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Activiteit 
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Uitbreiding en wijziging/renovatie van een bestaande varkenshouderij, gelegen aan de 
Eendenpoel 15 te Mierlo (kadastraal bekend als gemeente Mierlo, sectie K, nummer 127). Voor 
ligging zie bijlage. 

Initiatiefnerner: 
W. Pijnenburg 
Eendenpoel 15 
5731 PH Mierlo 
Tel. (0492) 662 284 

8evoegd gezag: 
College van burgemeester en wethouders gemeente Geldrop-Mierlo 
Dorpsstraat 210 
5731 JL Mierlo 
Tel.: (040) 289 38 93 
Fax: (040) 289 38 00 

Te nernen besluit: 
Het MER wordt opgesteld ten behoeve van de besluitvorming over de aangevraagde 
vergunning, conform artikel 8.4 van de Wet milieubeheer. 

Procedurele stand van zaken: 
Kennisgeving startnotitie door gemeente Geldrop-Mierlo 
Uitbrengen richtlijnenadvies door commissie MER 
Vaststelling richtlijnen MER door gemeente Geldrop-Mierlo 

Sarnenstelling cornrnissie MER: 
Ing. M. Pijnenburg (lid) 
Ir. N.G. ketting (voorzitter) 
Ing. H.J.M. Hendriks (secretaris) 

21 maart 2007 
22 mei 2007 
6juni2007 
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Initiatiefnemer heeft een varkenshouderij aan de Eendenpoel 15 te Mierlo. Gezien de 
noodzakelijke investeringen, technische mogelijkheden en de effectuering van de ingebrachte 
arbeid is het noodzakelijk om uit te groeien naar een bedrijf met circa 2.626 zeugen. Door 
verandering van inzichten is besloten om de vleesvarkenstak te verplaatsen naar een andere 
locatie en om de zeugentak op de thuislocatie verder uit te breiden. 
Initiatiefnemer wil na realisatie 2.626 zeugen, 3.702 gespeende biggen, 481 opfokzeugen en 2 
dekberen gaan houden. 

Het doel van de initiatiefnemer is om van de locatie aan de Eendenpoel 15 een duurzaam 
bedrijf te maken met een duurzame bedrijfsvoering en met een maatschappelijk verantwoorde 
bedrijfsinrichting. Doordat het plan voorziet in veel nieuwbouw en enige renovatie van de 
bestaande bouw, is het mogelijk om, zowel wat betreft het welzijn van de dieren als het aspect 
milieu, gebruik te maken van de meest recente ontwikkelingen. 

In het MER zijn voor aile aspecten op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening die van 
belang zijn voor de uiteindelijke beoordeling van de in te dienen aanvraag voor een 
milieuvergunning, gegevens verzameld en de mogelijke alternatieven met elkaar vergeleken. 

Referentiesituatie 
Het uitgangspunt is de referentiesituatie, ofwel de huidige milieuvergunning bestaande uit 905 
zeugen, 572 vleesvarkens, 3.024 gespeende biggen en 2 beren. De inrichting is op dit moment 
in deze omvang in werking. 

De voorgenomen activiteit 
Om geheel te kunnen omschakelen naar een reguliere zeugenhouderij met een beperkt aantal 
gespeende biggenplaatsen, wordt een vergunning aangevraagd voor het uitbreiden in zeugen. 
Hierbij vindt realisatie van nieuwe zeugenstallen plaats en renovatie van de bestaande 
vleesvarkensstal. Er vindt uitbreiding plaats met 1.721 zeugen en 481 opfokzeugen. 
De totale bedrijfsomvang zal gaan bedragen: 2.626 stuks zeugen, 3.702 stuks gespeende 
biggen, 481 opfokzeugen en 2 dekberen. Hiervan worden aile dieren emissiearm gehuisvest. 
Ten behoeve van de uitbreiding worden vier nieuwe varkenstallen en een loods gerealiseerd. 
Het betreft een behoorlijk groot oppervlak, maar door het werken met meerdere kappen komt 
het visueel niet als kolossaal over. 

Aile bestaande en nieuwe stallen worden van een emissiearm systeem voorzien en de dieren 
worden volgens , de nieuwste eisen van de welzijnswet gehuisvest. Tevens worden bij het 
bouwen van de nieuwe stallen de nieuwste technieken toegepast in het kader van isolatie en 
energiebesparing. 
De varkens worden voorzien van brijvoer. Hiervoor is een speciale brijvoerkeuken aanwezig. 
Het voer bestaat uit mengvoer en uit natte bijproducten die naast de stallen in silo's worden 
opgeslagen. 
Aile drijfmest wordt in mestkelders onder de stal opgeslagen. De opslagcapaciteit is voldoende 
voor een jaar. 

Meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) 
In het MER is gezocht naar het meest milieuvriendelijke alternatief voor de diverse 
milieuaspecten. Met name ammoniak, geur en fijnstof zijn daarbij belangrijk. Om een zo groot 
mogelijke reductie van zowel ammoniak, geur en fijnstof te bewerkstelligen, is er voor gekozen 
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om aile dieren te huisvesten onder een gecombineerde luchtwasser met 85% emissiereductie. 
Voor de combinatie van een emissiearmstalsysteem met een luchtwassysteem als toevoeging 
is in dit geval niet gekozen. Deze combinatie levert voor zowel reductie van geur, ammoniak als 
reductie van fijnstof geen voordelen op in vergelijking met het toepassen van enkel 
gecombineerde luchtwassers. 

Gevolgen voor het milieu 
In het MER zijn de gevolgen van de voorgenomen activiteit op het milieu beschreven. Tevens is 
gekeken naar verschillende alternatieven die enigszins invloed op het milieu zouden kunnen 
uitoefenen. 

Ammoniakemissie 
De ammoniakemissie van de voorgenomen activiteit blijft gelijk in vergelijking tot de 
ammoniakemissie in de vigerende vergunning en het MMA, namelijk respectievelijk 3.537,4 kg 
voorgenomen activiteit, 3.537,5 kg vigerende vergunning en 2.645,9 kg NH3 MMA. 
De inrichting is niet gelegen binnen de 250-meter zone t.o.v. voor een verzuring gevoelig 
gebied. 
Bij uitbreiding in dieren moet van dit plafond worden uitgegaan, omdat de locatie binnen de 250 
meterzone van een kwetsbaar bosgebied is gelegen. 

Geuremissie 
De geuremissie is in verband met de forse uitbreiding in dieraantallen toegenomen t.o. v. de 
vigerende vergunning. Echter, door op een gedeelte van de stallen met een luchtwassysteem te 
werken en door de situering van aile luchtwassers op het einde van de stallen, wordt aan de 
wettelijke norm van 14 (geurgevoelig object) als maximale geurbelasting voldaan. 

Stot 
De emissie van fijnstof is bij de voorgenomen activiteit lager dan in de vergunde situatie. Omdat 
in de voorgenomen activiteit en het MMA luchtwassers worden ingezet, is de reductie steeds 
maximaal. In vergelijking met de referentiesituatie vindt er een grote afname plaats van de fijn 
stofemissie van de inrichting. 

Bodem en water 
Bij geen van de alternatieven is sprake van verontreiniging van de bodem of van het 
oppervlaktewater. Het hemelwater van daken en erf is niet verontreinigd. Aile afvalwater wordt 
bij de mest opgeslagen. Het hemelwater, afkomstig van de nieuw te verharden oppervlakten, 
wordt in de voorgenomen activiteit opgevangen in een nieuw te realiseren waterbuffer. Het 
hemelwater in de waterbuffer zal geleidelijk in de bodem infiltreren. 

Energie 
In de voorgenomen activiteit neemt het energieverbruik toe t.o.v. de vigerende situatie. De 
toename in energieverbruik wordt veroorzaakt door de forse uitbreiding in dieraantallen. Ook het 
gebruik van luchtwassers zorgt voor extra energieverbruik, alhoewel de luchtwassers van 
Uniqfill Air als energiezuinigste bekend staan. Een centraal luchtkanaal levert energiebesparing 
op door een efficienter energiegebruik van de ventilatoren en het toepassen van 
frequentieregelaars. Daarnaast worden de nieuwe stallen optimaal ge'isoleerd, om het 
energieverbruik zo laag mogelijk te houden. 

Geluid 
Met de voorgenomen activiteit worden er extra geluidsbronnen ge'introduceerd. Ook het aantal 
transport bewegingen neemt toe t.o.v. de vigerende situatie. Echter door het toepassen van 
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wasserpakketten t.b.v. de luchtwassers ontstaat er een grotere demping van geluid, dan bij het 
gebruik van reguliere ventilatoren. 
Echter is de situering t.o.v. de omliggende woningen niet zodanig dat er geluidhinder ontstaat 
die niet vergunbaar is. Dit is in het akoestisch onderzoek weergegeven. 

Verkeer 
De vervoersbewegingen van en naar de inrichting nemen toe t.o.v. de vigerende situatie, maar 
niet zodanig veel dat er van hinder kan worden gesproken. Per vracht wordt meer vervoert dan 
eerst. Ook dit is in het akoestisch onderzoek verwerkt. 

Veiligheid 
Zowel intern als extern kan niet gesproken worden van grote veiligheidsrisico's. Aileen bij de 
opslag van het zwavelzuur voor de luchtwassers moeten de veiligheidsvoorschriften goed 
nageleefd worden. 

Landschap en omgeving 
De omgeving van de Eendenpoel 15 kan worden omschreven als een landelijk gebied met 
diverse agrarische activiteiten. Door de voorgenomen plannen vindt er geen aantasting of 
verstoring van bestaande flora en fauna plaats. Daarnaast is er sprake van weinig 
natuurwaarden in de directe omgeving van de inrichting. . 
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Initiatiefnemer heeft een varkenshouderij aan de Eendenpoel 15 te Mierlo. Gezien de 
noodzakelijke investeringen, technische mogelijkheden en de effectuering van de ingebrachte 
arbeid is het noodzakelijk om uit te groeien naar een bedrijf met circa 2.626 zeugen. Door 
verandering van inzichten is besloten om de vleesvarkenstak te verplaatsen naar een andere 
locatie en om de zeugentak op de thuislocatie verder uit te breiden. 

Initiatiefnemer wil na realisatie 2.626 zeugen, 3.702 gespeende biggen, 481 opfokzeugen en 2 
dekberen gaan houden. Het aantal gespeende biggenplaatsen is te weinig om aile gespeende 
biggen te kunnen huisvesten. Aile gespeende biggen afkomstig van de inrichting worden op 
langere termijn vervoerd naar andere locaties. Bij eventuele uitbraken van veewetziekten kan 
de initiatiefnemer de biggenstroom opvangen in de nieuw te realiseren schuur. Deze kan dienen 
als opvang bij calamiteiten. 

Het realiseren van een nieuwe zeugenstal op een andere locatie is geen alternatief. Aangezien 
de bestaande locatie van de initiatiefnemer zelf is en de plannen hier goed uitvoerbaar zijn, 
vindt er nieuwbouw en renovatie op de bestaande locatie plaats. am deze uitbreiding mogelijk 
te maken wordt er emissiearm gebouwd. De nu gevraagde aantallen zeugen zullen voor de 
toekomst voldoende zijn om een rendabel bedrijf te blijven behouden. Verdere uitbreiding naar 
meer dieren ligt niet in de planning. 

Omdat er nu uitbreidingsplannen zijn voor meer dan 900 zeugenplaatsen, is een milieu
effectrapportage verplicht, als voorbereiding op de in te dienen aanvraag vergunning Wet 
milieubeheer. 

Het doel van de initiatiefnemer is om van de locatie aan de Eendenpoel 15 een duurzaam 
bedrijf te maken met een duurzame bedrijfsvoering en met een maatschappelijk verantwoorde 
bedrijfsinrichting. Doordat het plan voorziet in veel nieuwbouw en enige renovatie van de 
bestaande bouw, is het mogelijk om, zowel wat betreft het welzijn van de dieren als het aspect 
milieu, gebruik te maken van de meest recente ontwikkelingen. 
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4 8eschrijving van voorgenomen activiteit 

4.1 Vigerende situatie 

Exlan 'onsultanl5 
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De huidige bedrijfsvoering betreft een varkenshouderij, waar zeugen en vleesvarkens worden 
gehouden. De vigerende vergunning, d.d. 17 oktober 2003, bestaat uit: 

• Tabel1 Dieren volgens vigerende vergunning 

Diercategorie Rav Stalsysteem Aantal NH3 NH3 Geur Geur 
code dieren factor emissie factor emissie 

Kraamzeugen D 1.2.12 Koeldeksysteem (150% koeloppervlak) 224 2,4 537,6 27,9 6.249,6 
Vleesvarkens D Koeldeksysteem (200% koeloppervlak) 288 1,4 403,2 17,9 5155,2 

3.2.6.2.1 met roostervloer anders dan metaa!. 
Emitterend mestoppervlak maximaal 0,6 
m2

• 

Vleesvarkens D Koeldeksysteem (200% koeloppervlak) 216 1,2 259,2 17,9 3.866,4 
3.2.6.1 met metalen roostervloer (maximaal 0,8 

m2 emltterend mestoeeervlak) 
Vleesvarkens D GedeeltellJk roostervloer gehele 68 3 204,0 23,0 1.564,0 

3.2.1.1 dlerplaats onderkelderd zonder 
stankafsluiter hokoppervlak maximaal 
0,8 m2 • 

Beren D2.5 Overige huisvesting 2 5,5 11,0 18.7 37,4 
Guste- en D 1.3.1 4 Overige huisvesting, individuele 40 4,2 168,0 18,7 748,0 
dragende huisvesting. 

zeugen 
Guste- en D KoeJdeksysteem (115% koeloppervlak) 641 2,2 1.410,2 18,7 11.986,7 
dragende 1.3.8.1 

zeugen 
Gespeende D Opfokhok met schuine putwand; 3.024 0,18 544,3 5,4 16.329,6 
biggen 1.1.12.3 hokoppervlak> 0,35 m2, emitterend 

mestoppervlak> 0,07 m2, echter kleiner 
dan 0,10 m2; in grote groepen, vanaf 30 
biggen, gehuisvest. 

Totalen 3.537,5 45.636,9 

4.2 Geplande activiteit 

De aanvrager zal verzoeken om een vergunning voor de gehele inrichting in verband met het 
veranderen van de inrichting of de werking daarvan te veranderen (art. 8.4 lid 1). 

Het varkensbedrijf beschikt op dit moment over bovenstaande milieuvergunning. Om geheel om 
te kunnen schakelen naar een reguliere zeugenhouderij met een beperkt aantal gespeende 
biggenplaatsen, wordt er een vergunning aangevraagd voor het uitbreiden in zeugen. Hierbij 
vindt realisatie van nieuwe zeugenstallen plaats en renovatie van de bestaande 
vleesvarkensstal. Er vindt uitbreiding plaats met 1.721 zeugen en 481 opfokzeugen. De 
volgende dieraantallen en stalsystemen worden aangevraagd: 

" 14 
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• Tabel2 Dieren volgens aangevraagde vergunning 

Diercategorie 

f(raamzeugen 
Guste- en 
dragende 
zeugen 
Gespeende 
biggen 

Kraamzeugen 

Guste- en 
dragende 
zeugen 
Beren 

Opfokzeugen 

Guste- en 
dragende 
zeugen 
Opfokzeugen 

Gespeende 
biggen 

Totalen 

Rav 
code 
D 1.2.12 
D 1.3.11 

D 
1.1 .14.1 

D 
1.2.17.1 

D 
1.3.12.1 

D 2.4.1 

D 
3.2.15.1. 
2 

D 1.3.7 

D 3.2.9.2 

D 
1.1.10.1 

Stalsysteem 

Koeldeksysteem (150% koeloppervlak) 
Chernische luchtwassysteem 95% 
emisslereductie. 

Chemische luchtwassysteem 95% 
emissiereductie; 
hokoppervlak maximaal 0,35 m2

• 

Gecombineerd luchtwassysteem 85% 
emissiereductie met chemische wasser 
(Iamellenfi lter) en waterwasser. 
Gecombineerd luchtwassysteem 85% 
emissiereductie met chemische wasser 
(Iamellenfllter) en waterwesser. 
Gecombineerd luchtwassysteem 85% 
emissiereductie met chemische wasser 
(Iamellenfilter) en waterwasser. 
Gecombineerd luchtwassysteem 85% 
emissiereductie met chemische wasser 
(Iamellenfilter) en waterwasser; 
hokoppervlak groter dan 0,8 m2

• 

Chemisch luchtwassysteem 70% 
emissiereductie. 

Chemische luchtwassysteem 70% 
emissiereductie. 
Chemische luchtwassysteem 70% 
emissiereductie. 
hokoppervlak maximaal 0,35 m2. 

Aantal 
dieren 
312 
667 

3500 

336 

185 

2 

42 

1126 

439 

202 

NH3 
factor 
2,4 
0,21 

0,03 

1,25 

0,63 

0,83 

0,53 

1,3 

1,1 

0,18 
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NH3 
emissie 
748,8 
140,1 

105,0 

420,0 

116,6 

1,7 

22,3 

1463,8 

482,9 

36,4 

3.537,4 

Geur 
factor 
27,9. 
13,1 

5,5 

8,4 

5,6 

5,6 

6,9 

13,1 

16,1 

5,5 

Geur 
emissie 
8.704,8 
8.737,7 

19.250,0 

2.822,4 

1.036,0 

11,2 

289,8 

14.750,6 

7.067,9 

1.100,0 

63.781,4 

Aile bestaande stallen worden van emissiearme systemen voorzien en de dieren worden 
volgens de nieuwste eisen van de welzijnswet gehuisvest. Tevens worden bij het bouwen van 
de nieuwe stallen de nieuwste technieken gebruikt in het kader van isolatie en 
energiebesparing. 

4.3 Omvang activiteit 

De activiteit binnen de inrichting zal voornamelijk gaan bestaan uit het fokken van varkens. De 
totale bedrijfsomvang zal gaan bedragen: 2.626 stuks zeugen, 3.702 stuks gespeende biggen, 
481 opfokzeugen en 2 dekberen. Hiervan worden aile dieren emissiearm gehuisvest. 

Op jaarbasis zal het bedrijf circa 65.500 gespeende biggen produceren, waarvan er circa 
24.500 biggen op het bedrijf worden opgefokt. Het aantal gespeende biggenplaatsen is te 
weinig om aile gespeende biggen te kunnen huisvesten. Aile gespeende biggen (~ 10 kg) 
afkomstig van de inrichting worden op langere termijn vervoerd naar andere locaties, o.a. naar 
Hongarije. 

Zodra aile vergunningen verleend zijn, bouw- en milieuvergunning, zal gestart worden met de 
uitvoering van het plan. Ten behoeve van de oprichting van de inrichting aan de Eendenpoel 15 
te Mierlo, worden de volgende bouwactiviteiten uitgevoerd: 
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4.4 

Interne verbouwing bestaande vleesvarkensstal; 

De bouw van vier nieuwe varkensstallen met een oppervlakte van respectievelijk 2.737 m2, 
894 m2 en 2 x 1.389 m2; 

Het plaatsen van het centrale luchtkanaal, een zuur- en spuiwatertank en de luchtwasser bij 
de nieuwe varkensstallen; 

De bouw van een (calamiteiten)loods met een oppervlakte van 2.123 m2; 

Het plaatsen van polyester silo's t.b. v. mengvoer. 

8eschrijving bouwwerk 

De bouwkundige constructieve opzet van de stallen is een staalconstructie met stalen spanten 
en kolommen. Het dak is voorzien van golfplaten. Er wordt plafondisolatie toegepast. 
De buitenmuren zijn van metselwerk. De mestopslag, gesitueerd onder de stal, bestaat uit 
gestorte (prefab)betonnen vloer en wanden, voorzien van de benodigde wapening. De vloeren 
(dichte vloer, looppaden, voergang, etc.) worden eveneens van beton vervaardigd . De 
stalinrichting bestaat voornamelijk uit roestvrijstaal (voerbakken (trog), drinkbakken), beton 
(roosters) en kunststof (hokafscheiding/roosters). 

De totale oppervlakte van de nieuwe zeugenstal bedraagt circa 2.737 m2
. De nokhoogtes van 

de stal bedraagt circa 6,39 meter en de goothoogte bedraagt circa 2,80 meter. De zeugenstal 
biedt huisvesting aan 336 kraamzeugen, 185 guste- en dragende zeugen, 42 opfokzeugen en 2 
beren. Aantal plaatsen = aantal dieren. De kraamzeugen en beren worden individueel 
gehuisvest. De guste- en dragende zeugen worden ondergebracht in een 
groepshuisvestingssysteem met voerligboxen. De opfokzeugen worden ondergebracht in een 
groepshuisvestingssysteem. Er is sprake van brijvoedering bij zowel de kraamzeugen, als bij de 
guste- en dragende zeugen, opfokzeugen en beren. 

De totale oppervlakte van de twee nieuwe zeugenstallen bedraagt circa 1.389 m2
. De 

nokhoogte van de stal bedraagt circa 6,39 meter en de goothoogte bedraagt circa 2,80 meter. 
De zeugenstal biedt huisvesting voor 2 x 564 guste- en dragende zeugen. De guste- en 
dragende zeugen (aantal zeugen = 1.126, aantal plaatsen = 1.128) worden ondergebracht in 
een groepshuisvestingssysteem met voerligboxen. Er is sprake van brijvoedering bij de guste
en dragende zeugen. 

De totale oppervlakte van de nieuwe opfokzeugen-/biggenstal bedraagt circa 894 m2
• De 

nokhoogte van de stal bedraagt circa 6,39 meter en de goothoogte bedraagt circa 2,80 meter. 
Deze stal biedt huisvesting voor 439 opfokzeugen en 202 gespeende biggen. Aantal plaatsen = 
aantal dieren. De opfokzeugen en gespeende biggen worden ondergebracht in een 
groepshuisvestingssysteem. De gespeende biggen hebben een maximale hokoppervlakte van 
0,35 m2. De opfokzeugen hebben een totaal vloeroppervlak van circa 9,45 m2

, uitgevoerd met 
een bolle dichte vloer van 3,8 m2 en een roostervloer van 5,65 m2

. Aile dieren beschikken 
minimaal over een vreetruimte van circa 0,40 m2 aan de trog. Er is sprake van brijvoedering bij 
zowel de opfokzeugen als bij de gespeende biggen. 

Met de uit te voeren huisvestingssystemen 
welzijnswetgeving en het gekozen voersysteem. 

,~ . . . , 

is rekening gehouden met de huidige 
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4.5 Stalsystemen 

De nieuwe stallen worden voorzien van een emlsslearm huisvestingssysteem, Dit systeem 
voldoet aan de maximale emissiewaarde van de nieuwe AM vB Huisvesting zoals die in de 
Staatscourant gepubliceerd is in december 2005. Tevens is dit systemen ook opgenomen in de 
Regeling ammonlak en veehouderij (Rav) zoals gepubliceerd in de Staatscourant van 14 mei 
2007. De varkens worden volgens de nieuwste eisen van de Welzijnswet voor dieren 
gehuisvest. Voor een overzicht van de toe te passen stalsystemen, zie paragraaf 4.1 en 4.2. De 
bestaande varkensstallen worden in het nieuwe plan ge'fntegreerd. 
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5 Procedures 

5.1 Besluit milieueffectrapportage 

Het Besluit MER kent in de intensieve veehouderij vier intensieve bedrijfstypen die zich bezig 
houden met het fokken, mesten of houden van: 
0 Hennen; 
0 Mesthoenders; 
0 Vleesvarkens; 
0 Zeugen. 

De initiatiefnemer is voornemens nieuwe stallen op te richten en in werking te brengen voor de 
huisvesting van meer dan 900 zeugen. Voor deze uitbreiding geldt ingevolge het Besluit MER 
de verplichting een milieueffectenrapportage op te stellen. 

Een MER wordt voorafgegaan door een startnotitie. Deze startnotitie geeft globale informatie 
over: 
o Wat met de activiteit wordt beoogd; 
o De aard en omvang van de activiteit; 
o Plaats waar de activiteit plaatsvindt; 
o Vergunde situatie betreffende locatie; 
o Te verwachten milieugevolgen inclusief alternatieven. 

De informatie is bedoeld voor omwonenden, bevoegd gezag, diverse organisaties, de 
Commissie voor de milieueffectrapportage en de weUelijke adviseurs die erbij betrokken dienen 
te worden. 
De MER-commissie heeft na bestudering van de startnotitie en een locatiebezoek 
d.d.02-05-2007 richtlijnen verstrekt aan het bevoegd gezag waar in het MER rekening mee 
moet worden gehouden. De gemeente Geldrop-Mierlo heeft deze richtlijnen ongewijzigd 
overgenomen. 

Tijdens de te volgen procedures zijn er divers inspraakmomenten. Het eerste inspraakmoment 
heeft plaatsgevonden door publicatie van de startnotitie door de gemeente Geldrop-Mierlo 
gedurende zes weken (vanaf 21 maart 2007). In deze weken kunnen wensen ten aanzien van 
de inhoud van het MER kenbaar worden gemaakt. Er zijn geen reacties binnengekomen bij de 
gemeente Geldrop-Mierlo. 

Pas nadat het MER door het bevoegd gezag als aanvaardbaar is beoordeeld, zal de procedure 
aangaande de Wet milieubeheer worden voortgezet. De co6rdinatie van deze procedures 
berust bij de gemeente Geldrop-Mierlo. 

5.2 Vergunningen 

Op de locatie aan de Eendenpoel 15 zijn in het verleden milieu- en bouwvergunningen 
afgegeven. De vigerende rechtsgeldige milieuvergunning is door het College van Burgemeester 
en Wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo afgegeven d.d. 17-10-2003. De veebezetting 
omvat 905 kraamzeugen, 572 vleesvarkens, 3024 gespeende biggen en 2 beren (zie paragraaf 
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meestal niet verstaan onder belangrijke wijzigingen. In het Besluit huisvesting wordt nader 
ingevuld wat onder een belangrijke wijziging wordt verstaan. 

De verplichtingen uit de IPPC-richtlijn zijn aileen van toepassing op de activiteiten die in bijlage 
1 van deze richtlijn worden genoemd. Voor veehouderijen betekent dit dat aileen de volgende 
installaties onder de werking van de richtlijn vallen: 
c meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee; 
c 

c 

meer dan 2.000 plaatsen voor vleesvarkens (van meer dan 30 kg) of; 
meer dan 750 plaatsen voor zeugen. 

De initiatiefnemer vraagt om een vergunning voor meer dan 750 zeugenplaatsen. De IPPC
richtlijn is in principe van toepassing voor de zeugen binnen de inrichting. 
IPPC toetsing betekent dat antwoord moet worden gegeven op de vraag of er in het geval van 
de inrichting sprake is van een zogenaamde "belangrijke verontreiniging" welke negatieve en/of 
significante gevolgen voor de omgeving heeft. Er dient hierbij rekening te worden gehouden met 
de bestaande toestand van het milieu, alsmede met het gebied waar de inrichting is gelegen en 
met redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de 
bescherming van het milieu. Enkele onderdelen van de verticale BREF's (Best Available 
technology reference document) zijn voor veehouderijbedrijven van belang. 
Door het opstellen van een MER voldoet de initiatiefnemer aan de gestelde eisen en worden 
eventuele significante effecten in beeld gebracht. De BREF voor intensieve veehouderijen is het 
document om te bepalen wat BBT is. Het he Ie bedrijf voldoet aan de IPPC richtlijn en is 
voorzien van BBT. Voor de locatie aan de Eendenpoel 15 is een IPPC-omgevingstoets 
uitgevoerd. Deze toetsing is opgenomen in de bijlage. Ui de omgevingstoets blijkt dat het 
voorgestelde voldoet aan de eisen zoals in de IPPC-richtlijn gesteld. Met de verstrekte 
gegevens en passende voorschriften in de milieuvergunning, kan worden geconcludeerd dat de 
negatieve effecten op mens en/of milieu niet als significant zijn aan te merken. 

5.4.2 Rijksbe/eid en wettelijk kader 

Nota Ruimte 
Op 23 april 2004 heeft het kabinet de Nota Ruimte vastgesteld. De Nota Ruimte bevat de visie 
van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en de belangrijkste bijbehorende 
doelstellingen tot 2020, waarbij de periode 2020-2030 geldt als doorkijk naar de lange termijn. 
In de nota staat centraal dat het rijk de waarborgen voor ruimtelijke waarden van nationaal 
belang creeert om die te kunnen behouden en ontwikkelen. Voor heel Nederland wordt een 
beperkt aantal generieke regels gehanteerd. 

Vanuit het oogpunt van economie, milieu, landschappelijke kwaliteit en infrastructuur (verkeer, 
water, energie, logistiek) streeft het kabinet in de Nota Ruimte de bundeling na van niet
grondgebonden en/of kapitaalintensieve landbouw in landbouwontwikkelingsgebieden. In deze 
landbouwontwikkelingsgebieden wordt ruimte geboden voor nieuwvestiging en uitbreiding van 
bedrijven in een specifieke sector of een combinatie van sectoren. De provincies wordt 
gevraagd dergelijke gebieden aan te wijzen en in de streekplannen en/of reconstructieplannen 
te begrenzen en de ontwikkeling van niet-grondgebonden en/of kapitaalsintensieve landbouw 
daarbuiten af te remmen. Het ruimtel ijke beleid is erop gericht om de kracht van de bestaande 
landbouwontwikkelingsgebieden te versterken en de daarvoor benodigde ruimte te behouden. 

In het Structuurschema Groene Ruimte 2, welke in de Nota Ruimte is ge'integreerd, staat het 
voornemen om de intensieve veehouderij te concentreren in perspectiefvolle gebieden. De 
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landbouwontwikkelingsgebieden zoals opgenomen in de Reconstructiewet Zandgranden vallen 
onder deze perspectiefvolle gebieden. Hetzelfde geldt voor de duurzame locaties in de 
verwevingsgebieden. De locatie aan de Eendenpoel 15 bevindt zich in een verwevingsgebied. 

Natuurbeschermingswet 
De Natuurbeschermingswet maakt het mogelijk natuurmonumenten teo beschermen door deze 
aan te wijzen als "beschermd natuurmonument" of "staatsmonument" en aan de aanwijzing 
bepaalde rechtsgevolgen te verbinden. Voor schadelijke handelingen in en random een 
beschermd Natuurmonument geldt een vergunningplicht. De provincie is hierbij de 
vergunningverlenende instantie. Het dichtstbijgelegen gebied dat onder de 
Natuurbeschermingswet valt is Beuven in de gemeente Geldrap-Mierlo op circa 4.930 meter 
van de Eendenpoel 15. 
Door deze afstand kan er net als in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden, er 
vanuit worden gegaan dat de beoogde plannen van de initiatiefnemer op dit gebied geen enkele 
invloed zullen uitoefenen. 

Flora- en faunawet 
De Flora- en faunawet vormt voor wat betreft de soortenbescherming een concrete en correcte 
implementatie van de habitatrichtlijn. Deze wet is op 1 april 2002 in werking getreden. Doel van 
deze wet is de bescherming van dier- en planterisoorten in hun natuurlijke leefgebied. Ais 
gevolg van ruimtelijke ingrepen is het mogelijk dat beschermde soorten beschadigd, verstoord 
of vernietigd worden. Ais op basis van onderzoeksgegevens blijkt dat beschermde soorten 
voorkomen, kan dit consequenties hebben voor de voorgenomen ruimtelijke ingreep. 
Om de plannen van de initiatiefnemer te kunnen realiseren, dient het huidige bouwblok 
aangepast te worden, zodat er kan worden uitgebreid. 

Met ingang van juli 2004 geldt een Wijziging Besluit vrijstelling beschermde plant- en 
diersoorten. Met de wijziging worden knelpunten opgelost die o.a. bestaan bij ruimtelijke 
prajecten als gevolg van de aanwezigheid van beschermde dier- en plantensoorten. Bij veel 
werkzaamheden hiermee samenhangend is het niet langer nodig een ontheffing van Flora- en 
Faunawet aan te vragen om beschermde dieren te verstoren of bijvoorbeeld beschermde 
planten te maaien. In plaats hiervan gaat een vrijstelling gelden. Om gebruik te kunnen maken 
van de vrijstelling is het wei nodig om te werken volgens een gedragscode. Aileen als het gaat 
om veel voorkomende soorten is het niet nodig om volgens een dergelijke gedragscode te 
werken. 

Exlan Consultants heeft onderzoek gedaan voor de locatie Eendenpoel 15, waarbij gegevens 
zijn opgevraagd .bij Het Natuurloket en het bureau Natuurverkenningen (Directie Ecologie) van 
de pravincie Noord-Brabant. Hieruit blijkt dat de activiteiten van de initiatiefnemer geen nadelige 
gevolgen zullen hebben voor de omgeving voor wat betreft de Flora- en Faunawet (zie 
quickscan natuurtoets in de bijlage). 

Wet milieubeheer 
De aanvraag voor een nieuwe milieuvergunning zal worden getoetst aan de Wet milieubeheer, 
met uitzondering van de aspecten ammoniak en geurhinder, waarvoor afzonderlijke wetgeving 
bestaat. 

Wet ammoniak en veehouderij (Wav) 
Van belang voor het aspect ammoniakemissie bij vergunningverlening is de Wet ammoniak en 
veehouderij (Wav) welke per 8 mei 2002 van kracht geworden is. Bij de beslissing inzake de 
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vergunning voor de oprichting of verandering van een veehouderij betrekt het bevoegd gezag 
de gevolgen van de ammoniakemissie uit de tot de veehouderij behorende dierenverblijven 
uitsluitend op de wijze zoals die is aangegeven in de Wav. 

Uit de Wav voigt dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen bedrijven welke zich 
bevinden binnen een kwetsbaar gebied of in een zone van 250 meter hieromheen en bedrijven 
welke hierbuiten zijn gelegen. V~~r de eerste graep bedrijven gelden beperkingen bij uitbreiding 
van het bedrijf. Kwetsbaar gebied moet voldoen aan twee criteria: Het moet (in het 
ammoniakbeleid van voor 1 januari 2002) als voor verzuring gevoelig gebied zijn aangemerkt en 
daarnaast zijn opgenomen in de ecologische hoofdstructuur (EHS), welke door de provincie is 
vastgesteld (zie onderdeel Provinciaal beleid). Het dichtstbijgelegen kwetsbaar gebied 
Sang/Goorkens bevindt zich op een afstand van meer dan 504 m vanaf het eerste dierverblijf. 
De inrichting aan de Eendenpoel 15 heeft daardoor niet te maken met de beperkingen gesteld 
in de Wav. Voor de WAV is momenteel een wetswijziging lopende, die in de eindfase is 
aanbeland. Een belangrijke verandering daarbij is dat de kwetsbare gebieden opnieuw, maar 
ook anders dan voorheen, vastgesteld gaan worden. 
Kwetsbare gebieden, die kleiner zijn dan 50 hectare, worden in de gewijzigde WAV niet meer 
als kwetsbaar beschouwd, tenzij er heel bijzondere redenen zijn om ze wei als kwetsbaar aan te 
wijzen. 

Gewiizigde Wet ammoniak en veehouderij (Wav) 
Per 1 mel 2007 is de gewijzigde Wav in werking getreden. Van belang daarbij zijn de volgende 
3 wijzigingen t.o.v. de Wav uit 2002: 
[] De inperking van de te beschermen kwetsbare gebieden; 
[] De mogelijkheid tot intern salderen; 
[] De mogelijkheid voor rundveehouderijen om uit te breiden naar 200 stuks melkvee en 140 

stuks jongvee. 

Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij 
Het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij, kortweg genoemd het Besluit 
huisvesting, is op 28 december 2005 in het Staatsblad nr. 675 gepubliceerd. Het Besluit is nog 
niet in werking getreden. Het Besluit huisvesting wordt gebaseerd op artikel 8.44 Wm en bevat 
algemene regels voor veehouderijen. Met het Be:sluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij 
zal invulling worden gegeven aan het algemene emissiebeleid v~~r heel Nederland. 
Het besluit bepaalt dat dierenverblijven, waar emissiearme huisvestingssystemen voor 
beschikbaar zijn, op den duur emissiearm moeten zijn uitgevoerd. Hiertoe zal het besluit 
zogenaamde maxima Ie emissiewaarden bevatten. Op grand van het besluit mogen aileen nog 
huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager is dan of gelijk is aan de maximale 
emissiewaarde, toegepast worden. 
Het besluit is op 28 december 2005 gepubliceerd in het Staatsblad 2005, nr. 675, maar is nog 
niet in werking getreden. 

Het bevoegd gezag moet bij de vergunningverlening zorgen dat er geen strijdigheid met het 
Besluit ontstaat (art. 8.9 wm). Er mogen geen nieuwe huisvestingssystemen meer vergund 
worden met een emissiefactor die hoger is dat de maximale emissiewaarde van het Besluit. Het 
Besluit gaat (voorlopig) aileen maximale emissiewaarden bevatten voor varkens, kippen en 
melkrundvee. Bovendien is het niet zo dat huisvestingssystemen meteen vanaf het moment van 
in werking treden van het Besluit aan de maximale emissiewaarden moeten voldoen. Nieuwe 
stallen zullen er meteen aan moeten voldoen. Voer bestaande stallen zullen echter 
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overgangstermijnen gaan gelden. De stalsystemen die toegepast gaan worden binnen de 
inrichting van de initiatiefnemer voldoen allemaal aan het 8esluit hUisvesting. 

Wet geurhinder en veehouderij 
Per 1 januari 2007 jl. is de nieuwe Wet geurhinder en Veehouderij (Wgv) die de bestaande 
geurwetgeving vervangt, in werking getreden. In deze wet wordt de geur en geurhinder op een 
compleet andere wijze dan in de vorige wetgeving benaderd en berekend. De Wgv vormt het 
toetsingskader bij vergunningverlening veroorzaakt door dierverblijven van veehouderijen. Voor 
toetsing van veehouderijbedrijven aan de Wgv wordt gebruik gemaakt van het 
verspreidingsmodel V-Stacks vergunning. Voor het berekenen van de geursituatie wordt gebruik 
gemaakt van het verspreidingsmodel V-Stacks gebied. 

De Wgv geeft twee methoden voor het beoordelen van de geur van veehouderijen bij een 
vergunningaanvraag: 
I. Ais de geuremissie van een diercategorie bekend is, dan wordt de geurbelasting op een 

'geurgevoelig object' (zoals een burgerwoning) berekend met V-Stacks vergunning en 
getoetst aan waarden voor de geurbelasting. 

II. Ais de geuremissie van een dier niet bekend is, stelt de Wgv minimumafstanden tussen 
de veehouderij en een geurgevoelig object. 

De Wgv biedt gemeenten de mogelijkheid om bij verordening van de weUelijke normen af te 
wijken, binnen bepaalde grenzen (artikel 6 van de wet). Afwijkende normen gelden binnen een 
bepaald gebied. Het hanteren van afwijkende normen moet worden onderbouwd vanuit een 
ruimtelijke visie op de ontwikkeling van het gebied. Daarbij moet een relatie worden gelegd met 
de bestaande en te verwachten geursituatie in het gebied. Dit kan worden gedaan in een 
zogenaamde gebiedsvisie, waarin een onderbouwing wordt gevonden voor de afwijkende 
normstelling. 

V-Stacks vergunning berekent de verspreiding van geur vanuit een veehouderijbedrijf. Het 
rekenresultaat is de geurbelasting op in de nabije omgeving gelegen geurgevoelige objecten. 
Vervolgens toetst het programma of de berekende geurbelasting voldoet aan de norm die van 
toepassing is. Deze norm moet vooraf worden ingevoerd. Om de geurbelasting te berekenen, 
worden gegevens ingevoerd over het bedrijf (bronnen) en de omliggende geurgevoelige 
objecten (receptoren). Het model houdt rekening met de meteorologische gegevens van een 
heel jaar en met de ruwheid van de omgeving. 

De berekening van de geurbelasting bestaat uit de volgende stappen: 

Stap 1. 
• Geuremissie per dier vermenigvuldigd met aantal dieren is geuremissie vanuit dierenverblijf. 
• Geuremissie vanuit dierenverblijf vermenigvuldigd met aantal dierenverblijven is 

geuremissie vanuit veehouderij. 
Stap 2. 
• Geuremissie vanuit veehouderij ingevoerd in het verspreidingsmodel resulteert in de 

geurbelasting op geurgevoelig object. 
Stap 3. 
• De berekende geurbelasting op geurgevoe/ig object wordt getoetst aan de maximale waarde 

voor de geurbelasting. 
De geuremissies per dier zijn vastgelegd in de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv). De 
geuremissie per dier is uitgedrukt in Europese odour units ('Europese geureenheden') per 
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tijdseenheid per dier (ouE/s/dier). Europese odour units worden gemeten volgens de norm NEN
EN 13725 1. De geuremissie vanuit een veehouderijbedrijf wordt uitgedrukt in Europese odour 
units per tijdseenheid (ouE/s). De geurbelasting berekend met V-Stacks vergunning wordt 
uitgedrukt in Europese odour units per kubieke meter lucht (ouE/m3) als 98-percentielwaarde 
(P98). De 98-percentielwaarde betekent dat deze concentratie gedurende 2% van de tijd wordt 
overschreden, de overige 98% van het jaar is de concentratie lager. 

Geurnorm (OUr/m3) 
Per geurgevoelig object moet de geurnorm worden ingevoerd waaraan getoetst moet worden. 
Hiervoor gelden de wettelijke geurnormen, of afwijkende geurnormen als hiervoor een 
verordening is opgesteld. 
De wettelijke normen met de bandbreedte voor de afwijkende normen (tussen haakjes) zijn 
weergegeven in onderstaande tabel : 

Minimale en maximale geurnormen in OUdm3 op een gevoelig object (receptorpunt) 

Concentratiegebied: 

Niet concentratiegebied: 

binnen bebouwde kom 
buiten bebouwde kom 

binnen bebouwde kom 
buiten bebouwde kom 

(0,1)-3-(14) 
(3) -14 - (35) 

(0,1) - 2 - (8) 
(2) - 8 - (20) 

Het onderscheid concentratiegebieden en niet concentratiegebieden verwijst naar de indeling 
uit bijlage I bij de Meststoffenwet. De locatie Eendenpoel 15 valt in het concentratiegebied. 

In de omgeving van Eendenpoel 15 zijn een aantal stankgevoelige objecten gelegen. De 
bebouwde kom van Helmond ligt op een afstand van ci rca 600 meter. De bebouwde kom ligt 
ten noordwesten t.o.v. de locatie Eendenpoel 15. De afstand van Eendenpoel 15 tot aan het 
geurgevoelige object Eendenpoel 7 (dichtstbijzijnde burger) bedraagt circa 500 meter. Dit object 
ligt ten zuidwesten van de locatie Eendenpoel 15. Het object Hogtsedijk 10, gelegen op een 
afstand van ca. 338 m (huidige situatie) I ca. 270 m (aangevraagde situatie), ligt ten 
noordwesten van de inrichting. In beide gevallen wordt de norm van 3,0 (binnen bebouwde 
kom) en 14,0 (geurgevoelig object) met de aangevraagde geuremissie niet overschreden (zie 
bijlage). 

Varkensbesluit 
Welzijnswetgeving voor de varkenshouderij is omschreven in het Varkensbesluit. Het bedrijf van 
initiatiefnemer zal hieraan voldoen. De oppervlakte per dierplaats en het percentage dichte vloer 
per dierplaats zal voldoen aan de wettelijke normen van respectievelijk 0,80 m2 en 40%. Deze 
normen gelden voor nieuwe en te renoveren stallen. Dit is bij de plannen van de initiatiefnemer 
het geval. Er is op het bedrijf een noodstroomaggregaat aanwezig om in geval van uitval van de 
stroom toch te kunnen ventileren. 

Besluit Luchtkwaliteit 
Het Besluit Luchtkwaliteit 2005 vormt het toetsingskader voor stofconcentraties in de lucht bij 
milieuvergunningen. In het Besluit Luchtkwaliteit worden wettelijke luchtkwaliteitsnormen 
genoemd van de luchtverontreinigende stoffen: stikstofdioxiden (N02 en NOx (als N02)), 
koolmonoxide (CO), fijnstof (PM1o), benzeen (C6H6), zwaveldioxide (S02) en lood (Pb). Volgens 
het besluit dient rekening gehouden te worden met de grenswaarden voor deze stoffen. Voor 
het bepalen van de luchtkwaliteit en het overschrijden van eventuele grenswaarden, wordt de 
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immlssle van betreffende componenten inzichtelijk gemaakt. De grenswaarden geven een 
niveau van de buitenluchtkwaliteit aan dat, in het belang van de bescherming van de 
gezondheid van mens en milieu, binnen een bepaalde termijn moet zijn bereikt. Voor de locatie 
aan de Eendenpoel 15 is getoetst aan het "Besluit Luchtkwaliteit 2005", zie hiervoor de bijlage. 
Omdat de fijnstofemissie in de aangevraagde situatie sterk afneemt t.o. v. de vigerende 
vergunning, is enkel een beperkte immissietoets uitgevoerd. 

Het Inrichtingen en vergunningenbesluit Ivb) 
Uit dit besluit is te halen dat voor onderhavige inrichting door zijn aard, omvang en toe te 
passen hoeveelheid stoffen en hulpgoederen het college van Burgemeester en Wethouders van 
de gemeente Geldrop-Mierlo het bevoegd gezag is om een besluit te nemen op de aanvraag 
voor een vergunning Wet milieubeheer. De inrichting aan de Eendenpoel 15 te Mierlo valt onder 
de volgende categorieen: 
c Categorie 1: binnen de inrichting zijn electro- en/of verbrandingsmotoren aanwezig met een 

vermogen van meer dan 1,5 kW; 
c Categorie 7: binnen de inrichting worden (dierlijke) meststoffen onder de varkensstallen 

opgeslagen. 

Meststoffenwet. uitvoeringsbesluit 
Voor zover er bij de in te dienen aanvraag vergunning Wet milieubeheer aspecten zijn die 
betrekking hebben op de Meststoffenwet zal daar op worden ingegaan. 
Registratieverplichtingen en uitrijregels zijn in deze wet geregeld. Op het bedrijf vindt geen 
bewerking van mest plaats. 

Kaderrichtlijn water 
In het MER zal worden aangegeven hoe de gevolgen van de plannen van initiatiefnemer op 
waterhuishoudkundig gebied voor de omgeving aangepakt worden (zie hoofdstuk 8, onderdeel 
water). 

5.4.3 Provinciaal be/eid 

Streekplan Noord-Brabant 
In het Streekplan Noord-Brabant (2002) is een aantal belangrijke beleidsregels geformuleerd 
die ook van toepassing zijn op de locatie van de initiatiefnemer. Voor het buitengebied, waarbij 
de hoofdfuncties landbouw, natuur en recreatie zijn, is een zonering aangebracht in Groene 
Hoofdstructuur (GHS) en Agrarische Hoofdstructuur (AHS). Beide zijn weer onderverdeeld in 
twee hoofdzones, namelijk GHS-natuur, GHS-Iandbouw, AHS-Iandschap en AHS-Iandbouw. 
Per hoofdzone zijn er weer 3 of meer subzones. De locatie Eendenpoel 15 valt in de hoofdzone 
GHS-Iandbouw met als subzone natuurontwikkelingsgebied (zie bijlage). Het plangebied valt 
niet binnen een leefgebied voor struweelvogels of andere kwetsbare soorten. 
Voor de plannen van de initiatiefnemer zijn enkele ruimtelijke ingrepen noodzakelijk. Het 
bouwblok moet worden uitgebreid. Het streekplan biedt in de GHS-Iandbouw met als subzone 
natuurontwikkelingsgebied intensieve veehouderijen de mogelijkheid hun bouwblok tot max. 
2,5 hectare uit te breiden. Hierbij is wei een vereiste dat het een duurzame locatie betreft. In de 
bijlagen is de duurzaamheidtoets opgenomen. Uit dit onderzoek blijkt dat er geen significante 
negatieve effecten door de voorgenomen ontwikkeling aan de Eendenpoel 15 te Mierlo te 
verwachten. Het plangebied heeft een niet zodanige status dat aanvullend veldonderzoek 
noodzakelijk is. Enkel heeft de locatie een middelhoge indicatieve archeologische 
verwachtingswaarde. Echter wanneer een archeologisch onderzoek noodzakelijk is, kan door 
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de gemeente hiernaar worden verzocht. Aigemeen gezien zou het in principe als een duurzame 
locatie kunnen worden aangemerkt. 

5.4.4 Gemeente/ijk be/eid 

Bestemmingsplan 
De gemeente Geldrop beschikt over een bestemmingsplan Buitengebied (vastgesteld 30 maart 
2000, gedeeltelijk goedgekeurd door Gedeputeerde Staten d.d. 7 november 2000). De gemeente 
Mierlo beschikt over een bestemmingsplan Buitengebied (vastgesteld 11 april 1983, gedeeltelijk 
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten d.d. 16 mei 1984). De gemeente Geldrop-Mierlo is op dit 
moment bezig met de actualisering van het bestemmingsplan, waarna goedkeuring door de 
Gedeputeerde Staten moet worden verleend. 

De locatie Eendenpoel 15 is met een agrarisch bouwblok van ca. 1,5 hectare gelegen in een 
gebied bestemd als agrarisch gebied (Ag). Er zit geen toegevoegde waarde op. De gronden in dit 
gebied zijn bestemd voor een duurzame bedrijfsvoering. 

Wet milieubeheer 
Het bedrijf aan de Eendenpoel 15 beschikt over een rechtsgeldige milieuvergunning van d.d. 17-
10-2003 voor de onderstaande aantallen dieren (zie ook bijlage): 

Diercategorie Rav code Stalsysteem Aantal 
dieren 

Kraamzeugen 01.2.12 Koeldeksysteem (150% koeloppervlak) 224 
Vleesvarkens 03.2.6.2 .1 Koeldeksysteem (200% koeloppervlak) met roostervloer anders 288 

dan metaal. Emitterend mestoppervlak maximaal 0,6 m2. 
Vleesvarkens 03.2.6.1 Koeldeksysteem (200% koeloppervlak) met metalen 216 

roostervloer (maximaal 0,8 m2 emitterend mestoppervlak) 
Vleesvarkens 03.2.1 .1 Gedeeltelijk roostervloer gehele dierplaats onderkelderd zonder 68 

stankafsluiter hokoppervlak maximaal 0,8 m2. 
Seren 02.5 Overige huisvesting 2 
Guste- en dragende 01 .3.14 Overige huisvesting, individuele huisvesting. 40 
zeugen 
Guste- en dragende 01.3.8.1 Koeldeksysteem (115% koeloppervlak) 641 
zeugen 
Gespeende biggen 01 .1.12.3 Opfokhok met schuine putwand; hokoppervlak > 0,35 m2, 3.024 

emitterend mestoppervlak > 0,07 m2, echter kleiner dan 0,10 m2; 
in grote groepen. vanaf 30 blggen, gehuisvest. 
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6 Voorgenomen activiteit en alternatieven 

In dit hoofdstuk zullen achtereenvolgens de nulsituatie, de voorgenomen activiteit en het meest 
milieuvriendelijke alternatief worden besproken. 

6.1 Nulsituatie/referentiesituatie 

De nulsituatie vormt de situatie waarin het huidige bedrijf zich niet verder ontwikkelt. Dit is de 
huidige situatie aangevuld met autonome ontwikkelingen. 

De huidige bedrijfsvoering betreft een varkenshouderij. De aard en omvang van het huidige in 
werking zijnde bedrijf is weergegeven in de bijlage. De dieren worden gedeeltelijk traditioneel 
gehuisvest en gedeeltelijk emissiearm. Op het bedrijf wordt brijvoer gevoerd, waarbij o.a. 
reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie gebruikt worden. 

De autonome ontwikkelingen in de omgeving zijn moeilijk in te schatten. In de directe omgeving 
van het bedrijf zijn geen ontwikkelingen bekend aangaande verandering van bestemmingen, 
dan wei uitbreiding of wijziging van bedrijvigheid. 
Het bedrijf is gelegen in een landbouwverwevingsgebied. Gezien de omgevingsfactoren behoort 
uitbreiding van agrarische bedrijven tot de mogelijkheden. Het betreft hier immers een 
duurzame locatie (zie ook bijlage 10). 

Het bedrijf zal moeten voldoen aan de wet- en regelgeving, die ook aanpassingen vraagt van 
bedrijven die geen uitbreidingsplannen hebben. Te denken valt hierbij aan de Amvb huisvesting, 
de gewijzigde Way en de IPPC-richtlijn. In de bijlagen is aangegeven wat de maximale NH3-

emissie van het bedrijf zal zijn als het aangepast is aan de maximale emissiewaarden van de 
Amvb Huisvesting. Dit betekent dat het bedrijf na 30 oktober 2007 ruimschoots voldoet aan de 
IPPC regelgeving. Ook de bestaande stallen zullen daarbij voorzien zijn van SST. 

6.1.1 Ammoniak 
Op de vigerende vergunning met fok- en vleesvarkens zijn enkele stallen voorzien van een 
emissiearm huisvestingssysteem. Zie hiervoor de bijlage. De totale NH3-emissie in de vigerende 
situatie bedraagt 3537,5 kg NH3. 

De inrichting bevindt zich op een afstand van circa 504 m van het voor verzuring gevoelig A
gebied Sang en Goorkens. Het Natuurbeschermingswetgebied "Seuven" in de gemeente 
Geldrop-Mierlo bevindt zich op een afstand van circa 4.930 m t.o.v. de inrichting en het 
Habitatrichtlijngebied "Strabrechtse Heide" bevindt zich op een afstand van circa 3.095 m. 
De ammoniakdepositie van de inrichting op deze gebieden is berekend aan de hand van het 
verspreidingsmodel AAgro Stacks. De achtergronddepositie in de gemeente Geldrop-Mierlo is 
circa 2.500 mol/ha/jr. De kritische depositiewaarde van het dichtstbijgelegen kwetsbare A 
gebied Sang en Goorkens is niet bekend, maar kijkende naar het soort bosgebied zal het 1.050 
mollha/jr zijn of hoger. De kritische depositiewaarde van het natuurgebied Strabrechtse heide 
en Beuven bedraagt 1.071 mol/ha/jr. In onderstaande tabel is de depositie op kwetsbare 
gebieden in de omgeving in de vigerende situatie schematisch weergegeven. 
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• Tabel3 Oepositie onderzoekslocatie op kwetsbare gebieden (vigerende situatie) 

Afstand in x-coordinaten y-coordinaten 
meters 

A-gebied 504 173573 384575 
Sang/Goorkens 
NB-gebied Beuven 4.930 172 615 379577 
Habitatrichtlijngebied 3.095 172 516 381 532 
Strabrechtse heide 

Exlan onsultants 
AiJ""/~/H.lYS lif.AOfiDusineS's 

emissie kg depositie in 
NH3 mollha/jr. 

vigerende 
situatie 
3.537,5 39,81 

3.537,5 0,88 
3.537,5 1,90 

Uit de gegevens van AAgro Stacks blijkt dat de depositie van de inrichting op het A-gebied 
39,81 mol bedraagt (zie bijlage). De ammoniakdepositie op het natuurbeschermingswetgebied 
'Beuven' bedraagt minder dan 5% van de kritische depositiewaarde, namelijk 0,88 mol (zie 
bijlage). De ammoniakdepositie op het habitatrichtlijngebied 'Strabrechtse heide' bedraagt 
eveneens minder dan 5% van de kritische depositiewaarde, namelijk 1,90 mol (zie bijlage). 
Wanneer wordt gerekend met afstanden verder in het gebied, zal de depositie enkel afnemen. 

In de bijlage is op een kaart aangegeven waar de kwetsbare gebieden zijn gelegen. 

6.1.2 Geur va/gens Wgv 
In de bijlage is aangegeven dat de huidige vergunning een geuremissie heeft van 45.936,9 
odour units. In de omgeving van Eendenpoel 15 zijn een aantal stankgevoelige objecten 
gelegen. De bebouwde kom van Helmond ligt op een afstand van circa 600 meter. De 
bebouwde kom ligt ten noordwesten t.o.v. de locatie Eendenpoel 15. De afstand van 
Eendenpoel 15 tot aan het geurgevoelige object Eendenpoel 7 bedraagt circa 500 meter. Dit 
object ligt ten zuidwesten van de locatie Eendenpoel 15. Het object Hogtsedijk 10, gelegen op 
een afstand van ca. 338 m, ligt ten noordwesten van de inrichting. 
In aile gevallen wordt de norm van 3,0 (binnen bebouwde kom) en 14,0 (geurgevoelig object) 
met de aangevraagde geuremissie niet overschreden (zie bijlage). 

