [km] 359.100
Y-max[km] 361.100
Gekozen ruwheidslengte 0.1520 [m]
Gemiddelde bodemvochtigheid : 100
Gemiddelde aibedo : 020
Geografische breedtegraad : 52.00
Meteo-data
De Meteogegevens : C:IProgram FilesITNOIPLUIM-PLUS-versie-36IL1brarylsystemlmeteo_NL
Meteo-jaar 1995
tot en met jaar : 1999

Speclficatie van gebruikte GCN achtergrond :
GCN- versie : 1.1.0A
GCN release date: 9 april 2002
Bij deze berekening is ivm met harmonisatie Car-model voor de achtergrond
een correctie toegepast voor het aantal overschrijdingsdagen van: 13

Besluit luchtkwaliteit, toetsjaar : 2007
Grenswaarde jaargemiddelde 40.00

Grenswaarde 50.00 Mid. duur 24 Aantalljaar : 35

"*" Voor verslag Besluit Luchtkwaliteit, zie volgend scherm

Aantal uren met correcte gegevens 43800
Aantal uren met stablele weerscondities 28477
Aantal uren met neutrale weerscondities 3626
Aantal uren met convectieve weersconditles 11697
Totale gevallen regenhoeveelheid [mm]: 3912.00

Windroos meteo en achtergrond:
Meteo en achtergrond bepaald op (RD) X-Coordinaat (km): 186.91
Meteo en achtergrond bepaald op (RD) Y-Coordlnaat (km): 360.06

Wind-sector uren in % Ws(m/s) Neersl.(mm) achtergr.Fijnstof(PM10)
1 (-15-15) 2367 5A 30 1118 2893
2 (15-45) 2645 6.0 3.2 759 28.79
3 (45- 75) 3814 8.7 3.5 94.5 31A9
4 (75-105) 2388 5.5 3.0 100A 31.18
5 ( 105-135) 2729 6.2 2.7 1872 30.12
6 ( 135-165) 2872 6.6 2.6 267.6 29.84
7 (165-195) 4382 10.0 3.5 591.2 29.03



8 ( 195-225) 6611 15.1 4.3 8290 28.72
9 ( 225-255) 6082 13.9 44 856.3 2886
10 ( 255-285) 4358 9.9 3.6 464.8 2819
11 ( 285-315) 2985 6.8 3.1 192.8 27.79
12 ( 315-345) 2567 5.9 32 1405 2806

Gemiddeld/Totaal: 43800 35 39120 2917

De gekozen (reken-)opties :
Emissietype : Continue of semi-continue
Berekende percentielen : Neen
Berekend : Bronbijdrage inclusief achtergrondconcentraties
GCN achtergrond bestand : Q:\AlgemeenIPluim-Plus-dataIRijksweg Noord 8 Kelpen-Oler pm101lmmisiepunten 1-4IGCN_bac

kr-ound.dat
GCN-Iocatie (km vak) achtergrondconcentratie :
X-Coordinaat (km): 186.91
Y-Coordinaat (km): 36006

Achtergrond-concentratie : 29.168

Winddraaiing : Neen

Gebouw heeft GEEN INVLOED op de concentraties

Plaats en tijd van de maximaal berekende uurlijkse concentratie ( ug/m3) :
X-coordinaat: 186872.000
Y-coordinaat: 359992.000
Jaar 1997
Maand 9
Dag 18
Uur 11
Max.concentratie (bijdrage + achtergrond): 106.96475000
Concentratie bijdrage 0.00000000
Concentratie achtergrond 106.9648

Gemiddelde berekende concentratie over aile gridpunten :
Hoogst berekende concentratie in het receptorgebied

29.33145414 ug/m3
2940511209 ug/m3

Plaats en tijd van de maximaal berekende NaUe depositie (mol/ha/jaar):
X-coordinaat 186951.000
Y-coordinaat 360117.000
Jaar 1998
Maand 3
Dag 22
Uur 12
Max. natte depositie 0.06857921
Aantal uren met neerslag (regen) 8993
Gem. naUe depositie per receptor: 0.00843222

Plaats en tijd van de maximaal berekende Droge depositie (mol/ha/jaar) :
X-coordinaat 186951.000
Y-coordinaat 360117.000
Jaar 1995
Maand 1
Dag 22
Uur 24
Max. droge depositie 0.67287511
Aantal uren zonder neerslag (regen) 34807
Gem. droge depositie per receptor: 0.04812458

Bronnen en emissies :

Totaal aantal bronnen : 20
Bron nr: 1
Bronnaam : 8tal 1
Brontype: Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emlssle.prf
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld
X-positle bron [m]: 186961.0
Y-positle bron [m]: 360106.0
Hoogte bran [m] : 3.0



Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 1.7
Inwendige schoorsteen diameter [m]: 1.6
Volume debiet schoorsteen [M3/s] 6.6
Emissiesterkte 0.00550200 kg/hr
Aantal uren met branbijdrage: 43800
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : 0.005502 kg/hr
Warmteoutput [MW] : 0.016
(Gas-)uittree-temperatuur [K] : 287.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 326
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 43800
Gemiddelde frache van de emissie in de menglaag : 1.00
Gemiddelde eff schoorsteenhoogte [m] : 8.82

Bron nr: 2
Bronnaam : Stal 1
Brantype: Puntbran
Tijdprafiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld
X-positie bran [m]: 186961.0
Y-positie bron [m]: 360106.0
Hoogte bron [m] : 3.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 1.7
Inwendige schoorsteen diameter [m]: 1.6
Volume debiet schoorsteen [M3/s] 6.6
Emissiesterkte 0.00157200 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage: 43800
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : 0.001572 kg/hr
Warmteoutput [MW]: 0.016
(Gas-)uittree-temperatuur [K] : 287.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 326
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 43800
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 8.82

Bron nr: 3
Bronnaam : Stal 1
Brontype: Puntbron
Tijdprafiel bran: continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld
X-positie bran [m]: 186961.0
Y-positie bran [m]: 3601060
Hoogte bron [m] : 3.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 1.7
Inwendige schoorsteen diameter [m] : 1.6
Volume debiet schoorsteen [M3/s] 6.6
Emissiesterkte 0.00043230 kg/hr
Aantal uren met branbijdrage: 43800
Gemiddelde bransterkte tijdens bedrijfsuren : 0.000432 kg/hr
Warmteoutput [MW] : 0.016
(Gas-)uittree-temperatuur [K] : 287.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 3.26
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 43800
Gemiddelde frache van de emissie in de menglaag : 1.00
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 8.82

Bron nr: 4
Brannaam : Stal 1
Brantype: Puntbran
Tijdprafiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld
X-positie bran [m]: 186961.0
Y-positie bron [m]: 360106.0
Hoogte bran [m] : 3.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 1.7
Inwendige schoorsteen diameter [m]: 1.6
Volume debiet schoorsteen [M3/s] 6.6
Emissiesterkte 0.00019650 kg/hr
Aantai uren met branbijdrage: 43800
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : 0.000196 kg/hr
Warmteoutput [MW] : 0016
(Gas-)uittree-temperatuur [K]: 287.00



(Gas-)uittree-snelheid [m/s] • 3.26
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is • 43800
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag • 1.00
Gemiddelde elf. schoorsteenhoogte [m] • 8.82

Bron nr. 5
Bronnaam • Stal 1
Brontype. Puntbron
TiJdprafiel bron • continu_emissie.prf
Gebouw-bestand • Geen_gebouw.bld
X-positie bran [m]. 186961.0
Y-positie bran [m]. 360106.0
Hoogte bron [m] • 3.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] • 1.7
Inwendige schoorsteen diameter [m]. 1.6
Volume debiet schoorsteen [M3/s] 66
Emissiesterkte 0.00015720 kg/hr
Aantal uren met branbijdrage. 43800
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren • 0.000157 kg/hr
Warmteoutput [MW] • 0016
(Gas-)uittree-temperatuur [K] • 287.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] • 3.26
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is • 43800
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag • 1.00
Gemiddelde elf schoorsteenhoogte [m] • 8.82

Bron nr 6
Bronnaam • Stal 2
Brantype. Puntbran
Tijdprafiel bran. continu_emissie.prf
Gebouw-bestand • Geen_gebouw.bld
X-positie bran [m]. 187004.0
Y-positie bron [m]. 3600980
Hoogte bron [m] • 3.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] • 1.7
Inwendige schoorsteen diameter [m] • 1.6
Volume debiet schoorsteen [M3/s] 7.5
Emissiesterkte 0.00628992 kg/hr
Aantal uren met branbijdrage. 43800
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren • 0.006290 kg/hr
Warmteoutput[MW] • 0.018
(Gas-)uittree-temperatuur [K] • 287.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] • 3.72
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is • 43800
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag • 1.00
Gemiddelde elf schoorsteenhoogte [m] • 9.65

