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Samenvatting

Algemeen
De heer H. de Wildt heeft het VQornen1cn om cen zeugenhouderij op te richten aan
het Nieuwe Schuttingkanaal WZ ong. te Roswinkel. Op deze locatie is in 2003 reeds
cen lnilieuvergunning verleend veor een bedl'ijf met 4.320 vleesvarkcns, maar deze is
vuvallen. Tevens is de bouv,.vergunning ingetrokkcn vanwege het niet binnen de
geldende termijn oprichten van de gebouwen.

Bet nieuwe plan omvat de bouw van 3 stallen met een totale capaciteit vaor 616
kraamzeugen, 2.000 guste en dragende zeugen, 1.108 opfokzeugen, 11.020 gespeende
biggcn en 8 dekberen. Alie stallen worden voorzien van een combiwasser welke de
cmissie van geuf, ammoniak en fijn staE reduceert. I-lierdoor voldoet het bedrijf aan
het Besluit Huisvesting en de IPPC-riehtlijn. De planning is om direct na het
verkrijgen van de benodigde vergunningen te starten met de bouw. Naar verwachting
duurt het angeveet cen jaar voorclat de stallen in gebruik kunnen worden genomen.

Voor de opriehting is een milieueffectrapportage nodig, omdat deze meer dan 900
zeugen betrcft. Dit MER is bedoeld om inzicht te geven in de milieueffecten van de
gewenste uitbreiding en de mogelijkheden am negatieve milieucffccten te verminderen
of op te heffen. Daarnaast moet aan de IPPC-richtlijn worden voldaan, omdat op het
bedrijf meer dan 750 zeugen worden gehnisvest. Dat houdt in dat de toegepaste
huisvcstingssystemen mocten voldoen aan Europces vastgesteldc eisen.

Milieueffecten
Belangrijkc milicueffecten van een zeugcnhoudcrij zijn de emissie van ammoniak,
geur, geluid en stof en het verbtuik van water, energie en grondstoffen. In het MER
wordt beschreven welke effeeten de oprichting heeft met betrekking tot deze
aspecten. Hieronder voIgt een korte samenvatting van de in het MER besehreven
effecten.

De ammoniakemissie wordt na de oprichting 9.980,4 kg NI-I,. In de omgeving van bet
bedrijf is op 4 kilometer afstand een kwetsbaar gebied gelegen. Het Bargerveen
(Habitat-, Vogelrichtlijn- en Natuutbesehermingswetgebied) ligt op een afstand van
ruim 13 kilometer. Op een kilometer afstand ligt zogeheten nieuwe natuur, namelijk
De Runde. De depositie op alle gebieden blijft binnen de toegestane normen. De
oprichting zal naar vCiwachting geen sig11ificante invloed op de flora en fauna in deze
gebieden hebben.

De geuremissie wordt 42.363,8 OU. De geurbelasting van het bedrijf op geurgevoelige
objecten in de omgeving (en de bebouwde kom van Emmet-Compascuum) voldoet
aan de wettelijke eisen van de Wet Geurhinder en Veehouderij.

De fijn stofemissie van het bedtijf neemt als gevolg van de uitbreiding toe naat 1.047
kg per jaar. I-let Besluit Luehtkwaliteit 2005 stelt eisen aan onder andere de maximale
hoeveelheid fijn stof in de lucht. Uit het luchtkwaliteitsondetzoek blijkt dat het bedrijf
na de uitbreiding aan het Besluit Luchtkwaliteit 2005 kan voldoen.

Op het bedrijf komen verschillende afvalstoffen vrij. Kadavets worden door een
destiuctor opgehaald en op verantwoordc wijze vcrnietigd. IvIest wordt uitgereden op
akkerbouwgronden in de omgeving. r'\[valwatet wordt bij de mest gevoegd. Spuiwater
wordt door een erkend verwerker afgcvoerd. Ovcrige bedrijfsafvallen worden zovcel
mogelijk gescheiden opgeslagen en afgevoerd.
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Op het bedrijf zijn een aantal geluidsbronnen te benoemcn. Voorbeelden van deze
bronnen zijn diverse verkeersbewcgingen, zoals vrachtverkeer, ventilatoren en
activiteiten als het laden van de diercn of het lossen van vaer. Bet separaat
bijgevoegde akoestisch onderzoek geeft inzicht in de geluidsbelasting van het beclrijf
op de omgeving na de uitbreiding. De conclusic van het rapport is dat aan de
geluidsnormen vatl de gClueente Emmen kan worden voldaan.