Brijvoer en bijproducten 
In de huidige situatie wordt er op het bedrijf brijvoer verstrekt. In de aangevraagde situatie met 
zeugen is ook een brijvoerinstallatie met bijproducten opgenomen. Hier wordt in deze MER 
informatie over verstrekt in de bijlage. 

6.1.3 Fijn stof (PM10) 

V~~r wat betreft het aspect fijnstof wordt verwezen naar de als bijlage toegevoegde beperkte 
immissietoets veehouderijen. De fijnstofimmissie betreft de bijdrage van fijnstof aan de 
omgeving van de inrichting. De fijnstofemissie in de aangevraagde situatie neemt in sterke mate 
af t.o. v. de fijnstofemissie in de vigerende situatie (zie bijlage). Hoewel de verkeersbewegingen 
in de aangevraagde situatie toenemen t.o. v. de vigerende situatie, blijft de afname van de 
fijnstofemissie in de aangevraagde situatie groot. 
De bepaling van de immissie vindt plaats op de grens van de inrichting, aan de hand van het 
RMB model versie 3.0. De achtergrondwaarden in Mierlo (gemeente Geldrop-Mierlo) aan de 
Eendenpoel 15 van PM lO is voor het referentiejaar 2008 berekend op 25,5 jJg/m 3

• In de 
referentiesituatie wordt de grenswaarden voor fijnstof niet overschreden (zie bijlage). 
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6.1.4 Energie 
Het energieverbruik in de huidige situatie bedraagt naar schatting circa 90.000 kWh en circa 
25.000 m3 aardgas op jaarbasis. 
De vleesvarkenhuisvesting komt te vervallen en de vleesvarkensstallen worden gerenoveerd en 
gerntegreerd in de nieuwbouw voor de zeugen. De bestaande situatie voor wat betreft het 
energieverbruik is in de aangevraagde situatie niet meer representatief. 

6.1.5 Drijfmest 
De mestproductie van de inrichting in de huidige situatie bedraagt circa 7.550 m3 per jaar. Deze 
wordt afgevoerd naar landbouwgrond van derden. V~~r de huidige vergunde veebezetting zijn 
varkensrechten aanwezig. 

6.2 De voorgenomen activiteit 

De voorgenomen activiteit betreft een uitbreiding van de zeugentak met ca. 
1.721 zeugenplaatsen t.o.v. de vigerende vergunning. De vleesvarkenstak komt geheel te 
vervallen, deze stallen worden gerenoveerd en gerntegreerd in het nieuwe totaalplan. Ais 
bijlage is de milieutekening toegevoegd. 
D 

D 

D 

D 

D 

Aile nieuw te bouwen stallen worden voorzien van een chemische luchtwasser of 
combiwasser. De bestaande zeugenstallen blijven voorzien van een Koeldeksysteem; 
Doordat er als emissiearm systeem voor luchtwassers is gekozen zijn aile nieuwe stallen 
voorzien van een centraal afzuigsysteem; 
De emissiepunten zijn daarbij zodanig gekozen dat de geurhinder voor de omgeving zo 
gering mogelijk is; 
Mestopslag vindt plaats onder de bestaande stallen en de nieuw te bouwen stallen. Daarbij 
wordt voldaan aan de eisen van de BRM en HBRM. 
De bijproducten voor de brijvoerinstallatie worden opgeslagen in de daarvoor bestemde 
silo's. Daarnaast vindt er nog opslag van mengvoer plaats in silo's die rond de voerkeuken 
zijn gesitueerd. In de bijlage wordt informatie verschaft over de producten en de te 
gebruiken hoeveelheden. 

6.2.1 Ammoniak 
De onderzoekslocatie is buiten de 250 meter zone van een kwetsbaar A-gebied gelegen. In de 
aangevraagde situatie is er sprake van een ammoniak standstill. De ammoniakemissie zal in de 
aangevraagde situatie niet toe nemen t.o. v. de vigerende situatie. 

In de plannen van de initiatiefnemer worden de stallen voorzien van een chemische luchtwasser 
met een reductie van 70% / 95%, of gedeeltelijk met een combiwasser met een reductie van 
85% of koeldeksysteem. 
Aangezien de uitbreiding aan de noordzijde van de inrichting plaatsvindt, wordt de afstand tot 
de kwetsbare gebieden niet kleiner. De dichtstbijzijnde emissiepunten in de aan te vragen 
vergunning blijven hetzelfde gesitueerd t.o. v. de kwetsbare gebieden als in de huidige 
vergunning. Over het algemeen verandert er niets. In onderstaande tabel is de depositie op 
kwetsbare gebieden in de omgeving in de voorgenomen activiteit schematisch weergegeven. 
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• Tabel4 Oeposltie onderzoekslocatie Op kwetsbare gebieden (voorgenomen activiteit) 

Afstand in x-coordinaten y-coordinaten emissie kg depositie in 
meters NH3 mollha/jr. 

voorgenomen 
activiteit 

A-gebied 504 173573 384575 3.537,4 35,5 
Sang/Goorkens 
NB-gebied Beuven 4.930 172 615 379577 3.537,4 0,87 
Habitatrichtlijngebied 3.095 172 516 381 532 3.537,4 1,89 
Strabrechtse he ide 

Uit de gegevens van AAgra Stacks blijkt dat de depositie van de inrichting op het A-gebied 35,5 
mol bedraagt (zie bijlage). De ammoniakdepositie op het natuurbeschermingswetgebied 
'Beuven' bedraagt minder dan 5% van de kritische depositiewaarde, namelijk 0,87 mol (zie 
bijlage). De ammoniakdepositie op het habitatrichtlijngebied 'Strabrechtse heide' bedraagt 
eveneens minder dan 5% van de kritische depositiewaarde, namelijk 1,89 mol (zie bijlage). 
Wanneer wordt gerekend met afstanden verder in het gebied, zal de depositie enkel afnemen. 

6.2.2 Geur vo/gens Wgv 
In het opgezette plan van de initiatiefnemer worden verschillende systemen toegepast. De 
geuremissie van deze systemen verschillen in de volgende opzichten: 
o Koeldeksysteem (emissiearm) heeft een geuremissiefactor van 27,9 (kraamzeugen); 
o Chemisch luchtwassysteem 70% en 95% heeft een geuremissiefactor van 13,1 (guste- en 

dragende zeugen), een geuremissiefactor van 5,5 (gespeende biggen) of een 
geuremissiefactor van 16,1 (opfokzeugen); 

o Gecombineerd luchtwassysteem 85% heeft een geuremissiefactor van 8,4 (kraamzeugen), 
een geuremissiefactor van 5,6 (guste- en dragende zeugen/beren) of een geuremissie van 
6,9 (opfokzeugen) 

In de omgeving van Eendenpoel 15 zijn in de gewenste situatie dezelfde stankgevoelige 
objecten gelegen als in de vigerende situatie. De bebouwde kom van Helmond ligt op een 
afstand van circa 600 meter. De bebouwde kom ligt ten noordwesten t.o. v. de locatie 
Eendenpoel 15. De afstand van Eendenpoel 15 tot aan het geurgevoelige object Eendenpoel 7 
bedraagt circa 500 meter. Dit object ligt ten zuidwesten van de locatie Eendenpoel 15. Het 
object Hogtsedijk 10, gelegen op een afstand van ca. 270 m, ligt ten noordwesten van de 
inrichting. 
In aile gevallen wordt de norm van 3,0 (binnen bebouwde kom) en 14,0 (geurgevoelig object) 
met de aangevraagde geuremissie niet overschreden (zie bijlage). 

6.2.3 Fijn stof (PM10) 

Doordat in de voorgenomen activiteit het graotste gedeelte van de inrichting wordt voorzien van 
luchtwassers, wordt het maximale gedaan om de emissie van fijnstof zo laag mogelijk te 
houden. In vergelijking met de referentiesituatie vindt er een grate afname plaats van de 
fijnstofemissie van het bedrijf, de afname bedraagt circa 21 % (zie bijlage). Hoewel de 
verkeersbewegingen in de aangevraagde situatie toenemen t.o.v. de vigerende situatie, blijft de 
afname van de fijnstofemissie in de aangevraagde situatie groot. 
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De bepaling van de immissie vindt plaats op de grens van de inrichting, aan de hand van het 
RMB model versie 3.0. De achtergrondwaarden in Mierlo (gemeente Geldrop-Mierlo) aan de 
Eendenpoel 15 van PM10 is voor het referentiejaar 2008 berekend op 25,5 IJg/m3 

In de fijnstofrapportage (zie bijlage) is de geconcludeerd dat er geen overschrijdingen zijn van 
de grenswaarde van 40 IJg/m 3 als jaargemiddelde. Een uitgebreide toets a.d.h.v. een 
verspreidingsmodel kan daardoor achterwege gelaten worden. 

6.2.4 Energie 
Over het energieverbruik kan worden gesteld dat de nieuw te bouwen stallen wordt voorzien 
van energiebesparende maatregelen. De stallen worden optimaal gersoleerd. 
De nieuwe stallen worden voorzien van centrale afzuiging, aangesloten op een 
luchtwassysteem. Hierdoor wordt het vermogen van de ventilator per varken minder en daalt 
het energieverbruik. Gemiddeld vragen ventilatie en verwarming bijna 80% van de benodigde 
energiekosten. De nieuwste moderne computergestuurde ventilatiesystemen, inclusief 
aansluiting op luchtwasser, die op de nieuw te realiseren varkensstallen toegepast zullen gaan 
worden geven flinke besparingen op de energiekosten. Zuinig ventileren brengt ook lage 
verwarmingskosten met zich mee. Dit scheelt enorm in het elektriciteitverbruik. 

Wat betreft de isolatie zal de Rc van de wanden en het dak minimaal 2,5 m2 KW bedragen. 
Doordat de gehele stallen compact gebouwd worden en de afdelingen relatief dicht tegen elkaar 
aan liggen treedt er minder warmteverlies op. Ook zijn de afdelingen dermate groot dat er zeer 
nauwkeurig geventileerd kan worden zonder een diafragma te gebruiken. Het niet toepassen 
van een diafragmaschuif kost geen extra energie. 

Door de toepassing van luchtwassers ontstaat er een toename van elektriciteitsverbruik per 
dierplaats ten opzichte van een situatie zonder luchtwassers. Deze wordt veroorzaakt door de 
tegendruk van het wasserpakket, het verbruik van de pomp die het water rondpompt en het 
verpompen van het spuiwater. V~~r deze stallen is gekozen voor een luchtwasser met een 
lamellenfilter. Dit systeem is het energiezuinigste op luchtwasgebied. In tegenstelling tot de 
netfiltersystemen draait de pomp maar 1 minuut per 30.000 m3

, dit is voldoende om de lamellen 
te besproeien. Bij de anderen systemen draait de pomp continuo Dit levert een aanzienlijke 
energiebesparing op. Daarnaast hebben deze luchtwassers een dermate grote omvang dat 
alles naar verhouding ook energiezuiniger is. 

De verlichting bestaat uit TL-Iampen met een hoge lichtopbrengst per kW vermogen. Er wordt 
aan energiebeheer gedaan door niet onnodig lampen aan te laten en ook de voermotoren niet 
langer te laten draaien dan voor het voeren noodzakelijk is. 

Het te verwachten energieverbruik bedraagt naar schatting ca. 145.000 kWh. Het gebruik van 
luchtwassers zorgt voor een circa 20 a 25% hogere energieverbruik. Registratie van het 
energieverbruik zal, als het bedrijf in werking is volgens de nu gevraagde vergunning, aantonen 
wat het werkelijke verbruik is en of er nog maatregelen mogelijk zijn om het verbruik naar 
beneden te krijgen. Op voorhand is het moeilijk in te schatten wat het verbruik zal zijn en of dit 
verbruik redelijk is. 

6.2.5 Drijfmest 
De mestproductie van het bedrijf in de gewenste situatie zal ca. 12.500 m3 per jaar bedragen. 
Het grootste deel zal afgevoerd worden naar landbouwgrond van derden met inachtneming van 
aile regels betreffende de mestwetgeving. 
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Onder de bestaande stallen en de nieuw te bouwen stallen vindt de opslag van de mest plaats. 
De kelders zijn 0,60 tot 2,00 m diep. De totale netto opslagcapaciteit bedraagt circa 10.000 m3

. 

Dit betekent dat er in principe bijna voldoende mestopslagcapaciteit is voar een heel jaar. De 
wettelijke verplichting is opslagcapaciteit voor 6 maanden. De mest wordt wekelijks van de 
inrichting afgevoerd. 
Bij de bouw van de mestkelders zal voldaan worden aan aile regels van de BRM en H-BRM. De 
afvoer van de mest met tankwagens is in het akoestisch rapport opgenomen (zie bijlage). 
Het spuiwater van de luchtwassers wordt opgeslagen in meerdere tanks met een capaciteit van 
min. 40 m3 per stuk. De totale spuiwaterproductie op jaarbasis is circa 280 m3

. Deze zal op een 
verantwoorde wijze afgevoerd worden als meststof of als afvalstof. Hiervoor worden contracten 
met derden opgesteld. Uniqfill Air heeft een ontheffing van het ministerie om het spuiwater als 
meststof af te voeren. Naar waarschijnlijk wordt met deze leverancier een contract afgesloten. 

6.3 Meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) 

Bij de beoordeling van het meest milieuvriendelijk alternatief wordt niet naar een vergelijking 
van verschillende locaties gekeken. Het betreft hier de uitbreiding van een bestaande locatie, 
die in eigendom is van de initiatiefnemer zelf. Een alternatieve locatie komt niet ter sprake. 
Wei wordt gekeken of het opgezette plan als het meest milieuvriendelijke beschouwd kan 
worden, met inachtneming van de technische mogelijkheden. Daarbij zal aandacht besteed 
worden aan de aspecten die ook bij de referentiesituatie en de voorgenomen activiteit aan bod 
zijn gekomen, te weten ammoniak, geur, fijnstof, energie en mest. 

In de voorgenomen activiteit wordt er gedeeltelijk gewerkt met een chemische luchtwasser met 
een reductiepercentage van zowel 70% als 95% en er wordt gedeeltelijk gewerkt met een 
combiwasser met een 85% reductiepercentage. 
In het MMA spelen de aspecten ammoniak en geur een belangrijke rol. Om een zo groot 
mogelijke reductie van zowel ammoniak en geur te bewerkstelligen, is er voor gekozen om aile 
dieren te huisvesten onder een gecombineerde luchtwasser met 85% reductie. Voor de 
combinatie van een emissiearmstalsysteem met een luchtwassysteem als toevoeging is in dit 
geval niet gekozen. Deze combinatie levert voor zowel reductie van geur, ammoniak als 
reductie van fijnstof geen voordelen op in vergelijking met het toepassen van enkel 
gecombineerde luchtwassers. Daarnaast is deze combinatie fiscaal niet rendabel. 

6.3.1 Ammoniak 
In het opgezette plan voor de aan te vragen milieuvergunning is uitgegaan van een ammoniak 
standstill. De bestaande vleesvarkensstallen worden gerenoveerde en ge"integreerd in de 
nieuwbouw. 

Door aile stallen te voarzien van een combiwasser neemt de emissie van geur sterk af t.o. v. de 
vigerende situatie en de voorgenomen activiteit. Daarnaast neemt de ammoniakemissie in het 
MMA ook af t.o. v. de vigerende situatie en de voorgenomen activiteit. Hierdoor zal de 
ammoniakdepositie op de kwetsbare gebieden nog verder afnemen. Echter zal deze sterke 
ammoniakafname nadelig zijn voor de continuHeit van het bedrijf. In onderstaande tabel is de 
depositie op kwetsbare gebieden in de omgeving met het MMA schematisch weergegeven. 
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• label 5 Oepositie onderzoekslocatie op kwetsbare gebieden (MMA) 

Afstand in x-coordinaten 
meters 

A-gebied 504 173573 
Sang/Goorkens 
NB-gebied Beuven 4.930 172 615 
Habitatrichtlijngebied 3.095 172 516 
Strabrechtse heide 
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y-coordinaten emissie kg depositie in 
NH3 mol/ha/jr. 

MMA 
384575 2.645,9 27,08 

379577 2.645,9 0,66 
381 532 2.645,9 1,42 

Uit de gegevens van AAgro Stacks blijkt dat de depositie van de inrichting op het A-gebied 
27,08 mol bedraagt (zie bijlage). De ammoniakdepositie op het natuurbeschermingswetgebied 
'Beuven' bedraagt minder dan 5% van de kritische depositiewaarde, namelijk 0,66 mol (zie 
bijlage). De ammoniakdepositie op het habitatrichtlijngebied 'Strabrechtse heide' bedraagt 
eveneens minder dan 5% van de kritische depositiewaarde, namelijk 1,42 mol (zie bijlage). 
Wanneer wordt gerekend met afstanden verder in het gebied, zal de depositie enkel afnemen. 

6.3.2 Geur va/gens Wgv 
Het systeem, dat op dit moment de meeste geurreductie behaalt is de combiwasser van 
Uniqfill Air met een reductiepercentage van 70%. Dit systeem is een combinatie van een 
chemische lamellenfilter en een wand met een waterwasser. 

De plaatsing van de emissiepunten in het MMA worden zodanig gepositioneerd dat geurhinder 
zo laag mogelijk is (zie bijlage). 
In de omgeving van Eendenpoel 15 zijn in voor het MMA dezelfde stankgevoelige objecten 
gelegen als in de vigerende situatie en voorgenomen activiteit. De bebouwde kom van Helmond 
ligt op een afstand van circa 600 meter. De bebouwde kom Iigt ten noordwesten t.o.v. de locatie 
Eendenpoel 15. De afstand van Eendenpoel 15 tot aan het geurgevoelige object Eendenpoel 7 
bedraagt circa 500 meter. Dit object ligt ten zuidwesten van de locatie Eendenpoel 15. Het 
object Hogtsedijk 10, gelegen op een afstand van ca. 270 m, ligt ten noordwesten van de 
inrichting. In aile gevallen wordt de norm van 3,0 (binnen bebouwde kom) en 14,0 (geurgevoelig 
object) met de aangevraagde geuremissie niet overschreden (zie bijlage). 

6.3.3 Fijnstof (PMtoJ 
Het meest milieuvriendelijke systeem voor wat betreft de emlssle van fijnstof is de 
gecombineerde luchtwasser. Door aile stallen binnen de inrichting te voorzien van een combi 
luchtwassysteem, vinden er wijzigingen in de fijnstofemissie plaats. Bij het toepassen van het 
MMA neemt de fijnstofemissie met circa 14% af t.o. v. de voorgenomen activiteit, en neemt de 
fijnstofemissie met circa 35 % af t.o.v. de vigerende situatie (zie bijlage). 

6.3.5 Energie 
Binnen de inrichting worden zowel luchtwassers toegepast met een hoog rendement evenals de 
zogenaamde combiwassers. Deze systemen veroorzaken een hogere weerstand in het 
luchtkanaal en door deze toename van de tegendruk neemt het energieverbruik toe. Daarnaast 
veroorzaakt het rondpompen van het zuur ook een hoger energieverbruik, waardoor het 
energieverbruik van de voorgenomen activiteit zal stijgen. Echter doordat zoveel mogelijk dieren 
op een luchtwasser zullen worden aangesloten, wordt het energieverbruik lager omdat per 
varkensplaats de luchtwassers veel efficienter kunnen worden uitgevoerd. 
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Het meest milieuvriendelijke alternatief wordt toepassing van een combi-Iuchtwassysteem in 
iedere varkensstal. 

Een mestvergistingsinstallatie met een verwerkingscapaciteit van 12.500 m3 per jaar kan zonder 
toevoeging van co-producten circa 350.000 kW/h leveren. Echter, het opwekken van energie 
door middel van een vergistinginstallatie waarbij enkel mest wordt vergist, is onrendabel. Bij de 
beschouwde mestproductie van circa 10.000 m3 per jaar, is mede door het wegvallen van het 
stimulerings-instrument "MEP" geen economisch rendabele exploitatie mogelijk, ondanks dat 
met een dergelijk kleinschalige installatie ca. 350.000 kWh aan elektriciteit kan worden 
opgewekt. Oaarnaast levert de mestvergistingsinstallatie geen bijdrage aan het mestprobleem 
en derhalve geen stimulans om een mestvergistingsinstaliatie te instalieren. Bij toepassing van 
co-vergisting kan het perspectief verbeteren, doch spelen andere factoren een rol bij de 
afweging, zie volgende paragraaf. 

6.3.6 Mest 
Of er bij het aspect mest iets over milieuvriendelijk gezegd kan worden, betreft de vraag of er 
met de mest iets gebeurd alvorens het van het bedrijf afgevoerd wordt. Oat "iets" zou dan 
vergisting of co-vergisting zijn. Om de hieronder vermelde redenen heeft de initiatiefnemer 
besloten dat co-vergisting geen optie is voor de ontwikkeling van het bedrijf. 

Mestvergisting of co-vergisting is veelal een op zichzelf staande nevenactiviteit met als 
belangrijkste doel, het opwekken van energie uit mest en co-producten (reststromen uit onder 
andere de landbouw en voedings- en genotsmiddelenindustrie). De keuze al dan niet toepassen 
van mestvergisting is bedrijfsspecifiek en wordt bepaald door een groot aantal factoren, welke 
groepsgewijs kunnen worden samengevat: 

o Persoonlijke motieven I keuze ondernemer (affiniteit laardigheid met techniek, extra zorg en 
aandacht, niet elke ondernemer is geschikt voor een toepassing van co-vergisting, wei of 
niet willen importeren van afvalstromen op het bedrijf e.d.) 

o Economische motieven (generen van extra inkomsten uit co-vergisting door gebruik en 
verkoop van opgewekte energie). Het economische motief is vaak een belangrijke drijfveer. 

o milieu motieven: opwekking van duurzame energie, mestproblematiek 
o technische motieven en randvoorwaarden: aanvoer co-producten, gebruik van verse mest, 

extra opslag voorzieningen, extra ruimte beslag, bestemming, vergunningen, e.d. 

Op basis van bovengenoemde motieven wordt toegelicht waarom toepassing van een co
vergistingsinstallatie voor de inrichting aan de Eendenpoel 15 niet in beeld komt. 

Mestvergisting levert geen bijdrage aan het oplossen van het mestprobleem. Door de 
introductie en toevoeging van co-producten (maximaal 50% co-producten) die noodzakelijk zijn 
om voldoende biogas te genereren om de installatie rendabel te laten draaien neemt het 
mestvolume en mineralen probleem aanzienlijk toe! Oit vergroot dus het mestprobleem wat niet 
wenselijk wordt geacht vanuit milieuoogpunt ondanks dat ter compensatie energie wordt 
opgewekt. Oaarbij nemen ook de kosten voor mestafzet toe. 

De aanvoer van allerlei co-producten (afvalstromen) met aile logistieke en handling problem en 
van dien (extra aan- en afvoerbewegingen, extra opslag voorzieningen voor de producten) 
wordt door de initiatiefnemer als niet wenselijk gezien op de beschouwde locatie. 
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Daarnaast is het een principiele keuze van de ondernemer geen afvalstromen te willen 
accepteren binnen de inrichting. Ook spelen hier zaken als mogelijk veterinair risico een rol in 
de afweging. 

Het schrappen door de overheid van de belangrijkste economische pijler onder co-vergisting de 
zogenoemde MEP (subsidie voor de opgewekte groene stroom) is een rendabele exploitatie 
van de vergistinginstallatie hoogst onzeker geworden. Dit geeft een enorm bedrijfsrisico met aile 
mogelijke gevolgen van dien. Denk daarbij aan de gevolgen van een mogelijk faillissement (wat 
gebeurt er met installatie). Dit is geen wenselijke ontwikkeling. Op dit moment is geen zicht op 
de komst van een alternatief voor de afgeschafte MEP-subsidie. Het risico om een agrarische 
co-vergisting te starten zonder MEP of vervangend instrument daarvoor, wordt te groot geacht. 

De vestiging van de co-vergistinginstallatie zou een aanzienlijke ruimte in beslag nemen. 
Gerekend moet worden met ca. 5.000 m2 extra bouwoppervlak voor de beschouwde 
onderneming. Daarbij moet rekening gehouden worden met het feit dat mestopslag onder de 
dierenverblijven niet gebruikt kan worden als opslag van de uitgegiste mest. Kortom er moeten 
aanzienlijk extra opslagen gecreeerd worden om de mest gedurende langere perioden op te 
slaan. Daarnaast zijn de grote oppervlakten nodig voor de installatie en de opslagen voor co
producten. Het geheel krijgt een uitstraling met een industrieel karakter. 

Ten slotte komt bij de toepassing en exploitatie van een dergelijke technische installatie de 
nodige specialistische technische kennis en gevoel bij kijken. Dit moet zeer zeker aansluiten bij 
de affiniteit van de ondernemer met betrekking tot techniek om het geheel goed te exploiteren. 
De initiatiefnemer geeft hieraan geen voorkeur. De intensieve varkenshouderij is de core 
business die aile aandacht opeist. 

6.3.7 Dierwelzijn 
In het MMA worden de dieren volgens de nieuwste welzijnseisen (welzijnswet) gehuisvest. In 
het MMA kunnen de dieren niet ruimer worden gehuisvest Lv.m. de grootte van het bouwblok. 
Wanneer de stallen ruimer worden opgezet, zal de totale bebouwing de oppervlakte van het 
bouwblok overschrijden. 
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7 Bestaande toestand van het milieu 

7.1 Inleiding 
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In dit hoofdstuk zullen voor de voorgenomen activiteit en het meest milieuvriendelijke alternatief 
de gevolgen voor het milieu bekeken worden. Wat zijn de gevolgen voor het milieu ten opzichte 
van de huidige situatie, de referentiesituatie? 

Op de volgende aspecten zal in dit hoofdstuk nader worden ingegaan: 
0 Ammoniak 
0 Geur 
0 Stof 
0 Bodem en water 
0 Geluid 
0 Energie 
0 Verkeer 
0 Veiligheid 
0 Landschap, natuur en cultuurhistorie 

7.2 Ammoniak 

De achtergronddepositie van het gebied waarin de locatie Eendenpoel 15 is gelegen bedraagt 
ca. 2.500 mol/ha/jaar. 
In voorgaande hoofdstukken en de, in de bijlage, opgenomen quickscan Natuuronderzoek is 
reeds aangegeven waar de kwetsbare gebieden in de directe omgeving van het bedrijf zijn 
gelegen. Tevens is de ammoniakemissie van het bedrijf en de daarbij behorende depositie 
vermeld. Van nieuwe natuur, die nog aangelegd moet worden, is geen sprake in de omgeving 
van het bedrijf. 

Directe ammoniakschade 
Binnen 25 of 50 meter van de inrichting bevinden zich geen gewassen/planten die 
ammoniakgevoelig zijn. Daardoor is er geen sprake van directe ammoniakschade (zie ook 
natuurtoets in de bijlagen). 

7.3 Geur 

In voorgaande hoofdstukken is reeds aangegeven wat de bestaande toestand op het bedrijf is. 
Onder de Wgv is er zowel in de referentiesituatie, als in de aangevraagde situatie en MMA geen 
overschrijding van de weUelijke normen (zie bijlage). 

7.4 Fijnstof (PM10) 

De emissie van fijn stof in de referentiesituatie is hoger dan de emissie in de voorgenomen 
activiteit. Zoals eerder beschreven, is er geen sprake van overschrijding van de wettelijk 
toegestane normen in de referentiesituatie (zie bijlage). 

'. .... I I 38 



'~ : . ' ' ,.'1' " !'" ~ Ij ;-\ -..: :;. , ' : " .: ~ II " I} "-

:; : .; , .. ,:: ,::1 \:; ~ ..: : ; ' : ~" I ; : 

Exlan o r1Sultants 
AiJ~js~urS IIt.AoriDUsinen 

7.5 Sodem 

De locatie ligt temidden van velden en bossen. Mierlo is groen in vele varieteiten: akkers, 
beken, dekzandvlakten en -ruggen. De locatie bevindt zich op een van deze dekzandvlakten. 
Het buitengebied van gemeente Geldrop-Mierlo kent verschillende landschappen en een 
gevarieerd landgebruik. In het algemeen zijn de lage, vochtige zandgebieden in gebruik als 
weiland, de middelhoge zandgronden als bouwland en de hoge zandgronden als weiland of 
bos. De stuifzandgebieden liggen doorgaans op grote dekzandgordels. Het ontstaan van 
stuifzanden is het gevolg van menselijke activiteiten, zoals het steken van heideplaggen. In de 
stuifzandgebieden komen veel vennen voor; in veel gevallen zijn het resten van oude geulen, 
die door de dekzand- en stuifzandvorming werden afgesloten. 

7.6 Water 

Bedrijfsafvalwater bestaat uit reinigingswater van de stallen en afvalwater van de spoelplaats 
voor vrachtwagens. AI dit bedrijfsafvalwater wordt opgeslagen in putten/drijfmestputten en 
tegelijk met de drijfmest afgevoerd. Jaarlijks wordt er circa 125 m3 afval-/reinigingswater 
afgevoerd. Het waterverbruik in de vigerende situatie is circa 4.500 m3/jaar. Via de bijproducten 
wordt meer dan 70% van het water via de bijproducten aangevoerd. Waterverbruik wordt 
beperkt door een zeer doelmatig en zuinig gebruik ervan. Door het relatief beperkt aantal m3 dat 
per jaar gebruikt wordt, vindt er geen enkel nadelig effect plaats. Bovendien is de 
drinkvoorziening zodanig uitgevoerd dat er minimaal gemorst kan worden. De verplichte 
drinkwatervoorziening is boven de trog geplaatst. 

In de vigerende situatie is er geen sprake van verontreiniging van grondwater. Uitspoeling naar 
en verontreiniging van het grondwater wordt voorkomen door het toepassen van 
bodembeschermende maatregelen (erfverharding beton) en opvang van bedrijfsafvalwater. 
AI het afvalwater van de spuitplaats, hygienesluis en het afvalwater dat ontstaat bij het reinigen 
van de afdelingen wordt in de drijfmestkelders opgeslagen en met de mest mee afgevoerd, 
Het hemelwater infiltreert in de vigerende situatie gelijdelijk via de erfverharding en 
naastgelegen greppel in de bodem. Het hemelwater dat wordt afgevoerd, vormt geen risico voor 
zowel de volksgezondheid als voor collega veehouders in verband met het eventueel 
overbrengen van dierziekten. De meeste bekende dierziekten kunnen niet worden overgebracht 
via het oppervlaktewater. Daarnaast verdwijnt al het bedrijfsafvalwater in de mestkelder waar 
het biologisch wordt afgebroken en dus nooit het oppervlaktewater kan vervuilen. 
Doordat het hemelwater dat wordt ge'lnfiltreerd geen schadelijke stoffen bevat, heeft dit ook 
geen negatieve invloed op de kwaliteit van het grondwater. 

7.7 Energie 

Zie informatie onder vorige paragraaf energie (hoofdstuk 6). 

7.8 Geluid 

De locatie aan de Eendenpoel 15 is ge/egen in een rustig buitengebied, aan het einde van een 
doodlopende straat. Er bevinden zich geen doorgaande wegen of veel geluidproducerende 
bedrijven in de directe omgeving. 
Het aspect verstoring richt zich op de uitstraling van verstorende effecten die de rust van het 
gebied aantasten. De geluidsproductie in de vigerende situatie is in hoofdzaak afkomstig van 
volgende bronnen: 
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De hinder voor de omgeving is beperkt vanwege de redelijk grote afstand tot de omliggende 
woningen. Tevens wordt de geluidshinder zoveel mogelijk beperkt door transportbewegingen 
zoveel mogelijk in de dagperiode (7:00 uur-19:00 uur) te laten plaatsvinden. 

7.9 Verkeer 

De Eendenpoel is in hoofdzaak bestemd voor het plaatselijke verkeer. Ontsluiting naar de N270 
vindt plaats via de Brandevoorste Dreef. Het betreft niet al te brede, in goede staat verkerende 
geasfalteerde wegen. 
Transport is noodzakelijk voor de aan- en afvoer van dieren, voeders, mest en brandstof. Dit 
transport, welke betrekking heeft op de inrichting, zorgt voer indirecte hinder bij de woningen 
aan de Eendenpoel 14 en 16. 

7.10 Externe veiligheid 

De bedrijfsactiviteiten in de huidige situatie betreft een varkenshouderij, waar geen gevaarlijke 
stoffen gebruikt worden en waar geen gevaarlijke activiteiten plaatsvinden. 
De producten voor de voedering van de dieren leveren geen enkel risico op omdat deze geen 
gevaarlijke componenten bevatten. Aile voeders die gebruikt worden voldoen aan de 
kwaliteitsstandaard GMP-HACCP gesteld en gecontraleerd door het Productschap Diervoeders. 
Ook de technologie die gebruikt wordt bij de voerinstallaties en het mechanische 
ventilatiesysteem levert hier geen risico op. 
Een bedrijf als het onderhavige bestaat uit activiteiten hoofdzakelijk binnen de gebouwen 

7.11 Landschap, natuur en Cultuurhistorie 

Een uitgebreide beschrijving van landschap en cultuurhistorie m.b.t. Eendenpoel 15 is 
weergegeven in de duurzaamheidstoets, te vinden in de bijlage. Hier worden onder andere 
onderwerpen besproken als graene- en agrarische hoofdstructuur en onderwerpen van 
natuurlijke-, landschappelijke-, cultuurhistorische-, water- en bodemhuishoudkundige of 
milieuhygienische aard. Uit de beoordeling komt naar voren dat er voor wat betreft de 
ecologische en landschappelijke gebieden rand de locatie Eendenpoel 15 geen tot weinig 
bijzondere omstC;3ndigheden zijn. Uit dit onderzoek blijkt dat in het plangebied geen tot weinig 
belangrijke natuurwaarden aanwezig zijn. Wat betreft overige waarden, leveren nagenoeg aile 
punten op o.a. milieuhygienisch-, cultuur- en landschappelijk gebied geen problemen op. Wei is 
er sprake van een middelhoge indicatieve archeologische waarde. 

Tevens is voor de locatie aan de Eendenpoel 15 te Mierlo een onderzoek uitgevoerd naar de 
aanwezig natuurwaarden in het gebied. Dit onderzoek is opgenomen in de bijlagen. Uit dit 
onderzoek blijkt dat in het plangebied geen belangrijke natuurwaarden aanwezig zijn. Ook blijkt 
dat het in gebruik nemen van het plangebied als locatie voor uitbreiding van de inrichting geen 
nadelige gevolgen zal hebben op de aanwezige natuurwaarden. In het plangebied zijn weinig 
struiken en planten aanwezig. De werkzaamheden brengen het voortbestaan van strikt 
beschermde soorten niet in gevaar. 
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Voer het merendeel van de aanwezige of te verwachten beschermde soorten zijn de effecten 
gering. Voor zoogdieren, amfibieen, vissen, insecten en planten zijn geen wezenlijke negatieve 
effecten te verwachten. 

Er zijn geen significante negatieve effecten door de voorgenomen ontwikkeling aan de 
Eendenpoel 15 te verwachten op de soorten en typen van het richtlijngebied Strabrechtse Heide 
en Beuven. Het plangebied heeH een niet zodanige status dat aanvullend veldonderzoek 
noodzakelijk is. Degeplande activiteiten zullen niet leiden tot in de Flora- en faunawet (Ffw) 
genoemde verboden gedragingen. Hierdoor hoeft geen ontheffing op grond van artikel 75 Ffw te 
worden aangevraagd. 
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In dit hoofdstuk worden de gevolgen voor het milieu beschreven door zowel het opgezette plan 
als het meest milieuvriendelijke alternatief. Uitgangspunt is daarbij de referentiesituatie uit het 
voorgaande hoofdstuk. De volgende beschreven milieugevolgen zijn onomkeerbaar wanneer 
onderliggende bouwvergunningen zijn verleend. Vanaf dit punt treedt de milieuvergunning in 
werking. 

8.1 Ammoniak 

De ammoniakemissie van het bedrijf leidt tot een bepaalde depositie daarvan op de, in de 
nabijheid gelegen, kwetsbare gebieden. In onderstaande tabel wordt voor zowel de 
referentiesituatie als voor de voorgenomen activiteit en voor het MMA de ammoniakernissie en 
de daarblj behorende depositie op de kwetsbare gebieden naast elkaar gezet. 

• Tabel6 Oepositie onderzoekslocatle op kwetsbaar A gebied (referentie situatie I voorgenomen activiteit I MMA) 

Emissie NH3 bedrijfsniveau 
A gebied Sang/Goorkens 
N.B gebied Beuven 
Habitatrichtlijngebied Strabrechtse heide 

Referentie I 

situatle 
3.537,5 
39,81 
0,88 
1,90 

Voorgenomen 
activiteit 
3.537,4 
35,50 
0,87 
1,89 

MMA 

2.645,9 
27,08 
0,66 
1,42 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het MMA in vergeJijking met de referentiesituatie en de 
voorgenomen activiteit, voor wat betreft het aspect ammoniak, de daarbij behorende depositie 
als beste uit de bus kornt. Voor wat betreft toetsing aan de IPPC-Richtlijn, voldoen zowel de 
voorgenornen activiteit als het MMA aan de BBT (Best Beschikbare Techniek). 

8.2 Geur volgens Wgv 

In de voorgaande hoofdstukken is reeds aangegeven dat onder de nieuwe geurwetgeving 
(Wgv) zowel de huidige vergunning als de voorgenornen activiteit geen probleem opleveren. 

Doordat het aantal dieren op het bedrijf fors gaat toenemen in het opgezette plan, neemt de 
geuremissie ook toe. 
Momenteel heeft de gemeente Geldrop-Mierlo geen voorbereidingsbesluit genomen in het 
kader van de Wgv om te komen tot een gemeentelijke verordening waarin eventueel dE 
geurbelastingsnormen aangepast gaan worden. Vooralsnog wordt in dit MER uitgegaan van d 
normen zoals vermeld in de Wgv, te weten 14 voor het buitengebied en 3,0 voor de bebouwc 
kom. 

De dichtstbijzijnde bebouwde kom is de kom van Helmond, deze ligt op een afstand van ci 
600 meter. De bebouwde kom ligt ten noordwesten t.o.v. de locatie Eendenpoel 15. 
geurbelasting van de voorgenomen activiteit op de dichtstbijzijnde woning van deze beboU' 
kom is circa 2,89. Oat levert op dit moment geen probleem op. 

In onderstaande tabel is de geurbelasting op de twee geurgevoelige objecten in de n: 
omgeving van Eendenpoel 15 (te weten Eendenpoel 7 en Hogtsedijk 10) en de dichtstbij' 
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woning van de bebouwde korn van Helmond, weergegeven. De geurbelasting is weergegeven 
voor zowel de referentiesituatie, de voorgenornen activiteit als voor het MMA. Zie tevens bijlage 
voor details. 

• Tabel 7 Geurbelasting in Ouels op geurgevoelige objecten omgeving onderzoekslocatie 

Eendenpoel7 
Hogtsedijk 10 
8ebouwde korn Helmond 

Referentie 
situatle 

3,28 
5,53 
1,99 

Voorgenomen 
activitelt 

4,74 
8,88 
2,89 

MMA 

2,05 
3,69 
1,21 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat bij de voorgenomen activitelt en bij het MMA voldaan kan 
worden aan de wettelijke norm van 14 OUe/s buiten de bebouwde kom en 3 OUe/s binnen de 
bebouwde korn. In aile gevallen wordt de geuremissie niet overschreden (zie ook bijlage) 
waardoor geen nadelige gevolgen zullen ontstaan op de omliggende orngeving. 

Aan de hand van het verspreidingmodel V-Stacks gebied is de te verwachten geurhinder op 
geurgevoelige objecten bepaald a.d.h.v. curnulatie door omliggende veehouderijbedrijven. 
Hierbij is uitgegaari van de achtergrondbelasting en de voorgrondbelastihg in het gebled. De 
voorgrondbelasting is bepalend voor de hinder indien de voorgrondbelasting tenminste de helft 
bedraagt van de achtergrondbelasting. Uit de berekening van V-Stacks gebied blijkt dat de 
achtergrondbelasting op de gevoelige locatie Hogtsedijk 10 circa 17,32 OUlrn3 bedraagt (zie 
bijlage). Kijkend naar de voorgrondbelasting in de voorgenornen activiteit van 8,88 OU/rn3 (zie 
bijlage: berekening V-Stacks vergunning), bedraagt deze meer dan de helft van de 
achtergrondbelasting (17,32/2 = 8,65). De voorgrondbelasting is hier dus maatgevend. 
Kijkend naar de bebouwde kom van Helmond, is hier de achtergrondbelasting maatgevend. De 
achtergrondbelastlng op de bebouwde kom bedraagt 7,56 OU/rn3 . 

Ook heeft het toepassen van verschillende soorten voer invloed op de geuruitstoot. Het gebruik 
van bijproducten als tarwezetmeel en aardappelstoomschillen levert minder geuruitstoot op dan 
droogvoer. Tevens zorgt de opslag van voer in silo's voor minder geuruitstoot dan opslag van 
voer in bunkers. Sinnen de inrichting wordt voor de voeropslag geen gebruik gemaakt van 
bunkers. 

8.3 Fijnstof (PM10) 

Omdat zowel bij de voorgenomen activiteit als bij het MMA voornarnelijk luchtwassers worden 
toegepast, is de emissie van fijnstof bij beide gevallen lager dan die van de referentiesituatie 
(zie bijlage). De gevolgen voor het milieu zijn dan ook positief. 

De grenswaarde van 40 IJg/m3 als jaargerniddelde wordt zowel in de vlgerende, als In de 
v?orgeno.rnen situatie niet overschreden. De grenswaarde van 50 IJg/m3 als 24-uursgerniddelde 
die per Jaar 35 keer mag worden overschreden wordt eveneens in beide situaties niet 
")ver~c~reden. Oit geeft aan dat in het gebied, waarin de inrichting is gevestigd, de 
llmlssleconcentratie van fijnstof niet zodanig wordt verhoogd dat er een overschrijding 
'aatsvindt van relevante grenswaarden; 
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Kijkend naar de resultaten komend uit deze immissietoets, kan geconcludeerd worden dat een 
vergunning op basis van deze gegevens kan worden verleend. De inrichting voldoet aan het 
Besluit Luchtkwaliteit 2005. 

8.4 Bodem 

Ten opzichte van de huidige situatie, neemt het bouwblok in de nieuwe representatieve situatie 
toe in grootte. Hierbij ontstaat er eveneens een toename in verhard oppervlak op de locatie. Om 
de nieuwe plannen te realiseren, wordt bestaande bouw gerenoveerd en vindt er daarnaast 
nieuwbouw plaats. 
De te bouwen stallen zullen voldoen aan de bouwkundige eisen die voor dit soort constructies 
gelden. De mestopslag onder en bij de stallen zal voldoen aan de Bouwtechnische Richtlijn 
Mestbassins en de Handleiding Bouwtechnische Richtlijn Mestbassins om er voor te zorgen dat 
de mest niet ter plaatse van de stal in de bodem kan komen. Tevens worden de voorschriften in 
de milieuvergunning en de Wet Bodembescherming toegepast op de benodigde voorzieningen 
voor het plaatsen van zuur- en spuiwateropslag en uitvoering van de spuitplaats voor 
vrachtwagens. 

8.5 Water 

In de gemeente Geldrop-Mierlo bestaat het oppervlaktewatersysteem uit het bekenstelsel van 
de Goorloop en de Aa en het gegraven afvoerstelsel (Zuid-Willemsvaart, watergangen en 
sloten). Daarnaast omvat het oppervlaktewatersysteem enkele vennen en plassen. 
De locatie, en het merendeel van het grondgebied van de gemeente Geldrop-Mierlo, wordt als 
intermediair gebied aangeduid. Dit betekent dat in deze gebieden afwisselend kwel- en infiltratie 
plaatsvindt. De diepe kwel wordt veroorzaakt door de druk van het water (de zogenaamde 
stijghoogte) in het eerste watervoerende pakket. Door de aanwezigheid van de deklaag worden 
de effecten van de druk afgezwakt. De grootste kweldruk onder de deklaag manifesteert zich in 
het beekdalen van de Goorloop en de Aa. 

In de directe omgeving van de locatie is oppervlaktewater aanwezig in (zak}sloten. Het 
oppervlaktewater in o.a. de Goorloop is op grotere afstand van de locatie gelegen, namelijk 975 
meter. In de nabije omgeving van de inrichting is geen boringvrije zone en/of waterwingebied 
(openbare drinkwatervoorziening) gelegen. Overigens maakt de locatie geen deel uit van 
grondwaterbeschermingsgebieden of de 100- en/of 25-jaars beschermingszone rondom deze 
grondwaterbeschermingsgebieden (zie bijlage). 

Vanuit de inrichting wordt geen grondwater onttrokken. De inrichting maakt 100% gebruik van 
leidingwater ten behoeve van o.a. drinkwater voor de dieren en reinigen van stallen. 
Jaarlijks zal er circa 750 m3 afval-/reinigingswater afgevoerd worden. Naast een toename van 
reinigingswater (nieuwbouw), zal er tevens een toename van drinkwatergebruik zijn doordat er 
meer dieren zullen worden gehouden. Het waterverbruik in de aangevraagde situatie wordt 
geschat op circa 6.500 m3/jaar. Via de bijproducten wordt meer dan 70% van het water via de 
bijproducten aangevoerd. Daarnaast wordt er uitgegaan van een waterverbruik van ± 60 
liter/varken/jaar ten behoeve van de luchtwasser. 

Er wordt, behoudens hemelwater, geen water geloosd op het oppervlaktewater. De hoeveelheid 
hemelwater varieert per jaar, met een gemiddelde van ± 0,8 m3 per m2 verhard oppervlak. 
AI het afvalwater van de spuitplaats, hygienesluis en het afvalwater dat ontstaat bij het reinigen 
van de afdelingen wordt in de drijfmestkelders opgeslagen en met de mest mee afgevoerd, 
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volgens de meststoffenwet. De hoeveelheid spuiwater van de luchtwassers bedraagt op 
jaarbasis circa 280 m3. Dit wordt opgeslagen in een daarvoor bestemde tank en middels een 
contract met derden afgevoerd als meststof of afvalstof. 

8.5.1 Waterbeheer 
De oppervlakte van de reeds bestaande bebouwing inclusief erfverharding bedraagt nu circa 
7.800 m2. In de huidige situatie zal het hemelwater dat op het terrein terechtkomt grotendeels 
infiltreren en afstromen richting de naast gelegen sloot. 

Door realisatie van de nieuwe stallen zal de oppervlakte worden ve rg root met 8.552 m2 

staloppervlakte en 3.000 m2 erfverharding. De t()tale hoeveelheid bebouwing/verharding aan de 
Eendenpoel 15 wordt hierdoor 19.352 m2 (zie onderstaande tabel). 

• Tabel 8 verharde oppervlaktes 

Oppervlaktes 

daken 
terrein verharding 
onverhard terrein 

Totaal 

Huidig m2 

6.300 
1.500 

o 
7.800 m2 

Toekomstig m2 

14.852 
4.500 

o 
19.352 

Bij de bergingsopgaven wordt gerekend met het verharde, dan wei potentieel te verharden 
gebied. De initiatiefnemer wil zijn stallen uitbreiden van 6.300 m2 naar 14.852 m2, en wil 
daarnaast 3.000 m2 extra erfverharding aanleggen. Er komt dus (19.352 - 7.800) 11.552 m2 

potentieel verhard/bebouwd oppervlak bij. 
In dit geval (T=10) dient er 40 mm berging per m2 gerealiseerd te worden. Er wordt tevens voor 
een lozing van het nieuwe verharde oppervlak 1 I/s/ha gehanteerd. 
Er wordt een nieuwe waterbuffer binnen de inrichting gelegd, in de vorm van een bergingssloot. 
Het hemelwater van de verharde oppervlakten (daken en erfverharding) wordt afgevoerd via 
een hemelwaterrioolsysteem dat uitkomt in verschillende ondergrondse kolken. Deze kolken 
verzamelen het water en voeren het af naar de waterbuffer. Via deze waterbuffer infiltreert het 
hemelwater in de bodem. 

8.5.2 Bergingscapaciteit 
De totale berging wordt berekend aan de hand van gegevens verkregen van Waterschap Aa en 
Maas en de wateratlas van provincie Noord-Brabant, waarbij de dynamische lozing 1 It.lsec/ha 
of we I 0,36 mm/uur is. 
Er wordt gerekend met een dynamische buffer van 40 mm. In totaal wordt er 40 mm berging 
gecreeerd op 11.552 m2

. De totale inhoud van de buffer bedraagt 0,040*11.552 m2 = 462 m3
. 

In onderstaande situatie is een dwarsprofielschets van de bergingssloot weergegeven. 
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De gemiddelde waarde voor de hoogste jaarlijkse grondwaterstand (GHG) is hier 60-80 (em
my) en de laagste jaarlijkse grondwaterstand is >140 (em-mv). Voor het berekenen van de 
bergingscapaciteit. van de buffer, moet rekening worden gehouden met deze hoogte. De 
waterbuffer heeft een diepte van 0,8 m - mY, gelijk aan het GHG-niveau. 
De waakhoogte (= 10 cm) blijft in principe onbruikbaar als buffer. Dit betekent dat er per saldo 
(80 - 10) 70 cm slootdiepte overblijft als buffer. Er is sprake van een taludhelling van 45° en een 
slootbreedte van 2,5 m (oorspronkelijke breedte). Op waakhoogteniveau van 10 cm - mv is de 
slootbreedte 4,50 m (2,5 m oorspronkelijke breedte en 2 * 100 cm aan weerszijden). Het 
oppervlak van de doorsnede beschikbaar als buffer bedraagt (0,7 * 4,5(rechte stuk)) - (0,7 * 1 
(talud aan weerszijden)) = 2,45 m2

• 

De totale lengte van de buffer bedraagt dus 462 m3 
/ 2,45 m2 = 188,5 m. 

Ais infiltratievoorziening wordt deze nieuwe waterbuffer binnen de inrichting gerealiseerd. De 
precieze locatie van de waterbuffer is nog niet bepaald. Het hemelwater van de verharde 
oppervlakten (daken en erfverharding) wordt hierin afgevoerd. In deze waterberging wordt het 
water verzameld, waarna het vervolgens infiltreert. 

8.5.3 Gevo/gen waterhuishouding 
De waarborging dat bij extreme neerslag de hoeveelheid water ook daadwerkelijk kan worden 
afgevoerd is aanwezig. De nieuwe buffersloot heeft voldoende capaciteit. 

De wateroverlast wordt zoveel mogelijk beperkt om via de buffersloot het hemelwater af te 
voeren. Het oppervlaktewater wordt hierdoor door de grond opgenomen, waardoor eventuele 
wateroverlast beperkt blijft. 
Het oppervlaktewater wat nu via het uitwateringskanaal wordt afgevoerd, vormt geen risico voor 
zowel de volksgezondheid als voor collega veehouders in verband met het eventueel 
overbrengen van dierziekten. De meeste bekende dierziekten kunnen niet worden overgebracht 
via het oppervlaktewater. AI het bedrijfsafvalwater verdwijnt in de mestkelders waar het 
biologisch wordt afgebroken en daarna verantwoord wordt uitgereden op het land en dus nooit 
het oppervlaktewater kan vervuilen. 

Het uitbreiden van dit bedrijf heeft tevens geen consequenties voor een eventuele bodemdaling. 
Bij berging in de buffersloot is geen sprake van invloed op het grondwater omdat er geen 
structurele peilverhoging ontstaat. 

., 46 



'/ :1" ::': ;.:,!:I )I ,\i ,:ll,l •. 1ijr-,,:: ::>.!i": I' j -: ' " • ', ' 

f: '.::" :~ ! -';: 1~ ' ,"jal ! '5 :.',' i ,li ::·(1 .' 
Exlan oYlsuftants 

Adv;~eCJr! lif Aorlbusiness 

Het oppervlaktewater wat wordt geloosd, heeft geen verontreinigingen zoals meststoffen en 
dergelijke, en levert daardoor geen negatieve bijdrage aan het oppervlakte water. Doordat het 
oppervlaktewater wat wordt geloosd geen schadelijke stoffen bevat heeft dit ook geen negatieve 
invloed op de kwaliteit van het grondwater. Uitspoeling naar en verontreiniging van het 
grondwater wordt voorkomen door het toepassen van bodembeschermende maatregelen 
(erfverharding beton) en opvang van (spui)water en afvalwater. 

Het heeft de voorkeur van het Waterschap om geen gebruik te maken van uitlogende 
materialen als zink, koper, lood en zacht pvc. De initiatiefnemer is niet van plan om deze 
materialen te gebruiken voor de nieuwe bebouwing. 

Doordat er geen grondwater aan de bodem wordt onttrokken heeft de exploitatie van dit bedrijf 
ook geen invloed op de verdroging. In de bodem aan de Eendenpoel komt matig kwel v~~r. 
Aangezien de kwel niet sterk is ontwikkeld, zal infiltratie van hemelwater naar de bodem niet 
voor problemen zorgen. 
De inrichting is op een afstand van 504 meter gelegen van de natte natuurparel Sang en 
Goorkens. Door bovengenoemde criteria en door het realiseren van de waterbuffer, worden op 
dit gebied geen negatieve effecten verwacht. 

8.6 Energie 

In deze inrichting worden zowel luchtwassers toegepast met een hoog rendement alsmede de 
zogenaamde combiwassers. Deze systemen veroorzaken een hogere weerstand in het 
luchtkanaal en door deze toename van de tegendruk neemt het energieverbruik toe. Daarnaast 
veroorzaakt het rondpompen van het zuur ook een hoger energieverbruik, waardoor het 
energieverbruik van de voorgenomen activiteit zal stijgen. Echter doordat zoveel mogelijk dieren 
op een luchtwasser zullen worden aangesloten, wordt het energieverbruik lager omdat per 
varkensplaats de luchtwassers veel efficienter kunnen worden uitgevoerd. Een centraal 
luchtkanaal levert energiebesparing op door een efficienter energieverbruik van de ventilatoren 
en het toepassen van frequentieregelaars. 
Daarnaast worden de nieuwe stallen optimaal ge'isoleerd, om het energieverbruik zo laag 
mogelijk te houden. 

8.7 Geluid 

Een akoestisch onderzoek is uitgevoerd voor de voorgenomen activiteit aan de Eendenpoel 15 
te Mierlo. In het onderzoek zijn standaard dB(A) normen opgenomen voor respectievelijk de 
dag-, avond- en' nachtperiode. Het akoestisch onderzoek is opgenomen in de bijlagen. Uit het 
akoestisch onderzoek kan de volgende conclusie worden getrokken: 

o Het langtijdgemiddelde geluidniveau voldoet op de berekeningspunten aan de 
toetsingswaarden. Ter plaatse van het meest gevoelige berekeningspunt Eendenpoel 16 
bedraagt het langtijdgemiddelde geluidsniveau in de dagperiode resp. ten hoogste 36,0 
dB(A) op 1,5 meter hoogte en 39,1 dB(A) op 5 meter hoogte. Hiermee wordt de 
toetsingswaarde van 40 dB(A) niet overschreden. Tevens worden de toetsingswaarden in 
de avond- en nachtperiode van 35 dB(A) en 30 dB(A) niet overschreden. 

o Het maximale geluidsdrukniveau ter plaatse van de Eendenpoel 16 voldoet aan de 
grenswaarde van 50 dB(A) etmaal. Ter plaatse van de rekenpunten bedraagt het maximale 
geluidsniveau ten hoogste 67,9 dB(A); 
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o Het hoogst equivalente geluidsniveau bij omliggende woningen ten gevolge van de 
verkeersaantrekkende werking van de inrichting treedt op bij Eendenpoel 14 en 16 en 
bedraagt ten hoogste 41,5 d8(A) en voldoet hiermee aan de voorkeursgrenswaarde van 50 
d8(A); 

Daarnaast worden er in de voorgenomen activiteit aan de Eendenpoel 15 extra geluidsbronnen 
ge'introduceerd aan de buitenzijde van de stallen. Echter ontstaat er door het gebruik van 
wasserpakketten t.b.v. de luchtwassers een grotere demping van geluid, dan bij het gebruik van 
regulieren ventilatoren. Ook vindt er minder bedrijvigheid in en rondom de inrichting plaats door 
het afvallen van de vleesvarkenstak. 