Bran nr. 7
Bronnaam • Stal 2
Brontype. Puntbron
Tijdprafiel bron • continu3missie.prf
Gebouw-bestand • Geen_gebouw.bld
X-positie bran [m]. 187004.0
Y-positie bron [m]. 360098.0
Hoogte bran [m] • 3.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] • 1.7
Inwendige schoorsteen diameter [m]. 1.6
Volume debiet schoorsteen [M3/s] 7.5
Emissiesterkte 0.00179712 kg/hr
Aantal uren met branbijdrage. 43800
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren • 0.001797 kg/hr
Warmteoutput [MW] • 0.018
(Gas-)uittree-temperatuur [K] • 287.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s]. 3.72
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is • 43800
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag • 1.00
Gemiddelde elf. schoorsteenhoogte [m] • 9.65

Bron nr 8
Bronnaam • Stai 2
Brontype. Puntbron



Tijdprofiei bron : eontinu_emissie,prf
Gebouw-bestand : Geen_gebouw,bld
X-positie bron [m]: 187004,0
Y-positie bron [m]: 360098,0
Hoogte bron [m] : 3,0
Uitwendige sehoorsteen diameter [m] : 1.7
Inwendige sehoorsteen diameter [m] : 1.6
Volume debiet sehoorsteen [M3/s] 7,5
Emissiesterkte 0,00049421 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage: 43800
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : 0,000494 kg/hr
Warmteoutput [MW] : 0,018
(Gas-)uittree-temperatuur [K] : 287,00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s]: 372
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 43800
Gemiddelde fraetie van de emissie in de menglaag : 1,00
Gemiddelde elf, sehoorsteenhoogte [m] : 9,65

Bron nr: 9
Bronnaam : Stal 2
Brantype: Puntbran
Tijdprofiel bran: eontinu_emissie,prf
Gebouw-bestand : Geen_gebouw,bld
X-positie bran [m]: 1870040
Y-positie bron [m]: 360098,0
Hoogte bron [m] : 30
Uitwendige sehoorsteen diameter [m] : 1,7
Inwendige sehoorsteen diameter [m] : 1,6
Volume debiet sehoorsteen [M3/s] 7,5
Emissiesterkte 0,00022464 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage: 43800
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : 0,000225 kg/hr
Warmteoutput [MW] : 0,018
(Gas-)uittree-temperatuur [K] : 287,00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 3,72
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 43800
Gemiddelde fraetie van de emissie in de menglaag : 1,00
Gemiddelde eff. sehoorsteenhoogte [m] : 9,65

Bron nr: 10
Bronnaam : Stal 2
Brantype: Puntbron
Tijdprofiel bran: eontinu3missie,prf
Gebouw-bestand : Geen_gebouw,bld
X-positie bron [m]: 187004,0
Y-positie bron [m]: 360098,0
Hoogte bron [m] : 3,0
Uitwendige sehoorsteen diameter [m] : 1,7
Inwendige sehoorsteen diameter [m] : 1,6
Volume debiet sehoorsteen [M3/s] 7,5
Emissiesterkte 0.00017971 kg/hr
Aantal uren met branbijdrage: 43800
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren: 0.000180 kg/hr
Warmteoutput [MW] : 0.018
(Gas-)uittree-temperatuur [K] : 287.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 3.72
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 43800
Gemiddelde fraetie van de emissie in de menglaag : 1,00
Gemiddelde eff. sehoorsteenhoogte [m] : 9.65

Bron nr: 11
Bronnaam : stal 3
Brantype: Puntbron
Tijdprofiel bron : eontinu_emissie,prf
Gebouw-bestand : Geen_gebouw,bld
X-positie bran [m]: 186951.0
Y-positie bron [m]: 360117,0
Hoogte bran [m] : 7.0
Ultwendige schoorsteen diameter [m] : 3.1
Inwendige schoorsteen diameter [m] : 3.0
Volume debiet schoorsteen [M3/s] 28,5



Emissiesterkte 0.0241 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage: 43800
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : 0.024082 kg/hr
Warmteoutput [MW] : 0.070
(Gas-)uittree-temperatuur [K] : 287 00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s]: 4.03
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 43800
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 0.97
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 18.00

Bron nr: 12
Bronnaam : stal 3
Brontype: Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld
X-positie bron [m]: 186951.0
Y-positie bron [m]: 360117.0
Hoogte bron [m] : 7.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 3.1
Inwendige schoorsteen diameter [m] : 3.0
Volume debiet schoorsteen [M3/s] 28.5
Emissiesterkte 0.00688064 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage: 43800
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : 0.006881 kg/hr
Warmteoutput [MW] : 0.070
(Gas-)uittree-temperatuur [K] : 287.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 4.03
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 43800
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 0.97
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m]: 18.00

Bron nr: 13
Bronnaam : stal 3
Brontype: Puntbron
TiJdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld
X-positie bron [m]: 186951.0
Y-positie bron [m]: 360117.0
Hoogte bron [m] : 7.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 3.1
Inwendige schoorsteen diameter [m]: 3.0
Volume debiet schoorsteen [M3/s] 28.5
Emissiesterkte 0.00189218 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage: 43800
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren: 0.001892 kg/hr
Warmteoutput [MW] : 0.070
(Gas-)uittree-temperatuur [K]: 28700
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 4.03
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 43800
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 0.97
Gemiddelde eff schoorsteenhoogte [m] : 18.00

Bron nr: 14
Bronnaam : stal 3
Brontype: Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld
X-positie bron [m]: 186951.0
Y-positle bron [m]: 3601170
Hoogte bron [m] : 7.0
Uitwendlge schoorsteen diameter [m] : 3.1
Inwendige schoorsteen diameter [m]: 3.0
Volume debiet schoorsteen [M3/s] 28.5
Emissiesterkte 0.00086008 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage: 43800
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : 0.000860 kg/hr
Warmteoutput [MW] : 0.070
(Gas-)uittree-temperatuur [K]: 287.00
(Gas-)ulttree-snelheid [m/s] . 4.03
Aantal lIren waarin de plulm (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 43800
Gerniddelde fractle van de emissie in de rnenglaag : 0.97



Gemiddelde eff schoorsteenhoogte [m] : 18.00

Bron nr: 15
Bronnaam : stal 3
Brontype: Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld
X-positie bron [m]: 186951.0
Y-positie bron [m]: 360117.0
Hoogte bron [m] : 7.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 3.1
Inwendige schoorsteen diameter [m]: 3.0
Volume debiet schoorsteen [M3/s] 28.5
Emissiesterkte 0.00068806 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage: 43800
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : 0.000688 kg/hr
Warmteoutput [MW] : 0.070
(Gas-)uittree-temperatuur [K] : 287.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 4.03
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 43800
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 0.97
Gemiddelde elf. schoorsteenhoogte [m] : 18.00

Bron nr: 16
Bronnaam : Stal 4
Brontype: Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld
X-positie bron [m]: 186914.0
Y-positie bron [m]: 360125.0
Hoogte bron [m] : 70
Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 3.1
Inwendige schoorsteen diameter [m] : 3.0
Volume debiet schoorsteen [M3/s] 29.6
Emissiesterkte 0.0359 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage: 43800
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : 0.035910 kg/hr
Warmteoutput [MW] : 0.073
(Gas-)uittree-temperatuur [K] : 287.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s]: 4.19
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 43800
Gemiddelde fractie van de emissie In de menglaag : 0.96
Gemiddelde eff schoorsteenhoogte [m] : 18.32

Bron nr: 17
Bronnaam : Stal 4
Brontype: Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld
X-positie bron [m]: 186914.0
Y-positie bron [m]: 360125.0
Hoogte bron [m] : 7.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 3.1
Inwendige schoorsteen diameter [m]: 3.0
Volume debiet schoorsteen [M3/s] 296
Emissiesterkte 0.0103 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage: 43800
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : 0.010260 kg/hr
Warmteoutput [MW] : 0.073
(Gas-)uittree-temperatuur [K] : 287.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 419
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelljk) in de menglaag aanwezig is : 43800
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 0.96
Gemiddelde eff schoorsteenhoogte [m] : 18.32

Broil nr 18
Bronnaam : Stal 4
Brontype: Puntbron
Tijdprofiei bran: continu_emissie.prf
Gebauw-bestand : Geen_gebouw.bld
X-positie bron [m]: 1869140