Alternatieven
De alternatieven voor etntsslearme huisvesting die in het kader van deze m,e.r.
plichtige activiteit zijn vergeleken, zijn het 20 gunstig mogelijk plaatsen van de
emissiepunten, het combineren van een luchtwasser met emissiearme technieken in de
mestput en het plaatsen van een ander type combiwasser. Uit de
alternatievenvergelijking blijkt dat altematief 2 voordelen biedt voor de
ammoniakemissie, het waterverbruik en het zuunrerbruil<, alternatief 1 voor de
geuremissie en alternatief 3 voor de ammoniakemissie.

De ondernemer heeft in zijn afweging ook andere aspecten meegewogen naast de
milieueffecten. Het gunstig plaatsen van errtissiepnnten (altematief 1) levert een
verbetering van de geurbclasring op aIle woningen op. Tegenover dit milieuvoordeel
staan extra bouwkosten in verband met de aan te bt'engen constructie en extra
ventilatiekosten door meer weerstand in het ventilatiekanaal. Bij clit altematief weegt
het voordeel in de ogen van de ondernemer niet op voordeel tegen de kosten van de
luchtwasserconstructie.

Bet combineren van twee emissiearme technieken (alternaticf 2) heeft voordelen voor
de ammoniakemissie en het verbnlik van zuur en water. Dit alternatief brengt echter
onevenredig hoge kosten luet zich mee door de bouwlrundige voofzieningen welke
moeten worden gerealiseerd, Daarnaast is de kuns op problemen met ontmesting en
aantrekking van vliegen door toepassing van deze systemen groter dan bij het
voorkeursalternatief. Op basis van de ve1'houding van kosten en opbrengsten valt ook
clit alternatief af.

Het toepassen van een ander type combiwasser heeft tot gevolg dat de
ammoniakemissie afncclnt en de geuremissie toe. De afname van de
ammortiakdepositie heeft een gnnstig effect op de depositie op te beschermen
gebieden. De stijging van de geuremissie is in the01·ie nadelig, maar zal in de praktijk
nauwelijks waarneembaar zijn, Uit oogpunt van milieu is er, ondanks de kleine
verschillen tussen beide, geen echte voo1'kcur voor cen van beide combiwassers. Qua
investeringen zljn beide alternatieven gelijkwaarclig. De ondernemer laat de
mogelijkheld open om clit alternatief toe te passen blj de uitvoering van de
voorgenomen activitcit.
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Inleiding

De heel' H. de \\!ildt hceft het voorncmen om cen zeugenhouderij op tc richten aan
het Nieuwe Schuttingkanaal \y/Z ongcnummerd te Roswinkel. Dc locatie betreft
enkele perce!en op de hoek van het Nieuwe Schuttingkanaal WZ en de Veenakkers.
Op deze locatie is op 24 febtuari 2003 een milieuvel'gunning vetleend voor de
oprichting van een bedrijf met 4.320 vleesvarkens. Nu de inrichting niet binnen 3 jaar
na het verlenen van de vergunning is opgericht en in werking getrcdcn, IS clczc
vergunning van rechtswege vervallen. Tevens is de bouwvergunning ingetroklccn
vanwege het niet binnen de ge!dende termijn opl'ichten van de gebouwen. We! blijft
de bestctnming van het perceel, 1lict-grondgebonden agrarisch, van kracht.

Ten behoeve van de zeugenhouderij worden 3 stallen opgcricht met cen totale
capaciteit voor 616 kraamzeugen, 2.000 guste en dragende zeugen, 1.108 opfokzeugen,
11.020 gespeende biggen en 8 dekberen. Aile stallen worden voorzien van een
combiwasser welke de emissie van geut, ammoniak en fijn stoE reduceert. lliercloor
voldoet het bedrijf aan het Besluit I-Iuisvesting en de IPPC-richtlijn. Ten opzichte van
de eerder vergundc sttuatie neemt de ammoniakemissie toe en de geuremissie af.

Vool' de opl'ichting is ingevolge het Besluit milieueffectl'apportage van 1994, een
milieucffectrapportage (m.e.r.) verplicht. Deze rapportage dwingt de initiatiefnemer
rekerung te houden met de gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activiteit.
Dit .MER is opgesteld aan de hand van de l'ichtlijnen zoals deze door de gemeente zijn
vastgeste!d.

Hoofdstuk 1 gaat in op de van belangzijnde wet- en rege!geving. Hoofdstuk 2 geeft
cen beschrijving van de kenmerken van de bech-ij fslocatie en haar omgeving.
Hoofdstuk 3 gaat over de voorgenomen activiteit. Hoofdstuk 4 bevat een opsommiog
van de milieueffecten van de voorgenomen activiteit. In hoofdstuk 5 zijn alternatieven
voor de voorgenomen activiteit beschreven en met elkaar vergeleken..Hoofdstuk 6
geeft een beschrijving van de leemten in informatie.