Kijkend naar de resultaten komend uit dit onderzoek, kan geconcludeerd worden dat een 
vergunning op basis van deze gegevens kan worden verleend. De inrichting voldoet aan de, in 
dit onderzoek, gestelde geluidsvoorschriften. 

8.8 Verkeer 

Hoewel het aantal dieren in de nieuwe situatie fors toeneemt ten opzichte van de 
referentiesituatie, neemt het aantal transportbewegingen niet even redig toe. Het aantal 
transportbewegingen (o.a. voor mest en droogvoer) van en naar de locatie nemen toe, maar zal 
beperkt zijn omdat de vrachten per keer groter worden. Voor de nieuwe representatieve situatie, 
zie akoestisch rapport. 

De verharde weg Eendenpoel is doodlopend en aan deze weg is slechts sprake van een 
beperkt aantal woningen. 

8.9 Externe veiligheid 

Aan de toe te passen stalsystemen is geen risico verbonden van het kunnen optreden van 
calamiteiten. Er wordt op het bedrijf, m.u.v. zuur, geen toxische stoffen toegepast of 
geproduceerd. Zwavelzuur wordt gebruikt t.b.v. de chemische luchtwassers. Maar als de in de 
voorschriften van de milieuvergunning op te nemen maatregelen in acht worden genomen, is er 
geen gevaar te duchten. Het spuiwater van de luchtwassystemen wordt opgeslagen in speciaal 
hiervoor bestemde opslagtanks. Deze tanks zijn bestand tegen de invloed van het spuiwater. 
De spuiwateropslag heeft voldoende inhoud om al het spuiwater op te vangen en te bergen. Het 
spuiwater wordt middels een contract met derden (Uniqfill) afgevoerd als meststof/afvalstof, 
afhankelijk van wei of geen bemonstering. 
Het zuur t.b.v.het luchtwassysteem wordt opgevangen in een multibox (zie bijlage voor 
productinformatie ). 

De te gebruiken producten voor de voedering van de dieren leveren geen enkel risico op omdat 
deze geen gevaarlijke componenten bevatten. Aile voeders die gebruikt worden voldoen aan de 
kwaliteitsstandaard GMP-HACCP gesteld en gecontroleerd door het Productschap Diervoeders. 
Ook de technologie die gebruikt wordt bij de voerinstallaties en het mechanische 
ventilatiesysteem levert hier geen risico op. 
Een bedrijf als het onderhavige bestaat uit activiteiten hoofdzakelijk binnen de gebouwen 
uitgevoerd worden. De activiteiten die binnen het varkensbedrijf plaatsvinden hebben bij een 
normale bedrijfsvoering geen extra risico van ongevallen als gevolg. 
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Calamiteiten met betrekking tot de opslag van de mest worden beperkt door voorschriften die 
zullen worden opgenomen in de Wm-vergunning ten aanzien van de mestkelder, de vloeren en 
de opslag. 
Op het bedrijf worden tevens brandwerende maatregelen getroffen middels het toepassen van 
brandvertragende voorzieningen en het plaatsen van brandslanghaspels en poederblussers. 
Tevens zijn er vluchtwegen aanwezig in verband met het mogelijk uitbreken van brand. Bij de 
bouwaanvraag zal, indien gewenst, een vuurlastberekening worden toegevoegd. 

Veewetziekten 
Binnen Nederland hebben concentratiegebieden een gratere kans op een uitbraak van 
veewetziekten zoals Klassieke Varkenspest (KVP) dan de niet-concentratiegebieden. 
Binnen de inrichting is rekening gehouden met de risico's voor een uitbraak van veewetziekten. 
In de voorgenomen activiteit wordt een loods annex calamiteitenruimte gerealiseerd. Deze zal 
tijdens een uitbraak dienen als noodopvang voor de biggen. De calamiteitenruimte kan bij een 
vervoersverbod huisvesting bieden voor maximaal 7.000 biggen (op 0,3 m2

), voor een periode 
van 7 weken. Wanneer het vervoersverbod langer dan 7 weken zal standhouden, zal worden 
overgaan tot mobiele huisvesting in de vorm van een tent of eventueel tot het vernietigen van 
de biggen. 
Door het vasthouden van de biggen binnen de inrichting ontstaan milieueffecten, zoals het 
toenemen van mest binnen de inrichting en als vervolg een toename in ammoniakemissie. 

8.10 Landschap en Natuur 

De bestaande vleesvarkensstallen vervallen en worden gerenoveerd tot huisvesting voor 
zeugen. Deze stallen zullen geheel integreren in de nieuwe plannen. Er worden vier nieuwe 
stallen en een opslagloods/calamiteitenloods gerealiseerd. 

De nieuwe stallen bieden plaats, naast de varkenafdelingen, voor diverse ruimtes als 
voerkeuken, kantoor, kantine en hygienesluis. Door de voorgenomen activiteit neemt het 
bebouwingsoppervlakte toe. 
Om de nieuwe bebouwing optimaal te integreren in het landschap, worden de stallen compact 
uitgevoerd. Daarnaast wordt een zeugenstal uitgevoerd als tweekapper. Ook met de te 
gebruiken materialen wordt rekening gehouden bij de inpassing binnen het landschap. De 
nokhoogtes van de nieuwe varkensstallen blijven beperkt tot een maximale hoogte van circa 6,4 
meter boven het maaiveld. Daarnaast wordt de inrichting voorzien van erfbeplanting, wat naast 
optimale integratie binnen het landschap, ook een positief effect heeft op de aanwezige 
natuurwaarden. 

De bouwactiviteiten die plaatsvinden, kunnen mogelijk effect hebben op de aanwezige 
natuurwaarden. Aan de hand van het natuuronderzoek zijn geen bedreigde en beschermde 
diersoorten aangetraffen die de locatie als leefgebied zouden kunnen gebruiken. 
De natuurparel gelegen nabij de inrichting wordt niet aangetast, de bebouwing blijft binnen het 
bestaande bouwblok. Overige natuurwaarden blijven ten behoeve van de activiteit intact. 
Emissies vanuit de inrichting zijn elders beschreven in dit rapport. 

8.11 Mitigerende en compenserende maatregelen 

In de voorgenomen activiteit worden luchtwassystemen toegepast om de ammoniakuitstoot te 
compenseren. Daarnaast zorgen deze luchtwassystemen voor mitigerende maatregelen als 
reductie van geur en fijnstof. 
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Er wordt hydrologisch neutraal gebouwd. Door het aanbrengen van een waterbuffer wordt al het 
hemelwater van de nieuw te(potentieel) verharde oppervlakte geborgen en ge'infiltreerd. 

Na realisatie van de plannen, wordt nieuwe erfbeplanting aangebracht. Dit ter compensatie van 
de verloren natuur t.b.v. nieuwbouw. 
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In dit hoofdstuk zal inzichtelijk gemaakt worden wat de kwantitatieve en/of kwalitatieve 
verschillen zijn tussen de referentiesituatie, de voorgenomen activiteit en het MMA op de 
diverse van belang zijnde aspecten. Waar mogelijk wordt met getallen gewerkt. Ais dat niet 
mogelijk is wordt een kwalificatie gegeven met de volgende tekens: 

++ zeer goed 
+ beter 
o geen effecUn.v.t. 

slechter 
zeer slecht 

Aspect 

Aantal dierplaatsen 

Ammoniak 
Emissie (kg/jaar) 
Depositie A-gebied (mol/ha/jr) 
Depositie NB-gebied Beuven 
Depositie habitatgebied Strabrechtse 
heide 

Geur 
Geuremissie (OuE/s) 
Geurbelasting Eendenpoel 7 (norm 14) 
Geurbelasting Hotsedijk 10 (norm 14) 
Geurbelasting Bebouwde Kom Helmond 
(norm 3) 
Mestopslag 
Brijvoedering en bijproducten 

Fijn stof (PM10) 

Bedrijfsemissie (jaargemiddelde uq/m3) 
(grenswaarde = 40) 
Immissieverschil in % van grenswaarde 
Achtergrondconcentratie gem. Mierlo 
Overschrijdingsdagen 24-uurgemiddelde 

Bodem en Water 
Uitspoeling/verontreiniging 
Lozingen 
Grondwateronttrekking (m3/jr) 
Grondwaterstand 

Energie 
Verbruik (kWh/jr) 
Duurzame energie 
Aardgas (m3/jr) 

referentiesituatie 

905 zeugen, 572 
vleesv., 3.024 biggen 
en 2 beren. 

3.537,5 
39,81 
0,88 
1,90 

45.936,9 
3,82 
5,53 
1,99 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

75.000 
0 

< 25.000 

voorgenomen MMA 
activiteit 

2.626 zeugen, 2.626 zeugen, 
481 opfokz., 481 opfokz., 
3.702 biggen en 3.702 biggen en 
2 beren. 2 beren. 

3.537,4 2.645,9 (++) 
35,50 27,08 
0,87 0,66 
1,89 1,42 

63.781,4 25.773,3 
4,74 2,05 
8,88 3,69 
2,89 1,21 

0 0 
0 0 

39,9 34,4 

-21,14% -35,09% 
++ ++ 
0 0 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

145.000 200.000 
0 0 

< 28.000 < 28.000 
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Geluid 
Werktijden 
Installaties 
Transportbewegingen 
Piekmomenten 
Piekniveau 

Verkeer 
8ewegingen 
Veiligheid 

Externe veiligheid 
8uiten de inrichting 

Landschap 
8ebouwing 

Natuur 
Duur van de bouwactiviteiten 
8enodigd bouwoppervlak 

Rendabiliteit investering 

Exlan onsultants 
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0 o o 
0 
0 
0 
0 o o 

0 
0 o o 

0 

0 

0 
0 

0 + 

Het toepassen van de, in de MER besproken, stalsystemen leveren zowel milieuvoor- als 
nadelen op. Deze milieuvoor- en nadelen t.o.v. de bestaande situatie worden hieronder voor de 
voorgenomen activiteit en het MMA besproken. 

M ilieuvoordelen 

o 

o 

Koe/deksysteem 
1) Energiebesparing door warmteterugwinning uit mest; 
2) Milieuvriendelijk investeren levert een fiscaal voordeel op (maatlat duurzame 

veehouderij), het koeldeksysteem komt ruim onder de drempelwaarde; 
3) Lage ammoniakuitstoot: de productie van ammoniak in de stal bedraagt 2,4 kg NH3 

kraamzeugenplaats. Ais uitgegaan wordt van een uitstoot in conventionele systemen 
van 8,3 kg ammoniak per dierplaats per jaar, dan gaat het hier om een afname van 
5,9 kg ammoniak per dierplaats per jaar. 

Chemisch /uchtwassysteem 95% 
1) Lage ammoniakuitstoot: de productie van ammoniak in de stal bedraagt 0,21 kg NH3 

zeugenplaats. Ais uitgegaan wordt van een uitstoot in conventionele systemen van 
4,2 kg ammoniak per dierplaats per jaar, dan gaat het hier om een afname van 3,99 
kg ammoniak per dierplaats per jaar; 

2) Lage geuremissie: toepassen van een chemisch luchtwassysteem geeft een 
geurreductie van circa 30%; 

3) Lage fijnstofemissie : toepassen van een chemisch luchtwassysteem geeft een 
fijnstofreductie van circa 70%; 

4) Minder geluidsbelasting: door toepassing van wasserpakket achter het 
luchtwassysteem vindt demping van het geluid plaats met circa 10 d8(A); 
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5) Milieuvriendelijk investeren levert een fiscaal voordeel op (maatlat duurzame 
veehouderij), het koeldeksysteem komt ruim onder de drempelwaarde; 

o Chemisch luchtwassysteem 70% 
1) Lage ammoniakuitstoot, de productie van ammoniak in de stal bedraagt 1,3 kg NH3 

zeugenplaats. Ais uitgegaan wordt van een uitstoot in conventionele systemen van 
4,2 kg ammoniak per dierplaats per jaar, dan gaat het hier om een afname van 2,9 kg 
ammoniak per dierplaats per jaar. 

2) Lage geuremissie: toepassen van een chemisch luchtwassysteem geeft een 
geurreductie van circa 30%; 

3) Lage fijnstofemissie: toepassen van een chemisch luchtwassysteem geeft een 
fijnstofreductie van circa 70%; 

4) Minder geluidsbelasting: door toepassing van wasserpakket achter het 
luchtwassysteem vindt demping van het geluid plaats met circa 10 d8(A); 

5) Milieuvriendelijk investeren levert een fiscaal voordeel op (maatlat duurzame 
veehouderij), het koeldeksysteem komt ruim onder de drempelwaarde; 

o Gecombineerd luchtwassysteem 85% 
1) Lage ammoniakuitstoot, de productie van ammoniak in de stal bedraagt 0,63 kg NH3 

zeugenplaats. Ais uitgegaan wordt van een uitstoot in conventionele system en van 
4,2 kg ammoniak per dierplaats per jaar, dan gaat het hier om een afname van 3,57 
kg ammoniak per dierplaats per jaar. 

2) Hoogst haalbare geurreductie: toepassen van een chemisch luchtwassysteem geeft 
een geurreductie van circa 70%; 

3) Lage fijnstofemissie: toepassen van een gecombineerd luchtwassysteem geeft een 
fijnstofreductie van circa 80%; 

4) Minder geluidsbelasting: door toepassing van wasserpakket achter het 
luchtwassysteem vindt demping van het geluid plaats met circa 10 d8(A); 

5) Milieuvriendelijk investeren levert een fiscaal voordeel op (maatlat duurzame 
veehouderij), het koeldeksysteem komt ruim onder de drempelwaarde; 

Milieunadelen 

o Koeldeksysteem 
1) Geen geur- en fijnstofreductie; 
2) Toename energieverbruik; in warme periodes (zomer) kan het systeem de warmte 

minder snel kwijt. Het kost extra energie om dit te bewerkstelligen; 

o Chemisch luchtwassysteem 70% /95% en gecombineerd luchtwassysteem 85% 
1) Toename energieverbruik; een luchtwassysteem verbruikt extra elektriciteit; 
2) Gebruik toxische stoffen; bij chemische luchtwassers is zwavelzuur nodig. Het 

spuiwater uit deze luchtwassers is vervuild met ammoniumsulfaat; 
3) Meer transport; ten behoeve van aanvoer zuur en afvoer spuiwater vinden er meer 

rijbewegingen plaats; 
4) Toename waterverbruik; ten behoeve van het luchtwassysteem is spuiwater nodig, dit 

verhoogt het waterverbruik. 
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Op dit moment is er op enkele onderdelen van de wetgeving een verandering op komst. Ook is 
niet altijd duidelijk hoe in de praktijk hiermee om te gaan. In het MER is in principe uitgegaan 
van de wetgeving zoals die op dit moment is. 

IPPCenBBT 

Er is discussie geweest over de vraag of luchtwassers/combiwassers als SST beschouwd 
kunnen worden in relatie tot de IPPC Richtlijn. Maar omdat deze systemen in de Nederlandse 
regelingen zijn opgenomen, wordt er in het MER vanuit gegaan dat ze als SST beschouwd 
kunnen worden. 

Wet geurhinder en veehouderij 

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft geen besluit genomen tot het instellen van een 
aanhoudingsbesluit als bedoeld in artikel 7 van de Wgv. De gemeente heeft nog niet 
voornemens dit te doen. Vooralsnog wordt in het MER uitgegaan van de waarde 14 veer het 
buitengebied en de waarde 3 voor de bebouwde kom. 
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De keuze voor een bepaalde activiteit op een bepaalde plaats neernt een ondernemer in eerste 
instantie om bedrijfseconornische redenen. De plannen rnoeten evenwel ook passen binnen de 
wet- en regelgeving . In het MER kornt duidelijk naar voren dat er in vergelijking met de 
referentiesituatie een zeer duidelijke verbetering optreedt. De voorgenomen activiteit is voor wat 
betreft de aspecten ammoniak en geur een combinatie van de hoogst haalbare 
reductiepercentages. Wat betreft geur wordt aan de wettelijke norm voldaan, wat betreft 
ammoniak blijft de emissie gelijk t.o. v. de vigerende situatie. 
Hoewel het MMA voor de ammoniakemissie als voor de geur- en fijnstofemissie gunstiger 
uitkomt t.o.v. de voorgenomen activiteit, wordt hier niet voor gekozen. Door de zeer lage 
ammoniakemissie komt de continu·iteit van het bedrijf in gevaar. Daarnaast is het toepassen van 
het MMA fiscaal niet haalbaar en rendabel. 

Evaluatieprogramma 

Bij het realiseren van de voorgenomen plannen dient rekening te worden gehouden met het feit 
dat op geen enkel moment meer ammoniak- en/of geuremissie mag ontstaan dan daadwerkelijk 
is vergund. Om dit te bewerkstelligen wordt gefaseerd gebouwd volgens de volgende tijdslijn: 

Fase Bouw Tijdsbestek (duur in maanden) 
1 Nieuwbouw opfokzeugen-/biggenstal 

Nieuwbouw guste- en dragende zeugenstal (1 en 2) 6 mnd 

2 Nieuwbouw kraamzeugenstal 2 mnd 

3 Interne verbouwing bestaande vleesvarkensstal 2 mnd 

4 Nieuwbouw (calamiteiten)loods 4 mnd 

Zodra aile vergunningen, bouw- en milieuvergunning, verleend zijn, zal gestart worden met de 
uitvoering van bovenstaand stappenplan. Voordat de dieren worden gehuisvest, wordt het 
bevoegd gezag uitgenodigd om te controleren of wordt voldaan aan de eisen van het 
emissiearme systeem. Dit gebeurt aan het eind van elk tijdsbestek. 
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Bijlage 3 Vergunde situatie (ammoniak/geur) 

Stal nr. Huisvestingssysteem Oiercategorie Aantal Aantal Ammoniak Geur 
dieren dier- oudor 

Houderij/ Code plaatsen kg NH3 totaal units totaal 
Hoktype per dier kg NH3 oudor 

units 

koeldeksysteem 012,12 kraamzeugen 224 224 2.4 537.6 27.9 6249.6 

2 koeldeksysteem 03,2,62,1 vleesvarkens 288 288 1.4 403.2 17.9 5155.2 ---- ----

traditioneel 03.2.11 vleesvarkens 68 68 3 204.0 23 1564.0 -------- ----

koeldeksysteem 03.2.6.1 vleesvarkens 144 144 1.2 172.8 17.9 2577.6 ---- - - ------

3 koeldeksysteem 03.2,6.1 vleesvarkens 72 1.2 86.4 17.9 1288.8 
---

4 traditioneel 013.14 gustldracht 40 40 4.2 168.0 18.7 748.0 ---- ---
_tr_a_di_ti_on_e_e_1 __ 02.5 2 ---- 5.5 11.0 ---,---18.7 37.4 beren 

5 _k_oe_l_de_k ____ 013.6.1 gustldracht 48 ----48 ---2.2 105.6 18.7 897.6 

koeldek 013.6,1 gustldracht 593 593 2.2 1304.6 18.7 11089.1 - - - --- - ----------

01.1.12.3/ gespeende 
6 _0_1_.1_.1_0 ____ 01112,3101,-b...::ig=ge_n __ _ 3024 3024 0.18 544.3 5.4 16329.6 - -------.------

Totaal Totaal 

NH3 oudor 

bedrijf: units 
3537.52 bedrijf: 45936.9 
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Ammoniakdepositie vigerende situatie 

Zwaartepunt X: 173,000 Y: 384,700 
Berekende ruwheid: 0,52 m 

Ernissie Punten: 
Volgnr. BronlO X-coord. V-coord . Hoogte Gem.geb. hoogte Oiam. 
1 Gebouw 1 173000 384663 4,0 3,5 2,8 
2 Gebouw 2 173054 384635 5,1 3,4 0,4 
3 Gebouw 3 172 999 384683 6,0 3,3 0,4 
4 Gebouw4 173019 384683 5,2 5,3 3,5 
5 Gebouw 5 172972 384667 4,8 4,6 0,4 
6 Gebouw6 172 987 384657 5,0 4,6 2,5 

Gevoelige locaties: 
Voignummer Naam X coordinaat Y coordinaat Oepositie 
1 NB-gebied Beuven 172615 379577 0,88 
2 Sang/Goorkens 173573 384575 39,81 
3 Strabrechtse heide 172 516 381 532 1,90 

Details van Emissie Punt: Gebouw 2 (74) 
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 
1 03.2.6.2.1 vleesvarkens 288 1.4 403.2 
2 03.2.1.1 vleesvarkens 68 3 204 
3 03.2.6.1 vleesvarkens 144 1.2 172.8 

Details van Ernissie Punt: Gebouw 4 (76) 
Volgnr. Code T~e Aantal Emissie Totaal 
1 01.3.14 guste- en dragende zeugen 40 4.2 168 
2 02.5 beren 3 5.5 16.5 

Details van Ernissie Punt: Gebouw 6 
Vol Code Type 
1 01 .1 .12.3 I 01 .1 .10 gespeende bi en 

Exlan ·onsultants 
AdYi~etlrr IltfAorlbuSlntHs 

Uittr. snelheid Emissie 
0,40 538 
4,00 780 
4,00 86 
4,00 185 
4,00 1 410 
2,10 544 
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Exlan onsultants 
AdY;5W,t In AQflbIJsfns« 

389100 
389'195 
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Geuremissie vigerende situatie 

Berekende ruwheid: 0,270 m 
Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 
Voig BronlD X-coord. 
nr. 

1 stal 1 kraarnzeugen 173000 
2 stal 2 vleesvarkens 173054 
3 stal 3 vlv 172 999 
4 stal 4 gustldr 173019 
5 stal 5 gustldracht 172 972 
6 stal 6 gespeende big 172 987 

Geur gevoelige locaties: 

V-coord. 

384663 
384635 
384683 
384683 
384667 
384657 

Voignummer GGLID Xcoordinaat 
7 Eendepoel 7 172 845 
8 Bebouwde korn 172 536 
9 Hogtsedijk 10 172 805 

385400 

Exlan ,onsultants 
Adv;!;IWrS- In Agribus Iness 

EP Gem .geb. EP Diam . EP Uittr. snelh . E-Aanvraag 
Hoogte hoogte 

4,0 3,5 2,8 0,40 6250 
5,1 3,4 0,4 4,00 9297 
6,0 3,3 0,4 4,00 1289 
5,2 5,3 3,5 4,00 785 
4,8 4,6 0,4 4,00 11 989 
5,0 4,6 2,5 2,10 16329 

Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 
384287 14,00 3,82 
385196 3,00 1,99 
384977 14,00 5,53 

pijnenburg VOF 06.06.334.01 hv 

385200 ~ 

385000 

y 384800 

384600 

38·UOO 

384200 +----+---- i--- -i----t------t--------! 
172500 '172700 172900 

.. 

173'100 

X 
'173300 '173500 '173700 
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Exlan onsuftants 
A.dYi~eUYl' 11r, AgribusineH 

Bijlage 4 Voorgenomen activiteit (ammoniak/geur) 

Stal nr. Huisvestingssysteem Diercategorie 

Houderijl Code 
Hoktype 

Koeldeksysteem 01.2.12 kraamzeugen 

2 Koeldeksysteem 01.2.12 kraamzeugen ---

Chemische 
5 luchtwasser 95% 01.3.11 gustld racht 

Chemische gespeende 
6 luchtwasser 95% 01.1.14.1 biggen 

Gecom bineerde 
7 luchtwasser 85% 01.2.17.1 kraamzeugen 

Gecom bineerde 
luchtwasser 85% ~ gustldracht 
Gecombineerde 
luchtwasser 85% 03.2.15.1 opfokzeugen 
Gecom bineerde 
luchtwasser 85% 02.4.1 beren 

Chemische 
8 luchtwasser 70% 01.3.7 gustldracht 

Chemische 
9 luchtwasser, 70% 01.3.7 gustldracht 

Chemische 01.1.10. gespeende 
10 luchtwasser 70% 1 biggen 

Chemische 
luchtwasser 70% 03.2.9.2 opfokzeugen 

Aantal Aantal Ammoniak Geur 
dieren dier- oudor 

plaatsen kg NH3 totaal units totaal 

per dier kg NH3 oudor 
units 

224 ___ 2_24",- ___ 2_.4_ 537.6 __ 27_._9 6249.6 

88 88 

667 667 

3500 3500 

336 336 

185 185 

42 42 

2 2 

564 564 

562 562 

202 202 

439 439 

2.4 

0.21 

0.03 

1.25 

0.63 

0.53 

0.83 

1.3 

1.3 

0.18 

1.1 

Totaal 
NH3 
bedrijf: 

211.2 

140.1 

105.0 

420.0 

116.6 

22.3 

1.7 

733.2 

730.6 

36.4 

482.9 

27.9 

13.1 

5.5 

8.4 

5.6 

6.9 

5.6 

13.1 

13.1 

5.5 

16.1 

Totaal 
oudor 
units 

3537.4 bedrijf: 

2455.2 

8737.7 

19250.0 

2822.4 

1036.0 

289.8 

11.2 

7388.4 

7362.2 

1111.0 

7067.9 

63781.4 
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Ammoniakdepositie voorgenomen activiteit 

Zwaartepunt X: 173,000 Y: 384,700 
Berekende ruwheid: 0,52 m 

Emissie Punten: 

Exlan onsuftants 
Ad~/seCJYi IIt~A(lrlbus/}leH 

Volgnr. BronlO X-coord. V-coord. Hoogte Gem .geb. hoogte Oiam. Uittr. snelheid Emissie 
1 Gebouw 1 '173000 384663 4,0 3,5 1,2 4,00 538 
2 Gebouw 2 173054 384627 5,1 3,4 4,0 4,00 211 
3 Gebouw 5 172 999 384683 6,0 3,3 3,2 3,34 140 
4 Gebouw 6 172 987 384657 5,2 5,3 2,9 1,83 105 
5 Gebouw 7 172 968 384642 4,8 4,6 4,0 0,80 560 
6 Gebouw 8 172 973 384694 5,0 4,6 2,5 1,90 733 
7 Gebouw 9 172 959 384716 5,0 4,6 2,5 1,90 731 
8 Gebouw 10 172 966 384729 5,0 4,6 2,0 1,40 519 

Gevoelige locaties: 
Voignummer Naam X coordinaat Y coordinaat Oepositie 
1 Sang/Goorkens 173573 384575 35,50 
2 Strabrechtse heide 172 516 381 532 1,89 
3 NB-gebied Beuven 172 615 379577 0,87 

Details van Emissie Punt: Gebouw 7 (66) 
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 
1 01.2.17.1 kraamzeugen 336 1.25 420 
2 01.3.12.1 guste- en dragende zeugen 185 0.63 116.55 
3 03.2.15.1 opfokzeugen 42 0.53 22.26 
4 02.4.1 beren 2 0.83 1.66 

Details van Emissie Punt: Gebouw 8 (67) 
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 
1 01.3.7 guste- en dragende zeugen 564 1.3 733.2 
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Details van Emissie Punt: Gebouw 9 (68) 
Volgnr. Code Type Aantal 
1 01.3.7 guste- en dragende zeugen 562 

Details van Emissie Punt: Gebouw 10 (69) 
Volgnr. Code Type Aantal 
1 01.1.10.1 Gespeende biggen 202 

2 03.2.9.2 Opfokzeugen 439 

Exlan onsuftants 
AdVis!tlY'"S I" A(Jribusine~J 

Emissie Totaal 
1.3 730.6 

Emissie Totaal 
0.18 36.36 

1.1 482.9 
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Geuremissie voorgenomen activiteit 

Berekende ruwheid: 0,270 m 
Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 
Volgnr 8roniD 

1 stal 1 kraamzeugen 
2 stal 2 kraamzeugen 
3 stal 5 gusUdr. zeugen 
4 stal 6 gespeende big 
5 stal 7 kraam en gust 
6 stal 8 gusUdracht 
7 stal 9 gusUdracht 
8 stal 10 biggen!zeugen 

X-coord. 

173000 
173054 
172 999 
172 987 
172 968 
172 973 
172 959 
172 966 

Geur gevoelige locaties: 
Voignummer GGLID 
9 Eendepoel 7 
10 bebouwde kom Helmond 
11 Hogtsedijk 10 

385400 

10 
385200 

335000 
,\11 • 

y 334800 

3841)00 

384-100 

Y-coord. EP Gem.geb. 
HoagIe hoagIe 

384663 4,0 3,5 
384627 5,1 3,4 
384683 6,0 3,3 
384657 5,2 5,3 
384642 4,8 4,6 
384694 5,0 4,6 
384713 5,0 4,6 
384729 5,0 4,6 

Xcoordinaat Ycoordinaat 
172 845 384287 
172 536 385196 
172 805 384977 

pijnenburg VOF 06.06.334.01 hv 

33-1200 +-----+- ---+----1-- ---+----+-----1 

Exlan onsultants 
Ad_lseuY< lit Aorihuslne" 

EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

1,2 4,00 6250 
0,4 4,00 2455 
3,2 3,34 8738 
2,9 1,83 19250 
4,0 0,80 4159 
2,5 1,90 7388 
2,5 1,90 7362 
2,0 1,40 8179 

Geurnorm Geurbelasting 
14,00 4,74 
3,00 2,89 
14,00 8,88 

172500 '172700 '172900 H3'100 

X 
'173300 '173500 H3700 
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Bijlage 5 MMA (ammoniak/geur) 

Stal nr. Huisvestingssysteem Diercategorie 

Houderij/ Code 
Hoktype 

Gecombineerde 
luchtwasser 85% D1.2.17,1 kraamzeugen ---

Gecombineerde 
2 luchtwasser 85% ~ kraamzeugen ---

Gecombineerde 
5 luchtwasser 85% ~ gusUdracht 

Gecom bineerde gespeende 
6 luchtwasser 85% D1,1.15.1 biggen 

Gecom bineerde 
7 luchtwasser 85% D1.2.17.1 kraamzeugen 

Gecombineerde 
luchtwasser 85% D1.3.12.1 gusUdracht 
Gecombineerde 
luchtwasser 85% ~ opfokzeugen --- Gecom bineerde 
luchtwasser 85% D2.4.1 beren 

Gecombineerde 
8 luchtwasser 85% ~ gusUdracht 

Gecombineerde 
9 luchtwasser 85% D1.3.12.1 gusUdracht 

Gecombineerde gespeende 
10 luchtwasser 85% D1.1.15.1 biggen 

Gecombineerde 
luchtwasser 85% ~ opfokzeugen 

Aantal Aantal 
dieren dier-

plaatsen 

224 224 

88 88 

667 667 

3500 3500 

336 336 

185 185 

42 42 

2 2 

564 564 

562 562 

202 202 

439 439 

Exlanonsuftants 
A<lvlnu,S' lh,AgribuslnBn 

Ammoniak Geur 

kg NH3 
per dier 

1.25 

1.25 

0.63 

0.09 

1.25 

0.63 

0.53 

0.83 

0.63 

0.63 

0,09 

0.53 

Totaal 
NH3 
bedrijf: 

totaal 
kg NH3 

280.0 

110.0 

420.2 

315,0 

420.0 

116.6 

22.3 

1.7 

355.3 

354.1 

18,2 

232,7 

oudor 
units 

8.4 

8.4 

5.6 

1.6 

8.4 

5,6 

6.9 

5.6 

5.6 

5.6 

1,6 

6.9 

Totaal 
geur 

totaal 
oudor 
units 

1881.6 

739.2 

3735.2 

5600.0 

2822.4 

1036.0 

289.8 

11.2 

3158.4 

3147.2 

323.2 

3029.1 

2645.9 bedrijf: 25773,3 
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Ammoniakdepositie MMA 

Zwaartepunt X: 173,000 Y: 384,700 
Berekende ruwheid: 0,52 m 

Emissie Punten: 

Exlan onsuftants 
A<ivl .. UY~ lit AgrJbusJn,;s 

Volgnr. BronlO X-coord. Y-coord. Hoogte Gem .geb. hoogte Oiam . Uittr. snelheid Emissie 
1 Gebouw 1 173000 384663 4,0 3,5 2,8 1,40 280 
2 Gebouw 2 173054 384627 5,1 3,4 0,4 4,00 110 
3 Gebouw 5 172 999 384683 6,0 3,3 3,8 0,91 420 
4 Gebouw 6 172 987 384657 5,2 5,3 3,5 0,83 315 
5 Gebouw 7 172 968 384642 4,8 4,6 4,0 0,80 560 
6 Gebouw 8 172 973 384694 5,0 4,6 3,5 1,05 355 
7 Gebouw 9 172 959 384716 5,0 4,6 3,5 1,05 354 
8 Gebouw 10 172 966 384729 5,0 4,6 2,5 0,93 251 

Gevoelige locaties : 
Voignummer Naam X coordinaat Y coordinaat Oepositie 
1 Sang/Goorkens 173573 384575 27,08 
2 Strabrechtse heide 172516 381 532 1,42 
3 NB-gebied Beuven 172 615 379577 0,66 

Details van Emissie Punt: Gebouw 1 (62) 
Vol Code T pe 
1 01.2.17.1 kraamzeugen 

Details van Emissie Punt: Gebouw 2 (63) 
Vol Code T e 
1 01.2.17.1 

Gebouw 5 

Details van Emissie Punt: 
Vol Code T pe 
1 01.1.15.1 espeende big 

Details van Emissie Punt: Gebouw 7 (66) 
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 
1 01.2.17.1 kraamzeugen 336 1.25 420 
2 01 .3.12 .1 guste- en dragende zeugen 185 0.63 116.55 
3 03.2.15.1 opfokzeugen 42 0.53 22.26 
4 02.4.1 beren 2 0.83 1.66 

Details van Emissie Punt: Gebouw 8 (67) 
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 
1 01.3.12.1 guste- en dragende zeugen 564 0.63 355.32 
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Exlan 'onsultants 
Adviseur< lir;Ao,;lJlJsln'H 

Details van Emissie Punt: Gebouw 9 (68) 
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 
1 01.3.12.1 guste- en dragende zeugen 562 0.63 354.06 

Details van Emissie Punt: Gebouw 10 (69) 
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 
1 01.1.15.1 Gespeende biggen 202 0.09 18.18 

2 03.2.15.1 Opfokzeugen 439 0.53 232.67 

389700 IE ~J I 
389'195 I---I---+- - - - -/,"-I+--+--+--+--+-!--r--~'- I ~G .. 
388690 i---+--I- v +--

r----H/~-+1--r--_-~_r-r__r~--r_+-r_·~---~~~--~4~15( 388'185 : r 
i--i--;J---_'--f--+---+--I---I--~''''''-----+--!'-"---=>.-!o=---;---I·--+--+-1---I---# 

387680 '---r~r-- / 1 ---.......... 1 "'/A-
387'175 ~ ....-v"",\ ... 
386670 ---·-~H,-~~-+--+-~~-·~~-·~-t--~-~-;~~-;--I--r-

386 '165 -f--- .)l-+\-+--+ -( /' / J----I----.........----'>-..:.t---lf----t--_r\,--+-,I-----+--3\&--\t 

38~60 _.~~~~\~+~_~~~~/~~~~J~~~~~~~~,~~ -el.- I 
385'155 I) :) ) t1%\"~ '\ ~ i ~ 
384649 --t----+--. /-----'I------+-f- / f"<--+---+ (-.'-._ -;+.~I--\-'t!~~/ / / 

384 '144 '-+-_L-u"'---t---+----t--}-\,+---+---Prl'~r-~F----------:7'---' -t-----t-----iVf-----7<-+---'- I ~ 

383639 '" / -+--t--Il~/ .. +-... -+ 

383'134 t\.... V Ir'· 'O:tr 
382629 - f ---
382'124 ~ I _F'" -' .2;5 
38'1619 ~t" - I 1,--' '.--:'1 __ ~ /' 
38'1'1 U '-..r---,. r-- I rr,.T----
380609 -- - --- - I --f--lr=--~ -~:-~ 
380'104 I -r--- , I I I .,....--. 
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Geuremissie 

Berekende ruwheid: 0,270 m 
Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 
Volg 8roniD 
nr 

1 stal 1 kraamzeugen 
2 stal 2 kraamzeugen 
3 stal 5 gustJdr. zeugen 
4 stal 6 gespeende big 
5 stal 7 kraam en gust 
6 stal 8 gustJdracht 
7 stal 9 gustJdracht 
8 stal 10 biggen/zeugen 

X-coord. V-coord. 

173000 384663 
173040 384642 
172 999 384683 
172 987 384657 
172 968 384642 
172 973 384694 
172 959 384713 
172 966 384729 

Geur gevoelige locaties: 
Voignummer GGLID Xcoordinaat 
9 Eendepoel 7 172845 
10 Bebouwde kom 172 536 
11 Hogtsedijk 10 172 805 

385400 

EP Gem.geb. EP Diam. 
Hoogte hoogle 

4,0 3,5 2,8 
5,1 3,4 0,4 
6,0 3,3 3,8 
5,2 5,3 3,5 
4,8 4,6 4,0 
5,0 4,6 3,5 
5,0 4,6 3,5 
5,0 4,6 2,5 

Ycoordinaat Geurnorm 
384287 14,00 
385196 3,00 
384977 14,00 

pijnenburg VOF 06.06.334.01 hv 

10 
385200 

385000 

y 38 .. 800 

38.uOO 

38 .. 200 1--- ---1----;----+------1----;-----1 

'172500 '172700 172900 '173"100 

X 

'173300 '173500 '173700 

ExlanonslAftants 
AOlliseurr lir, AgriblJsinHs 

EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

1,40 1882 
4,00 739 
0,91 3735 
0,83 5600 
0,80 2822 
1,05 3158 
1,05 3147 
0,93 3352 

GeurbelastinQ 
2,05 
1,21 
3,69 
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Exlan onsultants 
AdYI~etws IIfJ AgribusineH 

Bijlage 6 Kadastrale gegevens vergunde situatie 

Situatie 
~ Gemeente: Mierlo 
\ Sektie: K nr.: 127 r-----
~. Schaal: 1:5000 , 

L -----

Best aande Situatie 

Varkenshouderij 
.::1 ,III ':1..r,", Eendenpoel 15, 5131 PH Mierlo 

- .:: 

-",e,L.-r, - - Exlan onsu/tants 
01PM1.Z1 Advisturs In Agrihuslness 

J ., 1-:....-: .. ' 

\ 

V.O.F. Pijnenburg 

Eendenpoel 15 

5131 PH Mierlo 

049Z-66ZZ84 
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[xlan onsultants 

Bijlage 7 Kadastrale gegevens voorgenomen activiteit 

Situatie 
Gemeente: Mierlo 
Seldie: K nr.: 127 
Schaal: 1:5000 

-- ---

.- ----- - "-...,., 
: '~ . I" 
I / 

/ 

/ ,I 
.' , 

; 
I 

"'-'-

dai- -II " ' : 'l-C'1-lCC;; Situatie 

d,,·, , r: :6.: •. I".:·.H· Varkenshouderij 
':I'~I '"err Eendenpoel 15, 5131 PH Mierlo 

- " .. -:" 

Exlan onsu/tants 
01PM1.Z1 Advisturs In Agribusiness 

., - •. . I . 

V.O.F. Pijnenburg 

Eendenpoel 15 

5131 PH Mierlo 

049Z-66ZZ84 

A.d~isetlr5' In--: AgrJbuslneH 
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Exlan onsu{tants 
AOIpI;~etJrs 1" AgrihusineH 
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Exlan onsuftants 
A~\tJ;~erJYs Irt .AgflbusfneH 

Bijlage 8 Plattegrondtekening voorgenomen activiteit 
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Exlan onsuftants 
Aa'liseuYs 'W: AgribusinBH 

Bijalge 9 Toe te passen stalsystemen voorgenomen activiteit (leaflets) 
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Exlan onsuftants \/:lr~..:~.:::~::- ·!·; :' ,Yl~r ;j P=Jn2\ 'i i '.ir; __ ;:' !i ~; : : 'J \ ( ,.:: 
f.s; ' (!:=!il i)r.I ~_"i i: 'r ~ 1\11 !; '!c Ady;~eurs I" Ag ribusiness 

,-. "I ": 

G 10". ub.,ln" .... " r. 

TO"'!j.kuml "P: 

Vllrvafl!IIIlUfl'!mer 
G"ldi!/k~id _oor tlt:t$~ltell): 

Na.flllt Tart he<l 'S'/3Ieem: 

o ior~~IUlluriu: 

15 iIll 2~lJn 

n ',',1, fIHlQ.ktn41 op; r J: 
Tol 'r.:-·i){:~il1~d(lc-nr.~ ~r.:;t;iI.'!'~·lJr d8:}ticr;iir;l~ro~~,~~h'.: 

~(j~i d~~~,,:stt!I;;" ' \I ': I t: :.JU; :JtII~"-; W ~l HI! 'I ',vawi1e;II::"Il=-

\11 ;'e~'.I :3.r~J)ns, ;;riJ~m.tIJlln~ 11 . .;..u~~a '3rt ·iriJ Je 1119ltlllt11 

~r !lr: !;It::;lr.'~f.! t1i!:~t:n-

i<lJrfl1 Dms::hnt"inq van lie! slaf~ ysteem 

;11)!~:,~j 11) 

22!sJI'l3 P.J!':m,« 
!,1. C·~C ,1' I,FeD 
I" I.·ii; ~'JJ;C2 

CPo "romr.n akeniss n \'lor;11 t:CP11~k: j~~~ do aar. n!!$1 boviln in no: :l'r,stkM.".,,1 to k(J~lu"l mf't tlp-hulJ van :lrij·lp.n1~ 
kfi"lel?T enHn De ~"1 ,~() me$t onnflj~'F.n "'1~rT.!il kal1 .ia ijt;f1·IJ;wr~epc.T~· i,1gezet wn'ner ten b'Jhoe'ia '/.,11 e~~ 
'~er/ij] rming:ic ircui-;, 
I~:l . er er ~r:r=r warmt£' .. raaJ ,S ct Indien dE I'nrT.1Hwaag n"o'mldoende '~'Ctt is. ItF het SJ'plus au~ ""~"IT",te in j~ 
bl:'ll~il1 we'PH 0Pges ' il!i~r. lndlen :Ja wanl;!',raag ','ar, het '~l'rVia~ming~c'rcUIl h'.!: 'l.ulI'1Uo'~oJ\b()d UI: ~B In!;,S: 
fJ,,~r:(f!tr, hi!'! 'lP.t in t:h~ 1!(~l1nln 1)~1(1 ... 1S ;<JG~(1 \"Ja f:r:t.eT,~,:\r:~01 .vfJId'Jrl n ,~noe:"]llfokon 

C:ISJ)" ITtrl'f fie 1JJtvol]riJr:T 

I, II' d~ rr.l!stkanaf~1lii1 koelel3TC;,131 ~Hrgatll!d·l. 'i!J~ best3nj9 Lit een Hl~allarJellJ.l'· ~an 14 en tr~~c en 
&,er.1a2k~ .In h'.l<l9·/I.'~Hdige \ur,s:slo[. C'I? lams !le,.. ZljO opgJ?harSer' i.1 f?l!r dr.)yand f'a'De. lis','uld ml!r I",.et~r b,ii',2l 
de l.3me:ler. ,J 5t a~der het m3stDPJ:3-I'Jil~ dr J'I!!n. 

2: rF.t QPI1W' .. I~k 'I'iln i!~n l,~m!\1 i~ gf!li,o: H1 r.Po <lM:r-1!< '/ar Of! ,arn,,!-:ilJO 111~:erllT".a?1 il3 :engle ·,;in r.p-IHmp, i 
3: f)r. ~1;u \e h)11()I]\L1Ill'll pm mf.!8'~allrta i" ~C, I, ',wtJO'~llljr ',I!I Ti./:;S('11 ~~ IllfJs:ka1a 'p,r. 'J()j!ler.~ itP'1 r;qil~'T ~p~·I$r,)r. r 

pilrilll~: aange5:c~3n cp de O~" gfl ut· .. c'crl~ld flU '/u, ~ I,t 1',a!I1r, Hiu!lloor S 'ID! w~turdebl'-'l i~ elk t'les::kulH gchj<, 
Eo r dr~~rnfllf:r 2or~1 or,c.r.' da! il i ~ Po' "ra P,1;; I ~ kka'Jo'! ,'.:n 'A'~t~, aptreedt. :i P. ",.ater:oe~<ler dirHl',vc;rdt ge!>;ol:. 

~i Als kae",'loelstci wordt 'N~:er gebrul H, 

Eisen Jail her gp.bwik. 
I:' U~ tenperaluur 'Ian toF.I in rlH grand 1~'L~Y~Fc;rpl~ I'Jatp.r l1a~ m.3xH"aaI14 gr.aden ~Hd';:;!;ei' '.!n 'flHlm~~! l ~rad",l'. 

rim ·J;19~""Hnd. 
2;' D,) Jl'O:;llu.',,~ulat" .. , b~· .. e!·1I1 hu~ f(' C~(kJfI •. l.jf fl1i:(~ ' llull'CIjCll'li" Liun 15 qr;jdCIl. 
3' Er d 'f nt Een onder1 J ud!ocortr"ct c2nl'l8zig t3 zijn. ,,"carbii rl'leenaal per )~ a r :;on:rJ n en {lnd~r~llud van nel. S','st~~T 

Dlf:nt~'{,,,~r 

'-;~ull!r~ In;..rrrm/cftrr!drm' 
1:, fJl! i'1r1rl'~'1 i'!i~~r 1~l}I: '1',1 ht!t ~WISV,"iI'J r,fI~ ~j(Op.I,.1t1kPt II S~:yfL10f!Jlt ~, 

2: ClJn~1 (Jlu OJ) tli.Jt ~1(J~tJ I U":': H<J'I1Jr C I' 'JIJ" hl:l S')' !-l~I~IJI~l 1:; !f'II~lr,.r}hl~ • .;,JQor ~ a1 r:~ (C:lllpf~r it~IIIH Y;~n } t"I"t'l!i (iu fOllst t}Q'J ell r 
I:J)\ m~:j':kiJ:1iJi.I~ ill.5- ' .. ur. hct oPgrJPIJr-lj~ :r1;' 1'I~ Wil(l!f 'h:J~l;r !!crC~JISLrIJ'.!nJ Bf1IJiJm-lu'B'1 k,)f) :fJi tIHnpl~~rl1~UlJrrIJH'!irJi1rir.
.an 7 'iC c·rafgaar cc da9,m · ... ·~Idp.ro OJq"'ilil<liit: U ~ i; d", I' oEl'eelheld OPQ~Dl)lnp ~'D'''J'o\'ulij r (1';)'11 13 wllrden 
D Po r~"i~lrp. P. rfl. 

3~ 1)1>(,r 12: DHi:':r'p~I' en l~rug~~:r:pCl'. '{un "T'Jlld .... ]:~r llill '~·~els ~cstdd ~I~ b'.ilUI ~l'I'I"jl' ·'U · ~ctH 11m. IrI'llrr:liI:IOJ 

l!:l'rCwu,'S:o "'~'rklii;)u'l bii ~e bOllOflando !;':rleont~ IJf p'~'''ln(;,C 
.1: r,~ b(){i~;j;ing ·.'3r· ho, Best,,,,, is \I~1<Imr!1 or :Ja!>,s ~(ln a13 'ooio" me: or. 'In op.mte Graan Label,~t~ISYfi:enen: 

RR 9~ 04 023. il R 51) CJ. C35V I; BE 97 0 I 05"": B 8 rr1OU52V1: 68 ~7 03 OS~: 8El 97.DID~4i)\ 3BJ 0 Q62 ~1 88 9~ 02 O~9 
• vn r. r ,j(l 0; atcg·J 'If, l'le"S'J~ rk ~1.' i.; 1I1'~;1 ~o~lnpperl·l? kl '1 ,n ·.'p.rdf'or np. gA51>!1~~ P.IH1 op IJII;;:' L~~~I,~tr.lne5,' 1,'IJV 1 ~ 

53 95.r.,I.C23-\1iln ~oi!~as5ing R!sm~-:tl!'~ daar r. '/Po"meld!! F.TissiE!I'lam~H; 
. VU~, qU &UI~IJ~·".' ·/ILlu~· .. ur~u·I.~ iZOO% :"vf,loppel'ilijk I)" nt:aluJi rO('~;'Jr~) lij!) ver,1~~ d~ n?str;lc~ ~lj$.,r. op G'op.r 

'- At:-r;!':;1a ; hlt~chrii\'i 19 8 E! l)il,O~.03S'J1 '/31 In e p ~ 55, n 9 .-;Isrnedr: de d a ~ dn ','ermgl d a et'li:;;~13'Nil UIDE1; 
VIlI" do;! &U\ij~l\)'''; :'.Iili}nl~!U!]l.In (lW'\;; .1)~k,~,p'''\'I:\kt 1)11 \'I)I ~')J cr. W,£lfll ·:!P. (!iSf.1 OJ) Grr;er Lro~r. ;·~:alllesr.'~ij·i rg 
oil e7.Dl.CS I V I ,all l(Je Ji1~~!rIQ u : arllli(J~ ~'1 Udell"" 'Iu'lridde b"nl~~'UI"~dr'Jil 

,Veer de ( O!Jlg'J"ie ge~peendE bi .• gan 1150'/; kcolaJJgr-~lakl zijn "'erder de y .u~tc 'tr: C'·SIl" QP G,oer· '.~tu : 
sU teschr,;vi.1g BB '9J .01.052'12 '13~ t[)I!~3ss:rrq alsmeli" dO! das'in 'JE.'rmi','de eni>5i~'II3ilr(;'l1r: 

,Vn·n .. de r.~le,~,r'p. '~J"lR For dra~and~ 2!!ugen 1115~, kae.cppel'/ak rCividH!!i en m Clr.aaJJ~I·u's·"Hting) zij1 vard~r 
de gll~tp.l,1e ~'Ren ~p (lrQen Labei-:stij'b&schr jYi1g BB 97 a~. ~sl ~'ar toepas,;:rg ~lmede dEl cuarin '~er",a ll~ 
1)1l1 f,!; C".vu II rtllJ; 

- Vou.- de c~lgga"l' 9'J.,;tH e!' dru J ~'I'J'J [~Il II"" III ;l'oli'l.1~hUI S·ly.,II· !.1 I t3~·lt. I< on Ollpr.r'J ~ kl ~il n Vi" I:~( ~.) n o~tf.lr.:f? 
"!I.ip.r 0;1 firmln Liihf'+M~. t.F.RChr ;\'i1~ BB 91.03.0501.:1\ 98,~O,CtJ2 I'an taeD3s~in·~ al~lT!I:l~ d~ d~~r n ~'e~m~lde 
~)111 SSt l!',viJ iJ rdl); 

" V~~r do C~W'IO; ~ "J,)I)$'/Hk"ns 12fn·:;. kceloppep,;ak en ~nr:lp-re Dar. met.len jriek.a '1~rJ~5Ietsllljr, '/ereer d~ 
gesHde eisen op :i'oen Labe',s:alj~sci'rli,.,jng Iltl &9n.OO9v~1l~~Ju~si'lg alijnlu~u roe da;J(:r' 'iijflnulrjo 
I)f11 ~~ w"'uord,) 

51 'ir.·r.r 'l~: nrinciae . k'JH ileks'js\een- is ~en J~:r~" 'i~rleund 'J1d;!r nUllHl'~' 9520094:l~2313 

Tcif(n7(Jrnr:Jr' 

Zi~ Ornnoi!2il je '1001' een "t·eTl2tl.:h c,ellicl: ,'U! j~ st.1 c!' het ~.cc:cEks\'~~eam in ~a" ~ "U~U r'le, H~n Wij rnlf.(,!~IfJI'IP 

A ,mqovla.Jqd door. 
'l&R S',stem5 e.'{:9 8cel:ei, Ie 0492322437 
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Varkenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel 15 te Mierlo 

. warmleporrp 
I 

I '.) 

~
~ _~: :. -!..- '''.'' .f' .... . ; ., :, , 

" I 
1---.1 .".... l-·r; .: ~: ;~r 

~ t:. • 

-~ 

071120 ~/IER 06.07.1~·1.01 . h\f PijnenburfJ 

~- '-jfo;·:lI:::'NU~.o!'t 'O!"! 

0-- t,4'Q."::;'11""1~-r.".~.;l(l!'tt':. 

...... ~ ~J(t- ... ro4!::i~ln..;..r 

c·- t;;(·tt~!~ aJ.:Jr.I.'~rl¢tC ""1 
C -:: ::lrc:Jl:;: I ,ep04flp 

F _ .~ ... lr,; .. !)f'!rl.ei!:!i,; i(Qel!.le."T'\~t~r. ""e~ ! :ft 1. I,,:"o::n ;:~~ ~ ~r!"~"'~ 

.::; ..... It!- r.~I"h."'oJ~ i.iAl;Ir.le(";1r.r':.~,· 

11= a~ ... 'Oeri~i"i·l<J \:"~!1'tl ;:<JI '.J~~ I t:i'~ .. tIC" :;~r j.;~Ji' ~IO:'···I-:-rt 
.... • I:! lU'.j~ ;,I~jri'::' .... Q tr.l· 

J_ ,'flt .. r.;~:e:"CIl 
";... I1Il'h~fl~ <.1;(:9 il90':~! 

c.= w:r.., l.po·.,p 
IJ 1- t}r.r"lv-)~(,ilidirG .. I: k..le:ttkr.r--~t~~rr 

1"J2~ OC,,,Oe-f" Il!Idirl; qro"lhvc:r'.~" 
t~ _ ~rth:\;lr"o.l':~!1~lat"g 

n._ .:orv::~r'~i.c·('J(I _u:"r .JS - 5.5 C' "~"jl 
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Exlan onsultants 
A.dY/nurr II' AII ,lInJs /nu! 

15·002COC 

l!~tof)ll!n:k- "'il.~·'r·v·""') 

BI3 C-o.06.0l13 
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V~oI'k8nsh(lLldc)rij Pijnenbu(y i'Ak!II·;) VOF' 
Ee,lc:enpoel 15 te Mi2r!o 

Exlan onslAltants 
A';vlswrs In AGrlbusl..e" 

Groen Labeinumlller: 

TDegekend 0,,: 
Vervangt nummer: 

Geldigheid vaar hel systeem: 

Naam van het systeem: 

Diercillegorie: 

SB 97.01 .051 VI 

3 j llii 1997 

SB 97.01.051 Toegekend op: 17 jan\lari 1997 

Tot herroeping door bet besluur 'Ian de Sti(;hting Groen Label 

Koeldeksys:eem 1150 % koeloppervlak) 
Kraamzeligen (incl. biggen tot spenell) 

KOrlt: olllschniving va/} her s/aisys/Cem: 
De ammoniakuitstoot uit de mest word! bepcrkt door de laag mest bOl/cnin het mestkanaal 
te koclan Illst buhulp van dtijvellde koelelclllcnten. Als koclvloeistof wor(Jt opgepompt 
grondwater gebmikL 

Eisen aan de uitvoering: 
(). Het mestkanaal diellt lIoorzien Ie zijn van kUl1ststof- of metalen roosters en het ernilTerend 

mesLkt!ldt!r oppt!rvlak per dierplailts lIIa9 maximaa! 5.0 rn2 lIE/urayer!. 
b_ In de mcstkanalcn zijn koelclcmcntcn aangcbracht, clk bcstaandc uit een aanta! lamcllen 

van 14 em breed en gl)maakt van hoogwaardigl) kLJnststof Dlllamelien zijn goplaatst onder 
een boek van ongeveer 60 graden en opgehallgen in cen drijvcnd frame. Gevuld met water 
blijven de lamellen juist onder het mestoppervlak drijven. Het oppervlak van de 
kcelelemenlerl diontminimaal150% van het oppervlak vall het mcstkanaal te bedragcn. 

c. De koalelemeoten zijn per rnestkanaal jlJ serie verbonden en tussen de mestkanalen 
volgens het Tiggelmansvsteem paralicl aangeslo:en op de aan- en Jfvoerleiding van het 
water. Hierdoor stroom! door elk mestkanaal een ge/ijk waterdebiet. Een drukmeter zorgt 
f!fvoor (\al als er ergens lekkage von waler optreedt, de watertoevoer direc1 wordt gestopt 

ri. Als ~oclvl oeistof wordt opgepompt grondwater gebnlikt. Het door de koelelementen 
rondgepomptc water word! vervolgens weer teruggcpompt in de grond. 

Eisen a811 hel gebruik: 
a. De temperatllur van het in de grond teruggepompte water mag maximaal14 °C bedragen 

en maximaal3 graden zijn opgewarmd. 
b. De mesttemperatlJur bovcnin het rnestkanaal mag niet huger zijn dan15 ·C. 