Y-positie bran [m]: 360125.0
Hoogte bran [m] : 7.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 3.1
Inwendige schoorsteen diameter [m] : 3.0
Volume debiet schoorsteen [M3/s] 29.6
Emissiesterkte 0.00282150 kg/hr
Aantal uren met branbijdrage: 43800
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : 0.002822 kg/hr
Warmteoutput [MW] : 0073
(Gas-)uittree-temperatuur [K] : 287.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s]: 4.19
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 43800
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 0.96
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 18.32

Bron nr: 19
Bronnaam : Stal 4
Brontype: Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bid
X-positie bran [m]: 1869140
Y-positie bran [m]: 360125.0
Hoogte bran [m] : 70
Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 3.1
Inwendige schoorsteen diameter [m]: 3.0
Volume debiet schoorsteen [M3/s] 29.6
Emissiesterkte 0.00128250 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage: 43800
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : 0.001282 kg/hr
Warmteoutput [MW] : 0.073
(Gas-)uittree-temperatuur [K] : 287.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s]: 4.19
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 43800
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 0.96
Gemiddelde elf. schoorsteenhoogte [m] : 18.32

Bron nr: 20
Brannaam : Stal 4
Brantype: Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld
X-positie bron [m]: 186914.0
Y-positie bron [m]: 360125.0
Hoogte bron [m] : 7.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 3.1
Inwendige schoorsteen diameter [m] : 3.0
Volume debiet schoorsteen [M3/s] 29.6
Emissiesterkte 000102600 kg/hr
Aantal uren met branbijdrage: 43800
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren: 0.001026 kg/hr
Warmteoutput [MW] : 0.073
(Gas-)uittree-temperatuur [K] : 287.00
(Gas-)uittree-snelheid [mrs] : 419
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 43800
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 0.96
Gemiddelde elf. schoorsteenhoogte [m] : 18.32



PLUIM-PLUS 3.6

Verslag Besluit Luchtkwaliteit
Berekening : Immisiepunten 1-4
Detum : 19-12-2007 15:36:42
Stof: Fijnstof(PM10)
Besluit luchtkwaliteit, gekozen toetsjaar : 2007
BLK-toetswaarden voor PM10:
Jaargemiddeld: 40.00
Grenswaarde 24 uurgemiddelde: 50.00 max. aantal overschrijdingen/jaar : 35
Overzicht van overschrijdingen prognostisch jaar
Aantal overschrijdingsdagen gecorrigeerd voor harmonisatie met CAR
Aantal overschrijdingen etmaalgemiddelden PM10 zijn gecorrigeerd voor zeezoutbijdrage met -6 dagen
Zeezoutreductie op jaargemiddelde concentratie (gemeente afhankeljk) niet toegepast
x-receptor y-receptor #> grensw. jaargem. #>grensw. etmaalgem.

186872 359992 0 21
186949 360098 0 21
186951 360117 0 21
186914 360125 0 21
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1995-1999 1995-1999 1995-1999 1995 1995 1995 1996 1996 1996 1997 1997 1997 1998 1998 1998 1999 1999 1999
1 186800 359900 29,2 0 21 29,3 0 21 29,3 0 21 29,2 0 21 29,2 0 21 29,3 0 21
2 186800 359950 29,3 0 21 29,3 0 21 29,4 0 21 29,2 0 21 29,2 0 21 29,3 0 21
3 186800 360000 29,3 0 21 29,3 0 21 29,4 0 21 29,3 0 21 29,2 0 21 29,3 0 21
4 186800 360050 29,4 0 21 29,4 0 21 29,5 0 22 29,3 0 21 29,3 0 21 29,3 0 21
5 186800 360100 29,3 0 21 29,3 0 21 29,5 0 21 29,3 0 22 29,2 0 21 29,3 0 21
8 186800 360150 29,3 0 21 29,3 0 21 29,4 0 21 29,2 0 21 29,2 0 21 29,3 0 21
? 186800 360200 29,3 0 21 29,3 0 21 29,4 0 21 29,2 0 21 29,2 0 21 29,3 0 21
8 '186850 359900 29,3 0 21 29,3 0 21 29,4 0 21 29,2 0 21 29,2 0 21 29,3 0 21
9 '186850 359950 29,3 0 21 29,3 0 21 29,4 0 21 29,2 0 21 29,2 0 21 29,3 0 21

10 186850 360000 29,3 0 21 29,4 0 21 29,4 0 21 29,3 0 21 29,2 0 21 29,4 0 21
11 186850 360050 29,4 0 21 29,4 0 21 29,5 0 22 29,4 0 21 29,3 0 21 29,4 0 21
12 '186850 360100 29,4 0 21 29,4 0 21 29,6 0 23 29,3 0 22 29,3 0 21 29,4 0 21
13 186850 360150 29,3 0 21 29,3 0 21 29,4 0 21 29,2 0 21 29,2 0 21 29,3 0 21
14 186850 360200 29,3 0 21 29,3 0 21 29,4 0 22 29,2 0 21 29,3 0 21 29,3 0 21
15 186900 359900 29,3 0 21 29,3 0 21 29,4 0 21 29,2 0 21 29,2 0 21 29,3 0 21
16 186900 359950 29,3 0 21 29,3 0 21 29,4 0 21 29,2 0 21 29,2 0 21 29,3 0 21
17 186900 360000 29,3 0 21 29,4 0 21 29,5 0 21 29,3 0 21 29,2 0 21 29,4 0 21
18 186900 360050 29,4 0 21 29,5 0 21 29,6 0 21 29,3 0 21 29,3 0 21 29,4 0 21
19 186900 360100 29,3 0 21 29,3 0 21 29,5 0 22 29,3 0 22 29,2 0 21 29,3 0 21
20 186900 360150 29,3 0 21 29,3 0 21 29,4 0 21 29,2 0 21 29,2 0 21 29,3 0 21
21 186900 360200 29,3 0 21 29,4 0 21 29,4 0 21 29,3 0 21 29,3 0 21 29,4 0 21
22 186950 359900 29,2 0 21 29,3 0 21 29,3 0 21 29,2 0 21 29,2 0 21 29,2 0 21
23 186950 359950 29,3 0 21 29,3 0 21 29,4 0 21 29,2 0 21 29,2 0 21 29,3 0 21
24 186950 360000 29,3 0 21 29,4 0 21 29,4 0 21 29,2 0 21 29,2 0 21 29,3 0 21
25 186950 360050 29,4 0 21 29,5 0 21 29,5 0 21 29,3 0 21 29,3 0 21 29,4 0 21
26 186950 360100 29,4 0 21 29,4 0 21 29,6 0 22 29,3 0 21 29,3 0 21 29,4 0 21
27 186950 360150 29,5 0 21 29,5 0 21 29,5 0 21 29,4 0 21 29,6 0 21 29,6 0 21
28 186950 360200 29,6 0 21 29,5 0 21 29,6 0 21 29,5 0 21 29,6 0 21 29,7 0 21
29 187000 359900 29,2 0 21 29,3 0 21 29,3 0 21 29,2 0 21 29,2 0 21 29,2 0 21
30 187000 359950 29,3 0 21 29,3 0 21 29,4 0 21 29,2 0 21 29,2 0 21 29,3 0 21
31 187000 360000 29,3 0 21 29,4 0 21 29,4 0 21 29,3 0 21 29,2 0 21 29,3 0 21