Datum:

Plaats:

Naam:

Handtekening aanvragel':

i~~f;~~!.~ •••••••••••••••••••·•••••••••
.......y:J'., fJ.., Ck 0,[l..I«..I.. ..
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Beleid en besluiten

1.1. Overzicht van de beleidsaspecten
Ten aanzien van internationaal, nationaal, provinciaal en gctneentclijk beleid is onder
andere de volgende wet- en regelgeving van be1al1g.

1.1.1. Internationaal beleid

IPPC-ri"htlyll
Voluit: Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 inzake

geintegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC)
Doe!: Deze richtlijn heeft de geintegreerde preventie en beperking van

verontreiniging door de in bijlage I van de richtlijn genoemde activiteiten
ten doel. Zij bevat maatrcgelen tel' voorkoming en, wanneer dat niet
mogelijJ~ is, beperking van emissies door de bedoelde activiteitcn in lucht,
water en badem, met inbegrip van maatregelen vaor afvalstoffen, om cen
hoog niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel te bereiken.

M.e.I:-licht/ij"
Voluit: Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieu

effectbeoorde!ing van bepaalde openbare en particuliere projecten
Doe!: Deze richtlijn heeft ten doel het ontstaan van vervuiling of hinder van meet

af aan te vermijden, door voar te schrijven dat in cen 20 vroeg mogelijk
stadium rekening dient te worden gehouden met de gevolgen van aUe
tcchnische plannings- en beslissingsprocessen voor het milieu.

Habitatni-htlyn
Voluit: Richtlijn 92/43/EG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding

van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna
Doe!: Deze richtlijn heeft ten doe! bij te dragen tot het waarborgen van de

biologische diversiteit door het instandhouden van de natuurlijke habitats en
de wilde flora en fauna op het Europese grondgebied van de Lid-Staten
waarop het Verdrag van toepassing is.

Voge/ri,-htlyn
Voluit: Richtlijn 79/409/EG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van

de voge!stand
Doe!: Deze richtlijn heeft ten doel de instandhouding van aUe natuurlijk in het

wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de Lid-Staten
waarop het Verdrag van toepassing is. Zij betreft de bescherming , het
beheer en de l'egulering van deze soorten en stelt regels vaal' de exploitatie
daarvan.

Nitracilrkbtlyl'
Voluit: Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991 inzake de

beschcnning van water tegcn vCl'ontreiniging door nitraten uit agrarische
bronnen

Doel: Deze richtlijn heeft tot doel de watervetontreiniging die wordt veroorzaakt
of teweeggebracht door nitratcn uit agrarische branncD te verm.inderen, en
verdcrc verontreinigil1g van clien aard te voorkomcn.
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1.1.2. Nationa"! beleid

IY"et ivlilieubebeer
Voluit: Wet van 13 juni 1979, houdende regelen met betrekking tot een aantal

algemene onderwerpen op het gebied van de milieuhygiene
Doel: Deze wet is bedoeld om milieubelasting door beclrijven en instellingen te

voorkomen of te bcpcrken.

j\falttttrbesr;!JerllJingsJvet
Voluit: \\!et van 25 mel 1998) houdende nieuwe regelen tet bescherming van natuur

en landschap
Doc!: Deze wet heeft ten doel wcttelijke bescherming aan terrcinen en \.vateren

filet bijzondere natuur- en landschapswaardcn tc geven.

Flora- en faullalvet
Vo!uit: Wet van 25 mei 1998, houdende regels ter bescherming van in het wild

leveude planten- en diersoorten
Doel: Het doel van de Flora- en faunawet is het instandhouden van de planten- en

diersoorten die in het wild voorkomen. Een tweede doel van de wet is dat
aIle in het wild levende planten en dieren in principe met iUst worden
gelatcn, niet aileen de zeldzame sootten.

Wet Ammoniok en V,ebouderij
Voluit: Wet van 31 januari 2002, houdende regels inzake ammoniakemissie illt tot

vechouderijen behorende diercnverblijven
Doel: Deze wet heeft ten doe! om kwctsbare natuur extra te beschermen tegen

ammoruak uit veehouderijen.

Beslttit Httisvesting
Voluit: Beslillt van 8 december 2005, houdende regels ter beperking van de

ammoniakemissie ult huisvestingssystemen van veehouderijen (nog niet in
werking getreden)

Doe!: Deze wet heeft ten doel de emissie van ammoniak rut huisvcstingssystemen
van veehoudcrijen te beperken door voor bepaaide diercateg01'ieen cen
maximale ammoniakemissiewaarde vast te stellen.