Naliere lJiizollderllecJell: 
a. Controle is mogclijk, doordat de !emperatuur van zowel de mest bovellin 11et mestkanaa! 

als van hel opgepoll1ple grondwater wordr geregistreerd. Bovendien kan de 
1emperatuu,registrotie van 7 vooratgaande dagen worden opgevraagd. Ook de 
hoeveelheid opgepompt grandwater dient Ie worden geregistreerd. 

b. De eigellaar Viln de stal dient een onderhoudscontract te hebbon waarbij !wee maal per 
jaar controle en nnderhoud plaatsvindt. 

C. Vaar het 0p~ol11pp.n en Ip.rugpompen van grondwater zijn rogels gesteld die lakaa! kunnen 
vcrschillen_ Inforrnatie hicrovcr is vcrkrijgbaar bij de betreffcndc gemeente of provincie. 

d. Het bestuur heefl een Groen Label aan dit stalsystccm vcrlcend op basis van daar de 
aanvragcr overlegdc meetgegevens die ean emissiewuarde van 2.4 kg NH3 per dierplaals 
per jaar aanqeven. 

Tekeningen: 
Zie oml1lezijde voor aen schematisch overzicht van de stal en het koe[(leksysteem. 

Aangevraagd door: 
R&R Systems bv Ie Boekel, tel. (04921322437 
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Varkensllouderij Pijnenburg ~/1ierlo VOF 
Eendenpoel 15 te fVlierio 
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renvooi 
A= grondwaterbron 
B= branpomp-dr<Jkketel 
C= drukrege!aar 
D= centrale ocnvoerleiding 
£- circulatiepomp 

Exlan OnSfAltams 
Ally/nun ' AO,I .~1 /nlU 

r= oanvoerle :ding koelelernenterl met 1 ofsluitkracn per elemen t 
G= zelfdrljvende kgelelerneroten 
H= afvoerlelding c'entrool met 1 afslu i ler per koelelement 
1= ,elourpomp water 

J=:. infillro t iebron 
K~ aanvoerleiding wel", 

, 

I 
I 

I 

I 

I 

retour1erd!n" wotef' 
'ion kop.le.hllmenlt!n 
, C-f!ntrlJ!e ieldil1(j "<ler pO'1"lP 

kun£tatof- cf mat alenrc.clot.,,-

z:dldri~,=nd 
koel~f!'ml'Jnt 

dwarsdoorsnede mestput 

~ <'b'OU "";" ;"~ wot., 

Otn~~:t'nJ Y IIl(J: 

Koeldeksysteem (150% koeloppervlak) 
voor kraamzeugen (inclusief biggen 
tot spenen) 

bovenaanzicht koelelement Aa" ,YfJVftiafJd dor)r Dalurn Croon Ll:Jt;lel 

07 11 20 ivli:: R Q6.07 .. ~ 4 L01_hv P;jnentu r~~ 

R & R Systoms bv 
Ie Boekel 

03.07.1997 

B$hore"de blj galwr;utg' 

BB 97.01.051 V1 
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Varkensilouderij Pijn~nbu!9 i\lierlo VCiF 
Esncienpoel 15 te Misilo 

Exlan 0r15ultants 
Aov;setlys lit Agl'ibuslnur 

Secr~la"aJt Slic"tir.g Groen LJb~; 

Groen L.abelnumm~r: 

Toegekend up: 

Vervangt nummer. 

Geldigheid vaar het svsteem: 

Naam vall het svsteem: 
Diercategoric: 

BB 00.02.084 

24 feb ru~ri 2000 

n."I .t. Tuegekend up: n 11.1. 

Tot herroepmg door het BeSiU lJ r van de Sricilling Groen Lauel 

Chcmlsch Il!ch:wassysleern 95% 

Vleesvarkens, kraamzeugeo, guste en draget1de zeugell, 

gespeende biggen en tmen 

Kane omschri;vin.i1 ran h~J 51ilJsys,,~em: 

pcstnus 70 
2280 AS F!riSYJ;jk 
leU)70 4144700 
fax GTO ~ I 4-1702 

Ol~ a",r':'1fjni;lk(!mi~s'c wurrU ~upp.rkt IloOl' CPo 'Jp.miin.TI(!IiIChT tP, bqhandp,IBn in een chemiSf.h Illch!":I'J<3S9ysteem. Ort Bys:eel11 bestaat 1111: lJe('!icc1al 
!I~pln~l!sra e}BllHm!erl, IJI'n.aftJ .... '(lr mil!imi!al om ~(! '0 rr.jnlj~f.'n r1n ;HJ:1gc/ UtHdn \':I'<3s',;lncistof ocdwC'nrlo 1 mirilll;! gr.!ipro(!i~ ..... r.orr.! Bij [).;]s!I;Jgn "fVl do 
v131ttillltiulucht docr hal hJcht\"Jass'f.il~em wnrdt de amrr.ariak ir"sm,'lI rle.n ~n ric wa~\lID~;s1nf. ""33'"3 dp. geft.!l11iodQ vur.lll.i1i~1I1cht h9t syst:.!cm 
'uH luot M,ddl!IS tcevaeqing 'Ian z',"IIaVellUlJI Si:ln r!~ wiisl, .. lccis~o'. wurdl cOu11nlJ Ct! alllrmm ,~k ~l1g()Jtlt HI ep.n LOUt. 

Eisel1 ,JJ1fl de 1J1(\lOIJlill!l; 

I) Ch,,",i9Ch IlIChIW'5c,'I~te~1Tl 
Ee~ chemisch luch~mssys!eurn kon de ye'rl"al!~lut": 'Ia~ e~n QI m.erd~, e alde!l"~"n beh~"delen. Op d. SrIJa:ielek.llll1g van lIel lutale bedrrif dr",,1 
<lit duidelilK Ie worden aangegeven 

2) VcnlilDtioluehl 
•. vnn "I," ,M"ling waa,your d" ;"qu,. emissieVlanrde "ao ~rachl is, dient aile ventil.tielucht v'a het ehemiHh luch\",a ' ~;'$\e ~m de st.1 1C verlaten. 
:1. blj !1f~f gehruik IIBn I:en centraal allUig~o1ni'lrll mnn1 hP.T d(1)rsrroamoppr.rvlnk '111" dit ka!1;,;,1 tr.nm;nstr. 1 cm1 pro m'l p r utlr P1;Qxhr'l f1ir. lJr:nt:latir. 

capaClleJt bedragon . VOOttB moeten de dour Ittl( KlinnHitp}atlorUl'/as\g!l:;ttlld~ r1lJrm~n .... oor 'llaximttle vt!n(:lali lJ ,n aellt wordtm gl!r.lJmen. 
31 t\(!gistral;e il l ~trumerltel l 

Ton bAhoovp. va, de w";'"I",e ,ootraln iZle bljln~. 21. mooten ee, uronrRile' en GAn ge,jkte w~tp.r~u!smeter worden ORngnbrachl 11. lrrenr.ller '" 
nodl9 '10or I~et relJi~tn!rell van Ce draalwen ven tJe circulatiepottip, D.aor ot! Vlaterrnl!(Io!r wurdt de hcu'Jeeih~id :!Jpuiwater ycregislJeerd. DellJ 
Wa(l,dlln moe ten cont."" 'IIolri~n 9fm~gi!itmcrd cn nit~t vrij tocgankcliik worden oP9~sla9cn, 

41 lu,IIollslng 
De inha"a van de opslo~ rrO"1 snel en Occura at bnnen wuruen afge'elc1, 

51 Afw,", Spoiw"lur 
HIa1.splliwiit~r Inag mel weide" af;lei.ioi!fd IHUH tHHl rnt!stk~hjer dit! In op~n vcrbindi!lfi s1aar nuH Ill::! rilcum, Aanbl;lIoltm wurdr UltllltH Spuiwi:lhU.l:tf I.e 
'Joeren naar een aparle ·~pslng waor-n lleh gear> rn .. .st bevicdt. 

Eisen 3atl hcl gebruik : 
II ConlollO lIel 010n!;19m9r.le protocol [zle bijlaye I I 0,.,,1 elk half laa, "en monster van het waswater IU 'IIorden genomen, Dc an.llseresultaren ~iellen 

blntl Ol1 ad aannOlll!'/Cn Dreme" Ie "gRen. ludien doze buit"u de g,ulllen liggen diam de gebruik.r eu/ol I ~V9 r3ndo aetrc to ol1de'nemen . 
• l,!onRlurrurmo. VO ~/oo r on "nalysc ~an Iwt w;swntcr !!Ir do ruppnrtagc daa,van diwlnn dou, llM STERINIS-EAI.AB gr.eurtificcl)rdo irrslcU,ng te 
wordon uiIQ o.Yoord. 

2~ DOUfvcrvui["9 'ViUl hm filter~akkt!llal drJ ',mntililtir.lur.ht rwn hogem wl!~rstand nndcrvindJJ1"I. Om duru rodl!n divot tmr IUt!hrwi:Jssystoem rninimaal elk 
laar te wurden gerollllgd 

31 ~r dlenl 6~n IUllboe.k Iu wordo" biiQanuliMn met btltc~UlIg lOt oneI/llds tn.tingen, unde,houd. an~lyseresultaten 'Jan hel1Yaswaler en oplredende 
310ringull en andeQ;ljrl$ dewcko!ijku contl al RW~r~oln~r"IJa~ n Ilia bljla ~a 2). 

41 HOI d:nm~Jc!t hlcht'."I3ssy :ltelltllIllOUl tmn anlinoniok"ulrWlldtHingslI!:u!um(Hlt hf!bblHl ViJn nllrlimilJI95%_ 
51 E.r Of!!", np.r1 nndftlh nlld~r.olli l!\ r.t n tun 3rl ... ipsr.nnrr nr. r faft~nf6J1 tP' 11)" mel (I., IIlVp.rilnt:ier. In hP.T ondnrhnud !<r.ontrar.t mOI!T p.p.n jilarlijksD cnr.trnlp. 

." on~ ijrlr\ll, d 'Jan hOI hrthlW8SSVSlQQtn 1'\1' Olrg.nijnloll Vaa, IS 1'1" h' lI,t cor- tr. t1 ;aken V'M' d~ l.v.funCI8' op'J.nonren. Bijl,ge 2 g.el! inlorrnat,e 
O\I~( ~I) :rtal1diSaJdi J,~u"lIl V-.J.TI hut ullde hU :ld :;cu rJf r~fI;::" 'H(1t ild'iiu!Ctn1 ICa c:.t l.I ia ~t :i lClHI bi, 'lragun IivtJr IJct 11IUCH !Jul:!fi119 van hu! hll:tllV'lds~-ystBelll. 

NrJdefp. bijl:.JlJljerhcden. 
l' a'l rin VAofJ]lHll1lngAnOVriJ;}!1 din.'lt hel dln19nSlonArin=J~plan V(1n h~t rtJr.hlV",, ~s,/$.l ellm. tonfr.rm hP.T fORl fl1lfl{j~ r. nnlhcD ,:n (wo;)nm ondllr meer dp. rp.JatHl 

lHelllet aalltitl dlij.ren per diereat9!)llrfe blijktl tW ilellllclllsl~rnameprolaCol ltl wurdiHl overl@tlu. 
2', H,)! ",onsl~rr'omcprOlor,ol en do br.dillnin'Js~(I"d!r.ict i nD ~icn~n op ~cn c~nl'Dl~ pt.'lO(S bij do ;"';t~lIntic lit w\lfdcn bcwa.,d. 
~rl Dc h~s~cmrtliny "1m hal spuiwitl~t \Ian het Chf!misch l:Jch~VlassysH!em If1Del duidtilli -.fmrdt!n ai:ln~~gelJ un. Dl! StichUng Gfoen Lthul wijst htH 

bovasu!! Gfllfty, dQ rlichtwasserlllnducert!J1avDrancler on de ve,gunninghDuder e, op 181 ve,wrjderrng en aflet v~n het spuiwaler binnen de vlgerende 
'~ QUIO~VlI1U Olli/len ploafs ta ",oden, 000rrr"9£1 dlaM oJ~ IlIcglwasselproducenri1ev~r'l1cie, d~ ',eehDuder hier exp:eclel op te wijz8n . 

4; 06 ""·~ 'rr''' rr,g''P',lu".r kan vDur$chrrwen "Iln .olldoll JlJlllsmmrl1g ven hel ehemlSeh r"ch~tJass'lsteem wl:e voereo to de penode van 3 lot ~ ma3nuen 
Ind.tl lr ll l ~'(li\UI\l\I is r.e"'n$~RlI .r:1I1 011\ up lanna,e IO",,,jr, hl!1 aH1monrakvnrwii'luril1q~ren(Jemnnl van I'el Clip.lnrseh !uchrlva.S·lsle~m aan Ie tOile" kan 
rlf~ 'JI!r{JlJMninlJvf!rlener vnur~r.hrljveJ\ !ot hr.l hflrhalcn VLln rin rnncicnlentsml!1irg In hijlrl!1H 3 Ii el!t1 bc~r.hriiving ongl!n(lmun Vrln Ilu tfJll'~ waarop rh~ 
rcndomenlsm€ting moetwQrden "rtga'mOld , 

!i! C1HJfI1is{'.nl! liJr.htwassysleflHln warden 9~k~nlnlnkl donr he! vrij~llrnell van 3PlilWiJitH 1m ex1(a ~!ler9JlH'Hruruik door de vcntJlatorllrt . 
G,I HtJl yttl:.::tlltl d~n aml11ulHUIlISlda&t in litH S:JU ',\I,Her lIIGUt ruiuirnititi 1.2 nluJiht~r tHHJrctH~rl. 
7i '1oor de opslag yan en het orngoar met zwavelzuur zlin docr ac arbeidslnsoect,e en !Ie Comm,ssie Preveni. van Rampen voor gevaJllijke stoHen 

ric:!11 !ijncCl opg!!5tl!lct tP·blalf 134.4 en r.PR·nct-.~lijn l!i.ll. Hct ;'lief I~akunwn 'Jan d'!lC uc.hth;neu kalt IJrn~li91! oflgelu~kel11ot gl)'July h~bb~n. 
8.1 Oe aa'lIJra ~er poeml dlt chgmlsch luchlwasSysteern: "Unla·~5" 
91 DD bcs.lis~iC1g v~n !lel Bu~luUl is gcnumr.n 01.) u3sis ..... illl lliHl dour de jj;:UlvraUiH u'Icrll!yll rtll.'t:trLlpport. Dc crnissie bellraagt: 

rJ Gp.!i(lt=)endA hlggan 
- 0,03 kg NH;! J.I~T d j arpl()~ts pl)r Jilllf blJ l 'UI~vasIH1Y 1111:1 rl10Xlllliwi 0,35 m11eerrUlO1te Pl;:f di~rpl~l;jtS : 
- O,O,~ kg NH j J]tl' dillrplrl<n::: pljr janr bii h!Jisl/u.')t;ng rnel."Tluur dall 0,35 Il1l.llllJrrujrtl~l!!Jar d·ItHplal.lls 
Kra.1mzeiJgcrI 
0,42 ~IJ Nli l pN IJimplaats nor jaM. 

r.., Gus[~ enlf r'CI fJell de zeWJIPl 
· 0.21 kg NH.1 0"' dierplaals P"' fa", hllrnlirviour,f" huhvu,rinq: 
· 0.21 Kg NH3 per ai.,pln'ls pr.' joor brJ groepshuis'JCstr09 

d. DnkbcrJ!n 
0,28 ('(l NHl pl!r dlwp1aats our IiHIf~ 

Po VJnns';ilr~n"'n s 
· 0.13 kg N~1:~ ;lCI cler.olaa\:) ;l\:t 1301 oli hUI$V~stlllg mel ma~lIr:aal Q,1i m1\ct!rru:rtlte per d'l3rp!aats, 

0, \ 8 k.~J .'lJH~ ,'lOr C1ir!rplflol t '> ;wr jn nr hij h ;Ji~veslJn9 1llF:'1 nUrl!r d,ln 0.6 mJ Ir!nfndmtc r.cr di\.!rpl;:lilt~ 
101 De ba'H~11 .. afon'J:dc bljlagr.n 1.,2 en 31ijn op~cromer. in de bijlagr.n bt!hmp.r.dc hi! r.hf1mi~c~le luchtwassystr.rnull 

r ~_~e"m!Je{) , 
Zie i}ln mCll ;d ~ V'J or eljll SCh:HrHftisc l" l.! 'l crzicht var: ~el ch:rnisch luchIWi13:l~'5t~.Hml en de irtt~W:HI~ VeW h~t luctltwi:l ~S'(stt'~m Irl ~u ~la l 

~>1iln_qc~'r;lo1qd dam 
U .. 0 f .'f Inl. rnm,"",, ! B.V. l'! Me"ol. wi 01/ 400 1200 
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Om,chrijv.no· 

Chemisch luchtwassysteem 95% voor vlees· 
varkens, kraamzeugen, guste en dragende 
zeugen. gespeende biggen en beren 

Aan9H~r&ii9d (Ioor. 

Uni·Q·Fili International B.v. 
te Meyel 

Datl>m Groen Label' 

24·02-2000 

BahorGnde blj aunvraaEJ. 

89 00.02,084 
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Varkenshoudenj Pijn$nburg Mierlo VOF 
Eendenpoal 15 Ie Ml<olno 

Exlan onsultants 
AdYIs<~r" I. 'AOrlbu, /" ,ss 

Broar, L.. Zechelius, M" 2005. Belicht ueer die DurchfOhrung von Emissionsmessungen, projekt
Nr: 220605-534. LUFA Nord-Wesl). 
De herleide ommoniakemissie berJrEtagt: 
a) Gespeende higgen 

0,09 kg NH3 per djerplaats per jaar bji een hokoppervlak van maximaal 0,35 m2 per (lIer; 
0,11 kg NH3 per dierplaats par jaar bi; ean hokoppervlak van groterdon 0,35 m2 per dier. 

b) Kraamzeugen 
1,25 kg NH3 per dierplaats per jaar 

c) Guste en dragenda zaugen 
0,63 kg NH3 per dierplaats par jaar bij individuale Imisvesting; 
0,63 kg NH3 par dierplaats par jMr bij groepshuisvesting .. 

d) Dakberen 
0,83 kg NH3 per dierp!oats per jooL 

a) Vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen) 
0,38 kg NH3 per dierploots per jam bil een hokoppervlak vnn maximaal 0,601' per dler; 
0,53 kg NH3 per dierplaols per jaar bij een Ilokoppervlok von grater don 0,8 m2 per dier. 

9) De bovengenoemde bijlagen 1,2 en 3 zijn opgellomen in de bijl<lgen behorende bij hel 
gecombfneerd luchlwassystemen met chemische wasser en waterwasser. Deze zijn Ie vinden op 
www.infomil.nl. 

Tekeningen: 
Een schematlsch overzlcht van het gecombineerd lucht.vassysteem en de integratie van dit 
Illchlwassysteem is bijgevoegd. 

Informatfe bU: 
- Infomil (www.infomil.nl) 
- Unlgfill Air BV(ww ...... uniqfill.nl) 
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Gecombineerd Ilichtwassysteem 85% 
emissiereduclie met chemische wasser 
(Iamellenfilter) en waterw£lsser, voor 
kraamzeugen, gespeende biggen, 
guste en clragende zeugen, clekberen 
en vleesvarkens (inclusief opfokberen 

Exlanonsultants 
AD'IIlseurs U,. ·AaribusinHS 
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Vcll'kensllouderij Pijnenbur9 Merlo VOF 
Eendenpoel15 te Mierlo 

Exlan onsultants 

Systeem-nummer: 
Rav-nummer: 
Naam v·all het systeem: 
Oiereategorie: 

Stalbesctirijvitlg van: 

BWL2004.02 
01,1,10,1; D1,1,10,2: 01,2,11; 01.3,7; 02,2; D3,2,9,1 ~n D3,2,9,2, 
Chemiseh luchtwaseysteem 70 % 
Vlusvarkens, kraamzel.lgen, guste en dragende zeugen, gespeende bi9gen en 
beren 
15 april 2004 

Korte omschrijving Viln het s!ol/sysleem: 
De ammoniakemibsie word! beperkt door de ventilatielucht te behandelen in een cheillisch luchtwQssysteem. Dii systeelll 
best<18t uil verticBal geplaatste eiementen. waarover minimaal am de 20 minuten de aangezuurde wasvloeistof gedurende 1 
minuut gesproeid word!. Bij passage van de Ifentilatielucht door het IUchtwassysteem wordt de ammoniak opgevQn1jsn in de 
wQS'iloeislof, waarna de gereinigde ventilatlelucht het systeem ~'erlaat. Middels toevoeging van zwavelzuur aan de 
w'1svloeistci. wcrdt continue de ammoniak omgezet m een zout. 

Eisen ailn de uitvoflring: 
1) Chemisch Illchtwassy.steem 

Een chemisch luchtwassysteem kan de venlilatielucht VQn Mn of meerdere afdelingen behandelen, Op de 
situatieschels van het totale bedrijf dient dit duideJijk te worden aangegeven. 

2) Ventilatielucht 
a. van el~e afdaling waarvoor de lagere emissiewaarde van kracht is, dient aile ventilatielucht via het 

chemisch lucht.vassysleem de stal te verlaten . 
be bij het gebruik van een centraal afzuigkanaal moet het docrstroomoppervlak van dil kanaal tenminste 1 cm2 per m; 
per uur maxiroole 'ientilaliecapaciteil bedragen. Voorts moeten de door het KJimaatplatfcrm vastgestelde normen 'mor 
maxima Is ventilatie in acht genomen ·'Norden. 

3) Registratie instrurnenten 
Ten behoeve van de wekelijkse controle (zie bijlage 2) moeten een urenteller en een geijkte waterpulsmeter worden 
aangebracht. De urenteller is nodig voor het registreren yan de draaiuren van de circulatiepomp. Door de watermeter 
wordt de hoeveelheid spui'.vater geregistreerd. Deze waarden moeten continue worden geregistreerd en niet vrij 
toegankeJijk worden opgesragen 

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

5) Afvoer spuiwater 
Hoot spuiwater mag nie! worden afgevoerd naar een mestkelder die in open verbinding staat met de dieren. Aanbevolen 
wordt am het spuiwater af te '1oeren naar een aparte opslag_ 

Eisen ~"n het gebruik: 
1) Conform het l110nstername protocol (zie bijlage 1) dient elk halF jaer een monster van het waswater Ie worden 

genomen. De analyseresultaten dienen binnen de aangege'len grenzen te liggen. Indien deze buiten de gerenzen 
liggen dient de gebruiker enlof de leverancier aelie te ondernemen. Monstername, vervoer en analyse van het 
waswater an de rapportage daarvan dienen door een STERINfSTERLAB gecertificeerde ins telling la worden 
uillJevoerd. 

2) Door ver/uiling van het filterpakket zal de ventilatielucht een hog ere weerstand ondervinden. Om deze reden dlent het 
lucht-Nassysteam minimaal elk jaar le worden gereinigd. 

3) Er dient een logboek te worden bijgehouden met betrekking tot enerzijds metingen, onderhoud, analyseresultaten \'an 
het wassysteem en optredende storingen en ancterzijds de wekelijkse controle werkzaamheden (zie bijlage 2), 

4j Het chemisch luohtwassysteem moet aen ammoniakverh'ijderingsrendement hebben van minimaal70 %. 
5) Er dient een onderhoudscontract en een adviescontract 8fgesloten te zijn met de leverancier. In hel 

onderhoudscontract moet een jaarlijkse controle en onderhoud van het luchtwassysteem zijn opgenonlen_ Yaorts zijn 
in dit contract taken van de leverancler opgenomen . Bijlage 2 geeft informatie over de standaardinhoud van het 
cnderhoudscontract. Het adviescontract biedt steun bij vragen over de procesvoering ',an het luch~.vass)'steem. 

N:tdere bijzonderheden: 
1) Bij de vergun ningaanvraag dient hel dimensioneringsplan van het luchtwassysteem, conform hal toelatingscertificaat 

('waaruit onder meer de relalie met het aantal dieren per diercategorie blijkt) en het monsternameprolocol te worden 
overlegd. 

2) Het luchtwassysteem dient Uitgevoerd en gedimens:oneerd te worden volgens het toelatingscertificaat. 
3i Het monsternameprotocol en de bedieningshandl~iding dienen op een centrale plaats bij de instaliatie te worden 

bewaard . 
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Val'kenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel 15 te l\llierlo 

Exlan onsultants 
Adv/nurs ~ Au,/busl lOur 

4) De beslemm!ng van het spurNater van het chemisch Juchtwassysteem moet duidelijk worden aangegeven De 
verNijdering en alzet 'Ian het spuiwater dient binnen de vigerende regelge'ling plaats te vinden . De 
luchtw<1sserproducent lleverancier dient de veehouder hier expliciet op Ie wijzen. 

5) De verj1unningverlener kan '100rSchTijven een rendementsmeting van het chemisch !uchtwassysteem uit te voeren in 
de periode van 3 tot 9 maanden nadat het systeem is gefnstalleerd. Om op langere termijn het 
ammoniakver-Nijderingsrendement van het chemisch lucht.·/assysteem san Ie tonen kan de vergunningverlener 
voorschrijven tot het herhalen van de rendementsmeting. In bijlage 3 is een omschrijving opgenomen van de wijze 
'''''aarop de rendementsmeting moet ' ... 'orden uitgevoerd. 

6) De pH van het waswater in de luchlwasser mag voorda! he: ververst wordl maximaal 5 zijn en na de verJersing 
maximaal 0.5. 

7) Voor de opslag en het omgaan met zwavelzuur zijn door de arbeidsinspectie en de Commissie Preventie van Rampen 
voor gev9arlijke stollen richtlijnen opgesteld (P-blad 134.4 en CPR-richUijn 15-1). 

8) De beslissing over de emissiefactor is me de gebaseerd op het dear de aanvrager overlegde toelatinllscerbJicaat. De 
herleide ammoniak ammoniak-emissie bedraagl: 
a. Gespeende biggen 

- 0,18 kg NH3 per dierpJaats per jaar bij huisvesling met maximaal 0,35 m2 1eelruimle per dier: 
- 0.23 kg NH3 per dierplaats per jaar bij huis'lesting met meer dan 0.35 m2Jeefruimte per dier. 

b. Kraamzeugen 
- 2.5 kg NH) peT dierplaats per jaar 

c. Guste en dragende zeugen 
- 1.3 kg NH3 per diarplaats per jaar bij individuale huisvesting: 

- 1.3 kg NH3 per dierplaats per jaar bij groepshuisvesting. 
d. Dekberen 

1,7 NH3 per dierplaats per jear. 
e. VJees'.arkens 

- 0.8 kg NH; per dierplaals per jeer bij huisvesting met maximaaJ 0,8 m2 leefruimte per dier: 
- 1,1 kg NHl per dierplaats per jaar bij huisvesting met meer dan 0,8 m21eefruimte per dier. 

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

Tekeningen: 
Een schemotisch o'Jerzicht van het chemisch luchl'llassysleem en de inlegratie van het luchtwassysteem is bijgevcegd. 

Informafle bij: 
-Inlomil (W'liw.infomil.nl) 
-UniQFilllnlernational BV te Mayel. tel. 077-4661200, emailadres sanders@uniqfill.nICUniQ--70") 
-Praktijkonderzoek van Animal Sciences Group van Wageningen UR, tel. 0320-293211 
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Omschrijving: 
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Varkenshoud8rij Pijnenburg fvlierlo VOF 
Eendenpoel 15 te Mierlo 

Bijlage 10 Dimensioneringsplan luchtwassers 

Exlan 'onsultants 
AdYiH.YS fir.'Agrib.sl"." 
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Varkenshouderij Pijnenburg rvlierlo VOF 
Eendenpoei ·15 te Mierlo 

Dimensioneringsplan Lamellenfilter uniqfill Air 

Opdrachtgever 

Locatie 

Datum 

Pijnenburg Mierlo VOF 

Eendenpoel 15 

Mierlo 

Eendenpoel 15 
Mierlo 

6 september 2007 

Exlan ·'orJsu!tanrs 
AOYlnOrr III:. AgrlbuslneH 

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

locatie met de Uniqfililamellenfilter Groen Label BB 00.02.084 95% ammoniakreductie. 

m3 /uur/ RAV 
Aantal Omschrijving stal5 dierplaats categorie Totaal 
0 beren 250 0 

667 guste-/ dragende zeugen 150 D 1.3.11 100.050 

0 kraamzeugen 250 0 

0 opfokzeugen 80 0 

0 vleesvarkens 80 0 

0 biggen 25 0 

Maximum ventilatiebehoefte m3/uur 100.050 

Aantal luchtwassers 1 stuks 

Totale capaciteit luchtwasser 100.050 m3/uur 

Afmeting luchtwasser ca. 8425 x 3275 x 2800 mm(LxDxH) 

Gewicht luchtwasser in bedrijf ca. 9.000 kg. 

Max. vermogen spoelpomp wasser 2,20 kW/uur 

Gemiddeld opgenomen vermogen 1,54 kW/uur 

Looptijd spoelpomp 6,00 uren/dag 

Max. vermogen zuurpomp 0,03 kW/uur 

Looptijd zuurpomp 1,5 uren/dag 

Totaal opgenomen vermogen 3.400 kW/jaar 

Besturingskast 230/400 Volt 

Totaal verbruik zuur 3.085 Iiter/jaar 

Totaal spuiwater 54 m3/jaar 

Totaal verbruik water 250 m3/jaar 

Afmeting centraal kanaal per stal 12,2 m2 

Aanstroom oppervlak 15 m2 

Uitstroom oppervlak 8,05 m2 
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Varkenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel 15 te ~Aierlo 

Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air 

Opdrachtgever 

Locatie 

Datum 

Pijnenburg Mierlo VOF 

Eendenpoel 15 

Mierlo 

Eendenpoel 15 
Mierlo 
6 september 2007 

Exlan ol1sultants 
AdYJ~eur! I Aotibusln l Ef 

In onderstaande tabel is het dimensioneringsplan weergegeven voor het reinigen van stallucht van bovengenoemde 
locatie met de Uniqfrll lamellenfrlter Groen Label BB 00.02.084 95% ammoniakreductie. 

Aantal Omschrijving stal6 
0 beren 

0 guste-/ dragende zeugen 

0 kraamzeugen 

0 opfokzeugen 

0 vleesvarkens 

3.500 biggen 

Maximum ventilatiebehoefte 

Aantal luchtwassers 

Totale capaciteit luchtwasser 

Afmeting luchtwasser 

Gewicht luchtwasser in bedrijf 

Max. vermogen spoelpomp wasser 

Gemiddeld opgenomen vermogen 

Looptijd spoelpomp 

Max. vermogen zuurpomp 

Looptijd zuurpomp 

Totaal opgenomen vermogen 

Besturingskast 

Totaal verbrulk zuur 

Totaal spuiwater 

Totaal verbruik water 

Afmeting centraal kanaal per stal 

Aanstroom oppervlak 

ratsl:;:bbM'1lpBMU~ 41.01 .hv Pijnenburg 

m3 /uur/ 
dlerplaats 
250 

150 
250 

80 

80 

25 

m"/uur 

1 

87.500 

RAY 
categorle 

D 1.1.10.1 

ca. 6875 x 3275 x 2800 

ca. 7.500 

2,20 

1,54 

4,80 

0,03 

1,5 

2.720 

230/400 

3.140 

32 

160 

10,7 

12 

6,44 

Totaal 
0 
0 

0 
0 

0 
87.500 

87.500 

stuks 

m3/uur 

mm(LxDxH) 

kg. 

kW/uur 

kW/uur 

uren/dag 

kW/uur 

uren/dag 

kW/jaar 

Volt 

liter/jaar 

m3/jaar 

m3/jaar 

m2 
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lJal-kensl-lourJel-ij Pijmmburg il;lierlo IJQF 
Eendenpoel -15 te Mlerlo 

Dimensioneringsplan lamellenfilter Uniqfill Air 

Opdrachtgever 

locatie 

Datum 

Pijnenburg Mierlo VOF 

Eendenpoel 15 

Mierlo 

Eendenpoel 15 
Mierlo 

6 september 2007 

Exlan onsuftants 
AD'r1i5eUrr III Ao'flbuslneH 

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

locatie met de Uniqfililamellenfilter BWl 2004.02 70% ammoniakreductie. 

Aantal 

0 

562 

0 

0 

0 

0 

Omschrijving 

beren 

guste-/ dragende zeugen 

kraamzeugen 

opfokzeugen 

vleesvarkens 

biggen 

stal9 
m3 /uur/ 
dierplaats * 
250 

150 

250 

80 

80 

25 

Maximum ventilatiebehoefte m3/uur 

* ventilatle behoeft bij centrale afzuiging op basis van gelijktijdigheid 

Aantal luchtwassers 1 

Totale capaciteit luchtwasser 85.000 

RAV 
categorie 

Afmeting luchtwasser ca 5325 x 3275 x 2800 

Gewicht luchtwasser in bedrijf ca. 6.000 

Max. vermogen spoelpomp wasser 2,20 

Gemiddeld opgenomen vermogen 1,54 

Looptijd spoelpomp 3,60 

Max. vermogen zuurpomp 0,03 

Looptijd zuurpomp 1,5 

Totaal opgenomen vermogen 2.040 

Besturingskast 230/400 

Totaal verbruik zuur 2.600 

Totaal spuiwater 37 

Totaal verbruik water 180 

Afmeting centraal kanaal per stal 10,3 

Aanstroom oppervlak 9 

4,83 

Totaal 
0 

84.300 

0 

0 

0 

0 

84.300 

stuks 

m3/uur 

mm(LxDxH) 

kg. 

kW/uur 

kW/uur 

uren/dag 

kW/uur 

uren/dag 

kW/jaar 

Volt 

liter/jaar 

m3/jaar 

m3/jaar 

m2 

m2 
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Var\<enshouderij Pijnenburg ~lIerlo VOF 
Eendenpoel15 1e Miano 

Exlan onsultancs 
.1od~,r.u'J I"AI1 'l bu' I~ • ., 

Bijlage 11 Monstername protocol/veHigheidsbladen luchtwasser 
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Varkensl10uderij Pijnenburg rvlier-Io VOF 
Eelldenpoel 15 Ie Mierlo 

Exlan onsultants 
A1Nls.ur~ III. A6,lbu,lneH 

S~cr€:.rfaat St:dl1ing Groen lacef 
BIJLAGEN BEHORENDE BIJ CHEMISCHE LUCHTWASSERS 
d.d. 15 juni 2000 (vervangt de bijlagen van 4 november 1999) 

BIJLAGE 1: MONSTERNAME PROTOCOL 

~ 
Poslbus 70 

2280 AS Rllswljk 
leI. 070 414~700 
IO!.( 070 414~702 

Hot is. fS:5(!rltleel d'lt ~r eon rl:!prcsantJtJof monster lJan h~t .!1 net IUr.h'twilS!ivsteBm 1hln\".'Ell.iga waSWDtQr wordt gcncmra:1. He:wllswater diGlr'ltop de 
himO'1dAr aCinge4Je·.f~/1 ~\C1fiWlt;:ers te ' .... orelel! ge.an.aIV S A~!d. E., fie i:llla!Yl'iefl~sll!tali!l' die llen bilUlQn p,en bepaafda b;::nt!brt!edt~ te ;jggen. 

1\f.,nSlerniJf1Il! plcMf5 

il1 de 1~:ci;1g vail de rec i rcuja~\t.Jpomp naar d~ sWoeltfrs ;,S ~en <Jf'riJppunt aiJn\.'4'ezig VIJO· hot bt!monsteren :Jan l1al waS'IJ3tcr. 

Munf'(.·rniJnu:. 
Oe m90.:.·"'''0 \·i .. dl plaa!s joor in een amm" ond~r hel af1a~punl ."ca 2 ,itsr wa~"aler ap I. vBr.gen. Hieruil word: 100 mill laeT In een 
morsterllesje gebra{h1. De analyse dient bin".n ~8 uur Ie worden ullgevoerd. 

An.lyse: 
H~( waswater diem In ecn raborulcr!um met STERLAB """nning volgens d,lortoc gcschilto nGrmen to wordr.n ondorlochr cp pH .• mmanil)'" 
1NH,··M en suftaat (SO/). He! ge~alte aan ilml'lonillmSllflna: IS sys!eem afh~nkeliik. 

B,mdbrt:f!dfl.! Vi'" tie ijf1rllyses 

component resultaat actle gebruiker/leverancier 
--------------------------~~----------------

pH 

OnillhiJ"ke1i;ko inspeclle: 

afwijking "" 0,5 pH eenheid 
afwijkino " 0.5 en -< 1 pH "enheid 
.fV/ijking;, 1 pH eenheid 
afwijkin9 < 10% 
afwijking:> 10% en ., 20% 
afwijkino ;> 20% 

\loen aClip. 
aondachlspunt 
repara lle/ondarhoud 
geM ACtio 
<lJndaohtspunt 
re parol iefonde rhoud 

Oog""e d:e de monslers neemt controlc.rt het 'PlJi~eb'et en ~e l'IerklO~ von de recircllfalfepomp, In dDt kader word on de st.nden v.n de 
umnteller en de WiJtermeter rJfgelp.lf!lll:!n gp.reyistrcurd. Gl!cl)ntro~e~rd mr)l!t worden of het spuiwatordeblel O'lfl:!rocnkant rrwt de donr de 
leverancier opgsljevon waltr~c. 
Voort. moat het lUurverbruik worden vaslgc,(cld. Oil •• rbruik mout vom wat botre" dn ordo van groone overe"nkomen ,"e\ de geschalle 
ammamakamissie o~er de algolopen period •. 
irId,an hlilkt del de gemBleli wanrden niet "ogen b,lInon do 88ngeneveu "ulge (zie bijlage 21 moet de voshouoer saman mel de. 'overal;eier actie 
ond9tnamen om de werking van het chemi$th lucll!w",SYSleum te oplimali.ur.". 
T~n bEllonve ·ian deze control~ moeten de volgendc ~oue~en' bil het iuchr.vassystcem beschikbaor liln; 
a sta1tVpe: 
h. dierbgletti~g over c. alg"lop~n periDd .. , .IIId. lie ·,orig~ ilispeCliP.loplcg· "n .n.verd,,:. el1 aarltal dierenl. 
c. JilO"lIUUingp.o I/illl d(lZlJlHV(lOrraad, sinds origo !nsp~ctitl (until, volume viln he! lUur en paj:bonnent; 
d. SpUiWitH!rdehiet Loa!s dour tlc le\lOtl fl CIUr')$ mUQsteld. 

RiJpportage. 
Ui1ltomstan !Jon de ant.lly:-.cf~ mocte!! \1"I<lrdon 'JCflOllLttH} aan de vc:choudor un de levl!ranciur. Bij du rap;:.ortag.e maelen in icdor gllval dt! volgende 
g&yf:tvam. wordlln vcrme1d: 

(tyPQ~nllmnl~r 'Ju .1 riA Jur:.htl."':'I~'!:Qr; 
rialum \'nn m[]n5terf'am~; 

c. 0i13In, adres en woonplaot~ von d~ inric!ltin!l Wi1iU de luchtwn!ise( IS g'!plaatst; 
d. m(!tp. rstilnrt~n va'l de -,mm:l:!l:cr ~n de spuiwa[&r de'tue!metor; 
e luurvcroruik; 
f eventuele opmp..r<ingen. 
Het insnottlO laboralurium Ileoordeelt de ulIslaqon ',"" d .. waswatermonst.rs eo mO\9mandon om " .. t l~ Slellen 01 d. chelT'ische I~chlwasser 
up Goode w'jzc hue!: 9,lunctiollccrd. O'ler deze beoord.,ir.g diant )aarlljks te warda" DemQPtll1e~rd. Eon beDord.,ing vao het ia~rliiks. 
tuc!mischR oodOfhaud en hut logbook OIaken deel uil van uijze jaarli!<se rapper-a aa. VOrlllodlng ~an het ropport moot plaatsvindeo aan de 
vcchQuc1er, dolevcranciw en un gcmuenle waari!J de Iflrichting is glll~getl . 

BIJLAGE 2: STANOAARD ONOERHOUDSCONTRACT 

lier SiJHlrJsard anderhoudsc.ontrflci diQ-nt minitTli)i)1 dr. vulgondn UIHmIJntFll1 tr. buntllen: 
1) ~rlni m3.il eenmll.]1 per j3ar dient dr. lovorancier een nnderhoudsbollrt Ult te voeref1 . 
21 Vl/c~. l!ItJ!(SI! eontrotu 11 dl: vt!'tlhoudQr 0)1 ut! vulgulH,Je pUlllt!n : 

" pH V;ifI het WOWI~t!1 (b !veorheelU mote.n lakmoo'nap,er). 
b wi1swa~crdehlol on. vludnHna o'YJ!t hut pakket !nulrHen InlttcrstitlUt urenlal!ttr. vol~t!ns '/ourschrift 'Jan de re~'eranci~d : 
c. glJuiwaltl.ld~~iul \l1ute'811 mete,stnnd w:]tcrn1t~tcr, yol[J,£!ns voorsc~·frtt van de It'!:verancler). 
d. vp.ntilu'\lf! \Vfi!<ji!O$ voor!lctlnh v!)n de Icv~ra"(;ll~rI. 
o lllurdn:'-iccrinslaHal:e (volg 9ns voo(sctllil1 van de ,eVerElnCler); 
f. luurverbruik. 
Dlj r'dluJ(utu:dtu v-an tlu W':lltll~iUhIlJ~lIlJjl IIIJII jlJ(ul'lndu nCII4! (lIn UI OtlrtMstJandc lolool WQcrgogevcn. 

3) il1""JI:"ael r.!,"Iglll1 vnn hot l uc"r.:a'lV~I.um IvuIU~I~ 'lOu,,,h.lft v." do 10vo'.II"ior). 
4) fI 'lI mo?nlljk mokon ~." canlrole "ell' 1111 vagllQudo· ton bQha8v~ van d" leveranci.r. 
51 In 9lW~1 de "-,uehoudnr verpljehc wordl (1m 'let') rnod<tmo,usmolino uit tn lilfcn "OllrOn mact in hel o'H.J erh(JudscIJntrHc;l werden vil~tgl.!lr.:gd dat de 

1t:~t:,a1C~C' \'oor ht!t IHtvuC't!U V:UI tle ,w fllt:l'lll1 '1llt ,WN<tCJIl.lI$ II!k i~. 

121 



Varkenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel15 te Mierlo 

Exlan onsuftants 
Aoyj~.u;r II! AO"b uslneH 

Bartdbreedte yan de conlroll!punten 

controlepunt resultaat 

sproeit:li!eJd ~ goed 
suboptimaal 
slechl 

waswaterdebiet afwijking " 10% 
afwijking :> 10% en -.: 20'1-
afwijking :> 20% 

draaiunm waswateJpomp afwiiking" 5% 
afw'jking :> 50/. 

spuiwalerdeblet •• afwijklng " 10% 
afwijking :> 10% 

drukval over pakkel afwijking " 20% 
afwijking :> 20% en " 40% 
,,!wi jking ,,40% 

goed· sproeibeelrl is regelmatlg en ues7ni!<t her yehele oppervlak 

actie gebruiker/levorancier 

geen aetie 
aandachtspunt 
reparatie/onderhoud 
geen aetie 
aandachtspu nt 
reparatie/onderhoud 
geen aelie 
verkla rI ng vragen 
geen aelie 
reparatie!onderhoud 
geen aetie 
aandachtspunt 
reparatiefonderhoud 

suboptimaaJ: sp'Df)ib~JP.\r1 is nlBI re!Jalmafig -of bnstriikt tot tin::1 80% viin h[!( opPt!rvJak 
'IBr.ht 'p'Geih<!eld is I"e! rer.~I"'at'a en bestrii~l minder dan eire" 60% "an het oppenJl.ak 
Spuiwalerdebi"~ uilyad,uI<t ill )ite'lia~rldiarplaQts, b.dr.3Rt: 
VARKWS 

Qaspeende big~en~ leetru;mr9 ma~l:maal 0,35 m' oe' dierplonts 
- gasp.endo biggen.l.ef,uimc meer dan O;lS rnl por diorplaors 
- knliJnlleugen 
· gusle en dragende zeugen 
- a~kDeren 
- vleosva,k.ns.leefruimlfl ma'jffi~al 0.8 ml pe, dierplaats 
· vleesvarkens, leElruimte meer dnn 0.8 m' pm diorp'aals 
PLUIMVEE 
· vlee.kuikens 
~ vleesl<LUf(anobde!d,eren 
-lagkippen: voliiJrn- ~n 9TDnd~Hlisvestlngssysli!ml2n 

opfokdiemn 'Ian ~egril5sen: 'Jnlierp.- en grondhuisvostingssystcmcn 

9 
11 
125 
65 
85 
40 
65 

0.7 
8.1 
4.5 
2.4 

Bovens,aand. dablalon lijn berek""d np basi. van d •• missieracto,on die ill 1~9 geld en voortradltionale stallan. 

De resultate" van ~e wekBU,ks. c~rttrcle InQeten worden geregrstraord ,n het logboe\. Atwiiki~gen leo onziehte van hel monslername protocnl of 
op ande,. llilil. cPgemori<! rinor de v"chouo'er. hiivoorbecld in de vorm "an plurs.hng toartamand. stankov.rlasl, die duide" ap "reig.nd. 
calaml!ellen. Inoeten ~irec! 3.,1 de leverantlc r worden gemeld. Alia atwlikingsn dlenen rn het lo~hoek te worden opgenomen. Oak de incidentele 
rlliniging un 'Conlrolp-bP.llrt dam de levarancil!r limn[ te worden vermelLl in hmlogbol!k, met di;lllrbij de bU'/illdingl!n. Bij dtl YBrplichting tot het 
ullvOBren van een ,""delll""lsl~elrng moot de datum waarop dele meting is veHlchlln hel logboek wonlen garegis"e.rd. 

BIJLAIlE 3; RENDEMENTSMETINCi 

De 'Iergunningvsrlener kan '1vorsen"lven .en rel1~emenlsmeting von hQt c.'lemisch luchtw.ssys!oe.m "it Ie vocren. Del. be staat uit ~en 
l1atc~,.lnische bep.ling van h~l alllll1(jnlakge~alte in zowel de ventil~tielucht voor de W3,""r .1. d. vemilatielucht na de wasser. Contorm de 
'Ioorschlirten vnn de NER di~lIt rJit m gellearen ~ed"lende dlle maal een me:ing ',an een half uur tijdens plekbelasting van de wasser iditbetckcnr 
'ioor de '1eBhouderij "verdau\. Het '1~ 'wijder;ngsrBndement van ammonrak door het lucht.vassysteem dien! hierbli minima a! het In de v.ruunning Wet 
Milicllbl!h~m aaoqeho\.lden redLJcti~!pllr;:e1tilgc te lijll. 
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Varkellshouclenj Pijnenburg ~i l i el l o VOF 
Eendenpoel 15 te Mierlo 

Exlan onsultants 
Aiiv;seurr I" AGrJbuslnHS 

Conlpleet Kunststof MultiBox 
Double Containment 

f{J.j.~'n K!.lr:...t·h·ff~: ~ [1,.' J\" ~""! ! ~ I' I I,:---: I. ~ , ' l!1 d''1"I.:! ~ .... 1 "·~n."i..:- B~ .. r 
I)tl~tl ~~ EJ)' ~' '''\!' Ut,:ik+.ll ,'lr# t~,.· ~ -e,,'r~~ i:; 2. l'· ... 'r ..... r: I~\··. I.:: ,,I.., 
'1'-"" 1 1.1I . 1 " !~ i"II.'r ;:..+ ~.:--3 \-;J:-.. ",.r ... m·_;:-:;l,,;J\, L'\. ,.. •. · ..... ·r.j nji.~ ~. I· r. j:lr ~·~· .• 
t l J :"~ :.l Cr.'jlrll"i':: ~.J : · I 1\. -:':'!...{:h:J '" 4 ;1 I:·,., . :0 I·n ,n '!o..I 11l·..:!1 ..... o::Dr.I.'! o.! rHo.' f 1.< .:1 

\Ji~ 1;.;J; r. 1.: 11 b:~ .... lh~ .... - ;...,;'h ' a.l;l·r ... · .l· :d~ i' ... T h,l."I.·!"t ;'U'tkf1 l:L'r, ",11'

',"cil, __ .. -. .;:1." 1 · rll1-·iI !·~h;.: LT. l:-,;.:iLni·d"r; I Fe'., '-11:--:'.\ 1;'~ "': !~~ \ , .. Tt "It' 1'11·,.:.,' 1., 
!.JX!1. :rr.:r 1 ~,' ; ::Ii .. i l ! ,k'-~l"W I ..... h.· \I ,ltl io i ~ 1:' . 
H..: l ~' , J; .. \i'I -;"" ',..~ ~ ·, ... nit: 1~'.I1: ·"":'h:el,·~T·:"'; :...J_· ... r:dkL\'.:ilH.:b: d 
l; fl ll',mr:'1 : n~fL': . 1. ! ~lIi J~:;.!" ilir: \.d ~.;di..: ~: L.T_ .. t.::l~ ·( '-cn·,J..:; ;JI!:Jf.: 1T",.:':", 
... . ::~ .rT. :1i\! nil.'f 111 11'.!s·h ~ ,i\.: i [~', ~1 1 ·iI lT ~iI"~;L.::-; u.l . ~\' I l ~ 1~ j. ... LIl;. ll.!' 
~iil~';,'.:n L-a t \·\ \. I\' I ~,. ,. : . r ... (t,,',q' \ ,o.jllf:";-l·\lLl~,.\ t·r Lr iL.l .I..;._- · r •. 'rhr...:t::-.. J t 

"11 :1, '11':,1 )1. I' M r.1 "c.,,!l~r":<':i.:u ::-~t ~\ '\r'C h;., ht!ri;f .. -i rn.'r';!' Jt: ~?(.:' ':' ~1(1.\"~ 
I" .t·.~ :-iJr, in L'r.·n d l:'I!'I! $f,,'ur ':1 ~ ".",· ,,:u~ l.Jo.:d \ ·1'liH: t .. 'r: "' .11\ h;~ ~·c·"ril:·,II ·~n. 

Fmk," cl\~m D,,,tJ,I,, Conminmcn: 
L\! Lb~ u; " .II', I;,ifll.'" t ... ~· I=.r~ ~ .. ,."if t", "'I'r 
C.'" ~,:lh;r ,f..: ~· llr ··f' .nf ~"':l I1' h ... ~ ~~d"',:,: ,l \·; rr..: 

l . \1:i:i~hdJ 
• ~~ .J<! "'·'l:1~ lIi~ ~ ·.m!' r.!.1t. J l c r ·' i~II.Ji ;':~1! rb!·h.: 1Io',;o':1 •. 1~,~c 11.)( ;. 
- L ~.!II'il :!'':;-l..~:v~·' t,\"jr~:.! l:"a~·rul~ I ~ . q,:I.I( ,!II.'r k~,:r_'f: 
~:j ~~; II.III !" '''· 'I:~l. ,I:~ I.~( ... I. r.~' r: i ~, 

• \ '.d. ",lo4." ,I,I'h-_ J h n ... hdlp~I~. 
• Up;im, llc h...:.h~rmin: "t:1fIIl.,,' n~l t ol1P.J (t a.;r:r' 1 .. .......:rl . ..I ''': l rJ~~~ 
• ~,l ·.1' ~ni.-.. lI';lJ;a .. ·r \ '1\ l" ·'·~"U :I .,( .I :;. .. ~ ClfN·l\J'\kl.'~ r: .. co !.!n jl.l~·r~lih. 

.", ', ~: j:~ : t ~l.,I'·r r .... ~I ·lr,,:Jfr." k,~n.U"I .. 1i. b-.."':'.c.l r.J t":"I",m. J.: 1I!A:~t" ;r:.;..~\.~o:i l.;"'''~ 
r" "j '.L 

• ;:w.,li:ati .. .f t-,;rfl.' to: k-.~t.': ..:r~ .ln du," \...t':\.,," -!r~ r I 
• "[1 jJcn;~r .. lu,.: ffl ;rorJ rnr: it i~-:-: )tt.!ru..t ,c-r h , 'w"C' ... ·.lIH JI,l "'';i r,IL~ 

"CV"'l1.. .• h .. n ,I,,,'rcrl\ ' T.r~r~r~lr1t ~<!J'I!b~ 
• H~1' 'r.s.n~ratr.;.., , -:Jc~~l i~'" trti"'I' \ '111' ~ '~ 't"r Jir.: t" j \l\'\.",;".n:.o.L~t 

:,-!<.kac~ \"C,kl'1,tI. 
.. r· ...... \·,·I I ~~II.:iJ \-JO ~~:l! mc ;':Lll " t; rJI,:' 

l.irI1 \·t,;.1~ r"L' h t: l"~".:'.:k ": I ~ .J,,, l .. ~; '~"~ II :'I'l' ( ~ 
'i,·n!.!,.:!!:.! 

4I ljtl,\)X'l ( .. ~I"'· It .11. .. ·r ''I;.:'r,l': \11i"r ,,~., 
" ,,,~ar.~wik'kl.ll1",~ ';o F""\'"lh,;l j.:, 

• Kt.b:II.:Ll I h .. "C'1 b ; """" "'r; h Ir i'r~~'nr.ll ~i~r 
,'''',;( :d·.·bl ... ·'!'uo "r. 
'1lI!l,li"~ I<~d, T· 

• L_fdnl:..iJ Ir~! 1:1 l ,~ '..:,.. ll;r, 1I~ ... iu,;L,i1. 

2. Milir!1.I 
- (]..:mir.':"t ~·.m 1n ~' •• k'· -:I : ' I'l-!(,, ~, ·,~hIJTI~1'11 , 
• PE ~IUb:~'::I:; I i f'\~~' ...... :~ ! r~ r! I r: II!~r,.· 
• {;,,!.!" c.!",:,:"i!.', 
• \-lll1~h,:~ ~~~~It"l'L,II .. 'hP:(l.l;~ h .... ~~· :II\·t:nll '-·I~lr~.:l1U: Tt':lo:..;ttJic 

1.11,; , ''''':",,, h,krJ "h\:~:"' r, "nrd~r-
• f : ....... If,r\.·'lt IJ'n!c I : P\·~;T·~J....lk '\. .... ,..t'~, Ilnl '.Ihlo.!~ ~. \'1'1 ,·:w ,.: h.::·(lI~"i a:1\ 

J. Duur::l~mho:iJ 
• .:; }:I:.r \-111::.-!!r~ U:--.:, ...... .,.·[:.oo:.hci.!h,· 
• !iiJ! .... ~ ~bit .... l;..:l ... "':l :.1,11\ '·rd~'f~'I·j.~, 
• C.,11U ·.) I(tlt~l\·rrih..l. 
'l~ ,\·;,·1t':1~ . .lL!- ~t~"l"t.llr.:n ':J.:- 'r .. Ikh(o,! Low:' ,J.I [ n.:~:."'.l''''''l ... ~ 1;1' 

\',·r •. ·mr~~ll.~I~-';1!n .~.Jt. , .. :-,; no; 11,11,'" 

4. G_hruik.~n1ak 
• G-(ir'i("~l ~,~,J .... '1,\. a'f r-:II:~, '~', ,r ... --..! ;,1. ",II', 2 :I,~!~fi ~.~. ~'I''=~ ~lC~.I.J..,~·.;. 
• :iL,.",!h~'llr',"J:&1. I ""''l:J, 
• .~·n ~~\·~r.-':Ji':c "1l~J,!lIo!r,·.h..' .'dr';:III:fI)l·")d :J1.:~ l'1 ~I,·l,1 ·",.\~rdl', ·.:r~ 

,I.J~'(!-"'-''-:(~, :,,:;1" l't:· :-.1 nnr~u .. ·h{'.!(". 
"GI,.''''' · .. ·cr: .. ·I..'\:l';"\htl r...miot'il:Jcbd I;~' ~I.I' '\""rl1f,,~~dl~L .11 .. ;JI;.,.;\ 

1m inr~J!1L! i:\:rl..~;!"": I,
0J:1 ~~ t'ltV.I!'I·.~,~-;':. 

• !;;,uin:...: t":'l.":IfU:': ;,i:t "(h!,.;t~',,!~ ',t,,!r h.-J , ~·I ·, il ', ..: k"·~...! ~ .r ; , lT1 ;J1~ • .;.~I"t-':':·1 
1l1l,1Id~ i (:III~I";.flrH .....:br.·~f_ ..... i..y ... 1. 