32 187000 360050 29,4 0 21 29,5 0 21 29,5 0 21 29,3 0 21 29,3 0 21 29,4 0 21
33 187000 360100 29,5 0 21 29,5 0 21 29,5 0 21 29,3 0 21 29,5 0 21 29,5 0 21
34 187000 360150 29,8 0 21 29,8 0 22 29,7 0 21 29,6 0 22 29,9 0 22 29,9 0 21
35 187000 360200 29,7 0 21 29,6 0 22 29,6 0 21 29,5 0 21 29,8 0 22 29,8 0 21
36 187050 359900 29,2 0 21 29,3 0 21 29,3 0 21 29,2 0 21 29,2 0 21 29,2 0 21
37 187050 359950 29,3 0 21 29,3 0 21 29,4 0 21 29,2 0 21 29,2 0 21 29,3 0 21
38 187050 360000 29,3 0 21 29,4 0 21 29,4 0 21 29,2 0 21 29,2 0 21 29,3 0 21
39 187050 360050 29,4 0 21 29,4 0 21 29,5 0 21 29,3 0 21 29,3 0 21 29,4 0 21
40 187050 360100 29,5 0 21 29,6 0 21 29,6 0 21 29,4 0 22 29,6 0 21 29,6 0 21
41 187050 360150 29,6 0 21 29,7 0 21 29,6 0 21 29,5 0 22 29,7 0 22 29,7 0 21
42 187050 360200 29,6 0 21 29,6 0 22 29,6 0 21 29,5 0 22 29,7 0 22 29,7 0 21
43 187100 359900 29,2 0 21 29,3 0 21 29,3 0 21 29,2 0 21 29,2 0 21 29,2 0 21
44 187100 359950 29,3 0 21 29,3 0 21 29,4 0 21 29,2 0 21 29,2 0 21 29,2 0 21
45 187100 360000 29,3 0 21 29,3 0 21 29,4 0 21 29,2 0 21 29,2 0 21 29,3 0 21
46 187100 360050 29,3 0 21 29,3 0 21 29,4 0 21 29,2 0 21 29,3 0 21 29,3 0 21
47 '187100 360100 29,4 0 21 29,4 0 21 29,4 0 21 29,3 0 21 29,4 0 21 29,4 0 21
48 187100 360150 29,5 0 21 29,5 0 21 29,5 0 21 29,3 0 21 29,5 0 21 29,5 0 21
49 187100 360200 29,5 0 21 29,5 0 21 29,5 0 21 29,3 0 22 29,5 0 22 29,5 0 21
50 187150 359900 29,2 0 21 29,3 0 21 29,3 0 21 29,2 0 21 29,2 0 21 29,2 0 21
51 187150 359950 29,2 0 21 29,3 0 21 29,3 0 21 29,2 0 21 29,2 0 21 29,2 0 21
52 187150 360000 29,3 0 21 29,3 0 21 29,3 0 21 29,2 0 21 29,2 0 21 29,3 0 21
53 187150 360050 29,3 0 21 29,3 0 21 29,4 0 21 29,2 0 21 29,3 0 21 29,3 0 21
54 187150 360100 29,3 0 21 29,4 0 21 29,4 0 21 29,2 0 21 29,3 0 21 29,4 0 21
55 187150 360150 29,4 0 21 29,4 0 21 29,4 0 21 29,3 0 21 29,4 0 21 29,4 0 21
56 187150 360200 29,4 0 21 29,4 0 21 29,4 0 21 29,3 0 21 29,4 0 21 29,4 0 21
57 187200 359900 29,2 0 21 29,3 0 21 29,3 0 21 29,2 0 21 29,2 0 21 29,2 0 21
58 187200 359950 29,2 0 21 29,3 0 21 29,3 0 21 29,2 0 21 29,2 0 21 29,2 0 21
59 187200 360000 29,2 0 21 29,3 0 21 29,3 0 21 29,2 0 21 29,2 0 21 29,3 0 21
60 187200 360050 29,3 0 21 29,3 0 21 29,3 0 21 29,2 0 21 29,2 0 21 29,3 0 21
61 187200 360100 29,3 0 21 29,3 0 21 29,4 0 21 29,2 0 21 29,3 0 21 29,3 0 21
62 187200 360150 29,3 0 21 29,4 0 21 29,4 0 21 29,2 0 21 29,3 0 21 29,3 0 21
63 187200 360200 29,3 0 21 29,4 0 21 29,4 0 21 29,2 0 21 29,3 0 21 29,3 0 21



PLUIM-PLUS 3.6

JOURNAAL BEREKENING NIEUW NATIONAAL MODEL

TNO Apeldoom : PluimPLus 3.6
Naam Iicentiehouder : tno-mep
Instelling : tno-mep , apeldoom
Licentienummer : PLP-0999-2

Type berekening : NNM berekening Uur bij uur methode
Naam van de berekening : raster

Datum en tijd van de berekening: 19-12-200716:31:39

Naam component: Fijnstof(PM10)
Component type: Fijnstof vlg. OPS-model

Receptoren : rooster
Aantal receptoren
Hoogte receptoren

63
150 [m]

Hoogte windsnelheidsmetingen op het meteorologisch meetstation [m]: 10.00
Ruwheidslengte gebied rond het meteorologisch meetstation [m]: Windrichtingafhankelijk
Studiegebied tbv ruwheidsbepaling :
X-min [km]: 186.000
X-max [km] 188.000
Y-min [km] 359.000
Y-max [km] 361.000
Gekozen ruwheidslengte 0 1430 [m]
Gemiddelde bodemvochtigheid : 1.00
Gemiddelde albedo: 0.20
Geografische breedtegraad : 52.00
Meteo-data:
De Meteogegevens : C:IProgram FilesITNOIPLUIM-PLUS-versie-36ILibrarylsystemlmeteo_NL
Meteo-jaar 1995
tot en met jaar : 1999

Specificatie van gebruikte GCN achtergrond :
GCN- versie : 1.1.0.4
GCN release date: 9 april 2002
Bij deze berekening is ivm met harmonisatie Car-model voor de achtergrond
een correctie toegepast voor het aantal overschrijdingsdagen van: 13

Besluit luchtkwaliteit, toetsjaar : 2007
Grenswaarde jaargemiddelde 40.00

Grenswaarde 50.00 Mid. duur 24 Aantal/jaar : 35

"'" Voor verslag Besluit Luchtkwaliteit, zie volgend scherm

Aantal uren met correcte gegevens 43800
Aantal uren met stabiele weerscondities 28530
Aantal uren met neutrale weerscondities 3537
Aantal uren met convectieve weerscondities 11733
Totale gevallen regenhoeveelheid [mm]: 3912.00

Windroos meteo en achtergrond:
Meteo en achtergrond bepaald op (RD) X-Coordinaat (km): 187.00
Meteo en achtergrond bepaald op (RD) Y-Coordinaat (km): 360.05

Wind-sector uren in % Ws(m/s) NeersL(mm) achtergr.Fijnstof(PM10)
1 (-15-15) 2366 5.4 30 111.8 28.93
2 (15- 45) 2645 6.0 32 75.9 28.79
3 (45- 75) 3814 8.7 36 94.5 31.49
4 (75-105) 2390 5.5 3.0 100.5 31.18
5 ( 105-135) 2728 62 2.7 187.2 30.12
6 ( 135-165) 2872 66 2.6 267.6 29.64
7 ( 165-195) 4362 100 3.5 591.2 29.03



8 ( 195-225) 6611 15.1 4.3 829.0 28.72
9 ( 225-255) 6081 13.9 4.5 856.3 28.86
10 ( 255-285) 4360 10.0 3.6 4648 28.20
11 ( 285-315) 2983 6.8 3.1 192.8 2779
12 ( 315-345) 2568 59 3.2 140.5 2805

Gemiddeld/Totaal 43800 35 3912.0 29.17

De gekozen (reken-)opties :
Emissietype : Continue of semi-continue
Berekende percentielen : Neen
Berekend : Bronbijdrage inciusief achtergrondconcentraties
GCN achtergrond bestand : Q:lAlgemeenIPluim-Plus-dataIRijksweg Noord 8 Kelpen-Oler pm1 OlrasterlGCN_backgrounddat
GCN-Iocatie (km vak) achtergrondconcentratie :
X-Coordinaat (km): 18700
Y-Coordinaat (km): 36005
Achtergrond-concentratie : 29.168

Winddraaiing : Neen

Gebouw heeft GEEN INVLOED op de concentraties

Plaats en tijd van de maximaal berekende uurlijkse concentratie ( ug/m3) :
X-coordinaat: 186950.000
Y-coordinaat: 360200.000
Jaar 1997
Maand 9
Dag 18
Uur 11
Maxconcentratie (bijdrage + achtergrond): 109.53744972
Concentratie bijdrage 2.57269972
Concentratie achtergrond 1069648

Gemiddelde berekende concentratie over aile gridpunten :
Hoogst berekende concentratie in het receptorgebied

29.34789313 ug/m3
2979632635 ug/m3

Plaats en tijd van de maximaal berekende Natte depositie (mol/ha/jaar):
X-coordinaat 186900.000
Y-coordinaat 360100.000
Jaar 1998
Maand 3
Dag 9
Uur 11
Max. natte depositie 0.07540261
Aantal uren met neerslag (regen) 8993
Gem natte depositie per receptor: 0.00680886

Plaats en tijd van de maximaal berekende Droge depositie (mol/ha/jaar) :
X-coordinaat 186950.000
Y-coordinaat 360150.000
Jaar 1999
Maand 12
Dag 25
Uur 6
Max. droge depositie 0.78512314
Aantal uren zander neerslag (regen) 34807
Gem. droge depositie per receptor: 0.04794361

Bronnen en emissies :

Totaal aantal bronnen: 20
Bron nr: 1
Bronnaam : Stal 1
Brontype: Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld
X-positie bran [m]: 186961.0
Y-pasitie bran [m]: 3601060
Hoagte bran [m] : 30
Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 1.7