Wet Getlrbinder en Veebouclerij
Voluit: Wet van 5 oktober 2006, houdende regels inzake geurhinder vanwege tot

veehouderijen behorende dierenverblijven
Doel: Het stellen van regels met betrekking tot beslissingen inzake vergunningen

krachtens de \Vet milieubeheer voor veehoudetijen, voorzover het ben'cft
geurhinder vanwege tot die veehouderijen behorende dierenverblijven.

Besltlit LtlcbtklValiteit
Voluit: Besluit van 20 juni 2005 ter vervanging van het Besluit luchtkwaliteit en tot

uitvoering van richtlijn nt. 2000/69/EG van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Ume van 16 november 2000 betreffende
grenswaarden voor benzeen en koolmonoxide in de lucht (PbEG L 313)

DoeI: Het beschermen van mens en milieu tegen de negatieve effecten van
luchtverontreiniging.

Nota Rtfimte
Voluit: Nota Ruimte ''Ruimte voor ontwikkelingn

Doel: Het vastleggen van de visie van het kabinet op de mimtelijke ontwikkeling
van Nederland en de belangrijkste bijbehorende doelstellingen in een nota.
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Nederlandse EidJlI&!t Bodem
Voluit: Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten
Doe!: Het ondersteunen van de uitvoering van het bodcmbcschci'mingsbelcid bij

bedrijfsmatige activiteiten.

Meststoffimvet
Voluit: Wet van 27 november 1986, houdende rege!en inzake het verhande!en van

meststoffen en de afvoer van mestoverschotten
Doel: Het steUen van regels met betrckking tot het verhanclelen van lueststoffen

en in het belang van een doelmatige afvoer van meststoffcn.

UitvOeJ7ngsbesitiit Meststoffimvet
Voluit: Besluit van 9 november 2005, houdende rege!s ter uitvoering van de

Meststoffenwet
Doe!: Het stellen van regels met betrekking tot het verhande!en van meststoffen

en in het belang van een doelmatigc afvoer van meststoffen.

Gezondbeids- en tvelz&twveg voor dieren (GIVlI7D)
Voluit: Wet van 24 september 1992, houdende vastste!ling van de Gezondheids- en

welzijnswet vaor clieren
Doe!: Het reguleren van dierwe!zijn.

Toetsingskader Awnoniak
Voluit: Toetsingskader Ammoniak en natura 2000 van 22 mei 2007
Doe!: Het bieden van een inhoudelijk toetsingskader t.b.v. de beoordeling van de

uitbreiding van veehonderijbedrijven in de nabijheid van beschermde
natuuf.

IPPC-be!eitlslijn
Voluit: Be!eidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij van 25 juni

2007
Doe!: Handreiking voor het uitvoeren van de omgevingstoetsing die op grond van

de IPPC-richtlijn ten aanzien van de ammoniakcmisslc vanuit veehouderijen
client te worden uitgevoerd.

J-Iandreiking indllstrielawaai
Voluit: Handreiking industrie!awaai en vergunningverlening uit 1998
Doe!: Hulpmidde! bij het bepalen van ge!uidnormen voor becL:ijven door

overheden ter voorkoming en beperking van hinder door industrielawaai

1.1.3.

•
•

1.1.4.

•

1.2.

Provineiaal beleid

Streekplan provineie Drenthe
Provinciale milieuverordeningen

Gemeentelijk beleid

Bestenuningsplan Buitengebied Emmen

Besluitvormingskader
De Wet Milieubeheer vormt het kader voor de besluitvorming omtJ.'ent de realisatie
van de voorgen01uen activiteit. De m.e.r.-procedure maakt deel uit van de
vergunningverlening ingevolge de \\fet mil.ieubeheer. Voor het initiatief is geen Nb
wet-vergunning nodig.
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1.3. Genomen besluiten
De reeds genomen beslulten welke van belang zljn blj het beslult op de
milieueffectrapportage, zljn:
III Optichtingsvergunning voar het houclen van 4.320 vleesvarkens

(24 februarl 2003)
Dezc vergunning is van rechtswege vervallen, gezicn het fcit dat de inrichting niet
binnen 3 jaar is opgericht en in werking getreden.
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Kenmerken bedrijf

2.1. Locatie
De bedrijfslocatie is gelegen aan het Nieuwe Schuttingkanaal \VIZ ong. in het landelijk
gebied tussen Roswinkel, Emmer-Compascuum en Emmer-Erfseheiderveen (zie
figuur 2.1). De pereelen zijn gelegen op de hoek van het Nieuwe Sehuttingkanaal \VIZ
en de Veenakkers op een afsrand van 1.200 meter ten noordwesten van de bebouwde
kom van Emmer-Compascuum. Op korte afstand van het bedrijf ligt een NAM
loeatie, hieraver is meer informatie opgenomen in paragraaf 2.3.2. In bijlage 3 zijn
luehtfoto's van de bedrijfsloeatie opgenomen die een indruk van de direete omgeving
van het bedtijf geven.