• Yt"rL:nl ~ hl.lr ,~ .. -f.:li, ~ ~:. ":11'):': t,(,. ~ 1,.11:' :,11 rl~ I' 

- ~1 ..... \:I\:r.I,tI" 'rri, rh'J.:1 "'.' ""~lr~":I', ';,Ir. ~ . , I~,r..:·~:o:;,·:·.! ~ il"'~:~'ITd:t:::· 

;. Jl lU;~O 
- ft,~", •. ·,.f"'·1!,,'I*k'· It'U·. IJf.:"O:": nit." w ' .. 'u, d "uwJ' \ d~,h •. ;'I ·~ 11 • ... Fl 
• (iT.J,r;~iJ..r:~bk1:i'rt( II .. ~ II \\ .~ .i' ,k , 
• i",' '1\·If. \01' ,elt .I) ' ~r ... · ~1""'1r.·t • .,J.~"", :-r.\ ... ·~ ..... , .. tl: In h..JnJt.~fd':,,"!I " n 

1\",..., .... \"10 h,< r ... Jn (,Ir.,y, 
• ~rf.:kClf'\'h~ :w:. ')'hll ::;JL"C':' 

B ij:cnJ" .-1\"~.'n 
. 1.); <"):" l~l'\",hl ' l ~ 'H: ,u:t:;f:'UC 1~ ,,11 L\'-:' .,W"I.d'li~.t ." \\dS; ,.;4,, ' ( hrJ 

IUI'i''::'''''' ,,:It. ~ jj''':,, I Jil<..\.'C>.'Il"n r.""J<n. • 
• '.Iulll.:l'i '.'11 .:rr 1f1't.:r:r ~ ; w, :,. .. : •• ),,·:J;11 ,.: , h.:. ,., fl"r':l r L"~ ,t: ,;,,, .. : It 

~ hl::·I"'i.:!;.;ht!, ~· 1': 1.1 ;:lI:a) . &~l'r, ':>_1~"ui:. {:-i i.J i I.C\:\' H:). 

TocplL~~ln~ 
tJ'-1 1 ~·'I''' 1J.~'', "'t."r. II.:.t l 'lI t.rf\Uo,: ~n l;-S '~ 't'rf7 11 ·~"..,. Il: :-,~, ItkilF 

• !(Ltif-:Il u.'C!J.;~ ' :,n~\cI[.: r1J'..:~t:~'\n~~ t .. ~ 'u,r.!~n h .!.~~ C~~lP· 
: •• n ... (1 \"rSi\>lllltJ!'J.:ncr ..! 

!:hoc' "<:I,f,'" Jh fl.,~" ,"I '. l j"r, ~k I'" 
~H ~ri~w. hl)(. l1 ~ 
1'1""" 5.; (,if.,: 1 !I', HI,. ~;h 
t.;h"" ~ ~;i l;": lh !~. -t".ll·. ij,.SI'. I ;;J<II ,. ;~I'L"" fL'.:. 

+.!I • ." .: . ~\.~~. , tin· "'" ~!~ 
lto;oJrb-.: ,Ilij,; I·." ~,ll\l "I inl~'m,""ll>i.! \:",., .. " ;,,,h, .::.u, "" 1',',,,.1 
v. ri ~ I\.~ ' J~; " n.u!r:!'1· t.!r \ •. 11\ .k .~,i~ l, f J:-iL~,e-inJ.:I~ n:.: u:n "J,.j.:
l:.,n (l"Jl!n t~"'U". I;!:,\ I mel\'1'.1 J! :l...:r l tfr:.; \' ;I!I i.k' <':~ . .\lt 
Lcao>~ 
·::::J-:,{.k:('~d .... i.1.~ \.r. I:ij·;;cXiL~i .. ~llrl\! Ok 1~~j) •.. 

Ted1nlli.:h~ ~C"'~l'~' 

~ c~:~m 5'» c~),m 1'00 CIOCil I.~N 

W · . Olnl<t 1,0(1' 5 ~ 111I1/"I'{' · ··f.'l I.IF,,,j.:,,, e;~ ,'i~!0fc~r.: 
\No("'!1~ ,,·!t ~'l;' ;j II jllft','·, .I':'lIJ'F, I>H"<\ I C7:~ I:O:'O!1 U!; 
·1J:-J·II"trn··!T j.,,\,) l HlH ljW· ···,/:-<1 /FII." ,n 'W;I~ H.",I ,<i ; 

lln ,r ... nb .. ,w1 U·;!,r<;"!4 : SS': -[ r;;O I.~,\,\' 
N. rr" ",lUlU.! I" I,rt.'" I ;~'. 8~\) \I~ 

I (I.-..Nrt 111111... j . ... '~L-~_ I.L\\~ 
I Llior.dr: ,run I.:;:\,l I .!I~'\ I . !\~ 
t:r.:<,~'dr\l::lm '::]]11 l.·tJlI --~~ 

Sur,ith., •• " <illJrm,· J,~~ _ L_ lj:L, _ I .;~ , 
),.j~:< , ".>;'411[, ... >.:1< c,3'~ I lNIl I.I ... ~ 
In til:..!'", 1 

M.lreM3~1 
1!',·"cII.;·,,·,c:,ir..-r, Cr. ~;I l"k<,t rr.. 
1.""I~r'oS:I\!.,.,...,rtn br' LLNE. 
~i.lnt~I:J.:" ... h:l: Co.:;)\! r'~""" ,J r E \ ,?I ' r.:; h · rl "' ~" ! Ii rL ':\~ ~· .. d. ~JIl:': 
(\ ·.t, .,~ "1·(;",11;\:)1. 
~r,.Iln.k!:..tl: [,1.11\'1: .. re. 
OC!J nrl~T""tT.!Tl "t.!{'t.' lp.:l::1: ~\: '.f.l l "", l i~I: <..:,J ij:c( 

A,c~j()i rC'S 
<I 5cl'...1:o".1 I' !l' . ~rln.! :, 'II; j ) "'~ ml:hl· l\ \' f' .... "1l ,, ~.q !J~'hl ll k,~r 

umJJd .. "'I«U .h .... ,:trr'""r \.ll\ :\::t-i"\tr~ ..... ::,,"'''CI'':=\.!''' ! I J'~T'I. 
• (.':1-"". '111""I~\"'"II',J k'\!!1j!d, ~ 
• .Kft!\!r\.1,:Ul:lg i!t ~ .... !!t!.:,!,' n'~( tc.bnt (t\\ '( ,,1("\.n :.U,., I· ~>: ' ~""11 rr.:f 

'" :1\tI\f\ 't' I \"·~tLlk,\. 

-'#'Mt·'§'s _I~ 

l;~ .. intllo.:~nit(.l.;,fi~n B,\.'. 
Z'.\, · ••. !·,O:-.,U.l.l. ~~, ..... ~,~. ':'-l}~ Ri' C~.! .. ··.·t'I~~; 

I' -':"'., '::. ;~:I,.~ "'_<\ ::';. .. ~.:~.:.: 
T!- ' f t. 3: (~I:.';·,~. (:.(:42' T~7 
F, .. ' ~~d iL·l~~·.:, !;,; ..... ~~,~ 

F "",·)0 KJ.l".'~,,,.jf ('; .... Mi 
[:"~:.il'.1,''!'"'~r,lr· .. ~ ~\,,fH"'~ nT_'!I~~~+' 

e. ~~~'.;d'), !~ I ~ ~'.~' t~d~ll' [:',,'h,!;J;l, 
T~·!·:,.··n.,;,I,L ':';,1' ~ ,)",',~. ~ 
i/ .... -1': ,:"- I.'l t J ~, i ~'~ .:-..~ • :.._" 

Fu;il'" KU, .• l>b.: fk" :-:.\~ 
H.l ... ·I'.r,h.~:.~.~ ,II! H" 

~ l;':\~ l~·I"r .. :_' 
T~'l ~ ~~H )~l :!; ,: ~ 
l~ I',, : l'I~ ,' ;2 l 1 ~ l'~ 
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Varkenshouderij Pijnenburg 1\;1iarlo VOF 
E end enpo~ 15 Ie Mierlo 

VEl LlGHEIDSINFORMA TIE 
Cbemp",hli. Cile,:lliePar:ncr/ HeT Ch~1711cah Bt.111Cl.J.XI NBM E,.;po!":i Ned. B¢I1.z~l M:;. 

1-69850 I G·· ... ,Uzig,L ~;24la"lnl)i).3 I Hc:rT.~lng v~n; 11/~"'~IJ03 
Naam: ZWA VltLZli-rm 94'% - 98% 

m UNTfFICi\ 1"1 E Y AN D~ STOF OF JUT I'REPAAAAT Er;! OJ!: UNVER'IEMJNG 

IDEh"lmCATTF. YAN DE SICl" OF HIT i'l".F.?ARM, T 
Na.1m: .7.WA VF.f ,z.m;R 94% - ~,3% 
Rrtltotbrl:ntle: E2S04 

CAS-nr.I654·93·9 
EU ~;:,t<l:lJg\l.m\:mnlcl': Ol~020-(lC-8 
HAT-CHF.M·nr: :;:f 
MokcuL3kg~wh;~t: 98 ,07 
PrOOui;! I:ypc: Z ... i vcf>i: :tIM 
uebndk "iln ~a smf cfh.::t prcplU3i1t: InIl~cU'~ 

EINF.C~lF.J ,TNC:S·~r: 231·639-5 
E\TF.CS,'~r; WS56COOOO 
NFPA-ror; J-0-2 

/\CI,!\I '11()l!L;tor 

Ande~t Dos .. icmummer:o: ljJG I:l\lmmer: B- WZ47 
Pmd;JCICJl van dit ·;l,mict; ZW A ~n:LZUUR 94% - ':'S%: 1·ti9~50 

lOTINTWIC;o\ Tm VA N DE OND1~RNI:MING r 

ChcrnproM Chcmicl'llI11Ier.i nCI Chemical~ Dcm.elull.l ~m!Y1 E;(jlt)fll N <!d. Benzo! Mij. 
Wnki:c DijY'Ji~\\>I!S 4" 
331 Ii R1v.! Do~crctht 
N cder131'.dI The N t::hcdan<!s 
Tel: +)l~()1 ~.lij 44 9441950 rale; +11 {O}n.65 -'oj 919/975 

1\ tArt MNTTMMF.R 
Tel: II f.~l~/+:J 1{Q)78·ft544944 

2 SA.'\1KNST~I.LlNC EN JSFORMATIE O~~R 1)1< IJES'l'ArJllUELRN 

ZWAVELZUUR;)4.% - %% : [1,b. 
CC\,lInr.;~'J!lool~:: : C 
R·z;tu\(:n : 'R3 5 
CAS·n~ : 1116 .. -93-9 
E~CS-n; : 23 t ·639·5 

3 I'olOGl1.LJJKF. GEVARE'( 

R·ZI.NNl!~ 

V croorzaakt .erns!ige ::J :tudw::mdcn 

i.. HRSTE AUJ,P MAATImGElJili, 

ALGE~EEN 

indlC!l DcWl:~I~1cO$: :/!IJfg V",Of vriic lllcbtwegen 
Ik"'U5llla~!tIQff"r lllc( ademh9iillgsrnc:-.:i[ijkh~d~[1; hal :alt~(I,1 
Bij bl"!lkcn: voockflm '/en;jldullgl<ls~imlio:pl\Cllrno)d~ 
Voorkom atk'Jc):ll~ d~,r todekk~lI (f~ict CfI· ... ·arm:n) 
Hau tiel ~li1chloff~r no"tj~, '>'c(1tlijd in;p3nnillgtT. 
AthllTJ.lclijk ~"n rl .. Coe~c.and: ilIU."7j"kt'I".hlli~ 

ilfll"6u1.1 in Dl'=o:nb.u,nI>t ""''1 f(e 'EG·~.~hlij~ 1::)fl1 ,'sRlta lip 2~·:l1-2IJUJ 
CJU!"'i''''~.a CIU.1<'1i,lf'>lnll%' S.V - He: Ch.rni·:":,, 3.",1"" B.'1- !'<ll~. &P)[1 £j,V • :-1,,1. r0.(!(>.,: Mij Is.\'. 

Exlan On5u/tants 
Advtseurs In '/lert.USI"HS 

li t t 
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VarkenshoLldf,rij Pijnanbui9 ~jliell o VOF 
Eendenpoel '15 te Mierlo 

VEJLIGHEI DSlNFORMATIE 
Chempr(}hl' Chemit:Parl;:e~/ Her Ch~mical5 Benebxi ~llM fixpor.i t\ea. Benzol Mij. 

l·61)~50 I G~wijzi!!,i! (.'P;2~{I)i'i20D3 
NltSttH ZWAVELZllUR 94%.98% 

TNHALATIE 
Eirena hel 5:a(1;t~n·er ill \1::; frisse !\Iebt 
Onmitdelliji: aT':l!>'medisci1e dkn~: raOl~pjcge:l 

Ckmidd~llijk 15 Jl:ln. ;nec veel \\'B.I~r spoci..;:.n of c.our-hcn 
Oc:huik van 1CCP k)Cgl:~1a!UI 
~L;n (chC:I1lL~~h) neutrn:lsl!.lil:miudd 6,,'bn:ikcll 
Kledinl'l verwijdcrat ~ijdeus .spoden 
lndien kl~1ing 'i~tzi~ ~(\Il d,; h\li:!: r.ic~ '\'cr.>l·ijd~~ 
WOlldCll srericlllfdeld<;en 
Indie!! 'o't;lbratJ(lc OJ1(1. ::- ! G%: slilCll':r.tffc:~ Mflr /(Iillick 

OGW 
On n: i :J:!d I i,lk ]5 mi::ata:. met ' .. 1:.::1 wut~r s.pocl.-::'l 
Z" tI10tlclijk C.oDtil~~ lero:Cll V{:"~ljctc:reu. 
(leon ncutrahsati.:middcl gr:btui](en 
sra.;;:'1offer lm<:r C1og'art;~ il rL"-·lien 

OM,'\!:. 
Moru1 ~p,)eloll mct wilter 
Zo \I!\I~ l'J)l.'ae1ijk nil in:u!mc,' vc~l w~1e(la~:'\ Winkell 
Nict lat:n bmkcn 
Ge~.Jl1."1IC:dici,nale h()IIt.~kool tDcdil:nCll 
In \lUe g.wnll.:!). nr.~ • ... ·3n1!u:.huwell, 
V,~:pI1\rk[n~Jbf1l,;'lIr.:\>!ll t-~Dell"K1l ... rtshickel,hilis 
Bi; innamc ~'an grolli bu,wc~lh~\tl;t1: .~ncll'.lIU zicltcnhui~ 
(JCCD chemi.eh, (!~.e;.-: IIgi = tocdier.en 
~ mll~3SP~,eljn:il 

I E=.icrjcg VIIJ'': 1 J!6I2GC3 

'l'elef.;XlIlnummer in noodil'~"lll!t1! l}l]ir~1\ ii:I:'\\o~mn:n. aiken voor a:t~en,' 030· 2i'.l SS B8, 
(Nal!Qnllal Vc~gif~ill:ng~n. l'If""na::e <':CIltruro -lliltlw~~} 
Belgic 
Anti~;f'~.:n:7\m' flI,9.dplcg~!l (070."245 245) 

BLtISMrnO?-LEN 
1111,-,midddl!7I hi} omge~i'iI8s!JI'a/'1{1 

GlXl1 \f .. atel" 

Bl U~ IN~TRUCl'lliS 
Tanks/vaten t:o::.1cn I:.I'j{)fin '1cUig1l<;id brcr.II'J1 
lliJ !l:ocicn,'btllY.>~n: r.omru:~ 'Ian pmduc.t met wai1:: V'~:1I1ijtlt:lt 
TI>:oti.su.h~ gal'~t:11 vctdunncn met vernc','dd wide( 

ST'ECr."U; se .09TSTELUN(jSGEv~o\I-lEN 
Dir,!r.( b~'lIT"g~~aaJ' 

~ict Nllllli'baar 

Af~~itO!t;1 in r,vnecr:jam:r.t m!j, c!a ErJ-H..:ltlliilt l{J:>t,j1~"Et1 ('P 24 .. 0?~~r.Ol 
Ch.'"I'",h. Ch.n';ut'.uW:r I'1.V - HeJ C"cul<i:~llll,",ol"x n V· N<lM up<.'<f.ll.V - i'I(>J. B .. @ll.Itij B V 

fxlan onsuftants 
AdYI .. ~Y< Ilf Agribusiness 

~"Il 
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Varkenshouderij Pijnenburg ~Ilierlo VOF 
Eendenpoel15 Ie [vlierlo 

VElLIGIIEIDSJl'o"FORMATlE 
C~leruptol1.1. Chelll~CPf;~j,~~/ HCf Chrnli-ca!;> Beneluxl r-fB1vl Exp()r;} Ked. Bcnml MU . 

1·(i.985D t G~""j7.ISd op:24iC7J2l)'.~3 
Naam: ZWA VELZUUR 94%·98% 

6 MAA TREGELRN BlJ ACCIDENTEEl, Y1U.1KOMEN . . 
PERSOOl'.1..IJKE BE:; Cm!R.MrNGs~{mnF.r.F:N 

HlIn.~~Denen 
Gclsllt;,;.chcan 
CorrodebCSLlm.!iJ;: pak 
Dij grcol ;e:k orin p;tliht~(l rIlim!c: !ler5Iuchttc~td 
Bij grcot l~k 0: in p;o;.]ot'~:l roimte: gaspak 

MrLlEUMAATREGELEN E~ VOOll.ZORGSMAATREGELEN' 
Ge'la.reIlZQIIC llfoak~n-=n 
Gcc:n open VULTr 
Bodem- ~n walen' e:oncr<l:t1 igi 1113 'ioclkcm'::::J 
Nie:t in tiool kzelt 
ViJl~l!;J1 &r.~1'11cIt hauden 
('~cn willer in lanks of v .. tcn Laten drillgl~r, 
Vrijkornead pr>:<dl1(;t in g:~ch.iitl" '1atClt 1l1)V[l:t.!!:nioll'crjlOmpca 
3~ck dich(cn. toevo(!t' 1lf.~[II':::r:11 
MOOI'I]cc)islO r :nd::unmen 
Di; ,l:evaarl:jke r~Gtic: c~pl!l~ic~ I!lIS"lM:ilt"l'~ll!,clll"lel::lI 
Bij rcnctie: brandbll<lr gil~ldi]mp vercunf!('!l met ..... a~llardlin 
Bij hitl~ tUlliHChl: loI,,-$idi,lI.I'1.11 V~I'·:!unnct'l met v~="'eld .... il1cr 
Iwkenine, ho'J<!~ft :m:t !;Ii:'tglbljtmd ne=lag'''''a!er 

oPRtllMnmSPROCI!VLlllE, 

i~nb tilt ~sebadtgiJJll"'atkl:<e'Jing le~nk.:J1 
M~B' .. :ocisto:ilb~(lrbt'mm in ~t'iX>~ l'~n"~aafdc,vcrn:!cdict 
{lc:\b!;orbo:\:'l'{l prod1lct ("[l~ebl!f1l1c['l j['l 1Lt'~:ultbllrl." 11l1iiln 
~tOlgSlOF/rc~tant \t,~rg1illldiJl.,.crl=]cn 
Verzamclt! preduel ovc:tirag<:li a~1l prOOllceno1bc>'cx:g(ltl rlicnst 

II E=i~ning \'llTI' I lt5{2003 

Klcir.c: hoevedhcd .. "Il morwloei.~tnf :¥.:u:ralis-:rcll met kDlk rultriul:1b-i;;rut{)I1ii..it .$t,dll 
(1lIltriumO;:illbon~;lO of ,."r:I~ 3S]: 
Genf:llcmlj,jccr« P'1Dd·.t~: wCl1']:Dok:l met ~cn O'Jtmm\ilt wo W 
BeV'.lild.c: nl1r.crvlakt~n rcinlgtn (bcl:Ul:I~t;I¢~) tllct cell O,!ClTJIaa:. Wl!.Ie~ 
Na wcr'.aJ1-'Inl?l!;uell kle<nllil ~'ll .l,''Ut~eriaal rc[rlige[] 

'J H.o\,"fl'l!:lUNG EN OPSLAC 

HANTE:PJNG 

Tn Qrdc met de: wtnldljkt; ::'(ll~:ICu 
Rcgl:lmlltig OOTlI;cr'-tJ1l.lj~ in d~ l\loh~ mctcn 
Werk<ln O:1d,~r [1111:l!l;el[;kc atruiging've:nlil..ittitl 
BI¢()~1lt mile. C'fhf oonllici ,'crntijdm"be]XrJo:':1l 
Yt)(()l1trcini:gtle klod:rtg onJl1illddlijk \lilt~cl<k:m 
Vcrontreir.igdl: Id~(l':ng rei(!i2,;m 
VcrolllJ:>:;ini:::T1~ ",m h~t prOdUi!: \·oorkcr.t'il:t 
V<:t')latJdtlB gocll s~lct:n ncooen 
Vc:-wijdert! h".:.den VIlT. cpton 'tUlIrl\\'~rml~ 
b-..;uillitic ~o;g\'uJr.li!l ;,<~ini~~I."~I~I~.!ll IIMr in!:>ebmikrl.!.rn~ 
At\'<lllliet Ul. ';;;~.Il'~<)lgleef1 I ()l~n 
Cr.·l~tllt;\ 'i11C1 pmtiuct rnd. water \'or.nUde:l 

AI~ll<ij~' nll"'e."~lIk~'lls.\ 0I'1~ ,i. [;ll.ri"I'Hijn llDl/SR,'EQ"? 2~·UT-Z(~;3 
iJlC":f.<.)h~ Clv.."lI..a'or1"..r P. V • !W[ C-.=kul. S<,r.dux H. 'i - NEtM E'~por! D,'J - :,,'<d A.,."nl Mi.'. n.v. 

Exlan onsuftants 
Advt~erJrs ,,,. A(JYI"/Jsine~s 

:llll 
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Varkenshollderij Pijnenburg rlJli er-io VOF 
Eendenpoel '15 te rlJli erlo 

VEILIGHEIDSINFORMA TIE 
Chem;Jrolw. Chc:ni<:P~r'_nerl Hel Cheutlcals BCIl01uxl NBM EXJKIIf/ Ned, Bl:llzc)) M ij. 

1-69850 

N;uum 7.WA VELZUUR 94% ·9SCf
/ .. 

OPS:'AG 
Op e!t:1J d[t>J.!~ 1.1';!SISO bcwaren 
VClllil:.lk tar-gs de vlc~r 
Bcscbe::mct: tc:gr:n vU~L'ku:lde 
Opvangkuip vl.>O.r.lictl. 
Ond~. afd",klill opc1l1ucilt 

I Ge-l.Ii;; z:Gd (t':241'(I7.r2~C3 

Alle~<1 [1'1 !)CjlclklC hocvec:heid i~ OpSL3g l~geJMo:t1 
1:1 Olde met de \\'ctt-clijkc !lUnnen 

VERP.~'l/GSMATERiAl.,E'K 

ae~dtj}J ~'erpakl..illg5m!x'i)ri!~m' 
kodstcfsWilll 
pclye.th)' le~n 
p~tYI'rr)pyloi!'~n 

&la~ 
aWe'.IIcrj(i?Or6l)Jcin 

78 mijden W!1'JXJ"~i"g,~rltmJlI'JQJJ! 
rnon~Is.t;~~l 
lood 
lLIwnlrJum 
ijZIrr 

Koper 
li;Lk 
nikkol 
brolJ~ 

Bi#(Jtjd~J'e e£~en ';I()Of' 'leppa,~l;j/117.I'/Ic;taiu(Jr 
af.,luitbsilr 
drcog 
Z~l~\le(' 
comet gcl!t:!<ctli:crj 
b:alltwoord1:JlIlc.n I!e. 'I'Ietl,:Eilc;e tl-" t.",ncn 
PJl'lui~ kwe~~:"iI:~ \""Fakkina in cell st~,vig" a~11l1t!r 

1 11w.ienhr, ""11: 11"6:J:':10;~3 

8 nr.OoTSrr.t.l.1NGSGRE~1,I!:N tN PER OONl.I,1K1!.Il&:SCfIOCllMIT'iG 

OLOOTSTECLINGSQRa;7.Jil\ 

r:.t~· 

~".r_", 

___ -+'!-""~L 

n.'t.. '~n~ 

Exlan onsuftants 
Aa~lnur; Iii Agrlb"sln'H 

I 

~A!!:!';I~,~.!!:~'~ .. "",=~,-, ___ --_-l,.l''''.'.t".,, ________ __l~ _____ __lL.:..:1 A~~1:...,"'-' ___ --' 

fillICt;NTRA'I'll:.l'.tE'I'rNGEN 
Korte a'rll.l1' merrblli.'j'·J • Drll£ltt 

ZWi~I:L;nLllr 'ill (61 2~~781 ) 

Mt\_"l1I,.11n '}""l'4t!nk')lnv. n...,.; ~ ... EG ,ri:b!lijn 2!l1lIo'SH,'l::O 0p l4.Jl1-XI'l1 
Ch,m:'IU">ho C:J'.,r.ierD~IL<" E,V' - Ile] elie",;:.lH l:¢~III< R v. N~M F,.~ tl.v ' N·od. 3" .. " ,1 :I(;j, a.v, ,1/11 
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Varkenshouderij Pijnenburg ~Ilierlo VOF 
Eendenpoel 15 Ie Mierlo 

'VEILIGHEIDSTh"1!'ORM A TIE 
Chcmproha ChcmicPar:nerl Hcr Chemi.c~ls Eenelu,x/ NBM E:xportiNed, Benzul M;.i, 

1-69850 I O;:.wlj2igd op:2-1,'{I/{200J 

NlI~lln: ZWAVELZlJI .... R 94%·98% 

rERSOONl.!.JKE BESCHERMlNG 
UuM 

Jiallds::t.ocncn [b' .. -rjlrubbcr, rol~'o::UJe<:nl 
Gc:ja!l1:!l!c~rm 
c.;onm;ic:lmti::lr,;ige klildilig 

l"h41(lli~ 
(f1L1m3~kcr met f:1tat'jpO:: E 
Bij bose dllDp·/g;l:icoMCD!t<llil,!!: p":!!IJucht"/zul:r:;~cf1ooC'lcl 

Hamkn 
Ulll'u3sellocr:lcn ibut'ilf\lhbcr, polyc:tM~l 

MAATREGELEN ""OOR \VI:ru~{ERS ·18 JAAR 

Getl.I *el/.e\'el1~ bc~chi~b,aar 

MAATREGELEN VOOR ZWANaEl~E VROl.:Wl.'N 

(I!:oll gege\'cl1s b:schi;d.aa;: 

MAII!lUALEN 
MuttrjaJ~1f «Ii! dell rlil,wlrel1<"k b"rt:i~l'lIIhtr.li/e"e:rt 

h:tylrubb~ 
pol)'\'::LhyL~cn 
t~traj'l=thY!C:1m 

M£l/~rWll!rJ diIJ ~um mindu g~'i!dt! hJ'.sdf~rming blfdt!.11 
nwpretlll 
I've 
\;tDn 

MaJ~rjr;r/l:rrdirr (!~r.I!11!6Ite ht!.tdll!nnillg /).'~d!'1'1 
..... luU(flIbl.lc:r 
nlll'i1rub't-;:~ 
INA 

!l FYSTSCm: EN C'RRIHTSCHE l}IG ENSC.Hi\PP"':t:I. 

~.r.oEMENE INfP~.MATTP. 
F7!ii5Crn to~,f1l:md 

vw.:i~llIr 

Gel'/' 
rcukloo9 

tl.limr 
:1'.ui~·"TV'lJdll1;l: klo;ul'i(),)S 
Ol)ZUiv{:f !)roi!uct: geel tot bn:ln 

Opr"rfmarhefd 
Opk'!';ooarhl;k! ill Wjllr;r: ICO ".-:i 

(Jl'lIrlg~ ~igelr.\c:.IuJ/fll'u/ 
Exotheml ':lplolO'buar in wa1cr 
Oplosbl.l.ilT in ~(l;;H1d 
Weinig vll.lci:tlig 
Ci1lsldllrop z.wl!;urdc~ da~ lL!cbt blj 20'C 
H:n;roscr.pi.;;ch 
Reagetlrt Lllur 

IIcld-;rr 
Olie~l!hLin 

M)t~n,.1.n lmn .. oI<UlfIst mat d. EO 'ni:hd~i", 10~ l0'58'EO 0,)" 1A-o:)"-?((l) 

I Rrn;-cnillg V<1r.: i ~/~r~r.l\JJ 

CLJ .. "(<oproho Cb • .rru.P.T1m:r [J.V • ilCI ChenILC3l-: &l'.d,,~ H V· NilM r"'r"n n.v ·/I,\:d [\<=1 Mf. B.Y. 

Exlan onsultants 
Advlseun I Ao,lbuSln.u 

I 

:vll 
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Varkenshouclerij Pijnenburg fvlierlo VOF 
Eenclenpoel 15 t& Mieilo 

VE1LlGHEIDSINFORMA. TIE 
Chemproba Chcl1t:'cPa'!'tnl.-'fi Hel Chemic&s Beneluy NHM E;o;pcr'J Nl:"d. Bcn,.o} Mij. 

1-69850 I C<'oIIijt.igd op:2o!lIl7l2GCJ I ~I'rri~bg'n.": ~ 1i¢.':.!I)IH 

N~am:7.WAVF.I.zmJR94% -98% 

Smclqll.mtftt.\j~cl: 
KookpIl1~(lra.jcct: 

On1l:ifldill\;Spllnt: 
R~lclieo/e lIich:ho:i(j-: 
Soortclijk ll.ewi~l~l: 
D~I'l'I;:<:Iicll('v.:id: 

10 STABJLITEIl' I!:N RIiAL'lTVffF.IT 

STABILITEIT 
Nieh1otbi.l:] u,i.v. ~.;~ht 

c.m:MTSCffF. REACTffiS 

3"C 
:na ·c 
:-340 'r:: 
[,84 
1841 kglmJ 
3-4 

rea,geert mr.1 v~lc vein1ni!inl!cn : (~·"rhaogde) ktlll~ 'l'P l!r.lrl(\,o·¢.~[ll~.ic 
Blj 'IIcd:itting : vormin!; \'an g~ftlgc en bij~.;tlde g;t~SCI1l'dBlT.pcr. r"'1!\'cloxid~n 
hc(uGc cxaC:~1lllC n::iI(;ti.; me! "";)la (vocl!l}: .... ormillg v~" Joijtendc Ir/H:;cnidlJmjX:ll 
rcll~oc.'1l;)lI.olh~rm ~e I ')f8Ilni~ch n',llldmd : k!lr..:!l op ~pl>:1t~t1\l \mLbr~lIl\i!l~ 
I\:ilgtx:rl mot (Rommigc) rr.e~CD : varmiog ";:'~ [kElt on~),1tllb;j.('C SlJ.1~cn"d3n1;X:r. watc:r.slof 
I'e:lRl!ffl h!!fti3 m~t I:rar.llbare s1offel] : ('1erhoo!!.dc) knr.' Oil bf';].l1d'cltll!C!>ic 
I'C2gccrt beftig m~t (somrni~) b;wer, : ,.vam1lco>r.tv..:!ucling met "C!rl:ol)gtl~ klArul QP btantlie)(pl')~:e 
leag~" me~ ('>[crkl)) L'I;ll'~';I::ntil\: (\'crhoogdc):k.icE cp bmllltrcKpl(lSl¢ 

IT. VF:R\fl!DEN OMS! ANDIG HF:DEN E~EN 

"'3h11l~b(nl1ncl1 
brllndb'.Lrc 9tc·fl~n 
rcductic~uddck!l 
(:;t.;;rkl;) b~st!~ 
LidLI-ucltv larnl:aar lll"t~ria.a3 
l\lculc:n 
cCUUk<scoolldcncic I>jL'[f~lI 
ar:;l1nisch m~!.~rill;Ll 
~.xi~i1tiemiddel~1'I 

It TOXrCITB1TSG~(;l::!VENS 

TOXI(ITf.IT 

rQ;{"~.:lf(,'1fiS.c'Of! g.rge~iI,~ 

r..D5C Omal rat 
ClrrCor.isaiw /o);icil(!lf 

rARC GtOO::j1; 
K.:-.:ls 'i'~M "tl!fkc aJ'.I.")rga:1ls-.:ru: ru.eTldi:: ~\'t'll"",:ll\I!..lT beV:it1l!llzijn k9!",kcn'orn'eicl<cllc v::>orde 
mens 

T,"h;itcit (llgcmr:~!l 
De ~cl:)mi&>i·c cOllc:ud!.:er. dat r,\'.n"'c!zll;';rIl'::,·e~s kankcl,'crwc1ck.:nd zijn (clV:=~C!nkl)mcmd rou:: EU
catcgooe I), -"algen; elm ni ~~-stO::llil~liseh r;erlQtnx isc~ InO!;, .. ni~mc. 

if cllr~ tcxiC'ifi!lt 
Bij r~uk""'lm·.~I:\i!\1J is of.: ~,lom.~tdliD~slim;~t o\''''r.~(:IIr.:l¢:) 
Bijeellri '/Ollt ~e ltt!.i d 
mil~ld ",0'1r i!~ ogen 
rrriterrlX! 'lOUi' de Illjtmdmlil1gsw;-~I!~ 

Af~(:I.1:Uk~ l1I .. a'''I:r~;nkt''(llSJ; m.::t ~r. Ecr.r-dr.lijn ~::oQU.i:Slt!G '-;11 2·~)7-2UQJ. 
('11Cl~tII''''~; (_"'"."i~P .... 1ndr 9 ,v lie: Chf!ITj~ ll.nch ..... ll ..... NilM E;..p"n IH' • S.,.[, I1<r.:,.,: Mij, [l. V. 

Exlan onsultams 
AdY;nuY! In Ao,lbu5lnfH 
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Varkensllouderij Pijnenburg fVlierlo VOF 
Eendenpoel 15 te rvlierlo 

VEll...IGHEIDSINFORi'VlATffi 
Chcmp:"oha ChcmicParLm:rl Hel C1temica1s Benelux.! NnM Exportl Ned. Denzol Mij . 

1·69850 r Ci-ewUzlg:d op;!4.'C1.OZ{)0} 

NiUlml ZWA VELZlJUR 94% - 98% 

'fw;ii!' .. lQgls¢~ xcg,(!WNrS 

Kie:,:.pgcno=n i[1 mUk"gl;W:lr:llS',dil~~~ (EG,MAK) 
Kiet opg<:MmeOi in \i;Jat::>gellHc-itsklaisl: (EG .. \1AK) 

TO;qCITEfTSGF.VAAR 
DiYf.::r 1r>~jclw#yg.g ... a{jJ' 

Bijlt:mL 

Acnn: F.FFEcrEKI~ y MPTO~lEN 

Aigemull 
I!tnicndcn/<;;Qn'osie \"1'1 ric bui,t 
Adtmhalin.g~moe[1 ijkho:dcn 
Kal~ 0Jl ~1)BJ;rne"'ced-ccm \lim hI:t s~r~ml!hf'"fc 
[m!ali~ (uchtwcg~fI 

Droge keejl:l(~clpijn 
Miss~J:jkt.cid 
Duikpijn 
HI ()ml;:ril;lC! R:ClCI~n!I 
Bl[)ederig brnllk~cl 
Hrandw[)nG::n rnl'tllt·d::trrf\.~lijmv!i~cn 
a<;H~oonl g&:J,ichlsVCmmSflL1 
C!.'lflJS1C \llln het gcgwee:scl 
Tr.l.llclwlD~d 

Ole lf1attijo'ig InmHclI }'el'~':;h~'""m 
KlltlS <>1' [one,olltstekiJlR 
K;tilS OJ) l()lIgo-cdccm 

RII illmm<! \lall gr;;.t~ hacveclhr:dr:fl 
. SboI:k 

Nfl J{ll'jgwrr;glt hlO"jl.1r~Jli"g/~D.,r!1Cr 
COI'fORie bD"cL1s:c ]T,l\:J:twc:gen 

CHRONISCHt! EFI'1!CTEN 
Nil wll1{(itD"i~lIlhl!riJaaldf: blo-OI'MflUinr,km,lact 

Rod.::huid 
DD:gll buid 
].mit. 
HuiduIL~13gf(l!llStclcil!.!l 
AlIlltlllitJ/!~"ycrklcurir.IlI1171,ku 
O:1.lE1ck:'lI8rllar,tM1j,~J.l ollS' .... eci5el 

I flct'.<ii:llillg \'art; I l/lil'l{fO:l 

Af~~'1l'OC ~1 o'm~OIT.liI. 1I1etd. EO>ri"I:1lijlllOJliSH,'L'O C~ 2+Q7·1:.;1)} 
Ch~rr.;)lr.i!l~O"~mieP,\lt".,.n.v· flCIC,,=lc~I~ l)....""Nhl.( B.V. NSt.( lc..part 0 '1,1""1. Ocr",.l M.j. B V 

Exlan onsuftants 
Ad~;nu(r- /lf IloI/.J·b<lsineH 

711 j 
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Varkens!louderij Pijnenburg rvlierlo VOF 
Eendenpoel 15 te Mierlo 

VElLlGHEIDSTSFORMATlE 
Chercproha Cne:nieP.w..nerl Hel Cbert:rlcals Beuclwr,l NBM Expm-.i )Te!!, BetJ2cl ,M:~ , 

J·698S0 I (}",,,'~j;dgd op:24,'~'7120()3 I r, ~rr.m:n" VSI'I : 11/6/2003 

Naam: ZWAVELZUlJR 94%· 93'V.,. 

£COTOXICOl.OG ISCllr F,IGF.NSCnAPPEN , . 

Eco:-ox:cn=rl" 

L!.ntr. ,. _ 

u"'»''i1k'-.1. 
.t""W#J.(M~.fi'.·lJff ___ _ 

r,~'.ry'M"r. J:J~:olV) .,.mr(.l." 

JJ!J, IY_",.~. 

!lli=,~-,I ... y.[",.n""~,-,',"I.lll~~rA/li=:rr",,;j _ _ _ ___ oil=l"!,,,,/J·, 'rd'~! 

n.." 't~ 
C.~'II<Ir.:IA ~'Wt!. 

;,r.:~c..,to.t\T. 

'i',1 .. m,t'I","'iA<",' ,,,,",~,,,;!,--__ 
L r.: !t/~"'''' . :YI,..,;" ", 

fiC,~-......""""" 
M ,:n:,'I1.l 

TJ$ _ .n .. \"'h~\U.la',pl""''d.· 
~~'~I'~'lJ.l,l?;I"/:!!S,,-___ -,;-______ _ 
1'I.f,''.'iX!.f,l"J(;tI.{ 

~K1BILITm: 
Mflif!'1 iTifQr,m:#ie i,v,m, waleI' 

&[K1L>idinR wau:r~..z ..... allI{ijkht:ld: {9} 
SaT\CtlIlRsin.o;,·laIUlLnI;l: £l 
ZWILk wl3l~n'erolll!l:inig~l:tl (Otl~'~f\' lll.k:ewal~r) 
U~vMr '\Ioor drirJcwli~r ... '~rolltrc:L<Uging (Gpndwiller) 
ScltudcUjit. \'(~r yisscn 
~ohllCclijlc 'I/()i)r ...... atcrorg;!.1li srr-r,ll 
Wcinig 5d:i1.;~t:.ik \lO"T bllc:el iCll (ECS":' > 100 m~.'l) 
Lil;:rat\lur ~',,"nc:"k (~.eer) ginig \'cor alger. 
Lit~o.Ilullr 'JI)nl".,o:klt: niLot bioae:~T.lul~erb'\;lr 
11M ,YcfSchuivinll 

Mili!!" I'Jf(Jt'lll{(!i~ j, v, PIr, b!!d""11 

rMff1UU" 

... , 
4h 

. -'U .... 
~u 

_Lui 
""~ 

".,,, 

:.i ii 
J;~ 

BiOh::gi~hl: Q fbrecku:l,;ullcid in de btldem: oi¢~ nil 10<:pi!~~ins 

1'1~RS[STINTIE EN Af.t:lRAAK 

WOK: 

AJ¢.ukl III ,' YII 'tj.(J"ml. nW ,I. 1!(l.ri.htIiIn ~r.f.lJ.o!.\i=O {'P 1~-I~'·10I) J 
(,'h'''J''{'~1 CI~lInl.f'.;::nf.IfI V ,lleI C'""""i~al~ l:J~ilCll" , :~,V -1m:'.! r:x["rt n, '; , Noli. Bo,..,ro! Mii, S,\' , 

IRH." ... 

":4;:r.oX .. " ~ 

.. IJ .':'Wl1 

)0 .'(IPDI,1 

;J"'r1 

",,,,,t 
:'d . &''''':.;1 

!~ otrl 

i"~~~"( 
I~hu~i} 

Exlanonsuftants 
AdyiHUYr ''':Ao,/husin'H 

H,..Ll 
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Varkenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel15 te Mieno 

VEH,lGHF.TDSIl'iFORMA TI£ 
Chl;m?olm ChemlePa.rt:'.e:'i Her Chemicals B\:r.c!ux/NBM E,xpoct/ Nt:d. Btn:.!ol Mij. 

1-69850 I Gowijzigd op;W~qI2DIIl I HC,.zli:ni;i1l Vl1n; I I/(ir.zI)lll 

Naam: ZWAVELZUUR , .. % - 98"t~ 

13 INSTnIJCT(p.S VODR YERWl,IDERIN"G '::\1'" AJ'VAL 

INSTRUCT[ESVOOR VER\VUDERING VA.~ AFVAL 
H~llIM in (j\'tlteens1J:tn."l1il1g me! <:!!: p!aa!5c.lijko:: WI:.ttclijb ... oor~brifleJl, 
Af"ill$1c!coull (VIMllu'.(!rer.): 04i1 301 
Gevllarll.lk aMJ (0;; IJ6S~lEG) 
H.:rwi nneIll11crgcbrui:";o:::t 
Neu!r!ltgemn 
NccTSllUlnlcmo!llosbaar IT.aker. 
Onllv3h::R!11 -
Tmmobilixrer. "a:~ gifti~e of sd1.~d=lijlLe b~stlloddc'cn 

Ml:t <k best ':l~chjkblU"e teclmir;!kcl\ '~~:'\and:len aiv:m~ns In hl:l rio::!l ofhct i1quatlsc},e milic!) t;: 
IO:!1ln 
KG., (N~~rl;lnd)' r.,n~!nric D: 

t.. TR.4.JIi'SPORTGEGf:Vli:NS 

mm 
UNO·J>[': ISl:;t 
Verpil.I!king:>j;rocp: U 

ADR : '~.Il'[JspCI1"'t ,,'Jl:f !Ill. IvelL 
Klllsse: 8 
G"\Il5ilflui1cl(~) !lITIM: S 
Gevarencode: Be 

A:lNR : HiJ'.neJlschl:1:pvililrt, 
Klass,,: II 
Trnr,sportnili"l:n: ZW A'VI:.LZUUR 

~ : TtaJ\~plHl via ·~I,o.'r. 
KI,a,,~; 8 
'jmll$portn~~rn; ZWA VELZUUR 

IMDG : UCO/llilrt. 
KlilSfIe: I! 
EMS·nu=er: S"{)6 
MmiM pulllll\llnr 

reAO : !'ul:hto.·:IlIEt. 

Klass.:: 11 
]I'.!Itl-uelie "poi;";l:gler'·: IID9/Y ilO9 
TmnSpCIJtnllilm: S.ULPE{CR.:C I\CID 

A r;;:<o.:l&\.t ilL t'\'l%(enlo>~'L rn~l c!: r:U·rielll")" 2tjJ l,'SM,'EO <:1(1 ? .. tJn·~1~11 

Kla~!le; 8 
Tmf\\lllortnaam: SULPHURIC ACID 

Verpakki:lgsg:ro~p: II 
G~lII1~rlaD<,Ib) I:olli! 5 
Tmrlllp<)flll(U1'11: Z\YAVF.T,nl1lR 

Verpilkkillgsgrot9: II 

VI~tPllk\(iI1S";S.TO':p: II 
MEA(j-·ruunmcr: 70(: 
Tr-.i:l~po;;rtrma"lI; SULPHURIC i\CID 

Ve'1'"'l!dt"i"~~~r"~r: IT 
[listrucuc "Ca.'1;lO": R13 

C~mpml:aChcll"'~~I'drt_ ij V .1'Cl C~liO:3lg ~ .. "'. ltV. NDM Eqoort tl.V .·r~",L Ilcll2!u! M~. B.V. 

071120 ~/iER 06 07: 1-1 L01.hv PijnenbL~r\1 

Exlan ol'lsuftants 
Advlseu, s<-J« AO , lbuslnHs 

WII 
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VarkenshoLldel'ij Pijnenburg [\;lierlo VOF 
E9ndenpoel15 te ~J1ierlo 

VEILICHE.IDSI~FOR.t'1A TIE 
Chcmproh ChemiePartm:rJ Her 'Chetdcals Bcr..c:luxi N"'BM txporV ~cd, Benzel Mi~ , 

1·69850 i GC\loijz!IJ~-op:l4iO'j,"2alU 1 Hcr7.ieJli ng 'i~n; "/51";:1]0:'1 

Npl{m~ ZWAVELZlJUR 94%·98'1. 

1:5 ETIKETTERflI,"G . 

S Y:\ffiOlEN 

Bijtella 

R·Z~NNl:N 

R3S: VCJDommktt:I!l~t'&C branJ.,...'oT.';i,-=.., 

~~ 
S26: Dij fl;lntrlkitlR mC't d~ ogcn on'tlidd.:,]Ji:k me: O,.-cr"[13t1!it waret ;:fsj>o')cJcn en :leskur,.:ig 
mlldi.sc" ild"b inwinnell 
S3(}. Nooit wam; cop d~z~ sMf ;tic:"n 
S1l5: In gc\'~ll'i1Tt onec',a1 "rim!il:n m;:u .:io.:h om"'~1 VIl~:l, cnnll~';~lIijk o;<;n ~11.'" f3adpleg~ 
{indien m()g~lij~ hem dlt (ti~et t(lIOe:J) 

S091o: Ui~sl.;.1 Ii: lid ~'()Gr ill.ous:nctl en bel'I)Cps::ta:ig ~cbl\Lik 
X2: Ui131uitcnd bcstcmd ~'lIl1t gc::ruik dc:or prof~sdonel0 gebruikcrs. Opgc!et~ BII)Il!STd[~ng 
'o'crmijden - ... M'T tlebluiir ~f-::c.ialc ~i1Il'",ijziJlgcn l'3adjllcgel' .. 

LOKALF. VOQRSCH EtIF'TEN F.'N Hi LUST 
Opt,~fl()lncn in EG-Uijlalll,l I !x>ff~!'I1jj9t 'iall ricbLlijn 67/5'4!i,o';:I:G C:l ''''21&~:I~o;; 

.... Cg.)'jnrkt ;, ""c .. ",,.l,,"r:rl ~In: ~c 103·r~Jtlllij" :Wi l/sarEG ~I> 2~.(I1·2,qj 
Cnoml"".n. Gmnid"J,LIICl' B v - HCf C.~","i"ul. B~I:.;I\l\ ~ V . N n:o..l !L>;.,..I': II, 'I . N",l. !;c:lC:'! MI;, B v . 

Exlan onsuftants 
Ad~/teuri r~ Ai/ rl.I/, 'on r 

10111 
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Varkenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel 15 Ie Mierlo Exlan onsultants 

VEILIGHEIDSlNFORMAT[E 
Chemproha Chem lcPartm:r! HC! Cbcmk:als .a~clLl~,1 NBM Expor.i Ked. Bc:nzQ1 M ij. 

1-698~ I G= ... ·lj;ligll op:2.L'f:7J'2G(l::l I H"r~i~l\lnF,V>lr~ llfti12()03 

NUlIm: lWA VELZUUR 94% - 98% 

16 OVERICE rNfORMA11t 

B lTT<OMENDE L.'IfORMA TIF. 
nl! oovr.n.~Ii!:lndll j!ta<=vC!lS ecldelllllk:c:l \'cor bet ill belt. 1 ~CI\(Icmde JffildUCll,1D IS .In iJ,j I 
vcil{ll:toldsiof"mt:\{ieil l ~ rl vc:~de 0!I1s!;ln~igl1 i'! .de: lI . no RJlgC'fC'lS gc::.dQD nic\ O!:om.lenl1CCf 
wanncc;r J~t produot same:! rncil ilndt lc ;rod'Jctcn wprdt gcb:uilll. UD liet %oodermee: WIlDnc:er 
bet pMlllct in CC!! prooC:$ wordl loeg::pJ.ll, ..u'o::-.... el d, samenst~lIio8 V~1l tit 
vl;ili~heid~ jlTram:ildeblac oe( (Ie t::ccste zorg is ~lIn!l km: C'IWllp/oll4 C1:-on~jePunn~:" B.V -
f!O Chcmk.i11s Bel:chl.~ Fl.V - NBM ExpOlt B.V· Ned. i.lelt7.~1 MU. B.V. [;::=11 mkele 
311llSpmkelijkbi4 nan.VilQ."ll.en 'looTsc1:l.,lIelijke j!.<!vo!ecn dlencntucc! ult ~,,: ~1;luik val: r.~lI!C 
geg~~I)~ bf van liit p:Ddutl :£ooud~:t kutmc:n Ollt'ltasL De g~:'ruik~ 1 t.l iclI l2.ir.b :noorilf ... allle 
o'/e rtll igtJ~ of C:e gcgCVlm!i ~'oJil;dl~ en g:';Ohi"'l zU~ 'roOf t!~ .spe~lc (!)ell~lng van dlt ptoduct 

Relevant:: wij.!:igingc:n i11 cell rcVi5ir: Wtlrdl:D alIi'\3cgoCV.'l! lll~ ecn vClicn.le sLTte]l in Ile k:lIulljn, 

Re.,i~je 121' : 5 

VOU .IillIGE 'l1~KS1' YA~ OE R·ZlNNE.." me CN HOOI'DS11J:< 2 VOORKm. .. IEN 
R15: VerooEZaakl t;[";J;>1i1l1; l\1andwondcl: 

"d~IHUr$ I~ AO"~"j/,, ~U 

- - - ---- .. . _ - - - - ----
MSo!Jcl<L in v.Ot\;.:n~ 11"« rl~ !'r..';ob1:jc W'JlISStEG OJI U·<.:7·2rm 
Cb::r~nQt-.1at'!flLi~P!o<1 ...... n.v ·]fel C'.JQJI",~~ a~.):::lu~ ~ V. NDM [;'F~ a,v - N..n,llcn~.JI1 M'tJ, :<I.V. IlHl 
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Val'k:Jnshouderij Pijnei1burg Miello VOF 
Eendenpoel '15 te Mierle, 

Do IVllrk::ng van d!: Uuiqu:l la.n~d1c!1f!!te!" =t 70% e:195% ~l!llnoI'J .. lac:iucti::js ;;;cba!ll:erd C? CC:l chllmJscne 
ref[liBi~g \'lIJ! de: 2I1.QQc~'{]crdc Slallucllt. 

lk IDct m.l.k. stor t:llllllUl:l>ruak '\"Cmntro:nigde ~talht\;h1 wonf~ uil de af.:!cli::Jgcu :Ul:eZl~g~ ~D viul:t:D =Irafll 
k,11l1\:ll1 ~2.r de lamdlcnfill.!:T Ol:,br(!voerd, 
Dc to IclnigeJl ujl~;u'lIlr.: "~cht w:lrdt zCDd~ omlC:Llit.gfl1 of obs:akolll direct Ma. hcl.Lam~Il'ii~'~kkel ge'.'r:¢rd. 

Dc ~J:<:ci"le lrunellcu binden c!c II.mmo::i:Jk iuueo <i:e [t1 d,~ uilg<l!lade -s aUl,;du tIIl:l\\'eLig. ZijLl, 
HClI:unDltCnp~kk(Jt van de ~er~~ fIlS<: (c::"c:nl::"C:r.e ceini$ilJa) word! dOD: sptOCj~!li ;LLUl voo~"(\n! (icl:tiICzijde) en 
bo~cnbJ!.1 ie::!cr;: 20 millut.:n gvLlIJIt:lld¢ i!:l. I minuut bC"'Qchlj~d met IInog~1.(r:l Wl1t:r, Dil wa~wl1tc:- ':liad1 de: 
door de lame lien ollsellolUcl smr.wniilk, ;l:smede g.:ur· en 5t(rfdi:t'~!ies C:11 worol d:wr-.a cpgev:lne<:ll ir. lI£t 
ingl:oouwdc W:1tc=t:!Wir, Vall hit!roit vrordt het Wil~Wi1la bij de (!cr.Jl:Volgcndc !!poclil1g \\'1::1' opgcpompt. 

Dc ,!lebeL-:: IIUr.UIZLatlSctll.l Moscuring V2n de IU1l"..e1 hmfiUer i.:; tChiLw.:rd O\l de Z'~urgn:!.d Vall b~l Wal-::r. 01:" 
7.lmrllraaa vario:crt tuJ;~cn pIllS 101 pH 4 ~r.. ~ daa:-daor cm gtOl~ h(}a'ieel held n~ll.moniak op.r::I:.IllIlQ. Door ht:C 
oon!o.ct met bel \W.S'oNlItcr wordt C:VCIlL~·li!i een vet"lI'ijddng van gw: t:D !;~of b~n:illl. 
H!:l in deze f.1KC gcbmik.le w:,,;, ..... :~t~r \\''Orot met CCDSllmt IJP eel! pH WM~& jng~.steld. IIl3.lIl '''''<Itdl teI~e:lS l>ij het 
i:crcijccll van cen pH V3Il4 iLiIngczu1ltl1 rotd3t l1.j!t ,,,,.~ Weer"D pH Will 1,5 nt!cfi ~rei1:t. 

udll! Ilel Wi)$WlllI!t div!!r~c k-crcn is aiUl~~.mll=u Cll YCl'teet:g£11g VI!D bel \viIa,,".,lt " illlx:t~i\((, wot.h uel 'I.'OlIcdil; 
\'crVllDgc:n en in cen llf,:o.n~.<~IUkc l = l1IOir, aIJpilta.at \'IUI de :l:eit, CPl!c .• lagcn voor venl:.m: \'Crlwr"~, 
t-T,~ t vemuligdo W3~.",'!I1.ur w'.m!l \';,IUf llll i spuiel: disllrsc m<lICJINT.<l gl.>Spo",:d in Itt: $i')oclbrik zOOBt cvcctt:eel 
achl~cbl':WlII Ofvl!,slll=ttc wllre~tCJl <!r'/of andcl'<! vc::o!llrcini.!,ling wo:'t'hm '\'(:lJwijd\..Td, 'N:ll\r~nor eecn 
\:cn'UiliDS van de J,3DlCI:euf;lCcr.; ,,-an plaam·intl!:llo~~l@.;) 'Inn Mhl(:rJl:eb\!!~'CU Ito:e.1I-
U:ililfjn heed V(](lr het &JlUlwatcr l.'It1! olltbdfUlp', wa~rdaor het e;;J(11' UIl~"Jlde ~g:st\):fyerw..:rkcn: alq mcsl~taf 
aIgevocrd e:J. vetwcrkt rug wordCD. 
De ·".1\&5Cr met 9~% ammnllilli:rcductie MCfr~, 25% m..:er IlIr'lcllcr. ab I!c ']ll% WU3Cl'. 

Exlan 0t15ultants 
Aoylso.rs 1;;'Ao,lhus ln eH 
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Varkenshouderij Pijnenburg ~/lie(lo \lOF 
Eendenpoel '15 te 1\l1ierlo Exlanonsultants 

IA;"I-,tl1. v • ., LUIIlb ........ 