Inwendige schoorsteen diameter [m] : 1.6
Volume debiet schoorsteen [M3/s] 6.6
Emissiesterkte 0.00550200 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage: 43800
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : 0.005502 kg/hr
Warmteoutput [MW] : 0.016
(Gas-)uittree-temperatuur [K]: 28700
(Gas-)uittree-snelheid [m/s]: 3.26
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 43800
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 8.78

Bron nr: 2
Bronnaam : Stal 1
Brontype: Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld
X-positie bron [m]: 1869610
Y-positie bron [m]: 360106.0
Hoogte bron [m] : 3.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m]: 1.7
Inwendige schoorsteen diameter [m]: 1.6
Volume debiet schoorsteen [M3/s] 6.6
Emissiesterkte 0.00157200 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage: 43800
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : 0.001572 kg/hr
Warmteoutput [MW] : 0.016
(Gas-)uittree-temperatuur [K] : 287.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 3.26
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig Is : 43800
Gemiddelde fractle van de emlssie in de menglaag : 1.00
Gemiddelde eff schoorsteenhoogte [m] : 8.78

Bron nr: 3
Bronnaam : Stal 1
Brontype: Puntbron
Tijdprofiel bron : contlnu_emissie.prf
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld
X-positle bron [m]: 186961.0
Y-positie bron [m]: 360106.0
Hoogte bron [m] : 3.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 1.7
Inwendige schoorsteen diameter [m]: 1.6
Volume deblet schoorsteen [M3/s] 6.6
Emissiesterkte 0.00043230 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage: 43800
Gemlddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : 0.000432 kg/hr
Warmteoutput [MW] : 0.016
(Gas-)uittree-temperatuur [K] : 287.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 3.26
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezlg is : 43800
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00
Gemiddelde elf. schoorsteenhoogte [m] : 8.78

Bron nr: 4
Bronnaam : Stal 1
Brontype: Puntbron
Tijdproflel bron : continu_emissle.prf
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld
X-positie bron [m]: 186961.0
Y-positie bron [m]: 3601060
Hoogte bron [m] : 3.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 1.7
Inwendige schoorsteen diameter [m]: 1.6
Volume debiet schoorsteen [M3/s] 6.6
Emissiesterkte 0.00019650 kg/Ilr
Aantal uren met bronbijdrage: 43800
Gemiddelde bronsterkte t1jdens bedrijfsuren : 0000196 kg/hr
Warmteoutput[MW] : 0016
(Gas-)lIittree-temperatulir [K] : 28700
(Gas·)uittree-snelheid [m/s] : 326



Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig ;s : 43800
Gemiddelde fraetie van de emissie in de menglaag : 1.00
Gemiddelde eff. sehoorsteenhoogte [m] : 8.78

Bron nr: 5
Bronnaam : Stal 1
Brontype: Puntbran
Tijdprofiel bran: eontinu_emissieprf
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld
X-positie bran [m]: 186961.0
Y-positie bron [m]: 3601060
Hoogte bron [m] : 3.0
Uitwendige sehoorsteen diameter [m] : 1.7
Inwendige sehoorsteen diameter [m]: 1.6
Volume debiet sehoorsteen [M3/s] 6.6
Emissiesterkte 0.00015720 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage: 43800
Gemiddelde bransterkte tijdens bedrijfsuren : 0.000157 kg/hr
Warmteoutput [MW] : 0.016
(Gas-)uittree-temperatuur [K] : 287.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 3.26
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 43800
Gemiddelde fraetie van de emissie in de menglaag : 1.00
Gemiddelde elf. sehoorsteenhoogte [m] : 8.78

Bran nr: 6
Bronnaam : Stal 2
Brantype: Puntbron
Tijdprofiel bran: eontinu_emissie.prf
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld
X-positie bran [m]: 1870040
Y-positie bran [m]: 360098.0
Hoogte bron [m] : 3.0
Uitwendige sehoorsteen diameter [m] : 1.7
Inwendige sehoorsteen diameter [m] : 1.6
Volume debiet sehoorsteen [M3/s] 7.5
Emissiesterkte 0.00628992 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage: 43800
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : 0.006290 kg/hr
Warmteoutput [MW] : 0.018
(Gas-)uittree-temperatuur [K] : 287.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 372
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 43800
Gemiddelde fraetie van de emissie in de menglaag : 1.00
Gemiddelde eff sehoorsteenhoogte [m] : 9.61

Bron nr: 7
Bronnaam : Stal 2
Brontype: Puntbran
Tijdprofiel bran: eontinu_emissie.prf
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld
X-positie bron [m]: 1870040
Y-positie bron [m]: 360098.0
Hoogte bran [m] : 3.0
Uitwendige sehoorsteen diameter [m] : 1.7
Inwendige sehoorsteen diameter [m]: 1.6
Volume debiet sehoorsteen [M3/s] 7.5
Emissiesterkte 000179712 kg/hr
Aantaluren met branbijdrage: 43800
Gemiddelde bransterkte tijdens bedrijfsuren : 0.001797 kg/hr
Warmteoutput [MW] : 0.018
(Gas-)uittree-temperatuur [K]: 287.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 3.72
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 43800
Gemiddelde fraetie van de emissie in de menglaag : 1.00
Gemiddelde elf schoorsteenhoogte [m] : 9.61

Bran nr 8
Bronnaam : Stal 2
Brantype Puntbron
TIJdprofiel bran: continu_emissie.prf



Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld
X-positie bron 1m]: 187004.0
Y-positie bron [m): 360098.0
Hoogte bron [m] : 3.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 1.7
Inwendige schoorsteen diameter [m] : 1.6
Volume debiet schoorsteen IM3/s) 7.5
Emissiesterkte 000049421 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage: 43800
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : 0.000494 kg/hr
Warmteoutput [MW] : 0.018
(Gas-)uittree-temperatuur [K] : 287.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 3.72
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 43800
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00
Gemiddelde eff schoorsteenhoogte [m] : 9.61

Bron nr 9
Bronnaam : Stal 2
Brontype: Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld
X-positie bron [m]: 1870040
Y-positie bron [m]: 360098.0
Hoogte bron [m) : 3.0
Uitwendige schoorsteen diameter 1m] : 1.7
Inwendige schoorsteen diameter [m] : 1.6
Volume debiet schoorsteen [M3/s) 7.5
Emissiesterkte 0.00022464 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage: 43800
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : 0.000225 kg/hr
Warmteoutput [MW] : 0.018
(Gas-)uittree-temperatuur [K] : 287.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 3.72
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 43800
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00
Gemiddelde eft. schoorsteenhoogte [m] : 961

Bron nr: 10
Bronnaam : Stal 2
Brontype: Puntbron
Tijdprofiel bron : continu3missie.prf
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld
X-positie bron [m]: 187004.0
Y-positie bron [m]: 360098.0
Hoogte bron [m) : 3.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m]: 1.7
Inwendige schoorsteen diameter [m] : 1.6
Volume debiet schoorsteen [M3/s] 7.5
Emissiesterkte 0.00017971 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage: 43800
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren: 0.000180 kg/hr
Warmteoutput[MW] : 0.018
(Gas-)uittree-temperatuur [K] : 287.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 3.72
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 43800
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00
Gemiddelde eft. schoorsteenhoogte [m) : 9.61

Bron nr: 11
Bronnaam : stal 3
Brontype: Puntbron
Tijdprofiel bron : continu3missie.prf
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld
X-positie bron 1m]: 186951.0
Y-positie bron [m): 360117.0
Hoogte bron [m) : 7.0
Uitwendige schoorsteen diameter 1m] : 3.1
Inwendige schoorsteen diameter 1m] : 3.0
Volume debiet schoorsteen [M3/s) 28.5
Emissiesterkte 00241 kg/hr



Aantal uren met bronbijdrage: 43800
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : 0.024082 kg/hr
Warmteoutput [MW] : 0.070
(Gas-)uittree-temperatuur [K] : 287.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 4.03
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 43800
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 0.97
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m]: 17.96

Brannr 12
Brannaam : stal 3
Brontype: Puntbran
TiJdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld
X-positie bran [m]: 1869510
Y-positie bran [m]: 360117.0
Hoogte bron [m] : 7.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 3.1
Inwendige schoorsteen diameter [m]: 3.0
Volume debiet schoorsteen [M3/s] 28.5
Emissiesterkte 0.00688064 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage: 43800
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : 0.006881 kg/hr
Warmteoutput [MW]: 0.070
(Gas-)uittree-temperatuur [K]: 28700
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 4.03
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 43800
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 0.97
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 17.96