'""'.

.-(',

-.-. --"-'-----

0---...------'--,---
.., ..

Roswinkel

Bedrijfsloeatie

Emmer-Compascuum

Emmet-Erfseheiderveen

Figuur 2.1 Ligging van het bedrijf

De kadastrale ligging van de inriehting is gemeente Emmen, seetie A, nrs. 6633, 6840,
6837,8845 en 9520.

2.2. Productieproces
Op het bedrijf worden zeugen en vleesvarkens gehouden. De fokzeugen produeeren
jaarlijks ca. 75.000 biggen. Deze biggen worden op een gewieht van 20-25 kilogram
afgevoerd naar een vleesvarkens
houderij. Een klein gedeelte van de
aanwezige biggen wordt op het bedrijf
opgefokt tot zeug om niet-produetieve
zeugen te vervangen.

De werkzaamheden op het bedrijf
bestaan uit het voederen en (veterinait)
verzorgen van de dieren, het reinigen
van de stallen en het bijhouden van de
administratie. De veterinaite verzorging
wordt gedaan door de ondernemer
en/of zijn petsoneel, ondet aansturing
van de dietenarts binnen de hiel"Voor geldende wettelijke kadets. De dieten worden
geheel automatisch gevoerd; de per varken te verstrekken hoeveelheid voer wordt
door een automatisch voertransportsysteem bij de dieten gebracht.
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2.3. Omgeving
In figuur 2.2 is de ligging van natuurgebieden in de omgeving van de bedrijfslocatie
weergegeven. Het elichtstbijzijnde ",vetsbare gebied in het kader van de Wet
Anunoniak en Veehouderij ligt op een afstand van ongeveer 4 kilometer. Het
elichtstbijzijnde vogel- en habitatrichtlijngebied ligt op een afstand van 13 kilometer,
het gedeelte hiervan dat tevens is aangewezen als natuurbeschermingswetgebied ligt
op een afstand van 13,6 kilometer.
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Figuur 2.2 Naruurgebieden in de omgeving van het bedrijf(0 = bedrijfslocatie)

De ecologische verbinclingszones zijn in deze figuur aangegeven met stippellijnen.
Een verbineli.ngszone verbindt het natuurbeschenningsgebied met de "'vetsbare
gebieden (in legenda 'voorkeurstrace,), de andere verbinclingszone verbindt het
natuurbeschermingsgebied met natuur in Dnitsland (in legenda 'inelicatief'). De
oprichting van het bedrijf heeft, gezien de grote afstand, naar veJ:\vachting geen
gevolgen voor de beschermde natuur. In een inspraakreactie is gevraagd naar de
effecten van de voorgenomen activiteit op nieuwe natuur in de omgeving van het
bedrijf (De Runde). Deze worden in paragraaf 2.3.1 behandeld.

Vit de bodemkaart van Nederland is af te leiden dat elit gebied qua bodemopbouw
bestaat nit zand- en veengronden. Ter plaatse zijn aileen elie natuurlijke hulpbronnen
aanwezig, welke in principe ove.ral kunnen worden aangetroffen: zon, wind, water en
zand. De oprichting van een zeugenhouderij heeft tot gevolg dat het bebouwd
oppervlak toeneemt. Dit heeft geen gevolgen voor het verbruik van de natuurlijke
hulpbronnen. De bedrijfslocatie heeft geen belangrijke aardkunelige waarden en geen
archeologische verwachcingswaarde.

2.3.1. De Runde

De Runde is een veenbeek in Zuidoost-Drenthe (zie figuur 2.3) en heeft de bovenloop
van de Ruiten Aa gevormd. De beek ontsprong ooit in het Zwarte Meer, waar later de
nederzetting Zwartemeer werd gevestigd nadat het meer was drooggevailen. Het
veenbeekje liep dwars door de veenkolonie Emmer-Compascuum. Toen afwatering
van het moeras via deze beek niet meer nodig was, werd het gedempt. Er bleven luer
en daar kleine watergangen over die de naam Runde droegen.
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Afgelopen jaren hebben diverse partijen
gewerkt aan de reconstructie van de
beek. De Runde is over een lengte van
twaalf kilometer gereconstrueerd. De
beek is nu weer een tneanderend
stroompje. Er is rekening gehouden met
dieren en planten. De oevers zijn nlet
steil maar lopen geleidelijk af. Ondieptes
en poel*s vormen de perfecte plaats
vaor libellen, vlinders en amfibieen en
faunapassages onder de wegen zorgen
ervoor dat dieren veilig kunnen
oversteken. Figuut 2.3 Foto-impressie van De Runde

Het schone veenwater stroomt vanuit het Bargerveen via een pijpleiding onder de
Verlengde Hoogeveense Vaart door. Vanaf hier loopt de Runde deels langs de N37 en
even verderop tussen een kassengebied door naar de Gietwatetplas. De nieuwe Runde
doet clienst als ecologische verbinclingszone tussen Bargerveen en de natuurgebieden
rand de Ruiten Aa die deel uitrnaken van de ecologische hoofdstructuur.