HrlY'" ~ Y •• .,' .. Ir .... Ul.1I 

~ ••• I<I't"'.tn.uw.~ 1) 

~,I,"',", POfIl>lI. ~eIIOl 
.~~ y;w: ' • • \),,..,l1l-I .... 
T.I.r"."",r<!- !rHUiJ 

F.", .tv - 31&61"" 

A4Vlsour5 11t;AgrlbuslneH 

Uni<j1ilt In~~!!tlonal a,V'. 
e. h ~E!r It. Sanders . 
Kerhtra at 31 
57G4 ~H MEUEl 

CIl~ ..... ~ 

O:lthelH~;]'l:o~hllo;klnll ~erb~. 
b~F'~llnllon mllststotf.m. 
liRe 1006li9~l) 

(je~t..,t9 heer Sa:1ders, 

LNrOF'ILI_ 

~."'""''''k 
(II. ~w&rl1)6 

riot·,,., 

lj\ndb~uw. natuur fin 
V6@ds(!tl(waUteit 

'Z(J Jpll.i:Q06 
1!l.J~1 

iQ':I,htE!~~ dp. Ont~ffin95bo6d.ikkln\l verl~od.bl!palingel'l me'tS!oft4!n (sttrt. 130, 1,71. 
Stat 450, 191!})"'''' gel.et QP dl! 'ilrlikelen 7 en 8 van het MI!~lstofl(!nb~lult 19n (SIl,. 4591 
lJerleen lk \'ltefoij r~" ontheffing v;\n d1! "'t~cdsb<:!j\lIlfngen ... an het Me!tsto'fen!:f!$tut~ 
3$77 VlXIr hilt ab ".,~stste·f VefVQe!'en en 1J tkopt!n \'(lfiSpUiv/dar uit door;l1N QedriJf 
gemi;laktc 'htn'lbchc 'ucht""tu~ers lJfJstcmd ..,,,orda In~!ruilve ~ehou,h·r11. flct ,pui'l\'alcr 
~l1cit e~1J stik.toihoudende zw""e\fl'.eshtof. dl~ \'~rktf.gcn Vlordt riooQ' ~f'11rl1ohlak. 
houdtnde sialladll cl.o~r :iCterv!otml!r'.t4n 10l leid~n e!l1 t1~:te met M! vtrdU/I(!1/ opLosslnl) 
"",n I:W.11J@l~lirin water te (ellene'crel'1 ond~r 'JarmT1'I9 11311 ~tnrnQt1iun-~u!tut. Aan d!J;t 
ontheffifl9 wOld<!n lIe Yo{9l':r.de \,QDl'\'Il!IilroM ~rbondlll1: 

Hilt ~roduct IMIrt word/!l'Illanged\l"itl (o!!t: stikslollwudenfla lWa"lll~$t;taf. 
Hill product meet \lCt~Qell .!IiIn do! votg4lnde .. faell) 

- L.u mimtt 1,5~ stiksto( IN) tLllia~ In de vorm v~n amrnt)niutrl'st1~:>tQf; 
• ~n mlnste 7,5% ZWi1I1C!\zUllr4nhydrida (SO.). nplosballr 1:'1 ;'Il!I~r: 
-pH tco hoo!1!1te 4. . 

Hat pr~!lud mott qua 'junen~teUhg l!n hoedl!nignei:::; oVl!ttl'nkomC!n metee., un het 
RlKll T Irmlt\JlJtvoor VOl!d~e'.v~1Il9hflid ."r\I]~boMft ai OMflr n:!. RI'(Q!~g2S13 Q(ldi!rlocht 
nwnrtcr. 
ail het \Ie"'o~r!n en \/!!rlcopOrl l'!'I()~len II'l!!n !lHQverlng~!to:l alsmrt';l!: I!;sn 9"lmsil:s-C!tI 
1l0$I!!.ri"'9~\lOQmr.rlft worde.n 119fslrel!:l. ~!d~ met d~ \t()orglUch,eVli!l1 ;l;'lnduldir.gM. 
De af(evcrlngsboh d!ent tnformlltie t9 !J!!iyel'l o'ler "'at ~dl'Ir wllaMn da de~bl!lr(lffandt:! 
partTJ spulwa:er 3fkoM5lig is. Het Oel:rui~ · 1m rfft1t1lings\loors,hrlft clit!nl te wQrdel'l 
oJ)9tlSttl:l oWl (!,nkQm~tl~ cia rkhttll"()11 '~lIn tlo Ilv~hetd en t~ r 9PQdkellrl"!I til:!) 
IIdorpele.gtJ alln de <:omr'\I~ ~'e van 0 c.s~ul'digell ll1nke MeststoffuI'.bl'Alult 1m. 

Aile p~rtrJen spulwlter eli <llA me5tstg.rworCen.II~~ol!!fd ti'I v~rh:mde~ r.\1I!M" t~ 'I\'crd~.n 
gt!an3t);u~!!otd op hlln gellcltll!'l/JeBrdt n"1ens{llllll1!1, ccnfo'm 1e. bij RIKll T 1(1 g~bnrlk 
ztJnda m~thode,.,. KILt geMJ\I('van lien hiervan Ifwljk!!~d¢ (lflaIY5!!mo:C'hcdei! p~~ 
t~geS~i>im, Mda! is QlIr1g!l tccnd d"ll deze ahvij~."o;Il! a.rJ!I~Stllrtethode \lQ1'h~~g !) .. ar i! met 
de b'J /\IKII.T In ~o!brulk tijndQ /'Itethod()". 
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Varkenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel 15 te Mierlo . 

2E192l2e87 :'7;28 

Exlan oYJsultants 
Adyjse",. j~ AorjblJ"/lH~ 

+31774GC~a27 ~N!CF!LL PAS. e<JfD4 

It.;,,~ 

Dt.- io!)6/1135 

erv:lClbl"d 

2 

Voor,vaard.4 1comt l!! v!!(Y,Uen h&iSat "it de anal>'s@oIClulta1el'l "aD t,,~ rnlr'l~a lC part1Jen 
~OCl' du Commi~~ia va" Desklilndfgl! lllza!<e net \l.sutof'fnl'1bC!;tt;!l i~ 1i;a$tg~,t.td dat de 
5p7~rjlr,g. ln 6c geh. lten iIiIn $tll<:Stfl' (N) t!)t~iil en lwao-e!tuunnnylfride ISO) opl~,b"Brin 
w.,t~ gl!tinger!s 1an 0;$96 abJ;)!ullt t<lh op~ci'li. v..,~ gIllM~~ geqal'<lndl'll;'lfde !?~hill~l!n. 
OJ) ut,le onthefflnq tiln V(I¢ t het o .... ,ige debepal1nsen van he~ "~"itr.loffel'lbQ~luJt 19" 
en de Me(t~offel1be!chfkkI1'\1l1977 vlln 1oe"II.ss1n~o 
Ofl~ Ollthllffin~, /'Jp grand \(;In htR Me$U~o1flJnb'(\'1"lt 1l)7~r Laais",entueel 'Jal'l t04!p"'I.~lng 
lijmle ttlscn of ;Jrd!rt bo'.:l .. lfllg'ln, II'Il!t flame ult hoo(d~ van atiemeOll mi.ieWit'tg "!l9 
~n v .. n de M ... tstol!f,tnwet; Ollverte!. 
Ct'ze.cnlhetflI19 vJ'QrOt verh:end voor de duur \Oa:t drtl!! 0) ;ur en t:Qeo.in wer~lng o~ dll 
dRIJ va" publkttle in da S!JI ",t$O)Ufllnto 

OE OIREcrwR.(jEmRAA.:'l.ANDeOUW, 
HATUUR l! N VOEDS~I.t{WALm:lr. 

0:: 

• Dir@ca.v. L""db-oUw 
·'UItILllll5~lll,l ut VDOr Vuecl!eL'IatU;h efd 
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Varkenshouderij Pijnenburg i'vlierio VOF 
Eendenpoel 15 te Mierlo 

25/<J2J2[,UJ7 1'7: 20 U"lIcrtl:_ 
.---- --

Ontbefftng verbodsbepalingen 
~ies1Stoft'enbesluit 197.7 -
I"ollll. tlDi\lL'Illn!II'''~' O. , .... .e ' 
M"Gljtl 

'Krr.hltfll do Qn.llu!iE" RIb;J:l!lk'sJrill 
ytrbod.st.:QoJingtn """l;It::-fmI (Surt "1':9. Hel ~!1:ruJks-. co "'()l!Irl"~'IQQt- , 
UO

J 
'1m; SIe«l!i;l. tml.a.A4uop , o,chlH~ Mtf&~~eQ I.');t\<Illcll 

. da ,:tlk~1 Ell hln lit' >.I~f· , OYII(CtlIlU.Bull«da rlcbllii41tl\,'Il.l:.da 
Fc;I'*'IIlt. !971 ($lb, 45.11) 101 dOOt<lo • ,,~h~id eft (C($Ie&i~"n~ rl.!n 
Jjlro:t~t-(~or;l.11 vor!o"OIII11U! \""'gl:ltll't ~B~ Q-: COl"llm!.; ll~ va~ 
t'lJlqaJI trllialall<llllli :R.\'. ~ M~iiol 1k!1I~ [otb.'«:'-leltlIO'Jieu1.-e-
211 OoD:I!cBiIIB V1\<I ~~ =b:I(,boj'l ft'Ir.· t1ulll911- • 
\r.D VD~ li~tMtelJ;\llftto~I'~ lt '1"f1T' b. ,<,fuVllrtijeo 1J)'Oi"litor diulll:lo,t-

I 
l'.el n't.oofCI)~n 'elkdJ:rl3'11~ l~ul' '[ftl wordta ~<:n'",id '"' "t·h'tll~ld 
~e! 1l1t(lpo~ "It tlc:ddIT 6'!in.~}.!. 11;",,<" I "'?f~rro StQllal1~!d 0';) 
ch-o..ru.:bo !Utb.to.<IlS)!l' \:U[~rrid VOl:; hl:Jl"~:lr 1\',lI!.I:~(~ ,.",<01tf!1Irtg. 
<11l-11'lJ1nllil'ID "=~("Hlmi. l!el ~ ~nt:-l~ d. ~ lUKTLTltI g-.bcUlk 
wliW b41.rdt {>Y'1\~ilbloh","I'''''S= ~11a.4e I'UllhQ6tn. H~tll'\l'II'lk ,jOn e<:n 
'1.",sro;ImIllOlt~r.d&: II1If'.<f'!Il,M WI)f(!L WCf'llllll\r .. ij~c!.n~J1Alj1J(If.-o L~od~ if 
c1c~t"rtl'llocJ;kl"lu<!.l!tll!emll".1 ~.II.' l£lqe'lL1w.l)tdt.tiur"\$(I~r;II~nd 
dni)! ~)Imtelr.m~<"'ia lc.irl~l1(1l <l>!~. (tat clwtgf",jRm": Ilnat!fla!\tLM.h! 
I'I1i'L dn nrehr:ldh D:?""N1r.! ... ~<'1 ~-' y~,\trij&br.~r tl. mt1l!~ bli llJKll.l'in 
\-r,)r:uo.r;1Io WOiIlr tlll~gtIt!'ll;,~ orA .. , I'!'''ruf~ ~Il'!lll: rn~!OO~II. 
yto.llDllIJ YDDilrn/11Q"hjlll51,lfuL Aan 7, Vootl!lnnroclikulill ~ .cf"o"11Io:r\ 
0;1<2~ 'mtb~!lhJS.q.'Qfd~1' c!-t~~C:Q -rJ.cl!.tu't d~'1'''t~',I!M~1I v~1I ['!O 
"'do.lI.illlr~§a '\'a1xoDdIlll: ' • mb'~'W 21) Pilltifoi' da~f th CcmJni,~ 

von o--~ku\ldiSil tm..l(a b~ )..!..wt(l{ • 
• 1. Ho;l produd ,nr.e.! ""n::OTlI\SIIa:~- t(.nt~,ltJlt t~ ~bf~'IC.ld ~t tie $\tld. 
dfJid fI1et S';il..lIJfhQ~.!o!ud-= ~"'11'Y~\' ~11le.lft 4~ S?~Il.\t-!i1 n:n,~ill!nar(t-l} 
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Varkenshouderij Pij n enbu r~J Nlier"lo VOF 
Eendenpoel 15 te Mierlo 

1 Inleiding 

1.1 Gegevens initiatiefnemer 
W. Pijnenburg 
Eendenpoel 15 
5731 PH Mierlo 
Tel. (0492) 662284 

1.2 Kadastrale gegevens/adres van de activiteit 
Eendenpoel 15 te Mierlo 
Kadastraal: gemeente Mierlo, sectie K, nr. 127. 

1.3 Motivatie 
De initiatiefnemer is voornemens zijn bedrijf uit te breiden in dieraantallen. 

Exlan ~nsultants 
AIJv;SltlYS 1,,?A(JJlJbusjness 

Aangezien de nieuw te realiseren stallen buiten het bestaande bouwblok zijn gelegen, dient er 
bouwblokvergroting plaats te vinden. Bouwblokvergroting is mogelijk in een verwevingsgebied 
tot 2.5 ha, mits er op basis van vrijstelling sprake is van een duurzame locatie uit het 
reconstructieplan. 

Door Exlan Consultants BV is een onderzoek uitgevoerd voor het bepalen van de 
duurzaamheid van de betreffende locatie aan de Eendenpoel 15 te Mierlo. 
Het onderzoek houdt verband met een nog in te beoordelen bouw/-milieuvergunningaanvraag. 

Om tot een beoordeling voor een mogelijk duurzame locatie te komen, worden in dit rapport 
onderwerpen besproken als, groene- en agrarische hoofdstructuur, stankgevoelige objecten, 
kwetsbare gebieden, cultuurhistorisch-, argeologisch- en aardkundig waardevolle gebieden en 
grondwaterbeschermingsgebieden. 
Vervolgens worden de resultaten van de onderzoeksgebieden getoetst aan de eisen 
beschreven in de beoordelingstabel duurzame locaties uit het reconstructieplan. Ten slotte 
wordt de toetsing geevalueerd, wat uitmondt in een conclusie. 
Bij het inventariseren van de onderzoekslocatie is gebruik gemaakt van de 'Atlas revitalisering 
landelijk gebied (RLG) 2005' van de provincie Brabant. 
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Varkenshouderij Pijnellburg 1\'lierlo VOF 
Eendenpoel 15 te Mierlo 

2 Randvoorwaarden streekplan 

Exlan 'onsultants 
Adyi~~tlrs ,",,'A 0 y; bus '-'1 e~ 5 

Met de volgende onderstaande randvoorwaarden dient bij de beoordeling van duurzame 
locaties minimaal rekening te worden gehouden. Deze randvoorwaarden zijn voor de locatie 
Eendenpoel 15 te Mierlo onderzocht. 

2.1 Groene hoofdstructuur 
De provincie heeft in haar streekplan de Groene hoofdstructuur (GHS), onderverdeeld in de 
GHS-natuur en de GHS-Iandbouw, aangewezen als kwetsbaar gebied. De Ecologische 
hoofdstructuur (van het rijk) ligt volledig binnen de Groene Hoofdstructuur. In de GHS-natuur 
zijn aile bestaande bos- en natuurgebieden ondergebracht met de ecologische 
verbindingszones daartussen, alsmede de reservaat- en natuurontwikkelingsgebieden die zijn 
begrensd in het kader van de ecologische hoofdstructuur. In de GHS-Iandbouw zijn 
landbouwgebieden en andere gebieden met bijzondere (potentiale) natuurwaarden 
ondergebracht. Hieronder vallen ook de beheersgebieden die zijn begrensd in het kader van de 
ecologische hoofdstructuur. 

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS), bestaand uit kerngebieden, 
natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones, heeft geen betrekking op de inrichting. De 
locatie is niet in €len van deze gebieden gelegen. Tevens vindt de uitbreiding niet plaats in de 
richting van de kern van het leefgebied voor weidevogels en/of struweelvogels (zie bijlage). Er 
worden geen houtwallen of andere natuurwaarden aangetast bij de uitbreiding van de inrichting. 
Ter compensatie wordt er na de uitbreiding erfbeplanting gerealiseerd, wat ten goed komt van 
de eventueel aanwezige natuurwaarde. Er is in dit geval geen sprake van onaanvaardbare 
aantasting van de aanwezige waarden. 

2.2 Agrarische hoofdstructuur 
Ais kwetsbare gebieden zijn zowel de Groene hoofdstructuur-Iandbouw (GHS-Iandbouw) en 
Agrarische hoofdstructuur-Iandbouw (AHS-Iandschap) aangewezen, zoals opgenomen in het 
Streekplan Noord-Brabant 2002. 
De AHS heeft betrekking op de inrichting. Het bouwblok bevindt zich niet in een leefgebied voor 
dassen (zie bijlage). Op, en in de nabije omgeving van de inrichting zijn geen burchten voor 
dassen gelegen. Tevens is de locatie geen specifiek foerageergebied voor dassen, zover als nu 
bekend is. Daarnaast worden er geen groenstructuren aangetast en is er geen sprake van 
waardevolle landschapselementen op de locatie. 

De aantasting en/of belemmering van waterpotentiegebied is uit te sluiten. De inrichting heeft 
hier geen betrekking op (zie bijlage). Wei bevindt de inrichting zich in een RNLE
landschapsdeel. Bij de uitbreiding vindt er geen wijziging plaats in groenstructuren en 
waardevolle landschapselementen. Deze hoeven hierdoor ook niet gecompenseerd te worden. 
De ontwikkeling van natuur en landschap wordt door de initiatiefnemer binnen de RNLE geheel 
ondersteund. 

Het vestigingsgebied glastuinbouw, het glasboomteeltgebied en eventuele doorgroeigebieden 
voor glastuinbouw blijft gewaarborgd. De inrichting bevindt zich niet in €len van deze gebieden 
en is op een zodanig grote afstand hiervan gelegen, zodat deze gebieden niet worden 
belemmerd in de ontwikkeling (zie bijlage). 
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3 Overige randvoorwaarden 

Exlan ,onsultants 
Ad_i.our< /If Agrlbus ;ne" 

Naast de specifieke randvoorwaarde per subzone, welke in voorgaand hoofdstuk zijn 
besproken, kunnen er tevens andere randvoorwaarden aanwezig zijn. Hierbij kan gedacht 
worden aan randvoorwaarden van natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische water- en 
bodemhuishoudkundige of milieuhygienische aard. Deze worden hieronder verder beschreven. 

3.1 Stankgevoelige objecten 
De inrichting bevindt zich niet zodanig in de nabije omgeving van kernrandzones, dat deze 
negatieve effecten van de uitbreiding zullen ondervinden (zie bijlage). Daarnaast is de locatie 
niet in een extensiveringsgebied gelegen, waardoor er geen sprake is van belemmering voor 
duurzame locaties. De locatie is gelegen in een verwevingsgebied, waar voldoende 
mogelijkheden zijn. Daarnaast past de inrichting als duurzame locatie binnen de 
reconstructiezonering. Aangezien de locatie in een verwevingsgebied ligt en niet voor 
belemmeringen zorgt, past de locatie binnen de doelstellingen. 

Tevens voldoet de locatie aan de wettelijke afstandseisen die worden gesteld in de wet- en 
regelgeving voor stank. Milieutechnisch is hier een duurzame locatie mogelijk. Door de ligging 
van het bedrijf en het aantal Odour Units, zorgt tevens de nieuwe geurwet voor de inrichting 
geen problemen. 

De locatie bevindt zich niet in een varkensvrije zone. Dit heeft tevens geen betrekking op de 
inrichting. In de nabije omgeving van de inrichting zijn enkele agrarische bedrijven gelegen. Van 
indirecte hinder is echter geen sprake, aan de wettelijke norm voor ammoniakemissie en fijn 
stofemissie wordt voldaan. 

3.2 Voor verzuringgevoelige gebieden 
De locatie bevindt zich niet in de zone van < 250 meter rondom de zeer kwetsbare bos- en 
natuurgebieden (zie bijlage). Het dichtstbijzijnde natuurbeschermingswetgebied en/of habitat
en vogelrichtlijngebied ligt op veel meer dan 3 km afstand t.o. v. de locatie. Significante 
negatieve effecten op deze gebieden kunnen bij de uitbreiding worden ultgesloten. 

3.3 MERlIPPC 
De IPPC-richtlijn (Europese Richtlijn 96/61/EG inzake ge'integreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging) verplicht de lidstaten van de EU om grote milieuvervuilende bedrijven te reguleren 
middels een integrale vergunning gebaseerd op de beste beschikbare technieken (SST). In 
Nederland is de richtlijn in de Wet milieubeheer (Wm) en in de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren (Wvo) ge'implementeerd. 
V~~r zeugenbedrijven is de drempelwaarde 750 zeugenplaatsen. V~~r nieuwe bedrijven of 
bestaande bedrijven die voor het eerst boven de 750 zeugenplaatsen komen, dient de richtlijn 
direct te worden toegepast. Dit houdt o.a. in dat de best beschikbare technieken moeten worden 
toegepast (SST) en dat er een omgevingstoets moet worden uitgevoerd. Door het opstellen van 
een MER voldoet de initiatiefnemer aan deze eisen en worden eventuele significante effecten in 
beeld gebracht. 

3.4 Ecologische verbindingzone 
De ecologische verbindingszone ligt op een geruime afstand van de locatie. De 
verbindingszone doorkruist de inrichting of het bouwblok niet. Sij de uitbreiding blijft de 
ecologische verbindingszone in tact en wordt niet aangetast. Hierdoor is er geen gevaar te 
duchten voor de waarde van dit betreffende gebied. 
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Exlanonsultants 
Ady/uurr lit, Ag,lbOJslneH 

3.5 Cultuurhistorisch, archeologisch en aardkundig waardevolle gebieden 
Op het platteland van omgeving Mierlo, spelen cultuurhistorische, archeologische en 
aardkundige waarden een belangrijke rol. De locatie bevindt zich in geen van deze waardevolle 
gebieden (zie bijlage). 
Rekening houdend met de instandhouding van de openheid van de omliggende gebieden, vindt 
optimale inpassing van de nieuwe aanbouw plaats. De openheid van de provinciale schaal blijft 
herkenbaar en de nieuwbouw wordt zoveel mogelijk bij de bestaande bebouwing ge·integreerd. 

De indicatieve archeologische verwachtingswaarde van het gebied waarbinnen de locatie is 
gelegen, is middelhoog (zie bijlage). Er worden door de uitbreiding van de inrichting geen grate 
archeologische waarden aangetast. Echter wanneer nodig, kan er een archeologisch 
vooranderzoek plaatsvinden op verzoek van de gemeente. 

De locatie is niet gelegen in een aardkundig waardevol gebied (zie bijlage). Van aantasting van 
de aardkundige en landschappelijke waarden is hier dus geen spraken. 

3.6 Grondwaterbescherming 
Bij de uitbreiding neemt het risico voor d~ kwaliteit van het grandwater niet toe. De locatie 
bevindt zich niet in de 25-jaars(beschermings)zone of in het gebied tussen 25- en 100 jaars
zone-grens van de (zeer) kwetsbare grandwaterwinningen (zie bijlage). Daarnaast is de locatie 
niet gelegen in een zoekgebied voor regionale waterberging en/of zoekgebied voor 
rivierverruiming. 
Van potentiele natte gebieden in de omgeving van de locatie is eveneens geen sprake. 
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4 Conclusie 

Exlanonsultants 
AavlseuYi /lf7Agrlbusfnen 

De duurzaamheidtoets is gebaseerd op beperkte inventarisatiegegevens van derden, 
literatuuronderzoek, een bureauonderzoek a.h.v. de atlas revitalisering landelijk gebied en 
informatie uit het streekplan van provincie Noord-Brabant. 

Uit deze beoordeling komt naar voren dat er voor wat betreft de ecologische en 
landschappelijke gebieden rond de locatie Eendenpoel 15 geen tot weinig bijzondere 
omstandigheden zijn. Uit dit onderzoek blijkt dat in het plangebied geen tot weinig belangrijke 
natuurwaarden aanwezig zijn. Ook blijkt dat het in gebruik nemen van het plangebied als locatie 
voor de nieuwe plannen geen nadelige gevolgen zal hebben op de aanwezige natuurwaarden 
en de randvoorwaarden vanuit de streekplanzonering. Het plan om na realisatie een nieuwe 
beplanting (groenstructuren) aan te brengen kan een positief effect hebben op de 
natuurwaarden. 

De werkzaamheden brengen het voortbestaan van strikt beschermde soorten niet in gevaar. 
Wei kan sprake zijn van lokale en tijdelijke effecten, met name in de aanlegfase. Om de risico's 
op verstoring van beschermde soorten in het plangebied te minimaliseren, wordt aanbevolen 
om voorafgaand aan de werkzaamheden het terrein te controleren op de aanwezigheid van 
beschermde soorten. Eventueel aangetroffen soorten dienen verplaatst te worden naar geschikt 
leefgebied in de omgeving. 

Wat betreft overige waarden, leveren nagenoeg aile punten op o.a. milieuhygienisch-, cultuur
en landschappelijk gebied geen problemen op. Wei is er sprake van een middelhoge indicatieve 
archeologische waarde. Aantasting van grote archeologische waarden worden wordt in de 
voorgenomen activiteit zoveel mogelijk voorkomen. Daarnaast is door eerdere grondbewerking 
en bestaande erfverharding, de grond ter plaatse van de nieuwe stallen al gedeeltelijk omgezet 
en beroert. 
Echter wanneer een archeologisch onderzoek noodzakelijk is, kan door de gemeente hiernaar 
worden verzocht. 

Er zijn verder geen significante negatieve effecten door de voorgenomen ontwikkeling aan de 
Eendenpoel 15 te Mierlo te verwachten. Het plangebied heeft een niet zodanige status dat 
aanvullend veldonderzoek noodzakelijk is. Hierdoor zou het in principe als een duurzame 
locatie kunnen worden aangemerkt. 

Exlan Consultants BV 
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Bijlage 13 Onderzoek Luchtkwaliteit 

versie 3.0 

Exlan <' onsultants 
AlIy;slurS" ' lfrAgflbuslneu 

RMB 
Bepaling jaargemiddelde concentratie fijn stof 
en aantal overschrijdingsdagen 

WERKtAAN UW LEEFOMCiEVING 

X= 
y= 

Jaar: 

Gemeente: 
Zeezoutcorrectie: 

172968 
384642 

2008 

Jaar I Zonder zeezoutcorrectie 
Jaar- Aantal dagen 

gemiddelde overschrijding 
concentratie etmaalgemiddelde 

in ug/m3 van 50 ug/m3 
2008 28.5 25.5 

de ·aargem. concentratie 

Met zeezoutcorrectie 
Jaar- Aantal dagen 

gemiddelde overschrijding 
concentratie etmaalgemiddelde 

in ug/m3 van 50 ug/m3 
25.5 19.5 
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Val xellshoudedj Pijnenburg ~/1ierlo VOF 
Eelldellpoel 15 Ie Mierlo 

Vigerende situatie 

Huidige vergunning 
diercategorie 1) 
en stalsysteem 
D1.2.12 
D 3.2.6.2.1 
D 3.2.6.1.1 
D 3.2.1.1 
D 1.3.8.1 
D2.5. 
D1.3.14. 
D 1.1.12.3 

totale emissie in gram/uur 
totale emissie in kg/s 

voertuigcategorie 

vrachtwagen/tractor 
totale emissie in gram/uur 
totale emissie in kg/s 

igehele inrichting 
totale emissie in gram/uur 
totale emissie in kg/s 

aantal 
dieren 

224 
288 
216 
68 

641 
2 

40 
2016 

aantal 
uur per 

etmaal3) 

1.7 

Exlan ,"onSlAftants 
Advl ••• n 'ft, Ag,lbusln'H 

5 te Mierlo 

versie 3.0 
WERKrMH uw lEEFOMCiEVINCi 

emissie % reductie 2) emissie 
gram/dier/uur door maatregel gram/uur 

0.026400 5.914 
0.034817 10.027 
0.034817 7.521 
0.034817 2.368 
0.026400 16.922 
0.026400 0.053 
0.026400 1.056 
0.016800 33.869 
0.000000 0.000 
0.000000 0.000 
0.000000 0.000 
0.000000 0.000 

77.729 
0.00002159 

emissie emissie 
gram/uur 4) gram/uur 

gemiddeld 
over dag 

7.2 0.510 
0.510 

0.00000014 

I 78.239 
I 0.00002173 
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Varkenstlouderij Pijnenburg iVlierlo VOF 
Eendenpoel 15 te Mierlo 

Voorgenomen activiteit 

Emissietoets - fl'" stof 
Pijnenburg Mierlo VOF, Eendenpoel15 te Mierlo 

A anvraag 
diercategorie 1) aantal emissie 
en stalsysteem dieren _gram/dier/uur 
01.2.12 312 0.026400 
01.3.11 667 0.007911 
01.1.14.1 3500 0.005034 
01.2.17.1. 336 0.005274 
01.3.12.1. 185 0.005274 
03.2.15.1.2. 42 0.006963 
02.4.1 . 2 0.005274 
01.3.7 1126 0.007911 
01.1.10.1 202 0.005034 
03.2.9.2 439 0.010445 

0.000000 
0.000000 

totale emissie in gram/uur 
totale emissie in kg/s 

voertuigcategorie aantal emissie 
uur per gram/uur4) 

etmaal3) 

vrachtwagen/tractor 2.2 7.2 
totale emissie in gram/uur 
totale emissie in kg/s 

igehele inrichting 
totale emissie in Qram/uur 
totale emissie in kQ/s 

Exlan . ;Ionsuftants 
"'dviseurjrtl/tlAgrJ bus ill es s 

61Jr RMB,.--· 
versie 3.0 WE'UCrMN uw LEEFOMGEVINCi 

% reductie 2) emissie 
door maatr~el ~ram/uur 

8.237 
5.277 

17.620 
1.772 
0.976 
0.292 
0.011 
8.908 
1.017 
4.585 
0.000 
0.000 

48.694 
0.00001353 

emissie 
gram/uur 

gemiddeld 
overd'!.9. 

0.660 
0.660 

0.00000018 

J 49.354 

J 0.00001371 
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VarkenshcJuclerij Pijnenburg Miedo VOF 
Eenclenpoel 15 te Mierio 

Emissietoets - frn stof 
Pijnenburg Mierlo VOF, Eendenpoel15 te Mierlo 

Aanvraag 
diercategorie 1) aantal emissie 
en stalsysteem dieren gram/dier/uur 
01.2.17.1. 648 0.005274 
01.3.12.1 . 1978 0.005274 
01.1.15.1.1 . 3702 0.003356 
03.2.15.1.1 . 481 0.006963 
02.4.1 . 2 0.005274 

0.000000 
0.000000 
0.000000 
0.000000 
0.000000 
0.000000 
0.000000 

totale emissie in gram/uur I 

totale emissie in kg/s 

voertuigcategorie aantal emissie 
uur per gram/uur4) 

etmaal3) 

vrachtwagen/lractor 2.2 7.2 
totale emissie in gram/uur 
totale emissie in kg/s 

Igehele inrlchting 
totale emlssie In gram/uur 
totale emlssie in kg/s 

versie 3.0 

% reductie 2) 
door maatregel 

) 

Edan onsultants 

I 
I 

Ad'iseurr -(ir:AgrJllu, lne<' 

~ 
RMB~' 

WERkrMN uw LEEFOMGEVING 

emissie 
gram/uur 

3.418 
10.432 
12.425 
3.349 
0.011 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
29.634 

0.00000823 

emissie 
gram/uur 

gemiddeld 
overdag 

0.660 
0.660 

0.00000018 

30.294 
0.00000841 
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Voorgenomen activiteit 

Be erkte immissietoets Besluit luchtkwaliteit - fi'n stof 
Pljnenburg Mierlo VOF, Eendenpoel15 te Mierlo 

WERKtAAN UW LEEFOMGEVING 

emissie aangevraagde situatie: 
emissie huidige situatie: 
verschil aangevraagde/huidige situatie: 
afstand tot emissiebron: 

0.04935413 kg/uur 
0.07823913 kg/uur 

-0.02888500 kg/uur 

gemiddelde hoogte emissiebron: 
stal met lengteventilatie? 
immissiewaarde bij 
emissie 1 kg/uur: 

achtergrondconcentratie: 
achtergrond aantal dagen 
overschrijding 24uurgem: 

loets ,(oldoen aan luchtkwaliteitsnormen 
aangevraagde situatie 

werkelijke immissie: 
werkelijke totale 
immissie: 
werkelijk aantal dagen 
overschrijding 24uurgem.: 

loets geen significante bijdrage 
verschil aangevraagde - huidige situatie 

werkelijk immissieverschil: 
immissieverschil in 
% van grenswaarde: 
verschilln aantal dagen 
overschrijding 24uurgem.: 

35.00 m 
4.30 m 
nee 

292.72 ug/m3 

25.5 ug/m3 

19 

14.45 ug/m3 

39.99 ug/m3 

83 

-8.455 ug/m3 

-21.14 % 

-39 

uitgebreide berekeningl 

Er is gerekend met de tabel uit de IPO Luchtkwalileitstoets van 19 maart 2007, die door het RMB is aangevuld voor kleine afstanden en hoogtes. 
Omdat er bij agrarische bedrijven sprake is van een grote gebouwinvloed, terwljl dit nlet Is verdisconteerd in de beperl<te immissietoets, 

wordt de Ingevoarde gemiddelde hoogte van de emissiebron vermenigvuldigd met een factor 0,4. 
Bij stal/en met lengteventilalie geeft de IPO-tabel te gunstige resultaten. Daarom wordt de immissiewaarde blj emissie 1 kg/uur vermenigvuldigd 

met 1,25 (dus met 25% opgehoogd). 

vernia 3.0 
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Be erkte immissietoets Besluit luchtkwaliteit - frn stof 
Pijnenburg Mierlo VOF, Eendenpoel15 te Mierlo RMB 

wUKt'MN UW LUfOMGEYING 

emissie aangevraagde situatie: 
emissie huidige situatie: 
verschil aangevraagde/huidige situatie: 
afstand tot emissiebron: 

0.04935413 kg/uur 
0.07823913 kg/uur 

-0.02888500 kg/uur 

gemiddelde hoogle emissiebron: 
stal met lengteventilatie? 
immissiewaarde bij 

35.00 m 
4.30 m 
nee 

emissie 1 kg/uur: 292.72 ug/m3 

achtergrondconcentratie: 
achtergrond aantal dagen 
overschrijding 24uurgem: 

Toets voldoen aan luchtkwaliteitsnormen 
aangevraagde situatie 

werkelijke immissie: 
werkelijke totale 
immissie: 
werkelijk aantat dagen 
overschrijding 24uurgem. : 

Toets geen significante bijdrage 
verschil aangevraagde - huidige situatie 

werkelijk immissieverschil: 
immissieverschil in 
% van grenswaarde: 
verschil in aantal dagen 
overschrijding 24uurgem.: 

25.5 ug/m3 

19 

14.45 ug/m3 

39.99 ug/m3 

83 

-8.455 ug/m3 

-21 .14 % 

-39 

uilgebreide berekeningl 

Er is gerekend met de tsbel uit de IPO Luchtkwa/lteitstoets van 19 maart 2007, die door het RMB is aangevuld voor kleine afstanden en hoogtes. 

Omdst er bij agrarische bedrijven sprake is van een grote gebouwlnvloed, lerwijl dll niet is verdisconteerd in de beperkte immissletoets, 

wordt de ingevoerde gemiddelde hoogte van de emissiebron vermenlgvuldlgd met een factor 0,4. 

Bij stal/en mellengteventilatie geeft de IPO-tabel te gunsllge results ten. Daarom wordt de immissiewaarde bij emissie 1 kg/uur vermenigvuldigd 

met 1,25 (dus met 25% opgehoogd). 

versie 3.0 
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AKOESTISCH ONDERZOEK 
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INLEIDING 

Exlan onslAltants 
Advlnurs I. AOllbllsln'H 

In opdracht van Pijnenburg Mierlo VOF te Mierlo is door ExJan Consultants BV een 
akoestisch onderzoek verricht naar de activiteiten van het te realiseren 
varkenshouderijbedrijf aan de Eendenpoel 15 te Mierlo. 

Dit onderzoek maakt deel uit van de ver~lunningaanvraag in het kader van de Wet 
milleubeheer. Doel van het onderzoek is het middels een model bepalen van de 
geluidsbelasting ter plaatse van geluidgevoeJige bestemmingen en een aantal omliggende 
referentiepunten. De resultaten van deze berekeningen zijn vervolgens getoetst aan de eisen 
van het bevoegde gezag. 

De berekeningen zijn uitgevoerd voor de locatie aan de Eendenpoel 15 te Mierlo, gelegen in 
gemeente Geldrop-Mierlo. Kadastraal bekend bij gemeente Mierlo, sectie K, nr. 127. 
Gegevens m.b.t. de aangevraagde bedrijfssituatie zijn bekend uit informatie van de 
opdrachtgever. Op basis van deze gegevens zijn berekeningen uitgevoerd met het 
computermodel en rekenprogramma Geonoise, versie 5.41. 
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De bedrijfssituatie is bepalend voor de geluidsproductie. De omstandigheden waarop de 
berekeningen betrekking hebben worden beschreven als bedrijfssituatie. Hier wordt 
onderscheid gemaakt tussen de representatieve bedrijfssituatie en de incidentele 
bed rijfss itua tie. 

2.1 REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE 

De immissie van geluid wordt bepaald op basis van een representatieve bedrijfssituatie 
(RBS). De metingen aan de inrichting zijn uitgevoerd bij een representatieve bedrijfssituatie. 
Om een duidelijk beeld te krijgen van de totale geluidsoverdracht (worstcase scenario), 
worden de wekelijkse en (meer-)dagelijkse activiteiten tezamen in een etmaal gemodelleerd. 
De aanvraag in het kader van de Wet milieubeheer en een toelichting door de opdrachtgever 
leverden de voor het opstellen benodigde informatie. De RBS is opgebouwd uit onderstaand 
omschreven activiteiten: 

Aanvoer varkensvoer 
Het model gaat uit van maximaal een maal per week in de dagperiode droogvoer lossen. 
Een bulkvrachtwagen (mobiele bron VW01 (met 2 bewegingen» lost het droogvoer op een 
locatie binnen de inrichting in de silo's. Het model gaat uit van 2 vrachten met circa 20 
minuten lostijd per locatie (puntbron VS01). 
De vochtrijke bijproducten wordt dagelijks gelost binnen de inrichting. Een bulkvrachtwagen 
(mobiele bron VW02) lost het vochtrijke voer op een locatie binnen de inrichting in de silo's. 
Het model gaat uit van 1 vracht met circa 20 minuten lostijd per locatie (puntbron VS02). 

Afvoer varkens 
In de dagperiode worden de varkens 2 maal per week afgevoerd. Het laden van de varkens 
gebeurt in 2 vrachten middels een vrachtwagen (mobiele bron VW03 (met 2 bewegingen», 
deze bezoekt de inrichting en laad de varkens op een plaats binnen de inrichting (puntbron 
LV01). Het laden van varkens duurt circa 2 uur per vracht. 

Afvoer spuiwater 
Afvoer van spuiwater vindt circa 2 maal per jaar plaats. Hiervoor bezoekt een vrachtwagen 
van derden in de dagperiode de inrichting (mobiele bron VW06). Het overpompen van het 
spuiwater neemt circa 30 minuten per locatie in beslag (puntbronnen LS01 en LS02). 

Aanvoer zuur 
Maximaal 4 maal per jaar wordt in de dagperiode zuur aangevoerd. Een vrachtwagen 
(mobiele bron VW06) vervangt de multibox t.b.v. zuur binnen de inrichting. Het laden en 
lossen van de multibox (puntbronnen LZ01 en LZ02) neemt per locatie circa 15 minuten in 
beslag. 

Aanvoer diesel 
Aanvoer van diesel vindt circa 2 maal per jaar plaats. Hiervoor bezoekt een tankwagen van 
derden in de dagperiode de inrichting (mobiele bronnen VW07). Het overpompen van de 
diesel neemt circa 15 minuten per locatie in beslag (puntbron AD01). 

Ven ti/a tie 
Bij gebouw 1 vindt gedeeltelijk afzuiging van lucht per afdeling plaats. Dit gedeelte van het 
gebouw beschikt over 5 ventilatoren met een diameter van 0 400 mm (puntbronnen 03 tim 
07). Deze ventilatoren draaien in de dagperiode op 60%, in de avond op 40% en in de nacht 
op 20% van het maximale vermogen. Hierdoor vindt er een reductie van het geproduceerde 
geluid plaats. 
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Het grootste gedeelte van gebouw 1 wordt centraal afgezogen. De te ventileren lucht wordt 
afgevoerd naar een centraal emissiepunt, welke is voorzien van 2 ventilatoren met een 
diameter van 0 820 mm (puntbronnen 01 en 02). 
Bij gebouw 2 vindt afzuiging van de lucht per afdeling plaats. Gebouw 2 beschikt over 2 
ventilatoren met een diameter van 0 500 mm (puntbronnen 08 en 09). 
Op het bronvermogen van de ventilatoren is een reductie van 3 dB toegepast Lv.m. de 
positionering onderin de koker. 

De dieren in gebouw 5 tim 10 worden allen centraal afgezogen. Aile ventilatielucht wordt hier 
afgevoerd naar een centraal emissiepunt, naar een luchtwassysteem. Gebouw 5, 8 en 9 
beschikken elk over een luchtwasser (puntbronnen 10 tim 12) welke is voorzien van 5 
ventilatoren met een diameter van 0 920 mm. Gebouw 6, 7 en 10 beschikken elk over een 
luchtwasser (puntbronnen 13 tim 15), welke is voorzien van 3 ventilatoren met een diameter 
van 0 920 mm. 
Op het bronvermogen van de ventilatoren in het luchtwassysteem is een reductie van 10 dB 
toegepast Lv.m. de toepassing van een wasserpakket achter de ventilator, zie voorbeeld in 
onderstaande tabel. 

Freq. [Hz] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Totaal 

Lp ventilator 920 50,0 62,0 72,0 77,0 74,0 66,0 60,0 53,0 79,9 dB(A) 

10 log [3] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 

demping waspakket 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Lp 44,8 56,8 66,8 71,8 68,8 60,8 54,8 49,8 74,7 dB(A) 

Bovenstaande berekening is van toepassing op een luchtwasser met 3 ventilatoren. Hierbij 
wordt een totale demping van 5,2 dB bereikt. Bij een luchtwasser met 5 ventilatoren vindt 
een demping plaats van 3 dB. 

Naast het gedeelte in gebouw 1, draaien aile ventilatoren draaien in de dagperiode op 100%, 
in de avond op 80% en in de nacht op 60% van het maximale vermogen. Hierdoor vindt er 
een reductie van het geproduceerde geluid plaats. 

Spoelplaats 
Na de afvoer van varkens, wordt de vrachtwagen schoongespoten op de spoelplaats. Bij het 
schoonspuiten van de vrachtwagen wordt gebruik gemaakt van een hoge drukreiniger 
(puntbron H01). Het schoonspuiten van de vrachtwagen vindt plaats in de dagperiode en 
neemt circa 15 minuten per vracht in beslag. 

Person en- en beste/auto's 
Personen- en bestelautobewegingen vinden plaats ten behoeve van bezoekersverkeer en/of 
aanvoer van diversen. Het model gaat uit van 8 bewegingen in de dagperiode, 4 in de 
avondperiode en 2 in de nachtperiode (mobiele bronnen PA01 en BA01). 

Tractor 
Binnen de inrichting vinden er dagelijks bewegingen met een tractor plaats. Het gaat hierbij 
om diverse werkzaamheden. Het model gaat uit van 2 verkeersbewegingen in de dagperiode 
(mobiele bron TR01). 

2.2 DE INCIDENTELE BEDRIJFSSITUATIE 

Naast de activiteiten behorende tot de representatieve bedrijfssituatie zijn er een aantal 
activiteiten welke slechts enkele keren per jaar voorkomen. Gezien de frequentie waarmee 
deze activiteiten plaats vinden (S; 12 maal per jaar), kunnen deze bij handhaving apart 
beoordeeld worden. Deze incidentele situatie wordt apart berekend. 
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Maximaal 12 maal per jaar wordt in de dagperiode drijfmest afgevoerd. Per dag kunnen dan 
circa 28 vrachten mest worden afgevoerd. De mest wordt op verschillende plaatsen binnen 
de inrichting geladen. Het overpompen van een vracht neemt ten hoogste 15 minuten in 
be slag (puntbronnen LM01 tim LM07). De mest wordtafgevoerd middels vrachtwagens van 
derden (mobiele bronnen VW04 en VW05). 
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Door het wijzigen van de milieuvergunning, diE!nt in eerste plaats te worden getoetst aan de 
richtwaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ter plaatse van woningen in 
een landelijke omgeving en aan de grenswaarden voor het maximale geluidsniveau. Mogelijk 
is, na onderzoek/bestuurlijke afweging, de vergunde rechten te raadplegen, welke een rol 
kunnen spelen voor het eventueel toestaan van een hogere waarden. Op dit moment heeft 
de inrichting een geldige milieuvergunning (d.d. 17 oktober 2003). Er wordt in dit onderzoek 
uitgegaan van de richtwaarden voor de desbetreffende woonomgeving zoals aangegeven 
in de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. 
In de vigerende milieuvergunning zijn de volgende geluidsvoorschriften opgenomen: 

Het geluidsniveau, veroorzaakt door de inrichting aanwezige toestellen en installaties, 
alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, 
mag ter plaatse van woningen van derden, andere geluidsgevoelige bestemmingen en, voor 
zover binnen een afstand van 50 m van de inrichting geen woningen van derden of andere 
geluidsgevoelige bestemmingen aanwezig zijn, op enig punt op 50 m van de inrichting niet 
meer bedragen dan: 

40 dB(A) gedurende de dagperiode tussen 07.00 uur en 19.00 uur; 
35 dB(A) gedurende de avondperiode tussen 19.00 uur en 23.00 uur; 
30 dB(A) gedurende de nachtperiode tussen 23.00 uur en 07.00 uur. 

Het piekgeluidsniveau LAmax veroorzaakt door de inrichting, gemeten in meterstand "fast", 
mag nabij gevels van woningen, niet meer bedragen dan: 

70 dB(A) gedurende de dagperiode tussen 07.00 uur en 19.00 uur; 
65 dB(A) gedurende de avondperiode tussen 19.00 uur en 23.00 uur; 
60 dB(A) gedurende de nachtperiode tussen 23.00 uur en 07.00 uur. 

3.1 TOETSING GRENSWAARDEN 

De berekeningen worden in dit onderzoek uitgevoerd op basis van de richtwaarde van het 
omgevingsgeluid aan de hand van de Handreiking Industrielawaai en de door de gemeente 
gestelde grenswaarde van: 

40 dB(A) gedurende de dagperiode tussen 07.00 uur en 19.00 uur; 
35 dB(A) gedurende de avondperiode tussen 19.00 uur en 23.00 uur; 
30 dB(A) gedurende de nachtperiode tussen 23.00 uur en 07.00 uur. 

De toetsing van het piekgeluidsniveau zal eveneens plaatsvinden op basis van de 
richtwaarde van het omgevingsgeluid aan de hand van de Handreiking Industrielawaai en de 
door de gemeente gestelde grenswaarde van 70 dB(A) etmaalwaarde. 

De hoogte van de ontvangerpunten is gehanteerd conform de genoemde Handreiking, te 
weten 1,5 meter boven het maaiveld in de dagperiode en 5 meter boven het maaiveld in de 
avond- en nachtperiode. 
De geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de open bare weg (indirecte hinder) zal 
getoetst worden aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) uit de circulaire van het 
Ministerie van VROM. 
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De equivalente en maximale immissieniveaus ter plaatse van de berekeningspunten zijn 
middels een opgesteld model berekend. Hierbij is gebruik gemaakt van het rekenprogramma 
'Geonoise', versie 5.41. Dit computersimulatiemodel is gebaseerd op de rekenmethodiek 
volgens de 'Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai' (HMRI, 1999). Voor de 
berekening van de geluidsoverdracht is methode 11.8 toegepast. 

De bronvermogens en andere akoestisch relevante informatie met betrekking tot de 
geluidsbronnen zijn in het model ingevoerd. Daarnaast zijn de gebouwen en bodemgebieden 
die van invloed zijn op de overdracht ingevoerd. Vervolgens zijn middels het 
rekenprogramma voor de dag-, avond- en nachtperiode de geluidsimmissies berekend voor 
een aantal woningen in de directe omgeving van het bedrijf. Tevens zijn in aile 
windrichtingen op een afstand van circa 50 meter van de inrichtingsgrens referentiepunten 
gelegd (zie Figuur I). De rekenhoogte van de referentiepunten wordt het gehele etmaal op 5 
meter + maaiveld gesteld, aangezien in de nachtperiode deze hoogte het meest gevoelige 
resultaat bereikt. Op deze punten wordt de optredende geluidsniveaus berekend. Op deze 
punten vindt geen toetsing plaats. 

4.1 MODELLERING 

De geluidsbronnen behorende tot de inrichting worden in het rekenprogramma ingevoerd als 
puntbron. De ventilatoren en de activiteiten van de representatieve bedrijfssituatie, het laden 
van dieren en het lossen van veevoer, zijn als puntbron (stationaire bronnen) ingevoerd. 

De vervoersbewegingen zijn binnen het model als mobiele bron ingevoerd en zijn 
gemodelleerd met een reeks puntbronnen die gelijkmatig verdeeld zijn over de rijroute. Met 
het modelleren is uitgegaan dat aile rijbewegingen worden uitgevoerd met een gemiddelde 
snelheid van 10 km/uur. De onderlinge afstand van de reeks puntbronnen op de rijlijn is op 
10 meter gesteld. 

Uit het aantal verkeersbewegingen, de duur van de beoordelingsperiode, de gemiddelde 
snelheid van de voertuigen, de routelengte en het aantal vervangende puntbronnen wordt de 
bedrijfscorrectieduur (Cb) berekend volgens de formule: 

I x n 
Cb =-10Iog vxTxN 

Hierin: 
n 
v 
T 
N 

= routelengte in m 
= aantal verkeersbewegingen 
= snelheid voertuig in m/sec 
= tijd beoordelingsperiode in sec 
= aantal puntbronnen 

4.2 BRONVERMOGENS 

In onderstaande tabel zijn de toegepaste bronvermogens, afkomstig van kennis en 
literatuurgegevens vermeld: 
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Varkenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel 15 te IVlierlo 

Bijlage 15 Quickscan Natuurtoets 

1 Inleiding 

Ex la n ,. onsuitants 
Ad "'ISg!J'S~'itiAgribuslne S5' 

Aanleiding voor het onderzoek naar de natuurwaarden is de bouwblokuitbreiding aan de 
Eendenpoel 15 te Mierlo, gemeente Geldrop-Mierlo. Daarbij is behoefte ontstaan aan inzicht in 
de aanwezige natuurwaarden en de mogelijke effecten op deze natuurwaarden. 

1.1 Geschiedenis 

Het bestaande bouwblok valt binnen de Gemeente Mierlo. Op 1 januari 2004 is door de fusie 
van de buurgemeenten Geldrop en Mierlo de nieuwe gemeente Geldrop-Mierlo ontstaan. 
Geldrop-Mierlo is een middelgrote gemeente van een kleine 40.000 inwoners in het stedelijk 
gebied van Zuidoost Brabant. 
De gemeente Geldrop-Mierlo bestaat uit de kernen Geldrop en Mierlo. Geldrop heeft ruim 
28.000 inwoners en is daarmee qua inwoneraantal de grootste kern. Mierlo heeft weliswaar 
minder inwoners, ruim 10.000, maar heeft een aanzienlijk grotere oppervlakte (18.09 hectare) 
dan Geldrop. In totaal is de gemeente Geldrop-Mierlo 3.190 hectare groot. 
Het agrarische karakter dat Mierlo vroeger had, komt aileen in het buitengebied nog een beetje 
tot uitdrukking. Een klein deel van de bevolking verdient de kost in de land- en tuinbouw. 
Bonen- en ma·isvelden bepalen in de nazomer de aanblik van het buitengebied. Spruiten in het 
najaar. Net als in de rest van Oost-Brabant zijn er in Mierlo vrij veel intensieve veehouderijen, 
waar vooral varkens en kippen worden gem est. 

De bouwblokvergroting vindt plaats aan de Eendenpoel 15, ten zuidoosten van de dorpskern 
van Mierlo. 

1.2 Probleemstelling 

Bouwblokvergroting vindt plaats voor het verwezenlijken van een nieuwbouw t.b.v. de 
uitbreiding van de veestapel aan de Eendenpoel 15 te Mierlo. Om een indicatie te krijgen van 
de effecten die de uitbreiding van de veestapel heeft op de natuurwaarden binnen het 
plangebied, dienen de volgende vragen worden beantwoord: 

1. Welke wettelijk beschermde soorten komen in het plangebied voor? Welke status hebben 
deze soorten? 
2. Welke invloed heeft de geplande ingreep in het betreffende gebied op de beschermde 
soorten? 
3. Indien de duurzame staat van instandhouding van strikt beschermde soorten in gevaar komt, 
welk vervolgtraject dient dan doorlopen te worden? 
4. Voor welke beschermde soorten moet eventueel een ontheffing aangevraagd worden? 
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Exlan ,onsultants 
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De actuele natuurwaarden zijn in beeld gebracht op basis van bestaande 
inventarisatiegegevens van het Natuurloket en een orienterend terreinbezoek. De inventarisatie 
richt zich specifiek op 'bijzondere' soorten, namelijk soorten die in het kader van de Flora- en 
faunawet worden beschermd. Soorten zonder deze beschermingsstatus worden niet behandeld. 
In de regio zijn speciale beschermingszones aangewezen in het kader van de Vogel- en 
Habitatrichtlijn. Het betreft hier het richtlijngebied de 'Strabrechtse Heide en Seuven'. Het 
plangebied ligt op een afstand van circa 3.095 m tot richtlijngebied 'Strabrechtse Heide en 
Seuven' en circa 4.930 m van het beschermd natuurgebied 'Seuven'. 

2.1 Richtlijngebied Strabrechtse Heide en Beuven 1 

Habitatrichtlijngebied NL 1000024 Strabrechtse Heide bestaat grotendeels uit glooiend 
dekzandlandschap, met daarnaast een deel stuifzandlandschap. Het gebied wordt gekenmerkt 
door een afwisseling van droge stukken met heide (deels op voormalig stuifzand), kleine 
stuifzanden en laagtes met natte heide en vennen. In het oosten van het gebied ligt het Beuven, 
het grootste ven van ons land. Hier is een van de eerste venherstelprojecten uitgevoerd, wat 
geleid heeft tot de terugkeer van zeldzame soorten. In dit ven wordt water uit de Peelrijt via een 
bezinkingsbekken ingelaten. Een aantal vennen worden deels gevoed door lokale kwel. De 
omringende bossen van het gebied bestaan vooral uit grove dennen. Aan de noordwestkant 
van het gebied ligt het beekdal van de Kleine Dommel, met alluviale bossen, wilgenstruweel, 
moerasruigten en vochtige schraallanden. 

Strabrechtse Heide en Seuven behoort tot het Natura2000-landschap 'Hogere zandgronden' en 
ten dele tot 'Seekdalen'. De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied Strabrechtse Heide en 
Beuven is bepaald aan de hand van de ligging van de natuurlijke habitats en de leefgebieden 
van de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Daarnaast omvat het begrensde gebied 
ook natuurwaarden die integraal onderdeel uitmaken van de ecosystemen waartoe de 
betreffende habitattypen en leefgebieden van soorten behoren alsmede nieuwe natuur indien dit 
noodzakelijk wordt geacht om bedreigde en schaarse habitattypen en leefgebieden van soorten 
te herstellen. 
Bij de keuze en de afbakening van de gebieden is geen rekening gehouden met andere 
vereisten dan die verband houdend met de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna. 

De grenzen van Vogelrichtlijngebieden worden bepaald door het gebruik dat de aanwezige 
vogelsoorten ervan maken, waarbij wordt uitgegaan van landschappelijke eenheden en de 
biotoopeisen van de betrokken vogelsoorten. Strabrechtse Heide en Seuven is aangewezen als 
speciale beschermingszone onder de Vogelrichtlijn vanwege de aanwezigheid van natte heide 
en vennen, die het leefgebied vormen van een in artikel 4 van de richtlijn bedoelde vogelsoort. 
Het vormt als geheel het leefgebied van drie soorten van Sijlage I (artikel 4.1). De begrenzing 
van de speciale 
beschermingszone is zo gekozen dat een in landschapsecologisch opzicht samenhangend 
geheel is ontstaan dat voorziet in de beschermingsbehoefte met betrekking tot het voortbestaan 
van bedoelde vogelsoorten. 

1 Natura 2000-gebieden. Ministerie van LNV 
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Op hoofdlijnen bestaat het Natura2000-gebied uit de volgende deelgebieden: 
Rietbeemdenf-velden langs de Kleine Dommel, Braakhuizensche Heide, Meerloomeer, 
Rederijk, 's Heerenven, Kranenmeer, Mosven. Waschven, Strabrechtse Heide, Henneven, 
Grafven, Platvoetje, Beuven, Starven, Somerensche Heide en Witven. 
Het Habitatrichtlijngebied valt in zijn geheel samen met de begrenzing van het Natura2000-
gebied. 