Bran nr: 13
Brannaam : stal 3
Brontype: Puntbran
Tijdprafiel bran: continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld
X-positie bran [m]: 186951.0
Y-positie bron [m]: 360117.0
Hoogte bran [m] : 7.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 3.1
Inwendige schoorsteen diameter [m] : 3.0
Volume debiet schoorsteen [M3/s] 285
Emissiesterkte 0.00189218 kg/hr
Aantal uren met branbijdrage: 43800
Gemiddelde bransterkte tijdens bedrijfsuren : 0.001892 kg/hr
Warmteoutput [MW] : 0.070
(Gas-)uittree-temperatuur [K] : 287.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 4.03
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 43800
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 0.97
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m]: 17.96

Bron nr: 14
Bronnaam : stal 3
Brantype: Puntbran
Tijdprafiel bran: continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld
X-positie bran [m]: 186951.0
Y-positie bron [m]: 360117.0
Hoogte bron [m] : 7.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 3.1
Inwendige schoorsteen diameter [m]: 3.0
Volume debiet schoorsteen [M3/s] 28.5
Emissiesterkte 0.00086008 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage: 43800
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren: 0.000860 kg/hr
Warmteoutput [MW] : 0.070
(Gas-)uittree-temperatuur [K] : 287.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/5]: 403
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 43800
Gem!ddelde fractie van de emissie in de menglaag : 0.97
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 17.96



Bron nr: 15
Brannaam : stal 3
Brantype: Puntbron
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld
X-positie bran [m]: 186951.0
Y-positie bran [m]: 360117.0
Hoogte bron [m] : 7.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 3.1
Inwendige schoorsteen diameter [m] : 3.0
Volume debiet schoorsteen [M3/s] 28.5
Emissiesterkte 0.00068806 kg/hr
Aantal uren met branbijdrage: 43800
Gemiddelde bransterkte tijdens bedrijfsuren : 0.000688 kg/hr
Warmteoutput [MW] : 0.070
(Gas-)uittree-temperatuur [K] : 28700
(Gas-)uittree-snelheid [m/s]: 403
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 43800
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 0.97
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 17.96

Bron nr: 16
Brannaam : Stal 4
Brontype: Puntbran
Tijdprofiel bran: continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld
X-positie bron [m]: 186914.0
Y-positie bron [m]: 360125.0
Hoogte bron [m] : 7.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 3.1
Inwendige schoorsteen diameter [m]: 3.0
Volume debiet schoorsteen [M3/s] 29.6
Emissiesterkte 0.0359 kg/hr
Aantal uren met branbijdrage: 43800
Gemiddelde bronsterkte t1jdens bedrijfsuren : 0.035910 kg/hr
Warmteoutput [MW] : 0.073
(Gas-)uittree-temperatuur [K] : 287.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 4.19
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 43800
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 0.96
Gemiddelde elf. schoorsteenhoogte [m] : 18.29

Bron nr: 17
Bronnaam : Stal 4
Brantype: Puntbron
Tijdprafiel bran: continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld
X-positie bron [m]: 186914.0
Y-positle bran [m]: 360125.0
Hoogte bran [m] : 7.0
Ultwendige schoorsteen diameter [m] : 3.1
Inwendige schoorsteen diameter [m] : 3.0
Volume debiet schoorsteen [M3/s] 29.6
Emissiesterkte 00103 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage: 43800
Gemiddelde bransterkte tijdens bedrijfsuren : 0.010260 kg/hr
Warmteoutput [MW] : 0.073
(Gas-)uittree-temperatuur [K] : 287.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 419
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 43800
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 0.96
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 18.29

Bron nr 18
Bronnaam : Stal 4
Brantype: Puntbron
Tijdprafiei bran: continu_emissieprf
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld
X-positie bran [m]. 1869140
Y-positie bron [m]· 3601250



Hoagie bran [m] • 7.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] • 3.1
inwendige schoorsteen diameter [m] • 3.0
Volume debiet schoorsteen [M3/s] 29.6
Emissiesterkte 0.00282150 kg/hr
Aantal uren met branbijdrage. 43800
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren • 0002822 kg/hr
Warmteoutput [MW] • 0.073
(Gas-)uittree-temperatuur [K] • 287.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s]. 4.19
Aantai uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is • 43800
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag • 0.96
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] • 18.29

Bran nr 19
Bron naam • Stal 4
Brantype. Puntbron
Tijdprofiel bron • continu_emissie.prf
Gebouw-bestand • Geen_gebouw.bld
X-positie bron [m]. 186914.0
Y-positie bran [mi. 3601250
Hoogte bran [m] • 7.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] • 3.1
Inwendige schoorsteen diameter [m] • 3.0
Volume debiet schoorsteen [M3/s] 29.6
Emissiesterkte 000128250 kg/hr
Aantal uren met branbijdrage. 43800
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren • 0.001282 kg/hr
Warmteoutput [MW] • 0.073
(Gas-)uittree-temperatuur [K] • 287.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] • 419
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is • 43800
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag • 0.96
Gemiddelde elf. schoorsteenhoogte [m] • 1829

Bron nr. 20
Bronnaam • Stal 4
Brantype. Puntbron
Tijdprafiel bran. continu_emissie.prf
Gebouw-bestand • Geen_gebouw.bld
X-positie bran [m]. 186914.0
Y-positie bron [m]. 360125.0
Hoogte bron [m] • 7.0
Uitwendige schoorsteen diameter [m] • 31
Inwendige schoorsteen diameter [m]. 3.0
Volume debiet schoorsteen [M3/s] 29.6
Emissiesterkte 0.00102600 kg/hr
Aantal uren met bronbijdrage. 43800
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren • 0.001026 kg/hr
Warmteoutput [MW] • 0.073
(Gas-)uittree-temperatuur [K] • 287.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] • 4.19
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is • 43800
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag • 0.96
Gemiddelde elf. schoorsteenhoogte [m] • 18.29



PLUIM-PLUS 3.6

Verslag Besluit Luchtkwaliteit
Berekening : raster
Datum: 19-12-200715:46:43
Stol: Fijnstol(PM10)
Besluit luchtkwaliteit, gekozen toetsjaar : 2007

BLK-toetswaarden voor PM10:
Jaargemiddeld: 40.00
Grenswaarde 24 uurgemiddelde: 50.00 max. aantal overschrijdingen/jaar : 35
Overzicht van overschrijdingen prognostisch jaar
Aantal overschrijdingsdagen gecorrigeerd voor harmonisatie met CAR
Aantal overschrijdingen etmaalgemiddelden PM1 0 zijn gecorrigeerd voor zeezoutbijdrage met -6 dagen
Zeezoutreductie op jaargemiddelde concentratie (gemeente alhankeljk) niet toegepast
x-receptor y-receptor #> grensw. jaargem. #>grensw. etmaalgem.

186800 359900 0 21
186800 359950 0 21
186800 360000 0 21
186800 360050 0 21
186800 360100 0 21
186800 360150 0 21
186800 360200 0 21
186850 359900 0 21
186850 359950 0 21
186850 360000 0 21
186850 360050 0 21
186850 360100 0 21
186850 360150 0 21
186850 360200 0 21
186900 359900 0 21
186900 359950 0 21
186900 360000 0 21
186900 360050 0 21
186900 360100 0 21
186900 360150 0 21
186900 360200 0 21
186950 359900 0 21
186950 359950 0 21
186950 360000 0 21
186950 360050 0 21
186950 360100 0 21
186950 360150 0 21
186950 360200 0 21
187000 359900 0 21
187000 359950 0 21
187000 360000 0 21
187000 360050 0 21
187000 360100 0 21
187000 360150 0 21
187000 360200 0 21
187050 359900 0 21
187050 359950 0 21
187050 360000 0 21
187050 360050 0 21
187050 360100 0 21
187050 360150 0 21
187050 360200 0 21
187100 359900 0 21
187100 359950 0 21
187100 360000 0 21
187100 360050 0 21
187100 360100 0 21
187100 360150 0 21
187100 360200 0 21
187150 359900 0 21
187150 359950 0 21
187150 360000 0 21
187150 360050 0 21
187150 360100 0 21
187150 360150 0 21



187150 360200 0 21
187200 359900 0 21
187200 359950 0 21
187200 360000 0 21
187200 360050 0 21
187200 360100 0 21
187200 360150 0 21
187200 360200 0 21
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Bijlage 5 : Invoergegevens en resultaten
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RIJKSWEG NOORD 8

Rijksweg Noord 8 Kelpen Olec
at van modeleigenschappen

tv!ode 1 informal: ie

Omschrijving
Verantwoordelijke

M&A Milieuadviesbureau BV
December 2007

Rijksweg Noord 8 Kelpen-aler
Ronald

r~()delgrenzen

Aangemaakt door
~aatst ingezien dOQr
Model aangemaakt met

originele database
Originele omsch:cijving
Geimporteerd door

Definitief
verklaard door

~leteorol09ische conditie
Referentiejaar
Zeezoutco:r:rectie

Geoair Vl.60

(186500,00, 360000,00)