De afstand van het bedrijf tot het clichtstbijzijnde gedeelte van de Runde is ca. 1
kilometer. Op deze afstand is geen sprake van hinder door een eventuele toename van
de geluidemissie of een verstoring door mensen (rust) of gebouwen (schaduw). Voor
wat betreft de emissie van geur kan gesteld worden dat het gebied niet valt onder de
definitie van geurgevoelig object in de zin van de Wet Geurhinder en Veehouderij.
Daarnaast is de afstand tot het gebied zodanig dat de toename van de geuremissie
nauwelijks waarneembaar is in het gebied. Met betrekking tot fijn stof geldt in
Nederland een norm, welke op alle plaatsen in Nederland gehaald moet worden. De
voorgenomen activiteit mag deze norm per defm.itie niet overschrijden.

Om eventuele hinder ais gevolg van de toename van de arnmoruakemissie vast te
stellen, is clit gebied meegenomen in de ammonial-verspreidingsberekening (zie par.
4.1.2). Wettelijk gezien geniet het gebied geen beschelming onder de Wet Amrnoniak
en Veehouderij of de Natuurbeschermingswet. Dit betekent dat het gebied geen
belemmering vormt voor de voorgenomen activiteit.

2.3.2. NAM-locatie

Op het perceel naast de bedrijfslocatie is een productielocatie van de Nederlandse
Aardolie Maatschappij gevestigd. Op deze locatie wordt laag calorisch gas gewonnen.
In figuur 2.4 is de ligging van cliverse NAM-locaties in de omgeving van het bedrijf
weergegeven. De kleuren geven de vorm van de putten aan. De productie naast de
bedrijfslocatie (RSW-4) is begonnen op 13 juni 1979 en zou volgens de aanvraag voor
instemming van het winningsplan naar verwachting eind 2005 zijn afgelopen. Tot op
heden is deze locatie echter nog in gebruik.
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Figuur 2.4 NAM-locaries in de omgeving van her bedrijf <0 = bedrijfslocarie)

De Opl1chting van een zeugenbedrijf heeft geen nadelige gevolgen voor de
gasproductielocatie. Andersom zijn er twee (mogelijke) schadelijke effecten, namelijk
bodemdaling en trillingen. In ligour 2.5 is de verwachte eindsituatie van de totale
bodemdaling door gaswinning beschreven. De contourlijnen geven de bodemdaling in
centimeters aan. Ter hoogte van de bedrijfslocatie wordt een bodemdaling van 8
centimeter verwacht. Omdat deze daling een geleidelijk en gelijkmatig verloop heeft, is
de verwachting dat de nieuw te bouwen gebouwen hiervan geen hinder ondervinden.

...n",

•

r~ _

Fignut 2.5 Verwachte eindsituatie van de totale bodemdaling door gaswinning

De etvaring met gasproductie in Nederland over de afgelopen jaren leert dat uillingen
ten gevolge van gasproductie in het algemeen niet leiden tot schade. De kans op lichte
(niet suucturele) schade in de nabije omgeving van het epicentrnm van een aardtrilling
kan niet volledig worden uitgesloten. Het KNMI heeft berekend dat dergelijke
aardtrillingen niet zwaarder zullen zijn dan magnitude 3,8 op de schaal van Richter
(sectie C3). Daarom wordt structurele schade aan gebouwen niet verwacht. Indien
schade optreedt, dan rust op NAM de verplichting die schade overeenkomstig de
regels van het burgerlijk recht te vergoeden.
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In figuur 2.6 is de risicocontour van de NAM-locatie afgebeeld, zoals deze door de
provincie Drenthe in het streekplan is opgenomen. Een risicocontour (ofwel
plaatsgebonden risico) geeft aan hoe hoog in de omgeving de overlijdenskans is door
een ongeval met een risicobron. Voor de NAM-Iocatie geldt dat er binnen de contour
een plaatsgebonden risico van 10-6 is. Dat betekent dat de kans dat er daadwerkelijk
een zwaar ongeval plaatsvindt 1 op 1 miljoen is. Vanwege clit risico mogen er binnen
de contour van 10-6 in principe geen kwetsbare objecten staan. De bebouwing bij clit
initiatief valt niet binnen de definitie van hvetsbaar object.
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Figuur 2.6 Risicokaart NAM-Iocarie

Naast de risicocontour bestaat er ook een geluidscontour voor de NAM-Iocatie (bron:
POP II, Drenthe). Deze is in figuur 2.7 weergegeven. Voor de NAM-locatie is een
geluidszone van SO dB(A) vastgesteld. Voor het lawaaisportcentrum
(motorcrossterrein) geldt ook een geluidszone van 50 dB(A). Geen van beide
geluidszones vormt een belemmering voor de oprichting van het bedrijf, omdat de
geluidsbelasting van het bedrijf ruim binnen de normen blijft. Wel zal hiermee
rekening moeten worden gehouden bij het bepalen van de exacte plaats van de
woning. Dit maakt geen onderdeel uit van de m.e.r.-procedure.