Het Vogelrichtlijngebied omvat de volgende deelgebieden van het Natura2000-gebied: 
het vochtige heide- en vennengebied in het zuiden van de Strabrechtse Heide (met o.a. 
Henneven, Grafven, Platvoetje, Starven) en het Beuven. 
Het voormalige beschermd natuurmonument Beuven heeft een omvang van 376 ha en ligt in 
ziJn geheel binnen het Natura2000-gebied. 

(171 120 MER OllO? 1·11.0 UW Pljn/3rlbUJ'g 
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3 Onderzoekmethode 

3.1 Locatie plangebied 

Exlan ons~litants 
AdYlseU' $ ,,, Agribusiness 

Op 29 mei 2007 is de locatie ter plaatse ge·inventariseerd om te onderzoeken of het een 
zodanig belangrijke status heeft dat een aanvullend veldonderzoek noodzakelijk is. Dit 
onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Geldrop-Mierlo in de provincie Noord
Brabant. Het plangebied voor het onderzoek, gelegen ten oosten van de stad Eindhoven, is in 
onderstaand kaartbeeld aangegeven. 

Flguur 5. Plangebied aan de Eendenpoel15 te Mierlo 

3.2 Procedure 

Om een goede indicatie van de natuurwaarden binnen het plangebied Eendenpoel 15 te krijgen, 
wordt het onderzoek in verschillende stappen uitgevoerd. 
Op basis van literatuuronderzoek is nagegaan of er wettelijk beschermde planten- of 
diersoorten in het plangebied voorkomen. Bij het Natuurloket is gecontroleerd of aanvullende 
(actuele) gegevens verkregen kunnen worden. 
Na het literatuuronderzoek is een verkennend terreinbezoek gebracht aan het plangebied 
Eendenpoel 15 te Mierlo. Hierbij is, op basis van de gegevens van het literatuuronderzoek, 
beoordeeld voor welke soorten het plangebied daadwerkelijk een geschikte habitat biedt en 
daarmee welke soorten er daadwerkelijk voor kunnen komen. 
Vervolgens zijn de mogelijke effecten op de verwachte beschermde soorten beschreven. 
Op basis van de doorlopen procedures zijn conclusies getrokken met betrekking tot eventuele 
negatieve effecten en/of obstakels inzake de Flora- en faunawet. 
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Het terreinbezoek heeft plaatsgevonden op dinsdag 29 mei 2007 om 12.00 uur in de middag. 
Het terreinbezoek is te voet verricht. Op verschillende punten in het plangebied zijn 
waarnemingen verricht. 
De ecologische factoren in de omgeving zijn met behulp van een digitale fotocamera 
gefotografeerd. Om de flora- en fauna te kunnen determineren, is gebruik gemaakt van eigen 
kennis en literatuur. 

In deze quickscan is gebruik gemaakt van de gegevens zoals die beschikbaar zijn bij het 
Natuurloket. Hierbij is uitgegaan van de resultaten die waargenomen zijn tijdens eerdere 
veldonderzoeken op die locatie. De resultaten van het Natuurloket bestaan uit het aantal 
beschermde en bedreigde soorten per kilometerhok. 
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4 Resultaat gebiedsbeschrijving 

4.1 Huidige gebiedskenmerken 
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Het plangebied bevindt zich binnen de kilometervakken x:172/y:384 en x:173/y:384, zoals in 
Figuur 3 is aangegeven, aan de Eendenpoel 15 te Mierlo (Noord-Brabant). 
Het plangebied bevat enkele bebouwingen, waaronder bedrijfswoning en verschiliende 
varkensstalien, gelegen in het buitengebied. 

Figuur 6. Kilometervakken x 1721 y 384 en x 1731 y 384 plangebied Eendenpoel152 

Het plangebied heeft geen beschermde status in het kader van de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn 
of de Natuurbeschermingswet en maakt geen onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. 
Oak zijn er in de omgeving geen beschermde gebieden aanwezig waarmee het plangebied een 
(eco )hydrologische relatie heeft. 

4.2 Studie natuurwaarden 

Uit de resultaten van het Natuurloket blijkt dat de betreffende kilometervakken recent slecht tot 
matig onderzocht is voor de soortgroepen watervogels (11), dagvlinders, amfibieen (2) en 
soortgroep paddenstoelen (2 beschermd). De overige relevante soortgroepen reptielen, 
zoogdieren, broedvogels, vissen en overige ongewervelde zijn recent niet onderzocht. 

Uit de natuurgegevens van het Natuurloket blijkt dat er in de directe omgeving van de 
Eendenpoel 15 gemiddeld 20 soorten vaatplanten zich bevinden. Waarvan er zich 13 Rode 
Lijst-soorten en 7 Flora- en faunawet soorten bevinden (zie onderstaande tabelien voor 
uitgebreide weergave). 

Het voorkomen van wettelijk beschermde soorten in het kilometervak betekent niet dat deze 
soorten zich oak binnen de grenzen van het plangebied bevinden. Het plangebied omvat 
slechts een klein deel van het kilometervak en daarmee oak een beperkt aantal verschiliende 

2 Het Natuurloket, Wageningen 
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biotopen en habitats. Met behulp van het terreinbezoek is nagegaan welke dit zijn. Hierdoor kan 
meer duidelijkheid gegeven worden over de voorkomende dan wei verwachte soorten in het 
plangebied. 

4.3 Terreinbezoek 

Het plangebied is bezocht op dinsdag 29 mei 2007. In het plangebied zijn de volgende biotopen 
aangetroffen: 
• 8ebouwing 
• Struikgewas en ruigte begroeiing 
• Gras-/bouwland 
• Sioten 

Bebouwing 
Het plangebied is het gebied tussen de Eendenpoel en de Goorsedijk. De bebouwing bevindt 
zich voornamelijk ter plaatse van de Eendenpoel. Tijdens het terreinbezoek zijn weinig 
belangrijke natuurwaarden aangetroffen. Wei bestaat de mogelijkheid dat vleermuizen en/of 
steenuilen gebruik maken van de aanwezige bebouwing. Vleermuizen kunnen gebruik maken 
van gebouwen als (tijdelijke) verblijfplaats, kraamkolonie, paarplaats of overwinteringplaats. De 
verblijfplaatsen worden door vleermuizen geselecteerd op ondermeer hun temperatuur en de 
temperatuurgradient. Verblijfplaatsen kunnen zich op veel plaatsen bevinden o.a. onder (Iosse) 
dakpannen, in schoorstenen en spouwmuurgaten. 

Afbeelding 1. Aanwezige bebouwing en dakbeplating aan de Eendenpoel15. 

De aanwezige dakbeplating aan de Eendenpoel 15 lijkt niet geschikt voor 
vleermuisverblijfplaatsen. Er zijn weinig tot geen kieren, gleuven of in- en uitvliegmogelijkheden 
aangetroffen. In verschillende stallen is een spouwmuur aanwezig, wat de kans op 
aanwezigheid van vleermuizen vergroot. 
Er zijn geen in- en uitvliegsporen van vleermuizen aangetroffen. Vleermuizen zijn strikt 
beschermde soorten en staan vermeld op de Habitatrichtlijn. 
Uit de bureaustudie komt niet naar voren dat in de kilometervakken een strikt beschermd 
zoogdier is waargenomen. 

Struikgewas en ruigte begroeiing 
Struwelen en/of ruigtebegroeiing zijn weinig te vinden in het plangebied. Het plangebied bestaat 
met name uit grasland met enige begroeiing (voornamelijk tuin) en een grote houtwal. 
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In de bedrijfsgebouwen op het plangebied werden geen bezette nesten aangetroffen van o.a. 
de boerenzwaluw en de huismus. Wei is de huismus in het plangebied aangetroffen. Volgens 
de initiatiefnemer komt de boerenzwaluw binnen het plangebied niet v~~r. Er zijn geen 
beschermde plantensoorten aangetroffen. 
De biotoop lijkt geschikt voor algemene zoogdieren, zoals konijn en egel. Ook lijkt de biotoop 
geschikt voor de steenuil. 
In het plangebied zijn geen holen of graafsporen van het konijn gevonden. Wei zijn er feces 
afkomstig van konijnen binnen het plangebied aangetroffen. Nesten of sporen van uilen zijn in 
het plangebied niet aangetroffen. 
Onder de aanwezige bouwmaterialen en banden op het terrein kunnen algemeen voorkomende 
muizen en spitsmuizen worden verwacht. Het gaat hierbij naar verwachting vooral om de 
algemene bosmuis, rosse woelmuis en huismus (overal waar dekking is). Deze dieren kunnen 
eventueel hermelijnen en wezels aantrekken, net als steenuilen. 
Daarnaast zijn algemene niet beschermde insectensoorten aanwezig, zoals sprinkhanen en 
torren. Tijdens het terreinbezoek zijn geen dagvlinders of libellen waargenomen, dit vanwege 
ongunstige weersomstandigheden. Diverse akkerkruiden zijn in het plangebied weinig 
aanwezig, wat voor dagvlinders echter wei een aantrekkelijke bloemrijke plek kan bieden. Er 
zijn geen beschermde dagvlindersoorten aangetroffen tijdens het terreinbezoek en worden ook 
niet verwacht. 

Gras-/bouw/and 
Het plangebied is omgeven door gras- en bouwland. De meeste gras- en bouwlanden zijn van 
elkaar gescheiden door sloten, waarvan de meeste tijdens het terreinbezoek halfvol stonden. 
De bouwlanden zijn bestemd voor de nodige voedselvoorziening. De graslanden bestaan 
voornamelijk uit verruigde soortenarme raaigraslanden met raaigras. Er zijn geen beschermde 
plantensoorten waargenomen. 

Figuur 7. Bouwland aan achterzijde plangebied Eendenpoel 

Voor weidevogels vormen deze gras- en bouwlanden naar verwachting geen geschikte 
broedbiotoop. 

Sloten 
De sloten in het plangebied staan ten tijde van het terreinbezoek halfvol. De sloten hebben 
geen weelderige oever en matige vegetatie. De slootkanten bestaan voornamelijk uit gras en 
enkele ruigtebegroeiing. Er komt hier geen riet v~~r. 
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De biotoop is langs de slootranden geschikt 
konijnen, amfibieen en bunzings. Tijdens het 
aangetroffen. 

voor o.a. algemeen voorkomende muizen, 
terreinbezoek zijn geen van deze soorten 

4.4 Waargenomen en te verwachten beschermde soorten 

Op basis van de gegevens van de bureaustudie en de tijdens het terreinbezoek vastgelegde 
biotopen is een inschatting gemaakt van de beschermde soorten die in het plangebied te 
verwachten zijn dan wei tijdens het terreinbezoek ook zijn waargenomen (of sporen ervan). Het 
aantal beschermde en bedreigde soorten van de kilometervakken zijn opgenomen in 
onderstaande tabel. 

Tabel14. Globaal schema verspreiding beschermde en bedreigde soorten 

Rapportaqe VO<I'- kilame1erhok x: 172 I Y:364 

50o'tQroe~ FF* FF::3" H!V* RLi< Vo::edigheid* Detail-

Vaatp!anten Z 1 4 good 

Massen n,et onderzccht 

Korstmossen niet onderzocht 

Paddestoelen srecht 

Zoogdieren n,et onderzocht 

Broedvogels niet onderzocnt 

Watervogels 11 matig 0% 

Reptielen niet onderzocht 

Amfibieen niet onderzocht 

Vissen niet onder2ocht 

Dagvlindenl redeiijk 

Nachtvlinders I matig 

LibelJen niet onderzccht 

Splinkhanen redelijk 

Overige ongewetvelden n;et onderzocht 

Actualiteit-

1991-2004 

1996-2006 

1991-2006 

1990-2005 

1995-2005 

1994-2005 

96/97-03/04 

1991-2005 

1991-2005 

1991-2005 

1995-2005 

1980-2005 

1991-2005 

1991-2005 

1991-2005 

" Legenda 

FF ~ Flora- en faunawet 
Ii;st 1! ("js: 2+3 
H!V = Haoitatric~.tlijn (aileen 
b'jlage 1 e" ::) o~ Voge ri=htli:~ 
RL ~ Rcce Lijst 
(#') = tevens m-=.;;: tn2t'J:2g~''''t:''G 
ve:-zame;d. 

Volledigheld ollderzoek: H'ermoee 
won:ft "a"gegeve-. of op oasis 'la
de ge:;rachte bezceken een volled:g 
ovet-zicht is te velwachten van de 
~co'ten van de betreffende 
~co'tg,.oep. Een toelimting 0:;
deze categoriee:: kunt ;,; 'linda:, 
o:,deraan deze rapPOttage. 

Actualiteit: pee groep is 
aangegeve,-. uit welke "eriade de 
gegevenG zijn opge,-011en. 

nie~ van tcepa~sing 
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Soo/t~;woep FF* FF:3 ..... H/V" 

Vaatplanten 3 4 

Massen 

Kars\nlOlIIIeIl .... 
Paddesml!fen .... 
Zoogdieren 

Broedv~s 

WatBtvogels 11 

ReJ)lielen . 

Amflbieen " .. 
V'lS5en 

Dagvlinders 

Nachtvlinders 

UbeDen 

Sprinkhanen .... 
overige ongewervelden 

07·1120 MER 06.07 141.01.hv Pijnenbtwg 
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R " Vofiedigheid'" Detail" Actua Ii t<,'t· 

13 gaed 1991-2004 

1 g~ 0% 1996-2006 

niet ondeJ:ZOcht. 1991-2006 

~ .Iecht 0"'" 1990-2005 L 

nie~ QJ1d~~1¢ 1995-2005 

nie.t onderzotl1t 1994-2005 

matig 0% 96/97-03/04 

niet onderzodll: 1991-2005 

·matig 51-100"1. 1991-2005 

nietonde~ 1991-2005 

goed 1995-2005 

nililt onderzocht 1980-2005 

nlet anderox:ht 1991-2005 

..oed 1991-2005 

slecht 1991-2005 
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5 Ingeschatte effecten 

5.1 Effecten op natuurwaarden 

Exlan onsuitant5 
Advlse"rr llf-AgrJbu<I"'H 

De voorgenomen realisatie van de uitbreiding in het plangebied zal effect hebben op 
verschillende voorkomende of verwachte soorten. 

5.1.1 Aanwezige flora 

Planten 
Binnen het Natuurloket zijn de vaatplanten goed onderzocht, gemiddeld zijn er 20 soorten 
vaatplanten aangetroffen, waarvan er zich 13 Rode Lijst-soorten en 7 Flora- en faunawet 
soorten bevinden. Hoewel er onderzoek heeft plaatsgevonden, is het niet zeker of deze planten 
wei of niet aanwezig zijn op deze locatie. In het plangebied zelf zijn geen vaatplanten en 
beschermde plantsoorten gevonden. Het ontbreken van vaatplanten heeft weer invloed op de 
aanwezigheid van vlinders, sprinkhanen, etc. 

Bomen 
Op de locatie is een grote houtwal aanwezig. Deze houtwal staat onder toezicht en is in 
eigendom van Staatsbosbeheer. In de houtwal zijn enkele bomen als veld boom, zomereik, 
lijsterbes, grove den en fijnspar aangetroffen. Door de geplande ontwikkeling komt de 
instandhouding van in het kilometervak aangetroffen bomen niet in het geding. De houtwal blijft 
bij de nieuwe plannen ongedeerd, bebouwing vindt aan een andere kant van het plangebied 
plaats. 
De aanwezigheid van bomen is een indicatie van de aanwezige vogel- en diersoorten. Bomen 
leveren een positieve bijdrage voor het voedselaanbod en de schuilmogelijkheden voor de 
aanwezige fauna. 

5.1.2 Aanwezige Fauna 

Uit de gegevens van het Natuurloket blijkt dat broedvogels redelijk tot goed zijn onderzocht. 
Tijdens het terreinbezoek zijn verschillende diersoorten en diersporen aangetroffen. 

Vogels 
Aile vogels zijn beschermd in het kader van de Vogelrichtlijn. Werkzaamheden in en in de 
omgeving van het plangebied tijdens de broedtijd (15 maart -15 juli) zullen sterke negatieve 
effecten hebben op de meeste vogelsoorten door vernietiging van broedplaatsen en verstoring 
van de reproductie. Werkzaamheden in deze periode zijn dan ook niet toegestaan. 

Uit de gegevens van het Natuurloket blijkt dat de soortgroep broedvogels niet is onderzocht. 
Tijdens het terreinbezoek zijn er enkele vogelsoorten waargenomen. Dit waren voornamelijk de 
kieviet, kwikstaart, merel, huismus, patrijs en enkele spreeuwen. Er zijn in de aanwezige 
bebouwing geen vogelnesten aangetroffen. 
De realisering van de nieuwbouw zal hierdoor waarschijnlijk geen nadelig effect hebben op o.a. 
de beschermde soorten. 

Dagvlinders en insecten 
De aanwezigheid van de diverse soorten dagvlinders is een goede indicator van het betreffende 
milieu. De omstandigheden tijdens het terreinonderzoek van 29 mei 2007 waren niet direct 
ideaal voor vlinders. De temperatuur was niet hoog, er stond een redelijke wind en het was niet 
zonnig. 
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Tijdens het terreinbezoek zijn geen dagvlinders aangetroffen. Op het terrein zijn verschillende 
algemene insecten aanwezig. Geen van deze hebben een beschermde status. 

A mfibieenlreptielen 
In de omgeving van het bedrijf is weinig oppervlaktewater aanwezig. De aanwezige sloten 
stonden halfvol. De normale soorten zoals de Bruine kikker en pad kunnen zich in deze 
omgeving bevinden. 
Volgens het amfibieenonderzoek komen er 2 soorten amfibieen in het kilometervak voor, welke 
niet beschermd zijn. Tijdens het terreinbezoek is geen amfibie of reptiel aangetroffen. Dit komt 
mede door het ontbreken van oppervlaktewater op en rond het terrein. Hierdoor is er weinig 
voedselaanbod en schuilmogelijkheden voor dieren aanwezig. Ook al zijn er geen amfibieen 
en/of reptielen aangetroffen tijdens het terreinbezoek, wil niet zeggen dat zij zich er niet 
bevinden. 

Zoogdieren 
Tijdens het terreinbezoek is nauwkeurig gekeken naar de aanwezigheid van zoogdieren. Er zijn 
echter geen duidelijke sporen van zoogdieren aangetroffen. De verwachting is dan ook niet dat 
er zich erg veel zoogdieren op het terrein bevinden. 

In Nederland komen circa 16 verschillende vleermuissoorten v~~r. Daarvan komen 7 soorten 
redelijk vaak voor en 9 soorten vrij zeldzaam. Aile in Nederland aangetroffen vleermuissoorten 
zijn wettelijk beschermd. V~~r 9 soorten geldt daarnaast dat deze zijn opgenomen op de 
Nederlandse Rode lijst van Bedreigde en Kwetsbare Zoogdieren. 

Tijdens de inventarisatie is goed gelet op de aanwezigheid van vleermuizen. Vleermuizen 
verblijven in de zomerperiode veelal in holle ruimtes van bomen. De habitat van vleermuizen 
zorgt ervoor dat ze afhankelijk zijn van de aanwezigheid van verschillende holtes. Ze 
overwinteren meestal in oude gebouwen, bijvoorbeeld in spouwmuren en scheuren, luiken en 
betimmering. 
Bij de aanwezige bebouwing was nauwelijks sprake van holtes en kieren. Echter zijn er geen 
vleermuissporen in het plangebied aangetroffen. Hierdoor is niet te verwachten dat er een 
kolonie van vleermuizen aanwezig is. Dit sluit niet uit dat zij het terrein (houtwal) gebruiken als 
jachtterrein. 

Vissen 
Uit de gegevens van het Natuurloket blijkt dat de soortgroep vis sen binnen de kilometervakken 
niet is onderzocht. In het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig. De aanwezige sloten 
staan in droge tijden vaak droog. Er wordt hier dus ook niet verwacht dat er zich binnen het 
plangebied vissen zullen bevinden. Deze zijn echter tijdens het terreinbezoek ook niet 
aangetroffen. 
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De quickscan natuurtoets is gebaseerd op beperkte inventarisatiegegevens van derden, 
literatuuronderzoek en een verkennend terreinbezoek. 

Door de ligging in de nabijheid (circa 3 km) van beschermd gebied Strabrechtse Heide en 
Beuven, is het afwegingskader volgens de Nota Ruimte van toepassing. Uit dit onderzoek blijkt 
dat in het plangebied geen belangrijke natuurwaarden aanwezig zijn. Ook blijkt dat het in 
gebruik nemen van het plangebied als locatie voor uitbreiding van de inrichting geen nadelige 
gevolgen zal hebben op de aanwezige natuurwaarden. In het plangebied zijn weinig struiken en 
planten aanwezig. Het plan om na realisatie een nieuwe beplanting aan te brengen kan een 
positief effect hebben op de natuurwaarden. 

De werkzaamheden brengen het voortbestaan van strikt beschermde soorten niet in gevaar. 
Omdat er verwacht wordt dat geen strikt beschermde vleermuizen in het plangebied 
voorkomen, zal de ingreep geen negatief effect hebben op vleermuizen en hun omgeving. 
Voor het merendeel van de aanwezige of te verwachten beschermde soorten zijn de effecten 
gering. V~~r zoogdieren, amfibieen, vissen, insecten en planten zijn geen yvezenlijke negatieve 
effecten te verwachten. 

Wei kan sprake zijn van lokale en tijdelijke effecten, met name in de aanlegfase. Om de risico's 
op verstoring van beschermde soorten in het plangebied te minimaliseren, wordt aanbevolen 
om voorafgaand aan de werkzaamheden het terrein te controleren op de aanwezigheid van 
beschermde soorten. Eventueel aangetroffen soorten dienen verplaatst te worden naar geschikt 
leefgebied in de omgeving. 

Er zijn geen significante negatieve effecten door de voorgenomen ontwikkeling aan de 
Eendenpoel 15 te verwachten op de soorten en typen van het richtlijngebied Strabrechtse Heide 
en Beuven. Het plangebied heeft een niet zodanige status dat aanvullend veldonderzoek 
noodzakelijk is. 
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Z-cugcn clrudll -7 :W, d.s. 
Zellgen lacto -,) 6%, d.s. 
Vll2cs'/<lrkcns stilrt ~ 5% ~.s. 
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2.6 PROPUCTGROEP: tJAKKERlJPRODUCTEN 

Proceg 

Kenlllerken 
d _s. i:;·c,f'<)u, 
fL!> _ 88-~2% 
ontslcten :z?tmeel 

(l1itpakkcn ~'illI) br,)OO el"l I<;(lek m?t: 
Een verstreken houdb3a:rhc'dsdollum 
Vmlnfoutcll 
structuurfouten 
Silm€'r;stelljng;:;foIJten 

L. "---' _________ L 
3cukc~ 

Conabi) 
Hedimil( 
Prol<rrrli 

! L@veran cie-I's 

A3ndach tspuoten 

I 
fl~QQdo ... aducten 
KfJCkprooucten 

r VOl.lrdelt!n 

I Opslag eisen 

I/crontreir.i(I IfI\) 
Zoutgehalten 
..... cHlehalte:-t 

I . 

I Gntsloten zetneel 

d,s, 65% Slo!\ lf$i " 
, d,s. '.:I'Qt;\) ','",crnilo 

---,. __ ----I a m.;-.-iilJCi;- _ _ • 
Rantsoen ei5~n I Ll!lOp tlOD9 qehalto:! ZO\Jt 10 het t:Jtale ralltsaen 

Uoudbaa rhercf 

. QQmcr-".,I.,.,(i.:.n,-"r .... 1 ~~~~ _ _ _ _ 

fe hard!z<'Icht 
Sm<lak.~fwijkillgen 

5!:ukje;; plastIc en Ijlcr 
HOOI) gehalte tataal nmtsopn en vC!ril1tip. per nr;JcJud 
Kiln 5terk varieren per stream 

;>roductstromen vaneren tevel'l om vil~le norm te ge'J!i!ll . 

Voer de ven'anglngsnormen van oe ill:lividuele 
balo::kerijp ro·:! uden, zie t}verzi cht "Vcr,riJl1!'l'ing snorme" 
voor bljprodl,Jaen k, 

- '~-' . . _ - ---- -------- - --

,'Vii Inr:')nna-ne Map, ver5Je 1,0 - - " - - -
December 2005 17 
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2.7 PRODUCTGROEP; VETPRODUCTEN 

C~~e9hri~ ____ _ 
elganschappen; 
Chips 
1-111-1:;"'1"(' rg ie 
P!,mld<lrd,~ vel 

I ~J"QC~s 
emp" 
to' ,i"isenctl}i I! 
Plantaardlg v~t 

IL~veranCH~rs 

Aandiilcht!jpul1t~tl 

I 
Vaordelell 
Cl'ips 
M;fi$ellel~'t' 
:Jlant;;ftrril;) Vi'!~ 

1
'-op""5Tag eiscn 
::Ilips 
)IIar£ellergle: 
PI;)O!aan:!l;J vet 

--1 

Kenm~!:~ .. e~n,--_ ________ _ _ 

D.s. gO - 95%. 'lic!!1 Illltsiolen letmee: en vet_ 
IJ.~. 1M - 1:1"lo. pH 3,0· 4,D, I.lcvat \'et en dextrose 
D.s. )$ - 42%, pI! 4,() - 5,0, Zeer I',oog vetgehalte 

Uitgesor.:eenl prOl:!uct op l;:Ieur of rormaat. 
Raftinage ~'an 91ucose lIit mais -) zuivering lIan de suik(!rlrnctle. 
Velw<?(kin;J .... an oIiehoL:dende zad"m. 

BelJker 
()uyr.ip. 
Hedimix 
RincQ 
Sfllirnil( 
Tcontje Hendrikx 

;:JroduCtcrl kunnenop tcrm,fn rl'lruig Ifrorden (oxydi!ren). 

ZetmE!l!I J5 guM onts/ohm dc·or b2kproces 
Vct is goc:d vcrlccrbaar 
Zeer constant. past in ra!1tsoenen me:: leer 1100Q [W 

SleufslloJ 
ZuurbcstcrdiDc l,mk met rcen·"er'k 
l.uurlJe1;t(!r:diyc tank Ill!!t merwerl<: 

Houdbaarheid I EllkCIc. maanCl~ 

Rantsoen eisen 

lin) Iofomt.JDe ~.r.)I.I.· VetsI<::' 1 . a 
Dcccmbi..'j 200S 

Vctrijkc prOduct~l; kunncn fl'\eI;]r in Ideine hoellr.cll1cden ill het 
raflstoen opgenomen .\'Orden v~nwcgt;! ilL! hoge EW. 
Varder zijn vett!!n zl!l!r sm<lilkb~p~len~ en dll kafl ncgat,ef 
,. ,tf}? k ken_ 

18 

OpmNl<ir\~ 

Nadeh9 op sm3,,-k-. achtcru itua.·;g \'3., 1:w~l iteit 

,---_._ .-

. Goed luclltdlcllt Inl(uilen 
i GistingsgevOI!!ig doer matige !:onSl!f'Jennl'l 
: Rus~lg roeren en 111et tl: vaall 

I Vocr de vervan-gingsnormen \'an de indivtduele 
Vetpr:>:lucten. lIe O\'efLicl1t "VerVitngi/19S110rmen '~oor 
Niproducten ". 
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2.8 PRODUCTGROEI>: Sr.1AAK-IGEURSTOFfENINDUSTRIE 

Categorje 
Eigenst;happen : 
I" ~<li Il](ll 
l.'i ~IJ~';:'P 

H"ci;1ist 

Proce:. 

Lever-ancien. 

AandachtsJJunten 
Hedlmol 

------
Voordelen 

Opslag eisen 

tloudba .. rheid 

Rantsoen else.n 

Br,~i !nformarie MiJD, l/c."3'iL'./..') 

Df?cembro.'r 2005 

._----_._----
Kenm~rlten _ _ _ _________ -t!~O emE rki~SI. 

I 
D.s. 10'1·:', ~H 3,6 - '1,5, ..... eel ~'i!t, CiWll, rJwCCel-;tor 
D.s. 5.!! 7<,.), 
Hnn£J f'iw,t Eln vet 

Tijdens de pro(jUcti~ van getJr- en Srll<'lal.:o;t{lffpn 

Profarm 
Hed,m)( 

l - _ 

Con·stante same,s:elling 
W:m.ll aanuelc\'crd met .:-en tempt:!rilt~J\Jr van -:.6QOC 

_____ L 

Kleine hct:vct:lhcden \'cere" ! Smilak 'Nordt door varkl!lIs niel ge\'laardeerd 

I Kan e1C:tra smaalo: gevE!!l aa-n-:"'I·-,C'":'t-r-~-n-:-t"-~{)-e-n----------+---

/'U(I'- b('!~t!!nrtige silc mat roer"'l~rk(!O 
l1i~nsap \'mr:Jt I'(orlll 30lngeleverd 

I Enkc lc Wc:kcli 

Pr ()(lu(tstrom--t?-r.-v-a-n""·~-.r-e-n-t<!-.'~-'I*!-. -.1"-0-. rn--v-",s-t-c-. -n-o-rTl1--tl!-'-g-l!vcn~ 

19 

VOOI' tle vefval)~lllgsnorme" van de Ind'\'id~)elc 
sellr-/:!;maak~offen, zie overzidlt 'V~T1Iar1ginri~"m~o 
VClOr bijprDr1[}cteu~. 
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Varkensllouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel15 te Mierlo 

Exlan ol1sultants 
Advlso", /" "a,/buslne" 

. . :, .I ." 

DJ: k.wl1liteit-:;c!J-rllrol" 'N·::;rd: '1"'r~~lf);)f) hel l '~ t~e hmd hJlJdon \/'.:m b~derr. 0-1: kan Ol1Lstaa:l deor r!~! 

'lolgemle micr{H)iqanis:rl,,-: 

~'", " :: .... . 

Mbraak 'fill] i>uik~rs <!n eiwltlen lit ko·~lzL.;urgas en .... ater 
\'/ewk prodIK:t,f! V,Jrj tr)xin<Jn (A.spergillus en fusariw-:1) 
\lrl.chlbaarheldliprobleltlen blj l~!Jgen. staart cr o:Jrbijtc.~; biJ vJ'~QsvarkQns 
Groei~r< III IULH!-..Iufrijkp. tJln~~':ing (loplailg} 
Groei in rel<1U~f ~n>ge bijprcdliclen (60 88% cs~,: CC~.,.. br,;:)od, kce:kjcs .. dlip~ e~l fri,H 
Schimmelk,ln men pilS lien bij maar da'i 1.000.DCa per Qf'arn 
0p:1aTleproi::lernerl <i.g,'J. srnaak ·eli SE!ur afWijk:ngel) 
Droge staf 'Jerli"zen tot 20 % 
-Sf..,P max norm: 10.000 per gram. Probleemrllveau > 50.000 per 9r<lr~~ 

Jifbrcwk V(lOI SlJik(~rs ~n letmelen tot koolll;urgi:l~ C;) ' .... ater (sCon~s atcal1c·l) 
Orogll star W!rl"11.(H) VOln 2 It)t 40%, 
Door ~~!);r explc!lil.1 .... c groel, rer11ming mclkzuur bact·~rii:':r, 
Gil<>prodlJdie ir. leidirlgen, brij'jDt"!r en maag l,Iarken 
lJe rte,rj nq ::islo Orr'llSSI1 n {d ~il rre P. ) 

.. STT'J.(wk etl geur ~r'A'l)kln;}c!l'. \lap bnJvocr c." vocropname problemen 
• ~rot)leem nrV~au bijprocl.Jcten 7:-100.000, eindmengsel5 :;. 1.00::), 000 
It Er tH··' drlC catC';10rie(fn gistCI). [en kent: veel '1oor nat;:e bijprod ucten, maar is geen 

ziekte'J?'rwllkker. 

~-colie en salmonella zijn bclang rljke pathogene vem:genwoordigers 
• Afbr.J<lk '.'~11 eiwitten tot ammoniak en afvalstDffen (toxinen) 

Smil~k en gcuraf·..,-ijl<ingcn I/an vocr 
Stankproblcmen al:; gevc·lg van rotting 
vcerop:1all1cproblcmcl1 
GI-'.P mil:{ norM 100, fJ,'obhzcmnivo: ;;. :000 per gran1 
1 op 1800 [ntcrobactcricn kiln ccn salmoncfla zijn 

:: . : .. .. . .. ! ' .. L· r: 

• OmzQttlng vall sUikers en zetmt:e~ in melkzuur •. m:ijr,zuur e!'l ;Jrc-pioPzuJr 
• Zelfcol"Jscr'lcring 
• r'lelk2u'Jr bQvordert sm~<lk b .. lj .... oor, .:zi)l1zuu' r.iet 
• l3ljna gl~cn c:nerg e 'Verlics bij onlzetting 
• Opbouw van positief flore in voormellgsel en crijvoersiils,:lllet:e 

Op:~O'jv" van positlof Flori! In darmi<anaal van dicr 
• 1 .lnQzarne grot:!ic(s, gistcn grecian sneller 

Grocicn mN en zonder wi.Jts~of 

Di"ii r!lr~rrnoj~I'I: ;\,'dP. I/~~ ~~)f~' I' (.I 

t~!~":'~":·lL:.'''''' :.!~;05 

OTl 120 1'·ilER 0(3 07 1-~ 1.0 i.iw Pijnenburg 
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Varl<ensl1ouderij Pijnenbllfg Mierlo VOF 
Eendenpoel1 5 Ie Mlerlo 

Exlan orrsultants 
JlA.Wl.u t j In Agrlbusfnur 

" .. ~ . • ". _ f .1: " .. :-

n.n;.ig wordC:tI .... an vet 
• Snelhf!lrt rLJliZ!Q '.'ordc!I1 15 aJ'hilnkc:lj < van samenslell i'l] ,-,,,,,t . zt:ur:;tof wcter. meta" ,ior.en en 

temperij t\ll.lr 
SI"I Qak Uri ge~J a"vwlcrr.g 
Dl!lil1Y vo .gcrr~gswa.ardc 

• Vp,n e li::Em vt'!Lt)jlosbate vil.~ ;n il'l(!~ (A ell E) 
Kun .en ~re< ~ercn met ?"w() ... dhoudendc an ir'o" Jren Z ills met'! Ol1 lre en cyzlinc 
;\nU (j>:y(k:lt voc(komt ranzig word~(l 'ct 

h ..... j J,;' t r,. 'n'·J~ ,··} , l~ . 1/ rs,~ ! f; 
...... ~-"',rnt .. r ;:OO t 
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~4r:,\ OV~r.!ir.:hi k·\-":-.f.(.'!~·ti:'~i5-t:~n:ti~'O'e$ 

\;'!¥=-Iln*r 
_:t.Ei~kOQP 

J\."'~ltro$;st 

'C(Fntl"ola iHJtl'i 
Dezeltde filbri~k 

Hou d baa rhp.k.t 

Voldoende voorradlg 

VISL.lee\ 

SmMk 
Reuk 

Af~'J iHd;t~ • _ ._ 
Constante same:15telling I 
kwa!lt~lt 
Slfjft het product van 
voldoendf,l kwalltE!it tijden" 
de opslag 
Welnlg wissellng In 
rontso~n 

Verontreiniging 

Gisten I schimmels 

Af.vijkende smaak 
AfI,vijkende geur 

S~2~i.{~tcaiie 

P!as!.tc I haut Ilcil~en ander 
product 
SChll:tl1 op het product, 
r"'ortsterpot staat bol 

Ammoniate: ;:. bederf 
Vieze (uch: :;. bederf 

FJ'I::y l!f:ntle oo11t.r~!L-

Dagelijks 

Elke levering 

Elke levering 

Elke levering 
Elke levering 

OrogenstDf Flkp. levp.rino 
PH Elkc levering 

_---,.. ___ ---,:: _ _ __ -+---=,V:=..oe:=..d.::.e:::I':-'-.... '.:..:.a:..:a::.:.f..::;d..::;e- --__ j---'~~ol Figen controte Enkale keren er "aar 
·""jj::!..;:~s t\[~£:bfl ViSueel Gisten I schlmmels I SdlUift) ap het "ruduct. Oagelijks 

'LJ 9t;"t~:erld~ 9 

Stlj In!'::>rmat:.it! M.ap, Versie !.Q 
D'ece;n!1er 2005 

SmClak 
RellK 
Varf<ens 

Monsterpot staat bol 
Afwijkende smaak I A.mtnonlak> beelerf DagclijJc; 
Afwijkende gem VieLe Im:ht > bederf Dagelijks 
I"'lestconsistentie Dagelijks 
Kleur Dagelijks 

1-.. voero hame D.:.gelijks 

I Aanmakcn r~iltsoen G!sten I 5chfmmels Schulm op brll Dag~lIjks 
Aanslag In tank Weketijks 

Vl)fmm Gisten / schimmels Sissen van vocril\st;)lIati~ D~gelijks 

I Watcrtank Gisten I schlmmels Aanslaq I verontreiniging maandclljks ~OIU:lJren 
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Varkensl,ouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel 15 te fvlierlo 

Ex Jan onsultants 

4 

Advlscurs I A9,lbusl lltlf 

Brijvoeri nsta lIatie 

(Jp~.I'l~ 
II Br~l· .. oct\<euk~n 
• Circuit 

Allc(cerst is de keln~ V.in de or.slngrnctht:d:-:n afl".anl<elijk van he~ scor~ pr~dll<:::en dat men 'Nil 
gaar) V{lCre[1. Hier-in orrdiOrscileidp,11 we de .... OlrJt211dc cat~>lcricen: 

" III oe i ba re (bi j) prcaJ I.wl !'!rr : 
Betonne'l bunke,;; 

._ Polyester sHe's 
r"et<lli'!T"l tf!nks 

Droge (bij}j::roduc:ten): 
'C Polyester sile!!> 

Sleufsiio's 
~ 5t.apelbare (bij)pmr.llide~: 

Slcuf::ilo's 

AIgctnCI~e aandachtspl1f"ten m.b.t. Dpsl<ICJ: 
Inhoud e" afmetir,gen 
.Bcrcikbaarheid 
ZU1Jrbestemligheid 

• Hittebest!:'l1di·;r~II .. id 
Rccrwerk (evt. rr.et kecrschQUen) 

• Afsluiters en leicjjngen 
" rv1angaten 

Veiligheid 

'. ;:t • . ", ~ ':'1'·/ -, . ,: I",.,:. i , I~' '. 

.' . f : c .. q.::.-~. ~ " ~ . " • ; '; * -

N..;t cl..e"'-le:::;n'-'-_ _ _ -t-_...:v...:o:..:o:..:.r-=dc.::e"'L~:.;n~ _ ___ ..!.r\:..:D'_'d'_'e:..:.I.::.~·:..!t'I _____ ~ 

• O'l;:r<:lc;tlt EUI 

cDnlrol~ 00 de 
( bi):produ:::L.~rl. 
• 6eter~ cc-,,,lrol.::: op 
:we."king '.'fll1) 

I "r.lerWHrk. 
• F~" '.'(]ljdi~1 l'r: 
rer ni9~f1, 

• C:I)11p,10:::l, gl'!021l 

nliiT~e",,'Er1ie:; !usse'l 
bl..Inker.;;. . 

• Gocec coating is 
noodzaak. 
• t,1oer ir.pc1l1dig 
gc:pl~.Jtst worder.: 
extra bcuvo'kosten 
<l.g .v. rflecr 

1 sta lmhoud of extra 
o'lerkap;)ing. 
• OPf!~ ccnsuur:til::: 

, vclllghcid. 
• ga:;vc(rnin~. 
: bevUllwg . 

• NI'.1t '18!pii'l~:sl·;i1al· 
• ii;f:latiL1f hOQC! 
iriV ~~s lgrl r)gsko~;t(! n. 

• Retatief snei te 
P lltsen. 
• lierpl <I;;t· h(l<;i r 
(lndie"'l noc i9 j . 
• Prijstectmlsch 
re latic gunstig. 

! -
I 
I 

• Geer. overzicht en 
i controle op de 
• (bi))prod~lcten. 
• • Geen goede c.)ntrole 

op (werkir.g van} 
I roerwerk . 

• r,loeilijl< (zel:) te 
I reinigen, 

• Aar.sluitingen gC:'Joclig 
I voorvol'5t. m.n. kleppen 
· • Kan !)l'obJ.r:m~n gev.er, 
, vanuit .. ·.·elstand , 
I • Hitt.;!i;.e!;tl"md Igl1cid IS 

een punt vo~; aand~::l1t." 

- __ I . .. 

:JI' !:: ,) ,'t'i ,.,~ =7 .. :- '''~.n . t n lt~:~ =, o::r~o:'''C''''QI'i ~ \d ,~c "'-::~ ~·.ll.l,,-'(.'n .'C.;''' C"~ '('t·~:~ ,:'P ... j,t:. . ~ t: .11 n ;~!( 'H:/ ;,' ,·t~~t,7JH~ .. ~ b ... ~ ,:! 

19.".~i .r1~ltl·~I·"l,itJ'L . ' /·I'·1J~ .. V;::-.'-:.oh .. i. G 
Dr_·C.··~lt~Vt:j 20v~. 
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Exlan onsultants 
Ady/soU'$ /" Aorlb".lmH 

r'leti]l~m tanks w:lrdct: liaaf( 2': i:imdli ilHng~s:;ha~l £:n zijn zeoer geschik~ om vlo.,n);!r~ (binpr(Jdl;(:"en 
in ep te l';;ili'ln. Pur.: van aand<1cht i<; d"l him hlilnd.:ard vaal; (je-en roe"o'lerk in zit. Oak goede 
''<In:~luI1Irlgcn zijn vaak niet e<lnweriQ. D£!~<! ~'()orzicnin(;ien z,j~len (iP rr,o;at gemaakl m()f!l.n 
1,"J~)rd(:Jl . 

. ~ . .....• . . ' ~ I : . . , ) t. I '"_ • . 

I 
i 
>- -------
.~or~el~~-

. " '<c I' .~.'.,e:----I-y-()-Ord:l~n~~ ~-: _" _L:-!.·n!.'a~~:::.:· e:.:l.!::e~n,--- _-_-_·'_·~~~' 
• He;atlcf sn.::1 te . • Kan problwnen " Grote • Extr,l iIlve~li:!ringE'n : 
pl<mts.f!n. ge'len VC)r.uit opslagcaj:;aciteit -7 loader 
• Verp!aat$baar {inc er, wel:;tan::!. I gl..'r.stige p.rijs veorrr",engf:!r 
nodig). .. Aileen geschikl (blj)producten. • ~leer aandacht 
• ?rl)stechl1iscn relatief '.'Ocr prcdlJ(:l~n rn;'!1 I Geschikt 'Joer aile rondom h'fgN~ile 
QlJrlstig. gQede loopt;igen soorten producten (\ler~crsing). 
• W9,rkt fly'gleni5ch. 5(happe~. • 9.clatief lang .• f'.1€er kans op 
• Arbf1i<bextcmsief houdbaar.; ongedierte • 

• flexibel n.b.t, • Art,eidslnte,1sief. 
I ho,~vc:clhec'cn .• Niet verplaC!tsbaar. 

A gefT1ene aandnChlSjllHilen ()[j QPslag in sleufsilo's zijn: 
Kuilplaat; sehe·on cn glad met 'wldoende arscnal. 
VQersnelheid: mlnlmaal 1 meter per week De ;J!rTIH~iflyen lI,ln d!! kuil dit.1I1cn hicrop aangcpas: 
te wor:jen (hoogtc en breedte}. 

~ Afsiuiting ,Wi) de ran:!cn m.b ...... plastic stroken. 
Geed aanrij(Jen 

• AfIlankeiijk \iat) hat drogcstofpcn:entage de kuil C1nn.wrcn. 
Mdekmnd cp de plastic. 

Het belangrijkste 'io()r:leel ViJtl (len voormcngN, is de mogalijk haid om slapelt:are en 
g.::!pcJ1ctcerde proJd"lct"n te kunn~r1 V8~oNerken in een brijvoerin<;tillluUll. 

lJ,-i} /.rlt;;,r:(TI·rj~,f. ,\'ap, ~l:'?r~.Ir7 t.::;r 
OeC::-.'rl.!.l'~I· 2·:}:iS 

07112(, r'J1ER fJ6.07.14 1.0·I.hv Pljnenburg 
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Exlan onsulrants 
Aclvls ours 1 (AlJflbvSlnu s 

" .. . r .. 

Een bnjvoE!rkeuken Is gl03baal in onder te ver6elen In 

• Il;lnvoerieldlngc(I 
• r"ef1gBr(s) 
• NV;IBdeldlnfjen 

61j de <lntl,-'oerlcidlngcn zjjn de volgcnde punten vat" belen!): 
• Per (1)1})product cen apar::-e aanvocrlelding. 
• Pinm~rer 

',: tndosecrsl\clheld 
:; VISCcslteit (btj)product 

.. L:HlCjtf! van de IcldJI1gcn en nalooptijdco 
~ PI .. lillsing vall de pomp: hierbij meet rek~ning 'gehoude-n worden ne! het fe lt dat de 

(lflnvo~rl~idirlg .... an de pro,~uct!!n met de hoogste vl5cositeit het korste zijr" Dlt I.v.m. de 
iHl:t;r.uigkracht van ~c pomp_ 
Plaats vi:lrl Indosarcn in do mengcr: Oit wil :tegger, dat prodLicten dIe het moeilij:cste mengel" 
zo dieM mogehjk bl.! h~t raerwltll ingadoscerd dienen te worden. 

H~t aantal cn 500rt menger(s) dat gebnllkt wordt, hs afhrtnkeliJk wm d~ '/Qlgand~ pun~n: 
VoerS'l5teem 
Welke dlercategorieen werden ermee gevoerd 
Aanl'll v!!nti<llen dat gevoerd m~t worden 
Voersr.elheid -7 geliJ\<tijdig ntel'\gen en uitdosenm. 

6] de afvoE;lrteidingcn Zil11 ~ volgcndc puntcn vlln belang: 

Circuitle!'lgh~ 
• Diameter c;ir<:ult 

Fen combintJtlf! v,m tJovenstailndil argtJIl1f.mten b6nv!ocden de li auwkeurigll cid van u itdoseren et 
d~ hOeVffE:!lh~id restvoer. Venlcr b~paalt het, in call1b inalie met de drogesto:'~a:J het voer, de ilrL 
die nodlg i$ om het \Iocr rend tc pompc(l. Oak hat alnta: bochter. e vervalstukkcn hcbbcr. In\llol 
op deCl:lrto<ilgde dfUk. 

Vqor het berekencll vall d~ Icidlngloilc·ud van 1 me-::er cir::uiter,g~e dlent ce volgendc formulc 
gehanteerd t e wurdE'!I~ : 

3.14 • str;ml bil\r1ennli~.~1 ; '" 1000 

Sill, met I;!~'l dOOrSrH!de van SO mm ~ :,5 il Ler Pl2f n1CIc:r 
BuiS m",r t;e:) doorMedc v.!In 63 mn" ~ 2. 5 li ter f;Qr IY,eter 

Doorsr.ede Vol! hi;!1 r:i-r:ui:, is ~iC rT1~I1. 

De c i i<te '-'tin de W<ln{! is cno; eveer :~ Tnrt". tillS :;e r:!cMsn.;tde brn.') (!t1mil~t Is 44 rTl11'1 

(s~raal = 22 mr.1j. 
3,14 • 22 ~. 1000 .;.. l.Sl'7t.760 mrl'1' = lSCoC rnl 

81-'; ll'),t:()( 01iJtll.1 J,rao,t I/~rsi .. = ~ I] 

Licr::arf1ni!,6 :~LJ(}, 
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Exlan . 'onsultants 
AdvJseu,s "ir-;A(Jribus/nesr 

256 



Varkenstlouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel 15 te Mierlo 

Exlan o nSLI Ita nts 
Advlnu,s /II AO,lbusl",rr 

Groi:)aal :;:Ijn er een drietal btijvoers~'stem(:n te onderschelden: 

• Co rlVentlo"'JI~el 
• Kolonwo~dCl'lng 
• RestlOQS 
• Dubbellaldln9 

C;;Qoventloneel 
DEl gehele leldinglnlloud Is c:ontinu gevuld met aero soo~ brlJvcer. 

Kplorn'loederlnq 
Voersoort 1 wordt dob ... 'Ioersoort 2 voortgestuwd. wClarhij de lear\.'> Clp 'letmenglng tU!lsen de 2 
voersootten aanweztg is. 

R~~ 
Het voer wordt door de leidlng getrcmsporteerd, door er e~11 vloeiStoF ($tuur~c·f proceS'/loeistof 
gel1oernd} achte,..,an to sture.n, Bij restloze brijvoedering :.::ijn het brijVor;r aI' de procesvloetstot' 
gesche[den door ~en separa:ar (kunststof prop) . Bij kolomvL'edtlri rlg is t!lt nie\ tiel g€'1al 

Dub'Jelleidms 
Er worden 2 voersoorten d-oor 2 il:Ja;;e Leidingen gctransporteer:.l. Dele voer5-0orten lnmnen ill aIle 
verhoudingen il, de trog uitgedoseel1::l worden. Dit voersysteer.l heaR: dus de mogsljkheid om twee 
voeders trapl005 over tc schake cr" 

- .. _-- - -
C{;"ven~ 

Kt.llom ~lr.mtloo!;; 
Pubb,,!i-

tione cl i(~id1!!9_ 
E(w volld' • 

. - . _ . I I + . . . __ 0 ___ _ - I 
.. 

Na!Jwkeudg ~9$ei'e.~ ++ 0 ..:. 0 . , ~- .- j --'0 .-.- ~-:- .... ~- . . -
"'y~m~q9Ing _ -t. . - ++ +.f-
~~l rngngsels - + ++- ++ -- _ .. 

~ , -

El!'i!'!11 aan. 01Cnghoeveelheicl _ _ . a '"T + 
Dud voer - + +~ -.- .- .. - . - , 

or-q.9l;!$l:of-percentage . - ... _ :L~ + + ... -I-

~~e5vlooi5t:)r . ++ + ! - ++ .- . 
Storkl9~gevoellgl1eld londerhcuc + 0 - 0 

Mengsels" 1 1 
, 

1 
Mmtal resttanks J 

-1 I . .- -- - -- ' 0. - .. _ 

-- . . -~ .. - .-. -
Br;1 fnfom~tie ,"tap, Il6·J':5ia 1.0 2.i' 
Oe.c:ember 2005 
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Exlan onsultants 
AQ.lsell, t<hf Ag; JI1<Jsl""ss 

ErS"Jlpakket van de b"og: 
• Voldoende vreetb:-eedte (17 c;m par big en 3C em per vleesvarken) 
• TI'f)g<lfschelders 
.. Mestbeugo!s ach~er aan de bak 
• Al'ltl-morsrand zowel voor- al5 achterkant 
• Geen hoek:en In verlland met voerresten 
• Gemaakt van glad, sterle: en geed te relnigen mater/aat (Kul'lstataf of RVS) 

___ - - - -,----____ . _ .. --1. V(.H·i~nl i)'. Lall~j CO t l '~ ~ 
'Ann tal men.9§.els _ _________ -l;"-....,+ __ -+ -+ 
Eenvoud 9~--+ ___ ~+ __ ~ ______ __ 
Rulmtc ++ 1- - _ .... ,~"'_ ~ _-,-+ __ _ 
Con.tl'~o,-"Ie,--_______________ +-1 __ ......:.+...:+ __ .-+ _ ____ ._. _ _ 
Eller iekosten ____ 0 I 0 I 

Droge stof Olio •. • _ _ __ ____ -t: .. . __ t-_ _ -'O'--_ _ + ____ "i..;.· ___ !. 

Verli.1$ dro c stof __ ..;' .. '--__ + 0 
-----''----~----'''--- - i 

V~~ , 
• Beperkt 
• Onbe erk~ : .----",--_ + 

· Hyniene { troabevu""ll:;:e.:..:.I'1__ _ ---'-I _ _ 
Vermofsing + 

; ·OrldertlolJd I storina.L-_ ____ -'-__ _ 

SrF:i llllomulfie Map, VerG/{t 1.0 
Decem~r 2005 

+ 
+-___ ___ -;-___ 0 _ __ _ I + , ± _ __ . ,__ _.c;J, •. __ J 
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Exlan onsuJtants 
Advlse",~ '" AIl,lbusln,ss 

Hi] het berakeneo van een rantsoen, dle!1t met de vclgende punl!'!'} rek~nir)9 gehouden tl! wordel): 
o Bescl1Jkbare op.slag voer o<lt(e en droge producten 
• Aanwezigheid van een vc»rmeoger 
• Gewenste drogestofgehillite van '1et mengsel 
D Gewenste voedlngl>"WCl(lrdef\ 
o Kwallteit van de prodlJcter. i,r.t. de dlcrcatcgoric 
• Prijz:en van de producten 

Het geVienste drogestofgehalte van een brijvoemmtsoen is afhanke;ijk van: 
capaclt~lt van de insi:allatje: 

o Lengte circuit 
o Cap<lci~cjt ven de pomp 

.. Dierctltegorlc: 
o Oragende zeugen 
o Lacterende zelJgen 
c Gespeende biggen 
Q VI~ps.varke:1s 

18~20% 

18-20% 
2.4-15~-a 
23-~4:>Al 

1n een brijvoerCi)mpllter staat vealal aen ~f~eleldc v~n net dro-gestofgehalte aangegeveo fn de. 
vorm -Ian zogenailmde mengverhOlJdtngen. liet Is erg bela ng rij I( orr.' te weten of delE! 
lTlf!ngvarno.Jdlng de water"l,Ioer vcrhoudln9 of lie watel"-droges~Or verhoudlng tlO1ngeeft. Dit is per 
bri jvoerl nstaliatie versch 11Ie nd • 

De \lerschillende verhoudlngen IcwmE!n al!i vOigt W{)(CCI1 berekend ; 

Water-voer '/erhQudI1l9~ 

88%d.s, 
-.------.-------- • 1 kg voar 
d.s.% rantsaen 

W i'lter-d roqestgf vP,rhoMJ1).!J 1. 

100% d.s. 
----------------- - 1 kg drtJ<,Je!Otof 
d.s.OA, rantsoen 

VQorbeald ~ 

lndiel\ het ~ant~oen een dr-ogestof heart Vf:lr\ 2J%, dan hesEt dlt rantsoen een water-voer 
verliouding van: 

BB~{, 

----- := 3,83 ~ d.w,i!. dr'lt 1 kg voer m~t sao/~· d .5. gelljk is ann 3,83 liter brij met 2~"/c d,s. 
:23% 

De ... €! 3,93 iiter brij bevat dU$ 1 kg vQt?r tin 2,11.1 liter water ~ de water-voer verhOllding be-draagt 
dus 2,83 : 1 

[n bljlr.l9P. 2 staat een omreken]ng5t~t.el v.,rl \'mtM-'.'oer (m \'Icter-o'cge:;;toFverhouding ten opzichte 
ViJ:1 Vf:.rschillende. drogestofgehlllten. 

flt1j IJlfooH.Jrif.' o\f<lP, Vcrs,'c J.O 
Oe,:emt?er ;;Z005 
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,; ! .. . . I.·· '.... .;, . . 

Droge !rtof Water: Voer 

17 

17,5 

1S 

18,5 

19 

19,5 

20 

2.0,5 

21 

21,5 

22 

22,S 

23 

23,!i 

24 

24,5 

25 

25,5 

26 

26,5 

27 

27,5 

28 

8r~i IJlfc(tt;a rio? MEtp, ti;!rsJf; 1, () 
Dc eml.-er :WOS 

4,18 

4,03 

3,69 

3,7,6 

3,63 

3 51 

3,40 

3,29 

3,19 

3,09 

3,00 

2,91 

2,83 

2,74 

2,67 

2,59 

2,52 

2,45 

2,38 

2,32 

2,26 

2,20 

2. 14 

I);' 1120 MER 06.07.1,! 1.01.lr, PijMnburg 

Watar : Droge stof 

4,88 

4,71 

4,56 

4 ,41 

4,2'6 

4.13 

4,00 

3,88 

3,76 

3,65 

3,55 

3,44 

3,35 

3,7.6 

3,17 

3,08 

3,00 

2,92 

2,85 

2,77 

2,70 

2,64 

2,57 

Exlan onsultants 
AtlV/S4urJ' J~ "'fI,/bus/nu s 

J 

--- -, - .' -- .•...... _. -... -
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Exlan ~" onsultants 
Adviseu,f .~II: A9rJb uslnes r 

Bijlage 17 Lopende ontwerpbeschikking veranderingsvergunning 

VERGUNNING WET MILIEUBEHEER 

Ontwerpbeschikking 

Aanvraag 
Op 31 mei 2007 ontvingen wij een aanvraag van de heer W. Pijnenburg voor een 
varkenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF gelegen aan Eendenpoel 15, 5731 PH te Mierlo. 