Ronald op 19 12 2007
Ronald op 19-12-2007
GeoAi:r: VI.50

Gemiddeld
2007
]

(187300,00, 360300,00)



RIJKSli'1EG NOORD 8

Model:Rijksweg Noord 8 Kelpen-Oler
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtvervuiling CAR II

M&A Milieuadviesbureau BV
December 2007

Nr Elmld Id

weg 1

Omschrijving

Rijksweg Noord Kelpen

Vorm

Polylijn

X-I

186540,36

Geoair Vl,60 19-12-2007 15:27:00



RIJKSNEG NOORD 8

Model:Rijksweg Noord 8 Kelpen-Oler
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtvervuiling CAR I r

M&A Milieuadviesbureau BV
December 2007

Nc Y-l

360288,03 187225,61

Y-n

360181,21

Nodes Lengte

694,44

Snelheidsindicatie

Buiten"leg

Geoair Vl,60 19-12-2007 15:27:00



RIJKS~IJEG NOORD 8

Model:Rijksweg Noord 8 Kelpen-Oler
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtvervuiling

Nr

CAR I I

Wegtype

M&A Milieuadviesbureau BV
December 2007

Wegtype 4: Half open gebied

Geoair V1.60 19-12-2007 15:27:00



RIJKm'lEGNOORD 8

/<lodel,Rijks~leg NOOI'd B Kelperr-Olel::'
Lijst van 1'1egen, voor rekenmethode Luchtvervuiling CAR II

M&A Milieuadviesbureau BV
December 2007

Bomen langs de weg Parkeel::'bew Afst.L Afst.R N02 Brorrl N02 Bron2

Geen of welnlg 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00

Geoair V1.60 19 12-2007 15:27:00



RIJKSWEG NOORD 8

Model:Rijksweg Noord 8 Kelpen-Oler
Lijst van Wegen, vaQr rekenmethode Luchtvervuiling CAR II

M&A Milieuadviesbureau BV
December 2007

Nr fN02 Bron1 fN02 Bron2 PMIO Bron] PMIO Bron2 Invoertype Intensiteit '!;Lv 'MV %ZV 'teo Aantal~LV

0,05 0,05 0,00 0,00 Intensiteit 0,00 10,00

Geoair VI. 60 19-12-2007 15~27;OO



RIJKSWEG NOORD 8

Model'Rijksweg Noord 8 Kelpen-Oler
Lijst van \~egen, voorrekenmethode Luchtvervuiling CAR II

M&A Milieuadviesbureau BV
December 2007

Aantal-MV Aantal-ZV

6,00

Aantal-CO fStag.

0,00

Inwnrs L Inwnrs R Link 10 1

Geoair VI. 60 19-12-2007 15,27,00



RIJKSWEG NOORD 8

Model:Rijksweg Noord 8 Kelpen~Oler

Lijst van Wegeil, voor rekenmethode Luchtvervuiling CAR II

M&A Milieuadviesbureau BV
December 2007

Nr Link dese links Linked left

F

Link ID 2

Geoair Vl.60 19-12-2007 15:27:00



RIJKSWEG NOORD 8

ModeJ : Rijksweg Noord 8 Kelpen-OJ.er
l.,ijst van \~egen, voal: rekenmethode Luchtvervuiling CAR II

M&A Milieuadviesbureau BV
December 2007

Nc Link dese rechts Link left

F

Geoair VI. 60 19-12-2007 15:27:00
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HOOFDCATEGORIE VARKENS; Diercategorie vleesvarkens,D 3.2.6.1.2 0.0348
opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokz8ugen van ca. 25 kg
tot sarsie dekking (zie eindnoot 5); Gedeeltelijk roostervloer;
Koeldeksysteem (200 % koeloppervlak) met metalen roostevloer,
emitterend mestoppervlak maximaal 0,5 m 2

D 32.6.2.1 0,0348 HOOFDCATEGORIE VARKENS; Diercategorie vleesvarkens,
opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokz8ugen van ca. 25 kg
tot eersts dekking (zie elndnoot 5); Gedeeltelijk roostervloer;
Koeldeksysteem (20D % koeloppervlak) met roostevloer anders dan
metaal, emitterend mestoppervlak maximaal 0,6 m 2

D 32.622 0,0348 ,HOOFDCATEGORIE VARKENS; Diercategorie vleesvarkens,
opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokz8ugen van ca. 25 kg
tot eerste dekk'mg (zie elndnoot 5); Gedeeltelijk roostervloer;
Koeldeksysteem (200 % koeloppervlak) met roostevloer anders dan

I metaal, emltterend mestoppervlak groter dan 0,6 m 2
, doch kleiner dan

0,8 m2

D 3.27.11 0,0348 HOOFDCATEGORIE VARKENS; Diercategorie vleesvarkens,
opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg
tot eerste dekking (zie eindnoot 5); Gedeeltelijk roostervloer;
Mestkelders met (water- en) mestkanaal, mestkanaal met schuine
putwand, met metalen driekant roostervloer op het mestkanaal,
emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m2

D 327.1.2 0,0348 HOOFDCATEGORIE VARKENS; Diercategorie vleesvarkens,
opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg
tot eerste dekking (zie eindnoot 5); Gedeeltelijk roosterv!oer;
Mestkelders met (water- en) mestkanaal, mestkanaa! met schulne
putwand, met metalen driekant roostervloer op het mestkanaal,
emitterend mestoppervlak groter dan 0,18 m2 , maar kleiner dan 0,27
m'

D 3.2.7.2.1 0,0348 HOOFDCATEGORIE VARKENS; Diercategorie vleesvarkens,
opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca, 25 kg
tot eerste dekking (zie elndnoot 5); Gedeeltelijk roostervloer;
Mestkelders met (water- en) mestkanaal, mestkanaal met schuine
putwand, met roosters anders dan metalen driekant op het
mestkanaal, emitterend mestoppervlak maxlmaal 0,18 m 2

D 3.2.7.2.2 0,0348 HOOFDCATEGORIE VARKENS; Diercategorie vleesvarkens,
opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg
tot eerste dekking (zle eindnoot 5); Gedeeltelijk roostervloer;
Mestkelders met (water- en) mestkanaal, mestkanaal met schulne
putwand, met roosters anders dan metalen driekant op het
mestkanaal, emitterend mestoppervlak grater dan 0,18 m 2

, maar
klelner dan 0,27 m2

, Groen Label BB 99.02.070
D 32.81 0,0104 HOOFDCATEGORIE VARKENS; Diercategorie vleesvarkens,

opfokberen van ca, 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg
tot eerste dekking (zie eindnoot 5); Gedeeltelijk roostervloer;
Biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie, hokoppervlak
maximaal 0,8 m2

D 3.2.8.2 0,0104 HOOFDCATEGORIE VARKENS; Diercategorle vleesvarkens,
opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg
tot eerste dekking (zie e'lndnoot 5)', Gedeeltelijk roostervloer;
Biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie, hokoppervlak
grater dan 0,8 m 2

D 3.2.9.1 0,0104 HOOFDCATEGORIE VARKENS; Diercategorle vleesvarkens,
opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg
tot eerste dekking (zie eindnoot 5); Gedeeltelijk roostervloer;
Chemisch luchtwassysteem 70% emlssiereductle, hokoppervlak
maximaal 0,8 m2

D 3.2.9.2 0,0104 HOOFDCATEGORIE VARKENS; Dlercategorie vleesvarkens,
opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg
tot eerste dekking (zie eindnoot 5); Gedeeltelijk roostervloer;
Chemisch luchtwassysteem 70% emlssiereductie, hokoppervlak
groter dan 0,8 m 2

D 3.2.10.1 0,0348 HOOFDCATEGOR1E VARKENS; Diercategorie vleesvarkens,
opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg
tot eerste dekking (zie eindnoot 5); Gedeeltelljk roostervloer; Bolle
vloerhok met betonnen morsrooster en metalen driekant rooster,
hokoppervlak maximaal 0,8 m2



D 3.2.102 0,0348 HOOFDCATEGORIE VARKENS; Diercategorie vleesvarkens,
opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg
tot eerste dekking (zie eindnoot 5); Gedeeltelijk roostervloer; Bolle
vloerhok met betonnen morsrooster en metalen driekant rooster,
hokoppervlak aroter dan 0,8 m2

D3.2.11.1 0,0348 HOOFDCATEGORIE VARKENS; Diercategorie vleesvarkens,
opfokberen van ca, 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg
tot eerste dekking (zie eindnoot 5); Gedeeltelijk roostervloer; Hok met