•,
\ ,

\ ,

Erh;cl)...C'id"',,\U::~·n I
I
I

RosV\

Emmer
Compasc

I Ioo[dblll~ll'idillg ga:,

'-a:-lgcslcldc.: gchlidszol1crJng
\-an gcznnccrdc l<'TfUl1l'll

Rt:glOl1a;l!
la\\ ';1:11S portccil lnlt11

Figuur 2.7 Geluidscontour NAM-Iocatie
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Voorgenomen activiteit

3.1. Beschrijving voorgenomen activiteit
De voorgenomen activiteit bctrcft het nieuwbouwen van cen zeugenhoudetij,
bestaande ult 3 staUcn, cen voeropslag, cen mestopslagbassin en cen woonhuis. In de
stallen worden 616 kraamzeugen, 2.000 guste en dragende zeugen, 1.108 opfokzeugen,
11.020 gespeende biggen, 858 vleesvarkens en 8 dekberen gehuisvest. Alle stallen
worden voorzien van cen gecombineerd luchtwassysteem.

Op basis van de Regeling Ammoniak en Veehouderij mogen per 10 aanwezige zeugen
36 gespeende biggen worden aangevraagd. Deze verhouding sluit echter niet meer aan
bij de praktijk, waar op clit moment 39 gespeende biggen per 10 aanwezige zeugen
geen uitzondering is. Omdat de regelgeviog geen mogelijkheid voor nitzonderiogen
biedt, wordt een gedeelte van de gespeende biggen als vleesvarken aangevraagd. Het
aantal aangevraagde gespeende biggen komt op 2.616 * 3,6 = 9.417 stuks, zodat
11.020 - 9.417 = 1.603 stuks als vleesvarken worden aangevraagd.. Volgens vaste
jurisprudentie worden aile milieueffecten van deze clieren in bart gebracht alsof het
vleesvarkens betteft.

3.1.1. Faseriog en planniog

Het voomemen betreft de oprichting van een nieuw bedrijf. Dat betekent dat het
slopen van bestaande gebouwen niet nodig is, maar wel dat het terrein bouwrijp moet
worden gemaakt. Vervolgens zullen de gebouwen worden gebouwd en daarna in
gebmik genomen. De planniog is om direct na het verkrijgen van de benocligde
vergunningen te statten met de consuuctiefase. Naar vClwachting duurt deze Ease een
jaar. Na de constluctiefase voigt de ingebmikname van de gebouwen. Deze fase is
permanent.

3.2.

3.2.1.

Beschrijving huisvestingssysteem

Etnissiearme techniek

Op het moment van schrijven van de startnotlt1e waren in Nederland twee
combiwassers erkend. Op dit moment zijn er vier gecombineerde luchtwassysteluen
opgenomen io de Regeling Ammoniak en Veehoudetij en de Regeling Geurhinder en
Veehouderij. De ondernemer heeft gekozen voor een combiwasser (BWL 2006.15)
Inet een ammomakreductie van 70% en een geurreductie van 80%. In figuur 3.1 is de
standaardopstelling van clit systeem weergegeven.

Deze instnl1ntie bestnat uit cL:ie filterwanden van het type dwarsstroom. De eerste twee
filterwanden zijn van gelijke omvang en betreffen achtereenvolgens een watet\vasser
en een chemische wasser. De derde filtelwand is cen biof.t1ter.

Dc watet\vasser is een kolom waarover conti11u water wordt gesproeid. Verder
bevinden zich vbk voor deze wand sproeiers die zorgen voor de bevochtiging van de
Iucht en de voorzijde van het f.t1terpa1d;:et. De chemische wasser is een kolO1U met
vulmateriaal, waarover continu aangezuurde wasvloeistof stroomf:. Het biofilter is
opgebouwd uit een kolom met wortelhout waarover zeer frequent gedurende een
korte tijd water wordt gesproeid (om het pakket vochtig te houden).
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Spuiwater (met stikstof verzadigd water) komt vooral vrij uit de watC1\vasser en de
chemische wasser. Het spuien van was\,vater vindt ongeveer cen keel" in de eh-ie
maanden plaats. Eij het spuien wordt de volledige inhoud van de wateropvangbakJ::en
onder de waswanden vervangen door vers water.