Deze aanvraag betreft een vergunning voor het veranderen van een inrichting 
(veranderingsvergunning), volgens artikel 8.1 sub b van de Wet milieubeheer, in verband met 
een verandering van een agrarisch bedrijf voor het houden van varkens waarvoor al eerder 
vergunning werd verleend. 

Vergunning wordt gevraagd in verband met: 
- het huisvesten van aile vleesvarkens in stal 2 op een koeldeksysteem, waarbij het aantal 

vleesvarkens in deze stal toeneemt; 
het uitvoeren van stal 3 als ziekenboeg; 
het huisvesten van aile guste- en dragende zeugen in stal 4 op een koeldeksysteem; 
het aansluiten van stal 5 op een chemische luchtwasser, waarbij het aantal te huisvesten 
zeugen in deze stal toeneemt; 
het aansluiten van stal 6 op een chemische luchtwasser, waarbij het aantal te huisvesten 
biggen in deze stal toeneemt; 
het bijplaatsen van twee luchtwassers met bijbehorende opslag van zuur en spuiwater; 
het realiseren van een nieuwe stal ten behoeve van de huisvesting van overig rundvee en 
vrouwelijk jongvee; 
het verwijderen van een 500 liter dieseltank. 

De aanvraag omvat de volgende stukken: 
- aanvraagformulier, gedateerd 31 mei 2007, ingekomen 31 mei 2007; 

tekeningen van de inrichting, nr. 07PM1.M1, gedateerd 31 mei 2007, ingekomen 31 mei 
2007; 
geurberekening met V-stacks Vergunning, gedateerd 31 mei 2007, ingekomen 31 mei 2007; 
augustus 2006; 
beschrijving emissiearm stalsysteem inclusief detailtekening BB 00.06.093, gedateerd 31 mei 
2007, ingekomen 31 mei 2007; 
beschrijving emissiearm stalsysteem inclusief detailtekening BB 99.02.069, gedateerd 31 mei 
2007, ingekomen 31 mei 2007; 
beschrijving emissiearm stalsysteem inclusief detailtekening BB 97.01.051V1, gedateerd 31 
mei 2007, ingekomen 31 mei 2007; 
beschrijving chemisch luchtwassysteem inclusief detailtekening BWL 2004.02, gedateerd 31 
mei 2007, ingekomen 31 mei 2007; 
monstername protocol behorende bij de chemische luchtwasser, gedateerd 31 mei 2007, 
ingekomen 31 mei 2007; 
dimensioneringsplannen behorende bij de chemische luchtwassers ten behoeve van de 
stallen 5 en 6, gedateerd 31 mei 2007, ingekomen 31 mei 2007; 
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Ex la n onsultants 
Advl,"U,. I;' Ag,Jbusl",,, 

Deze stukken leveren voldoende informatie Op voor een goede beoordeling van de aanvraag en 
maken deel uit van de beschikking. 

Omgeving van de inrichting 
De inrichting ligt aan Eendenpoel 15 te Mierlo, gemeente Geldrop-Mierlo, kadastraal bekend als 
gemeente Mierlo sectie K, nummer 127. 

De omgeving van de inrichting wordt aangemerkt als een bUitengebied. 

De inrichting is niet gelegen binnen de boringsvrije zone van het bij Provinciale 
Milieuverordening (PMV) van de provincie Noord-Brabant, aangewezen 
grondwaterbeschermingsgebied. 

Coordinatiebepalingen 
Deze inrichting loost geen bedrijfsafvalwater waarvoor ingevolge de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren (WVO) een vergunning moet worden verleend. De coordinatieregeling 
volgens de artikelen 8.28 tim 8.34 en hoofdstuk 14 van de Wet milieubeheer is niet van 
toepassing. 

De aanvraag heeft betrekking op een op te richten bouwwerk. De coordinatiebepalingen 
krachtens de Woningwet en de Wet milieubeheer zijn derhalve van toepassing. 

Overwegingen 
De procedure is uitgevoerd volgens het bepaalde in hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer en 
Afdeling 3.4 van de Aigemene wet bestuursrecht. 
De aanvraag betreft een inrichting behorende tot de categorieen 1.1, 7.1 en 8.1 van bijlage I, 
behorende bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. 

Over de aanvraag heeft geen vooroverleg plaatsgevonden. 

De aanvraag is beoordeeld aan de hand van het toetsingskader zoals neergelegd in artikel 8.8 
en artikeI8.9. van de Wet milieubeheer. De beoordelingen zijn verwoord in bijgevoegd 
beoordelingsverslag. 

Door naleving van de aan deze vergunning verbonden voorschriften worden de nadelige 
gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken voorkomen, of voor zover dat niet 
kan, ten minste in voldoende mate beperkt of ongedaan gemaakt. 

BESLUIT 
Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo zijn, gelet op de Wet milieubeheer en de 
Aigemene wet bestuursrecht, voornemens te besluiten: 

1. De door Pijnenburg Mierlo VOF gevraagde veranderingsvergunning voor een 
varkenshouderij gelegen aan Eendenpoel 15, 5731 PH te Mierlo, te verlenen onder de 
bepaling dat de bij de aanvraag ingediende en gewaarmerkte stukken, evenals het aan 
deze vergunning toegevoegde beoordelingsverslag, deel uitmaken van de vergunning 
en verder onder de aangehechte voorschriften; 

2. Voorschrift 2.1.1 en de hoofdstukken 5, 7 en 20 van de ter plaatse reeds geldende 
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer d.d. 17 oktober 2003 in te trekken. 
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Burgemeester en wethouders wijzen er voorts op dat de voorschriften (met uitzondering van 
voorschrift 2.1.1, hoofdstuk 5, 7 en 20) van de reeds geldende vergunning d.d. 17 oktober 2003 
van kracht blijven voor de veranderde inrichting voor zover bij de onderhavige vergunning niet 
anders is bepaald. 

Geldrop, 31 augustus 2007 

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo, 
Namens dezen, 
hoofd afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, 

J.A.J. van Amelsfoort 
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Exlan onsultcmrs 
Adv/s&"rt I" AgfJbuslnur 

BEOORDELlNGSVERSLAG AANVRAAG VERGUNNING WET MILIEUBEHEER 

Naam aanvrager: 

Adres aanvrager: 

Woonplaats aanvrager: 

Adres inrichting: 

Plaats inrichting: 

Behoort bij vergunningaanvraag: 

Pijnenburg Mierlo VOF 

Eendenpoel15 

Mierlo 

Eendenpoel15 

Mierlo 

verzoek om een veranderingsvergunning ingekomen op 31 mei 
2007. 
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Agrarisch 

Vigerende vergunning 

Ex la n ,onsuftants 
A.vls~u rs lit.Agrlbu.lneH 

Voor de inrichting is op 17 oktober 2003 een nieuwe de gehele inrichting omvattende 
vergunning verleend. 

In tabel 1 zijn het aantal dieren, de ammoniakemissie (NH3) en het aantal odour units (Europese 
'geureenheden') per tijdseenheid (OUE/S) weergegeven waarvoor vergunning is verleend en ook 
rechtsgeldig is. Het maximale aantal te houden dieren is gelijk aan het aantal dierplaatsen. 

T b I 1 d a e : ver een e vergunnmg. 

Ammoniakemissie Geuremissie 
Geur- Totaal 

Aantal NH3- Totaal em issie- geur 
8tal Diercategorie / huisvestingssysteem dieren factor NH3 factor (OU) 

1 Kraamzeugen Koeldeksysteem (D 1.2.12) 184 2,400 441,6 27,90 5.133,6 
1 Kraamzeugen Koeldeksysteem J.D 1.2.12) 40 2,400 96,0 27,90 1.116,0 
2 Vleesvarkens Koeldeksysteem (D 3.2.6.2) 288 1,400 403,2 17,90 5.155,2 
2 Vleesvarkens Traditioneel (D 3.2.1.1) 71 3,000 213,0 23,00 1.633,0 
2 Vleesvarkens Koeldeksysteem (D 3.2.6.1) 144 1,200 172,8 17,90 2.577,6 
3 Vleesvarkens Koeldeksysteem (D 3.2.6.1) 72 1,200 86,4 17,90 1.288,8 
4 Beren Traditioneel (D 2.5) 2 5,500 11,0 18,70 37,4 

4 
G- en Dragende zeugen Traditioneel (D 

40 4,200 168,0 18,70 748,0 
1.3.14) 

4 
G- en Dragende zeugen Koeldek (D 

48 2,200 105,6 18,70 897,6 1.3.8.1) 

5 
G- en Dragende zeugen Koeldek (D 

593 2,200 1.304,6 18,70 11.089,1 
1.3.8.1 ) 

6 
Gespeende biggen (D 1.1.12.3 / D 

3.024 0,180 544,3 5,50 16.632,0 1.1.10.1 ) 
Totaal 3.546,5 46.308,3 

Aangevraagde vergunning 
Het aantal dieren waarvoor vergunning wordt gevraagd, de ammoniakemissie (NH3) en het 
aantal odour units (Europese 'geureenheden') per tijdseenheid (OUE/S) zijn in tabel 2 
weergegeven. Het maximale aantal te houden dieren is gelijk aan het aantal dierplaatsen. 

T b 12 a e d : aangevraagl e vergunnmg. 

Ammoniakemissie Geuremissie 
Geur-

Aantal NH3- Totaal em issie- Totaal 
8tal Diercategorie / huisvestingssysteem dieren factor NH3 factor geur 

1 Kraamzeugen Koeldeksysteem (D 1.2.12) 184 2,400 441,6 27,90 5.133,6 
1 Kraamzeugen Koeldeksysteem (D 1.2.12) 40 2,400 96,0 27,90 1.116,0 
2 Vleesvarkens Koeldeksysteem (D 3.2.6.2) 560 1,400 784,0 17,90 10.024,0 
4 Beren Traditioneel (D 2.5) 2 5,500 11,0 18,70 37,4 

4 
G- en Dragende zeugen Koeldek (D 

88 2,200 193,6 18,70 1.645,6 
1.3.8.1) 
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5 G- en Oragende zeugen luchtwasser 
(BWL 2004.02) 

6 Gespeende biggen (0 1.1.12.3/ 0 
1.1.10.1 ) 

7 Overig rundvee (A 7) 
7 Vrouwelijk ion~1Vee tradition eel (A 3) 

Totaal 

07'1 120 MER O:3.01.141 .01.hv Pijnenburg 

667 

3.513 

54 
2 

Ex lan onsuhants 
AhHeurs I~ Ag'}bu5/t1I sr 

1,300 867,1 13.10 8.737,7 

0,180 632,3 5,50 19.321,5 

9,500 513,0 
3,9 7.8 

3.546,4 46.015,8 
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Exlan onsultants 
Ad vi", ... 111. Ag,Jbus/ne IS 

Geurhinder uit dierenverblijven 

Aigemeen 
De inrichting ligt in het buitengebied van de gemeente Geldrap Mierlo. De inrichting is gelegen 
in een concentratiegebied als aangegeven in bijlage 1 van de Meststoffenwet. 

To etsingskader 
De aanvraag is getoetst aan: 
a. de Wet geurhinder en veehouderij (Staatsblad 2006, nummer 531), in werking getreden per 

1 januari 200? (Staatsblad 2006, nummer 6?1) (geurwet); 
b. de Regeling geurhinder en veehouderij (Staatscourant 2006, nummer 246; zoals is 

gewijzigd op 9 juli 200?, Staatscourant 2006, nummer 136) (geurregeling); 

Toetsing geurhinder 
De geurhinder,die afkomstig is van de inrichting, is getoetst aan de normen voor de 
geurbelasting en de afstandseisen uit de geurwet. De geuremissiefactoren voor het bepalen van 
de geuruitstoot zijn overgenomen uit bijlage 1 van de geurregeling. Voor wat betreft de 
omgevingscategorieen is uitgegaan van de geurwet. 

Binnen de inrichting worden dieren van' diercategorieen gehouden waarvoor geen 
geuremissiefactoren zijn vastgesteld. Ook worden dieren van diercategorieen gehouden 
waarvoor wei geuremissiefactoren gelden. Voor deze twee delen van de inrichting wordt, voor 
elk deel afzonderlijk, een beoordeling van de geurhinder opgesteld. 

Beoardeling dieren zander geuremissiefactoren ('vaste afstanden 1 
In bijlage 1 van de geurregeling zijn voor vrouwelijk jongvee tot 2 jaar en overig rundvee ouder 
dan 2 jaar geen geuremissiefactoren opgenomen. Op grand van artikel 4 lid 1 van de geurwet 
betekent dit dat voor deze diercategorieen een afstand van minimaal 100 meter tot 
geurgevoelige objecten binnen een bebouwde kom en een afstand van minimaal 50 meter tot 
geurgevoelige objecten buiten een bebouwde kom moet worden aangehouden. Ook moet op 
grond van artikel 5 van de geurwet een afstand tussen het geurgevoelige object en de gevel 
van het dierenverblijf worden aangehouden. Deze afstand bedraagt ten minste 50 meter voor 
objecten binnen een bebouwde kom en ten minste 25 meter voor objecten buiten een 
bebouwde kom. 

In tabel 3a is een overzicht gegeven van de geurgevoelige objecten in de directe omgeving van 
het bedrijf. Per object is daarbij zowel de werkelijke afstand, als de minimaal vereiste afstand 
aangegeven. Het gaat hierbij enerzijds om de afstand tussen de buitenzijde van een 
geurgevoelig object en het dichtstbijzijnde emissiepunt van het betreffende gedeelte van de 
inrichting. Anderzijds gaat het om de afstand tussen de buitenzijde van een geurgevoelig object 
en de dichtstbijzijnde buitenzijde van een dierenverblijf (stal) van het betreffende gedeelte van 
de inrichting. 

Tabel 3a: geurhinder vaste afstanden). situatie aangevraagde vergunning. 
Adres geurgevoelig Cat. Gemeten tot emissiepunt Gemeten tot buitenzijde 
object object Werk. Gew. Punt Werk. Gew. Punt 

afst. afst. afst. afst. 
(m) (m) (m) (m) 

Eendenpoel 16 buiten 120 50 Deur 119 25 Deur 
stal? stal? 
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Legenda: 

Exlan ,onsuitant5 
Advlseuys 'if Agrlbusin8H 

Cat. object: categorie indeling van het betreffende object, binnen is binnen bebouwde kom en 
buiten is buiten bebouwde kom. 
Werk. afst. (m): werkelijke afstand tussen geurgevoelig object en inrichting, gemeten in meters. 
Gew. afst. (m): gewenste afstand tussen geurgevoelig object en inrichting, gemeten in meters. 
Punt: bepalend punt van de inrichting, betreft het emissiepunt of de buitenzijde van het 
dierenverblijf. 

Vergelijking van deze afstanden toont aan dat wordt voldaan aan de afstandsnormen van de 
geurwet 
Beoordeling dieren met geuremissiefactoren 
Bij diercategorieen waarvoor geuremissiefactoren zijn vastgesteld in de geurregeling, moet met 
behulp van het verspreidingsmodel 'V-Stacks vergunning' de geurbelasting op het 
geurgevoelige object worden bepaald. 

Op grond van artikel 3 lid 1 van de geurwet mag de geurbelasting op geurgevoelige objecten 
niet meer bedragen dan: 

3,0 OUE/m3 lucht op een geurgevoelig object binnen een bebouwde kom, binnen een 
concentratiegebied; 
14,0 OUE/m3 lucht op een geurgevoelig object buiten een bebouwde kom, binnen een 
concentratiegebied; 
2,0 OUE/m3 lucht op een geurgevoelig object binnen een bebouwde kom, buiten een 
concentratiegebied; 
8,0 OUE/m3 lucht op een geurgevoelig object buiten een bebouwde kom, buiten een 
concentratiegebied. 

In afwijking hiervan moet op grand van artikel 3 lid 2 van de geurwet tot een object dat deel 
uitmaakt van een andere veehouderij, of een object dat op of na 19 maart 2000 heeft 
opgehouden deel uit te maken van een andere veehouderij, een afstand worden aangehouden 
van: 

minimaal 100 meter indien gelegen binnen een bebouwde kom; 
minimaal 50 meter indien gelegen buiten een bebouwde kom. 

Verder moet op grond van artikel 5 van de geurwet een afstand tussen het geurgevoelige object 
en de gevel van het dierenverblijf worden aangehouden. Deze afstand bedraagt ten minste 50 
meter voor objecten binnen een bebouwde kom en ten minste 25 meter voor objecten buiten 
een bebouwde kom. 

Van de berekening van de geurbelasting met het verspreidingsmodel 'V-Stacks vergunning' is 
een rapportage bij de aanvraag gevoegd, "nieuwe berekening", d.d. 31 mei 2007. De 
uitkomsten van de berekening zijn opgenomen in tabel 3b. In deze tabel 3b is een overzicht 
gegeven van de geurgevoelige objecten in de directe omgeving van het bedrijf. Per object is 
daarbij zowel de werkelijke afstand als de minimaal vereiste afstand aangegeven en waar nodig 
is ingegaan op de werkelijke en de vereiste geurbelasting. Voor de geurgevoelige objecten bij 
veehouderijen gaat het enerzijds om de afstand tussen de buitenzijde van een geurgevoelig 
object en het dichtstbijzijnde emissiepunt van het betreffende gedeelte van de inrichting. 
Anderzijds gaat het om de afstand tussen de buitenzijde van een geurgevoelig object en de 
dichtstbijzijnde buitenzijde van een dierenverblijf (stal) van het betreffende gedeelte van de 
inrichting. Ook voor de andere geurgevoelige objecten is deze afstand tot de buitenzijde van het 
dichtstbijzijnde dierenverblijf bepaald. Verder is op deze andere geurgevoelige objecten de 
geurbelasting berekend. 
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Exlan :onsultants 
Ad "iseufs·Jri,Agrlb us/nesS' 

T b 13b a e b I r h' d d : geur e as mg en geur mer, sltuatle aangevraagl e vergunnmg. 

Geurgevoelige objecten, niet zijnde een veehouderij: 
Adres Cat. Geurbelasting (QUE/m3) Gemeten tot buitenzijde 
geurgevoelig object Werkelijk Norm Werk. Gew. Punt 
object afst. afst. 

(m) (m) 
Hogtsedijk 62 buiten 4,97 14,0 340 25 Gevel 5tal 5 

Bebouwde kom binne 0,82 3,0 > 500 25 Gevel5tal2 

Mierlo n 
Bebouwde kom binne 2,05 3,0 > 500 25 Gevel5tal5 

Helmond n 

Geurgevoelige objecten, zijnde een veehouderij: 
Adres Cat. Gerneten tot ernissiej:>unt Gerneten tot buitenzijde 
geurgevoelig object Werk. Gew. Punt Werk. Gew. Punt 
object afst. afst. afst. afst. 

(m) (m) (m) (m) 
Eendenpoel 16 buiten 56 50 Ventilator 53 25 Gevel5tal2 

5tal2 

Legenda: 
Cat. object: categorie indeling van het betreffende object, binnen is binnen bebouwde korn en 
buiten is buiten bebouwde korn. 
Werkelijk: berekende geurbelasting met 'V-Stacks vergunning'. 
Norm: norm geurbelasting op basis van de Wgv of gemeentelijke verordening. 
Werk. afst. (m): werkelijke afstand tussen geurgevoelig object en inrichting, gemeten in meters. 
Gew. afst. (m): gewenste afstand tussen geurgevoelig object en inrichting, gemeten in meters. 
Punt: bepalend punt van de inrichting, betreft het emissiepunt of de buitenzijde van het 
dierenverblijf. 

Vergelijking van deze geurbelasting en afstanden toont aan dat wordt voldaan aan de normen 
voor geurbelasting en afstand van de geurwet. 

Conclusie geurhinder dierenverblijven 
De door de inrichting veroorzaakte geurhinder staat het verlenen van de vergunning niet in de 
weg. 

Ammoniakemissie uit dierenverblijven 

Aigemeen 
Op 8 mei 2002 is de Wet ammoniak en veehouderij in werking getreden. Ingevolge de Wet van 
17 februari 2007, houdende wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij richt de wet zich op 
de bescherming van zeer kwetsbare gebieden. Zeer kwetsbare gebieden moeten worden 
aangewezen door de provincies. Zolang het besluit tot de aanwijzing van kwetsbare gebieden 
niet bekend gemaakt is, worden als zeer kwetsbare gebieden aangemerkt de kwetsbare 
gebieden zoals bedoeld in de Wav zoals deze gold tot het in werking treden van de 
wijzigingswet. Het dichtstbijzijnde zeer kwetsbare gebied is het gebied Sang/Goorkens. De 
kortste afstand tussen de rand van dit zeer kwetsbare gebied en een dierenverblijf binnen de 
inrichting bedraagt circa 500 meter. 
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Toetsingskader 

Exlan onsultants 
Advln.,i ·#! Ag,Jbuslm« 

Voor zover het de ammoniakemissie uit dierenverblijven betreft is de aanvraag getoetst aan: 
a. de Wet ammoniak en veehouderij (wet van 31 januari 2002 (Staatsblad 2002, nummer 93) 

en in werking getreden op 8 mei 2002 (Staatsblad 2002, nummer 207); zoals is gewijzigd op 
17 februari 2007 (Staatsblad 2007, nummer 103) en in werking getreden op 1 mei 2007 
(Staatsblad 2007, nummer 156)) (Wav); 

b. de Regeling ammoniak en veehouderij (regeling van 1 mei 2002, Staatscourant nummer 82; 
zoals is gewijzigd op 12 juli 2002, Staatscourant nummer 136; 26 maart 2004, Staatscourant 
nummer 70; 8 juni 2005, Staatscourant nummer 153; 21 november 2005, Staatscourant 
nummer 237; 25 september 2006, Staatscourant nummer 207; 24 april 2007, Staatscourant 
nummer 92) (Rav); 

c. de Wet milieubeheer (onder andere artikel 8.11, derde lid). 

Toetsing 
De dierenverblijven van onderhavige inrichting liggen niet binnen een zone van 250 meter van 
een zeer kwetsbaar gebied. Voor deze inrichting geldt in principe geen beperking met 
betrekking tot het ammoniakplafond. 

Beste Beschikbare Technieken 
Getoetst is aan de eis om de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare 
Technieken (BBT) toe te passen (artikel 8.11, derde lid, Wm). Hierbij is rekening gehouden met 
de volgende aspecten: beschikbaarheid, toepasbaarheid en de structurele kostenverhoging van 
de emissiearme stalsystemen in relatie tot de milieuwinst. Op grand van voornoemde criteria is 
de 'stand der techniek' bepaald. 

Uit de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (nummer ABRvS 
200603702) van 20 december 2006 (uitspraak Mill en Sint Hubert), voigt dat bij de afweging 
economische en technische haalbaarheid voor het toepassen van BBT moet worden uitgegaan 
van de bedrijfstak en niet van het individuele bedrijf. In Nederland zijn deze verschillende 
afwegingen voor de bedrijfstak verdisconteerd in de maximale emissiewaarde en de 
overgangstermijnen van het besluit huisvesting. Het Besluit huisvesting is daarmee leidend om 
de afweging te maken voor het toepassen van BBT huisvesting van veehouderijdieren. 

V~~r diercategorieen waarvoor het redelijk is om emissie-eisen te stellen zijn maximale 
emissiewaarden opgenomen in het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit 
huisvesting). Dit besluit is op 28 december 2005 in de Staatscourant gepubliceerd (nummer 
675), maar is nog niet in werking treden. Ondanks dat is dit besluit wei toepasbaar in relatie tot 
de afweging of de BBT worden toegepast. Het besluit geeft immers een goed beeld van de 
'stand der techniek'. 
In tabel 4 is per diercategorie per stal de maximale emissiewaarde naast de emissiefactor van 
het aangevraagde huisvestingssysteem gezet. 

Tabel4: huisvestingssystemen aangevraagde situatie. 
Emissiefactor op basis van bijlage 1 van de Raven maxima Ie emissiewaarde op basis van 
bijlage 1 van het Besluit huisvesting. 
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Stal Diercategorie / huisvestingssysteem 

1 Kraamzeugen Koeldeksysteem (D 
1.2.12) 

1 Kraamzeugen Koeldeksysteem (D 1.2.12) 
2 Vleesvarkens Koeldeksysteem (D 3.2.6.2) 
4 Beren Traditioneel (D 2.5) 
4 G- en Dragende zeugen Koeldek (D 

1.3.8.1 ) 
5 G- en Dragende zeugen luchtwasser 

(BWL 2004.02) 
6 Gespeende biggen (D 1.1.12.3/ D 

1.1.10.1 ) 
7 Overig rundvee (A 7) 
7 Vrouwelijk jongvee traditioneel (A 3) 

1) Niet vastgesteld. 

Aantal 
dieren 

184 

40 
560 

2 

88 

667 

3.513 

54 
2 

Exlan onsultants 
Advlseu" '/,,, A!Jr Ib U51", Sf 

Emissiefacto Maximale 
r emissiewaard 

(kg NH3 per e 
dierplaats (kg NH3 per 
per jaar) dierplaats per 

jaar) 

2,4 2,9 

2,4 2,9 
1,4 1,4 
5,5 _1 

2,2 2,6 

1,3 2,6 

0,18 0.23 

9,5 _T 

3,9 -' 

De voorgestelde stalsystemen in de stallen 1, 2, 4, 5 en 6 hebben allen een emissiefactor die 
beneden de maximale emissiewaarde ligt. De uitvoering van deze stallen voldoet aan de eis 
van het toepassen van de BBT. Voor de diercategorieen overig rundvee en vrouwelijk jongvee 
gelden geen maximale emissiewaarden. Voor zover bekend zijn terzake geen ontwikkelingen 
gaande. Het voorgestelde stalsysteem in stal 7 voldoet daarmee eveneens aan de eis van het 
toepassen van de BBT. 

Bij ministeriele regeling, die 1 december 2005 in werking is getreden, zijn de documenten 
aangewezen, waarmee het bevoegd gezag bij de bepaling van BBT in het kader van de 
vergunningverlening rekening moet houden. Hierin is onder andere het BREF-document voor 
opgenomen dat in juli 2003 is vastgesteld voor de intensieve veehouderij. Hierin zijn ondermeer 
diverse emissie-arme stalsystemen aangegeven, die als best beschikbare (stal)technieken 
(BBT) kunnen worden aangemerkt. Volledigheidshalve worden hieronder de stalsystemen voor 
de intensieve veehouderij dieren vergeleken met het BREF-document. 

De aangevraagde chemische luchtwassers voor guste- en dragende zeugen en gespeende 
biggen zijn in de BREF-document voor intensieve veehouderijen niet aangewezen als BBT. Dit 
om reden van het hogere verbruik van energie en grondstoffen (zwavelzuur) en dientengevolge 
het ontstaan van spuiwater. Door toepassing van de stand der techniek en een zorgvuldig 
beheer van de luchtwasser wordt het energieverbruik (zie ook het gestelde onder de kop 
"Energiebesparing") beperkt. 

Het spuiwater bevat sulfaten die (elders) als meststof voor de land- en tuinbouw kunnen worden 
aangewend. Daarentegen worden (rest)emissies van ammoniak, stof en geur aanzienlijk 
verminderd. Onder deze omstandigheden moet ook het gebruik van een chemische luchtwasser 
als BBT worden beschouwd. Temeer nu een dergelijke techniek volgens jurisprudentie reeds is 
aangemerkt als BBT. 
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Exlan onsuitants 
I\dvlseurs ," AgrJbuslneH 

Het aangevraagde koeldeksysteem in stal 2 en 4 voor het houden van vleesvarkens en guste
en dragende zeugen leidt tot goede resultaten maar is economisch duur. Om die laatste reden 
is het systeem in de BREF-document voor intensieve veehouderijen niet aangewezen als BBT. 
In de vigerende vergunning van onderhavige inrichting wordt het gebruik van het 
koeldeksysteem in de betreffende stallen reeds toegestaan. De onderhavige aanvraag heeft 
slechts betrekking op het huisvesten van meer dieren in de betreffende stallen met een vergund 
koeldeksyteem. De voorgenomen verandering van de bedrijfsvoering ligt daarom in lijn met de 
reeds vergunde situatie. Ook technisch sluit de voorgenomen verandering aan op de reeds 
vergunde situatie. De economische investering zal ten gevolge van de onderhavig aanvraag 
derhalve beperkt blijven. Onder deze omstandigheden met de reeds vergunde 
koeldeksystemen moet ook het gebruik van deze systemen als BBT worden beschouwd. 

Gezien het voorgaande wordt geconcludeerd dat de uitvoering van de aangevraagde 
stalsystemen voldoen aan de eis van het toepassen van de BBT. 

Ziekenboeg 
De grootte van de ziekenboeg in stal 3 is beoordeeld in relatie tot de omvang van de 
productieruimten binnen de inrichting. De voorgestelde omvang is representatief voor de 
aangevraagde bedrijfsomvang. Daarnaast toont de voorgestelde uitvoering aan dat er hier 
sprake is van een ruimte die bedoeld is voor het huisvesten van zieke dieren. 

Conclusie ammoniakemissie dierenverblijven 
De ammoniakemissie uit de dierenverblijven vormt geen reden voor het weigeren van de 
gevraagde vergunning. Vanwege de ligging van de veehouderij buiten een 250 meter zone van 
een zeer kwetsbaar gebied wordt voldaan aan het gestelde in de Wet ammoniak en 
veehouderij. Voor een (grote) toename van het aantal dieren of een toename van de 
ammoniakbelasting naar de omgeving, vormen het Besluit milieu-effectrapportage 1994, de 
IPPC-richtlijn extra toetsingskaders. Deze toetsingskaders worden hierna apart behandeld. 

Besluit milieu-effectrapportage 
De activiteit waarvoor vergunning wordt gevraagd, is niet gelijk aan of leidt niet tot een 
overschrijding van de drempelwaarden van de onderdelen C en 0 van de bijlage van het Besluit 
milieu-effectrapportage 1994. Oit betekent dat geen milieu-effectrapport behoeft te worden 
opgesteld. 

IPPC-richtlijn 
De IPPC-richtlijn (Europese Richtlijn 96/61/EG inzake ge'integreerde preventie en bestrijding 
van verontreiniging) verplicht de lidstaten van de EU om grote milieuvervuilende bedrijven te 
reguleren middels een integrale vergunning gebaseerd op de beste beschikbare technieken 
(BST). In Nederland is de richtlijn in de Wet milieubeheer (Wm) en in de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren (Wvo) ge'implementeerd. Aangezien binnen het bedrijf meer dieren worden 
gehouden dan 750 plaatsen voor zeugen, zijnde de drempelwaarde uit de bijlage I van de 
IPPC-richtlijn, valt het bedrijf onder de Richtlijn. Oit betekent dat de Richtlijn van toepassing is. 
In deze richtlijn is bepaald dat emissies naar bodem, water en lucht moeten worden voorkomen 
en - wanneer dat niet mogelijk is - zoveel mogelijk worden beperkt. Aile passende maatregelen 
tegen verontreinigingen moeten worden getroffen door toepassing van de best beschikbare 
technieken (BBT). Op grond van artikel 3, lid 3 van de Wet ammoniak en veehouderij moet een 
vergunning voor een veehouderij waarop de IPPC-richtlijn van toepassing is, worden geweigerd 
als niet kan worden voldaan aan voorschriften die vanwege de technische kenmerken of 
geografische ligging van de installatie of vanwege de plaatselijke milieuomstandigheden moeten 
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worden gesteld, maar die niet door toepassing van de best beschikbare technieken kunnen 
worden gerealiseerd. In onderhavige situatie moet voor wat betreft de plaatselijke 
milieuomstandigheden rekening worden gehouden met gebieden die zijn aangewezen in het 
kader van de Wet ammoniak en veehouderij en de Habitatrichtlijn. 

De toegepaste technieken voldoen aan de eis van het toepassen van de Beste Beschikbare 
Technieken (BBT) (zie de behandeling van BBT onder ammoniakemissie uit dierenverblijven). 
De technische kenmerken en de geografische ligging van de inrichting of de plaatselijke 
milieuomstandigheden vormen verder geen reden voor het weigeren van de gevraagde 
vergunning, omdat de milieuomstandigheden in de omgeving van de inrichting niet vereisen dat 
verdergaande voorschriften worden gesteld met betrekking tot het toepassen van BBT. 

Energiebesparing 
A. Het toetsingskader 
Ais hulpmiddel bij de besluitvorming ten aanzien van energiebesparing is de circulaire 'Energie 
in de milieuvergunning', oktober 1999 opgesteld. De circulaire is bedoeld als een handreiking 
voor het bevoegd gezag. In december 2005 is verschenen de "Handreiking Wegen naar 
preventie bij bedrijven; aanpak preventie in het kader van de Wet milieubeheer voor vervoer, 
water, afval en energie". Deze handreiking vervangt verschillende uitvoeringsdocumenten die 
betrekking hebben op preventie. Met betrekking tot energiebespai"ing beschrijft de handreiking 
aileen ontwikkelingen die nog niet in de circulaire zijn beschreven. Dit betreft voornamelijk de 
meerjarenafspraken energie-efficiency 2, het convenant Benchmarking energie-efficiency. De 
circulaire "Energie in de milieuvergunning" blijft als zelfstandig juridisch document naast de 
genoemde handreiking bestaan. Het onderhavige bedrijf is niet aangesloten bij een convenant 
waarvoor, betreffende het energieverbruik, meerjarenafspraken zijn gemaakt. Het 
toetsingskader wordt, zoals hierboven vermeld, dan ook gevormd door de circulaire. In deze 
circulaire worden bij een jaarlijks energieverbruik van 50.000 kWh elektriciteit of 25.000m3 

aardgas(equivalenten), voorschriften ten aanzien van een energiebesparingsonderzoek relevant 
geacht. 

B. De gevolgen van de aangevraagde activiteiten 
Zoals uit de aanvraag blijkt, bedraagt het jaarlijks elektriciteitsverbruik circa 35.000 kWh en 
wordt er circa 5000 m3 aardgas verbruikt. 

c. Maatregelen en voorzieningen 
Door de centrale luchtafzuiging als gevolg van de chemische wassers wordt het energieverbruik 
beperkt. Voorts worden de volgende maatregelen getroffen: energiezuinige verlichting, hoog 
rendement verwarmingsketel, thermische isolatie en computergestuurde frequentieregeling. 

D. Beoordeling en conclusie 
Zoals uit het voorgaande blijkt overschrijdt het elektriciteitverbruik de eerdergenoemde grens 
niet. Het in de vergunning voorschrijven van een energiebesparingsonderzoek is niet 
noodzakelijk. 

Geluid 
De akoestisch relevante activiteiten van de onderhavige inrichting worden met name bepaald 
door aan- en afvoerbewegingen van voertuigen en door de ventilatoren van de stallen. De 
aangevraagde verandering heeft geen toename van de verkeersbewegingen tot gevolg. Voorts 
neemt het aantal ventilatoren door het gebruik van de luchtwassers af. De betreffende 
luchtwassers worden op grote afstand van de dichtsbij gelegen woning gesitueerd waarvan de 
geluidsuitstraling naar deze woning door de eigen bedrijfsgebouwen wordt afgeschermd. De 
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onderhavige aanvraag heeft derhalve geen negatieve invloed op de akoestische belasting naar 
de omgeving. De inrichting moet voldoen aan de normstelling van de reeds geldende 
vergunningen d.d. 17 oktober 2003. 

Bodem 
In de voorschriften horende bij de reeds geldende vergunningen d.d. 17 oktober 2003 zijn reeds 
voldoende voorschiften opgenomen voor de bescherming van de bodem .. 

Lucht 
A Het toetsingskader 
De emissie van zwaveldioxide, stikstofoxiden, koolmonoxide, lood, benzeen en zwevende 
deeltjes (fijn stof, PM10) moet worden getoetst aan de grenswaarden van de buitenlucht uit het 
Besluit luchtkwaliteit 2005 (Staatsblad 2005, nummer 316). De grenswaarden geven een niveau 
van de buitenluchtkwaliteit aan dat, in het belang van de bescherming van het de gezondheid 
van de mens en van het milieu in zijn geheel, binnen een bepaalde termijn moet zijn bereikt. 

B. De gevo/gen van de aangevraagde activiteiten 
De aangevraagde activiteiten hebben betrekking op het houden van dieren met aile bijkomende 
voorzieningen (zoals de opslag van mest en veevoer) en de daaraan gerelateerde 
voertuigbewegingen (aan- en afvoer van dieren, mest, veevoer etc.). Van de onder het 
toetsingskader genoemde luchtverontreinigende stoffen zijn aileen de zwevende deelijes 
relevant. Zwevende deeltjes komen met name vrij uit de dierenverblijven (huid-, mest-, voer- en 
strooiseldeeltjes) en als gevolg van voertuigbewegingen. 

C. Maatrege/en en voorzieningen 
In het rapport "Opties voor reductie van fijn stof emissie uit de veehouderij, AJ.A Aarnink & 
K.W. van der Hoek, Alterra-rapport 289" worden diverse maatregelen genoemd om een reductie 
van fijn stof te bewerkstelligen in de veehouderij. Uit het rapport blijkt dat het toepassen van een 
chemische luchtwasser naar verwachting een reductie van 90% op de totale fijn stof emissie tot 
gevolg heeft. 

D. Beoordeling en conc/usie 
Ten aanzien van de emissie van zwevende deeltjes kan het volgende worden opgemerkt. De 
gevraagde veranderingen hebben weliswaar betrekking op een uitbreiding van het aantal te 
houden dieren, maar door de toepassing van de chemische luchtwassystemen op de stallen 5 
en 6 neemt de emissie van zwevende deeltjes uit de dierenverblijven af. Samenvattend kan 
daarom worden gesteld dat de totale emissie van zwevende deeltjes van de inrichting ten 
gevolge van de aangevraagde situatie niet zal toenemen. Daarmee is voldoende aannemelijk 
dat als gevolg van de verlening van de gevraagde vergunning geen verslechtering optreedt in 
de kwaliteit van de buitenlucht. De concentratie zwevende deeltjes in de buitenlucht blijft 
tenminste gelijk. Het Besluit luchtkwaliteit 2005 staat daarom de vergunningverlening niet in de 
weg. 

Bed rijfsafvalwater 
De aangevraagde verandering heeft geen betrekking op een wljzlgmg van het lozen van 
afvalwater. In de voorschriften horende bij de reeds geldende vergunningen d.d. 13 oktober 
2003 zijn reeds voldoende voorschiften opgenomen voor het behandelen van afvalwater. 

Overige aspecten 

Andere rege/s en wetten 
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Het verlenen van deze vergunning houdt niet in det hiermee is voldean aan de bepalingen die in 
andere wetten en regels (zoals Woningwet. Bouwverordening. bestemmingsplan of besluiten 
ingevolge de Gezondheids-en Welzijnswet voor dieren) zijn gesteld dan wei op grond hiervan 
worden voorgeschreven. 
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IPPC-OMGEVINGSTOETS 

Eendenpoel15 te Mierlo 

Varkenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
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Initiatiefnemer heeft een varkenshouderij aan de Eendenpoel 15 te Mierlo. Gezien de 
noodzakelijke investeringen, technische mogelijkheden en de etfectuering van de ingebrachte 
arbeid is het noodzakelijk om uit te groeien naar een bedrijf met circa 2.626 zeugen. Door 
verandering van inzichten is besloten om de vleesvarkenstak te verplaatsen naar een andere 
locatie en om de zeugentak op de thuislocatie verder uit te breiden. 
Initiatiefnemer wil na realisatie 2.626 zeugen, 3.702 gespeende biggen, 481 opfokzeugen en 2 
dekberen gaan houden. Door de uitbreiding met meer dan 750 zeugen valt de inrichting onder 
de IPPC-richtlijn. 

Het doel van de initiatiefnemer is om van de locatie aan de Eendenpoel 15 een duurzaam 
bedrijf te maken met een duurzame bedrijfsvoering en met een maatschappelijk verantwoorde 
bedrijfsinrichting. Doordat het plan voorziet in veel nieuwbouw en enige renovatie van de 
bestaande bouw, is het mogelijk om, zowel wat betreft het welzijn van de dieren als het aspect 
milieu, gebruik te maken van de meest recente ontwikkelingen. 

Deze omgevingstoetsing wordt uitgevoerd op grond van de IPPC-richtlijn ten aanzien van de 
ammoniakemissie vanuit veehouderijen. Aan de hand van de beleidslijn kan het bevoegd gezag 
beslissen of, en in welke mate vanwege de lokale milieuomstandigheden strengere em issie
eisen in de milieuvergunning moeten worden opgenomen dan de eisen die volgen uit de 
toepassing van 'beste beschikbare technieken' (BBT). 
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De IPPC-richtlijn (1) is sinds 31 oktober 1999 van toepassing op nieuwe en belangrijk 
gewijzigde installaties. Hieronder worden zowel nieuwe stallen als stallen waarin een ander 
huisvestingssysteem toegepast worden, verstaan. Ondergeschikte aanpassingen, bijvoorbeeld 
het uitsluitend vergroten van de leefruimte van dieren in verband met welzijnseisen, worden 
meestal niet verstaan onder belangrijke wijzigingen. In het Besluit huisvesting wordt nader 
ingevuld wat onder een belangrijke wijziging wordt verstaan. 

De verplichtingen uit de IPPC-richtlijn zijn aileen van toepassing op de activiteiten die in bijlage 
1 van deze richtlijn worden genoemd. Voor veehouderijen betekent dit dat aileen de volgende 
installaties onder de werking van de richtlijn vallen: 
o 

o 

o 

meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee; 

meer dan 2.000 plaatsen voor vleesvarkens (van meer dan 30 kg) of; 
meer dan 750 plaatsen voor zeugen. 

De initiatiefnemer vraagt om een vergunning voor meer dan 750 zeugenplaatsen. De IPPC
richtlijn is in principe van toepassing voor de zeugen op dit bedrijf. Het he Ie bedrijf is emissiearm 
en voldoet aan de BBT. 
IPPC toetsing betekent dat antwoord moet worden gegeven op de vraag of er in het geval van 
de inrichting sprake is van een zogenaamde "belangrijke verontreiniging" welke negatieve en/of 
significante gevolgen voor de omgeving heeft. Er dient hierbij rekening te worden gehouden met 
de bestaande toestand van het milieu, alsmede met het gebied waar de inrichting is gelegen en 
met redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de 
bescherming van het milieu. 
Aan de hand van de checklist voor GPBV bedrijven is beoordeeld welke onderdelen van de 
verticale BREF's (Best Available technology reference document) voor veehouderijbedrijven 
van belang zijn. Deze onderdelen worden in het volgende hoofdstuk verder behandeld. 
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In bijlage IV van de IPPC-richtlijn zijn 12 overwegingen opgenomen waarmee rekening moet 
worden gehouden voor het bepalen van de BBT. Ais laatste punt wordt hierbij verwezen naar 
het opgestelde referentiedocument (BREF(2)), waarin driejaarlijks de BBT wordt beschreven. 
Voor de landbouwsector vertaalt zicht dit weer in aspecten, die hieronder worden toegelicht. 

c Goede landbouwpraktijken in de intensieve varkenshouderij; 
Dit aspect vertaalt zich in de zin van een verplichte boekhouding, waarin onder meer water
en energieverbruik, hoeveelheid veevoer en de hoeveelheid afval en meststoffen worden 
bijgehouden, maar ook logboeken en noodplannen. Dit zal, voor zover het in de 
milieuwetgeving van toepassing is, als zodanig in de voorschriften worden opgenomen. De 
initiatiefnemer zal er voor zorg dragen dat aile gegevens over de hiervoor vermelde 
onderwerpen via boekhouding, logboeken en noodplannen inzichtelijk zijn. 

o Voerstrategieen voor varkens; 
De Europese regelgeving voor de uitstoot van mineralen uit mest, waar dit aspect betrekking 
op heeft, is ge'implementeerd in het Nederlandse mestbeleid en behoeft in de 
milieuvergunning geen verdere toets. Het bedrijf aan de Eendenpoel 15 zal aan deze 
regelgeving voldoen en deze door boekhoudkundige gegevens inzichtelijk maken. 

c Huisvestingssystemen; 
In het BREF-document zijn, voor wat betreft de diercategorieen waarvoor voldoende 
bewezen technieken zijn ontwikkeld, huisvestingssystemen beschreven welke voldoen aan 
het criterium BBT. De passende maatregelen tegen verontreiniging zijn voor de 
inrichtinghouder hierbij niet aileen op het gebruik van de stallen van toepassing, maar ook 
op de kosten, bouwwijze, ontwerp, onderhoud en ontmanteling ervan. Hierbij spelen de 
emissies van ammoniak, geur, stof en geluid een rol, maar ook het energieverbruik en het 
afvalwater zijn afwegingscriteria. 

In de voorgenomen activiteit worden bij de bestaande varkensstallen en bij de nieuw te 
bouwen varkensstallen een chemisch luchtwassysteem met 70% emissiereductie en/of een 
gecombineerd luchtwassysteem met 85% emissiereductie toegepast. Deze nieuwe 
generatie luchtwassystemen die worden toegepast hebben o.a.: 

Een laag energieverbruik. Door het toepassen van ventilatoren met frequentieregelaars 
hebben de luchtwassers ook een geoptimaliseerd wasserpakket en drukkamer, die voor 
lagere tegendruk zorgt. Dit heeft eveneens een lager energieverbruik tot gevolg; 
Door optimalisatie van de regeltechniek wordt verbruik van zuur en productie van 
spuiwater tot een minimum beperkt. 

Deze verbeteringen zorgen ervoor dat de luchtwasser naast een grote ammoniakreductie, 
nagenoeg geen overige negatieve milieueffecten heeft. Hierdoor kan de luchtwasser als 
"Best Beschikbare Techniek" (= BBT) worden beschouwd. 

o Water in de varkenshouderij; 
In het BREF-document worden een aantal waterbesparende maatregelen beschreven. Het 
bedrijf van de initiatiefnemer zal de volgende maatregelen nemen: het gebruik van een 
hogedrukreiniger, welke extra zuinig is bij het schoonspuiten van stallen; het ijken, 
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o 

o 

o 

c 

controleren en onderhouden van de drinkwaterinstallatie en het bijhouden van het 
waterverbruik. De drinkwatervoorzieningen voor de leghennen zullen zo morsvrij mogelijk 
uitgevoerd worden. Dit alles zal ook opgenomen worden in de voorschriften van de 
milieuvergunning. 
V~~r het uitrijden van het afvalwater geldt het Lozingenbesluit bodembescherming en voor 
het lozen van afvalwater met meststoffen geldt het Besluit gebruik meststoffen. Aan eisen 
van deze besluiten zal het bedrijf van de initiatiefnemer voldoen. 

Energie in de varkenshouderij; 
In het BREF-document worden enkele aspecten als isolatiewaarden in stallen, 
ventilatiewijzen en verlichting beschreven. De bestaande en nieuwe stallen zullen, voor wat 
betreft verlichting en ventilatie, worden uitgevoerd volgens de meest recente inzichten. Er 
wordt gebruik gemaakt van een centraal afzuigsysteem dat op een luchtwassysteem is 
aangesloten. Aile ventilatoren zijn voorzien van frequentieregeling. De verlichting bestaat uit 
T.L. buizen of spaarlampen. Voor het energieverbruik en de besparende maatregelen wordt 
verwezen naar hoofdstukken binnen het MER. 

Opslag van varkensmest op bedrijfsniveau; 
Binnen de inrichting wordt de varkensmest verzameld in de mestkelders onder de stallen. 
Deze mestkelders voldoen aan de BRM en de HBRM, zodat er geen gevaar van 
bodemvervuiling bestaat. Waar van toepassing zullen deze regels ook conform opgenomen 
worden in de voorschriften van de milieu- en bouwvergunningen. 

8ehandeling van varkensmest op bedrijfsniveau 
Het mestbe-/verwerken is geen verplichting vanuit de BREF, maar wanneer deze op 
bedrijfsniveau worden toegepast kunnen hieraan eisen worden gesteld. Afhankelijk van de 
lokale omstandigheden en regelgeving kan mestvergisting of scheiding al dan niet met 
aerobe (nitrificatie) behandeling als BBT worden beschouwd bij varkens. Er wordt geen 
vergunning aangevraagd voor mestbe-/verwerking op bedrijfsniveau. 

Het uitrijden van varkensmest 
Zoals bij de voerstrategieen is aangegeven, heeft dit aspect betrekking op het mestbeleid en 
behoeft in de milieuvergunning geen verdere toets. Het uitrijden van mest is een aspect dat 
buiten de inrichting plaatsvindt. Aan aile regels op dit gebied zal uiteraard worden voldaan. 

281 



Varkenshouderij Pijnenburg ~ilierlo VOF 
Eendenpoel 15 te i'vlierlo 

4 Plaatselijke milieuomstandigheden 

Exlan ,onsultants 
AQvlseursJn AgrJbu<lneH 

Bij het bepalen van de plaatselijke milieuomstandigheden in relatie tot de ammoniak-, geur-, 
stof- en geluidsemissie dient bekeken te worden of als gevolg van de oprichting, uitbreiden of 
wijzigen van de installatie er sprake is van een "belangrijke verontreiniging" welke negatieve 
en/of significante gevolgen voor de omgeving kan hebben. 

4.1 Ammoniakemissie en -depositie 

Voor wat betreft de ammoniakemissie, buiten de zone van 250 m rondom een kwetsbaar 
gebied, zoals bij onderhavige inrichting het geval is, zal ingevolge de Handreiking ammoniak en 
veehouderij (infomil, mei 2002), het effect van de verontreiniging van ammoniak getoetst 
moeten worden aan: 
o de ammoniakdepositie in relatie tot de mate van kwetsbaarheid c.q. de kritische 

depositiewaarde van het betrokken natuurgebied; 
o het cumulatieve effect van de ammoniak van de bedrijven in de omgeving; 
o de aanwezige achtergronddepositie; 
o de te verwachten relevante ontwikkelingen. 

In de voorgenomen activiteit nemen de ammoniakemissie en de ammoniakdepositie op het 
dichtstbijgelegen voor verzuring gevoelig gebied niet toe t.o.v. de vigerende situatie. 
Zoals ook vermeld in de MER blijkt dat de depositie van de inrichting op het A-gebied 35,5 mol 
bedraagt. De ammoniakdepositie op het natuurbeschermingswetgebied 'Beuven' bedraagt 
minder dan 5% van de kritische depositiewaarde, namelijk 0,87 mol (zie bijlage). De 
ammoniakdepositie op het habitatrichtlijngebied 'Strabrechtse heide' bedraagt eveneens minder 
dan 5% van de kritische depositiewaarde, namelijk 1,89 mol (zie bijlage). Wanneer wordt 
gerekend met afstanden verder in het gebied, zal de depositie enkel afnemen. 

4.2 Geuremissie 

In de omgeving van Eendenpoel 15 zijn in de gewenste situatie dezelfde stankgevoelige 
objecten gelegen als in de vigerende situatie. De bebouwde kom van Helmond ligt op een 
afstand van circa 600 meter. De bebouwde kom ligt ten noordwesten t.o. v. de locatie 
Eendenpoel 15. De afstand van Eendenpoel 15 tot aan het geurgevoelige object Eendenpoel 7 
bedraagt circa 500 meter. Dit object ligt ten zuidwesten van de locatie Eendenpoel 15. Het 
object Hogtsedijk 10, gelegen op een afstand van ca. 270 m, ligt ten noordwesten van de 
inrichting. 
In aile gevallen wordt de norm van 3,0 (binnen bebouwde kom) en 14,0 (geurgevoelig object) 
met de aangevraagde geuremissie niet overschreden. 

4.3 Stof- en geluidemissie 

Doordat in de voorgenomen activiteit het grootste gedeelte van de inrichting wordt voorzien van 
luchtwassers, wordt het maximale gedaan om de emissie van fijnstof zo laag mogelijk te 
houden. In vergelijking met de referentiesituatie vindt er een grote afname plaats van de 
fijnstofemissie van het bedrijf, de afname bedraagt circa 21 % (zie bijlage). Hoewel de 
verkeersbewegingen in de aangevraagde situatie toenemen t.o.v. de vigerende situatie, blijft de 
afname van de fijnstofemissie in de aangevraagde situatie groot. 
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In de voorgenomen activiteit worden aan de Eendenpoel 15 extra geluidsbronnen 
ge'introduceerd aan de buitenzijde van de stallen. Echter ontstaat er door het gebtuik van 
wasserpakketten t.b.v. de luchtwassers een grotere demping van geluid, dan bij het gebruik van 
regulieren ventilatoren. Ook vindt er minder bedrijvigheid in en rondom de inrichting plaats door 
het afval/en van de vleesvarkenstak. De ventilatoren van de luchtwassers zijn inpandig 
gesitueerd, zodat er geen ventilatoren op het dak staan, wat voor aanzienlijke geluiddemping 
zorgt (zie oak akoestisch onderzoek). 
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Uit aanvraag blijkt dat het voorgestelde voldoet aan de eisen zoals in de IPPC-richtlijn gesteld. 
Met de verstrekte gegevens en passende voorschriften in de milieuvergunning, kan worden 
geconcludeerd dat de negatieve effecten op mens en/of milieu niet als significant zijn aan te 
merken. 

(1) Integrated Pollution and Prevention Control (richtlijn nr. 96161/EG van 24 september 1996 inzake ge'integreerde 
preventie en bestrijding van verontreiniging (PbEGL 257) 

(2) Reference Document on 8est Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs (document dat de 
best beschikbare technieken weergeeft en in juli 2003 door de Europese Commissie is bekend gemaakt). 
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Varl\enstlOuderij PijnenbLu-g Mierto VOF 
Eendenpoel 15 te Mierlo 

Exlan ,onsultants 
Adv'seu" 1/I·, Al/ribu,'",,, 

Bijlage 19 Berekening V-Stacks gebied 

Naam van de berekening: Pijnenburg Mierlo VOF 
Naam van het gebied: Pijnenburg, W. (Eendenpoel 15 te Mierlo) 

Berekende ruwheid: 0,28 m 
Meteo station: Eindhoven 
Rekenuren: 10 % 
Bronbestand: K:\Marketing & Sales\huisvesting & milieu\06 Anton van 
Zeeland\06.07.141.01.hv Peijnenburg (MER)\V-gebied\VStacks 
bronbestand.dat 
Receptorbestand: K:\Marketing & Sales\huisvesting & milieu\06 Anton 
van Zeeland\06.07 . 141 . 01.hv Peijnenburg (MER)\V-gebied\VStacks 
receptorbestand.dat 
Resultaten weggeschreven in: c:\data\V-gebied 

Rasterpunt linksonder x: 171854 m 
Rasterpunt linksonder y: 383927 m 
Gebied lengte (x): 2000 m , Aantal gridpunten: 30 
Gebied breedte (y): 1500 m , Aantal gridpunten: 30 
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Varkenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel 15 Ie Mierlo 

Invoergegevens 

Bronbestanden 
IDNR X Y 

1001 173013 384634 
1002 173152 384548 
1004 172856 384250 
1005 172771 384132 
1009 172131 383685 
1010 172464 383477 
1011 172407 384134 
1012 172758 383833 

Uitvoergegevens 

R t b t d ecepl0r es an en 

ST- GemGe ST-
hoogte bHoogte bindiam 

6 4.2 2.3 
6 5 0.5 
6 5 0.5 
6 5 0.5 
6 5 0.5 
6 5 0.5 
6 5 0.5 
6 5 0.5 

Cumulatieve geurbelasting op receptorpunten. zoals berekend 
ReceplD X-coor Y-coor Geurnorm Geurbelasting [OU/m3] 
1010 172805.0 384977.0 14.000 17.317 
1000 172536.0 385196.0 3.000 7.559 

071120 MER 06 07.H1.01J1'1 Pijn81lburg 

ExJan onsu/lants 
Aay!se" , s (II AII,lbvs/hur 

ST- E- E-
uittree vergund MaxVer 

9 
2.4 63781 100000 

4 8510 100000 
4 11500 100000 
4 17434 100000 
4 36432 100000 
4 6474 100000 
4 9651 100000 
4 4437 100000 
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