Iqescheiden mestkanalen, hokoopervlak maximaal 0,8 m 2

D3.2.11.2 0,0348 HOOFDCATEGORJE VARKENS; Oiercategorie vleesvarkens,
opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokz8ugen van ca. 25 kg
tot eerste dekking (zie eindnoot 5); GedeelteJijk roostervloer; Hok met
gescheiden mestkanalen, hokoppervlak grater 0,8 m2

D 32.121 0,0348 HOOFDCATEGORIE VARKENS; Diercategorie vleesvarkens,
opfakberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg
tot eerste dekking (zie eindnoot 5); Gedeeltelijk roostervlaer;
Spoe!gotensysteem met metalen driekant roosters, Groen Label SS
98.10.064, hokoppervlak maximaal 0,8 m 2

D 3.2.12.2 0,0348 HOOFDCATEGORIE VARKENS; Diercategorie vleesvarkens,
opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg
tot eerste dekking (zie eindnoot 5); Gedeeltelijk roostervloer;
Spoelgotensysteem met metalen driekant roosters, Groen Label BS
98.10.064, hokoppervlak qroter 0,8 m 2

D 3.2.13.1 0,0348 HOOFDCATEGORIE VARKENS; Diercategorie vleesvarkens,
opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg
tot eerste dekking (zie eindnoot 5); Gedeeltelijk roostervloer;
Spoelaotensvsteem met roosters, hokoopervlak maximaal 0,8 m 2

D 3.2.13.2 0,0348 HOOFDCATEGORIE VARKENS; Diercategorie vleesvarkens,
opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg
tot eerste dekking (zie eindnoot 5); Gedeeltelijk roostervloer;
Spoelqotensvsteem met roosters, hokoppervlak qroter 0,8 m 2

D 3.2.14.1 0,0104 HOOFDCATEGOR1E VARKENS; Diercategorie vleesvarkens,
opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg
tot eerste dekking (zie eindnoot 5); Gedeeltelijk roostervloer;
Chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie, hokoppervlak
maximaal 0,8 m 2

D3.2.14.2 0,0104 HOOFDCATEGORIE VARKENS; Diercategorie vleesvarkens,
opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg
tot eerste dekking (zie eindnoot 5); Gedeeltelijk roostervloer;
Chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie, hokoppervlak

laroter dan 0,8 m2

0,0070 HOOFDCATEGORJE VARKENS; Diercategorie vleesvarkens,
opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg
tot eerste dekking (zie eindnoot 5); Gedeeltelijk roostervloer;
luchtwassysteem, anders dan biologisch of chemisch; gecombineerd
luchtwassysteem 85% emissiereductie met chemische wasser
(Iamellenfilter) en waterwasser, hokoppervlak maximaal 0,8 m2

,

D3.2151.1. hokoppervlak groter dan 0,8 m2

0,0070 HOOFDCATEGORIE VARKENS; Diercategorie vleesvarkens,
opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg
tot eerste dekking (zie eindnoot 5); Gedeeltelijk roostervloer;
luchtwassysteem, anders dan biologisch of chemisch; gecombineerd
luchtwassysteem 85% emissiereductie met chemische wasser

D3.2.15.1.2. (Iamellenfilter) en waterwasser
0,0070 HOOFDCATEGORIE VARKENS; Diercategorie vleesvarkens,

opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg
tot eerste dekking (zie eindnoot 5); Gedeeltelijk roostervloer;
luchtwassysteem, anders dan biologisch of chemisch; gecombineerd
luchtwassysteem 70% emissiereductie met waterwasser, chemlsche
wasseren biofilter, hokoppervlak maximaal 0,8 m2

D3215.21
0,0070 HOOFDCATEGORIE VARKENS; Diercategorle vleesvarkens,

opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg
tot eerste dekking (zie eindnoot 5); Gedeeltelijk roostervloer;
luchtwassysteem, anders dan biologisch of chemisch; gecombineerd
luchtwassysteem 70% emissiereductie met waterwasser, chemische
wasseren biofilter, hokoppervlak groter dan 0,8 m2

D3.2.15.22.



03.2.6.1.2 0,0348 HOOFDCATEGORIE VARKENS; Diercategorie vleesvarkens,
opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg
tot eerste dekking (zie eindnoot 5); Gedeeltelijk roostervloer;
Koeldeksysteem (200 % koeloppervlak) met metalen rDostevloer,
emitterend mestoppervlak maximaal 0,5 m 2

03.2.6.2.1 0,0348 HOOFDCATEGORIE VARKENS; Diercategorie vleesvarkens,
opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokz8ugen van ca. 25 kg
tot earste dekking (zle elndnoot 5); Gedeeltelijk roostervloer;
Koeldeksysteem (200 % koeloppervlak) met roostevloer anders dan
metaal, emitterend mestoppervlak maximaal 0,6 m 2

032.62.2 0,0348 HOOrDCATEGORIE VARKENS; Diercategorie vleesvarkens,
opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokz8ugen van ca. 25 kg
tot eerste dekking (zie eindnoot 5); Gedeeltelijk roostervloer;
Koeldeksysteem (200 % koeloppervlak) met raostevloer anders dan
metaa!, emitterend mestoppervlak grater dan 0,6 m2

, doch kleiner dan
0,8 m 2

032.7.1.1 0,0348 HOOFDCATEGORIE VARKENS; Diercategorle vleesvarkens,
opfokberen van ca. 25 kg tat 7 maanden, apfokzeugen van ca. 25 kg
tot eerste dekking (zie eindnoot 5); GedeelteHjk roostervloer;
Mestkelders met (water- en) mestkanaal, mestkanaal met schuine
putwand, met metalen driekant roostervloer op het mestkanaal,
emjtterend mestoppervlak maximaal 0,18 m 2

03.2.7.1.2 0,0348 HOOFDCATEGORIE VARKENS; Diercategorie vleesvarkens,
opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokz8ugen van ca. 25 kg
tot eerste dekking (zie eindnoot 5); Gedeeltelijk roostervloer;
Mestkelders met (water· en) mestkanaal, mestkanaal met schuine
putwand, met metalen driekant roostervloer op het mestkanaal,
emitterend mestoppervlak groter dan 0,18 m 2 , maar kleiner dan 0,27
m'

03.2.7.2.1 0,0348 HOOFDCATEGORIE VARKENS; Diercategorie vleesvarkens,
opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg
tot eerste dekking (zie eindnoot 5); Gedeeltelijk roostervloer;
Mestkelders met (water- en) mestkanaal, mestkanaal met schuine
putwand, met roosters anders dan metalen drlekant op het
mestkanaal, emitterend mestoDPervlak maximaal 0,18 m2

032.7.2.2 0,0348 HOOFDCATEGORIE VARKENS; Diercategorie vleesvarkens,
opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg
tot eerste dekking (zie eindnoot 5); Gedeeltelijk roostervloer;
Mestkelders met (water· en) mestkanaal, mestkanaal met schulne
putwand, met roosters anders dan metalen driekant op het
mestkanaal, emitterend mestoppervlak grater dan 0,18 m 2

, maar
klelner dan 0,27 m 2 , Groen Label BB 99.02.070

032.81 0,0104 HOOFDCATEGOR1E VARKENS; Diercategorie vleesvarkens,
opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg
tot eerste dekking (zie eindnoot 5); Gedeeltelijk roostervloer;
Blologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie, hokoppervlak
maximaal 0,8 m2

03.282 0,0104 HOOFDCATEGORIE VARKENS; Diercategorie vleesvarkens,
opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg
tot eerste dekking (zie eindnoot 5); Gedeeltelijk roostervloer;
Biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie, hokoppervlak
aroter dan 0,8 m2

03.2.9.1 0,0104 HOOFDCATEGORIE VARKENS; Diercategorie vleesvarkens,
opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg
tot eerste dekking (zie eindnoot 5); Gedeeltelijk fOostervloer;
Chemisch luchtwassysteem 70% emlssiereductie, hokoppervlak
maximaal 0,8 m2

03292 0,0104 HOOFDCATEGORIE VARKENS; Diercategorie vleesvarkens,
opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg
tot eerste dekklng (zie elndnoot 5); Gedeeltelijk fOostervloer;
Chemlsch luchtwassysteem 70% emissiereductie, hokoppervlak

iqroter dan 0,8 m2

03210 1 0,0348 HOOFDCATEGORIE VARKENS; Diercategorie vleesvarkens,
opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg
tot eerste dekking (zie eindnoot 5); Gedeeltelijk roostervloer; Bolle
vloerhok met betonnen morsrooster en metalen driekant rooster,
hokoppervlak maximaal 0,8 m 2
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