Eij passage van de ventilatielucht door het lucht:wassysteem wordt de ammoniak
opgevangen in de wasvloeistof. Door toevoeging van zwavelzuur aan de wasvloeistof,
wordt in de chenusche wasser de amn10niak gebonden als ammoniutllsulfaat en
afgevoerd met het spuiwater. Door micro-organismcn in waterwasser en bioftlter
wordt ammoniak omgezet in nittiet/nitraat en afgevoerd met het spuiwater. De
verwijdering van stof uit de ventilatielucht vindt met nalne plaats in de twee natte
wassers (de waterwasser en de chemischc wasser). VcNt1jdering van geurstoffen
gebeurt vooral in het bioftlter.
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Fignut 3.1 Standaardopstelling van een gecombineerd luchtwassysteem (BWL 2006.15)

l:vIilieuvoordelen van het systeem zijn met name de goede reductie van amlnoniak,
geur en fijn stof. lVlilieunadelen zijn het relatief hoge verbluik van water, energie, zuur
en het ontstaan van spuiwater.

3.2.2. Beschikbare oppervlakte per clier

In tabel 3.1 is een overzicht gegeven van de beschikbare oppervlaktes per dier en de
ge1dende normen volgens het Varkensbesluit. Daarbij is voor de vleesvarkens
uitgegaan van een gemiddeld gewicht van maximaal 85 kg en voor de gespeende
biggen maximaal 30 kg. Voor ktaamzeugen geldt dat de stal voldoende ruimte moet
bieden voor het natuudijke of begeleide werpen. Tevens moet de stal zijn voorzien
van een beschenning voor de biggen. Hieraan wordt in de gewenste situatie voldaan.
Uit de tabel blijkt dat bij alle diercategorieen aan de norm wordt voldaan.
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Tabel3.1 Overzicht van de beschikbare oppelvlakte per dier

DiercateQ:orle Netto leefopp. 1m' per dier) Norm [edopp.(m' per dier)
KraamzeuQ:cn 4,5 Geon
Gustc zcugen 2,23 1,3
Dragende zeugen 2,26 2,25
Opfokzeuo-en 0,95 - 1,03 - 1,81 0,8
Vleesvarkens 0,85 0,8
Dekberen 6,24 6
Gespeende biggen 0,38 0,24

3.2.3. Oppervlakte dichte vloer per dier

Ook voor de oppervlakte diehte vloer in een stal stelt het Varkensbesluit
voorschriftcn. In tabel 3.2 is weergegcvcn welke voorschriften en of hicraan wordt
voldaan. Bij de kraamzeugen geldt dat de dichte vloer voor de biggen een oppervlakte
van tenminste 0,6 m2 moet hebben. Voor gespeende biggen geldt dat het hok volledig
roostcr mag zijn op voorwaarde dat kUl1Ststof of stalen roosters worden toegepast.

Tabel3.2 Overzicht van de oppervlakte dichte vioer per diet

Diercategorie Opp. dichte vloer (m2) Norm opp. dichte
vloer.(m2)

Kraamzeugen 0,6 0,6 (biggen)
Guste zeugen 1,37 0,75
Dragende zeugen 1,33 1,3
Opfokzeugen 0,39 - 0,42 - 1,01 0,38 - 0,41 - 0,72
Vleesvarkens 0,35 0,34
Dekberen 5,04 4,02
Gespeende biggen - -

3.3. Motivatie voorgenomen activiteit
De ondernemer heeft veel ervaring met de zeugenhouderij en wil zich gmag verder
specialiseren in deze bedrijfstak. Zijn huidige bedrijf biedt daarvoor geen
mogelijkheden, gezien het feit dat er gcen ruirnte is voor uitbreicling. Zijn streven is
om op deze nieuwe locatie een volwaardig bedrijf op te rich ten met een
productiecapaciteit welke is afgestemd op de schaalvergroting in de varkenshouderij
die zich de afgelopen jaren heeft voltrokken. Daarbij is het belangrijk om in te kunnen
spelen op de vraag naar biggen van vleesvarkensbedrijven en 01TI de concurrentie van
collega-zeugenhouders (in Nederland, maar ook internationaal) aan tc kunnen. Door
de omvang van het bedrijf is het mogelijk de kosten per dier van de duurste
produetiefaetor (arbeid) te verIagen en zo de kostprijs te verbeteren. Hiermee wordt
een verbetering van de concurrenuepositie beoogd. Ook maakt de omvang van het
nieuwe bedrijf het mogelijk om te experirnenteren met ontwikkelingen als pleegzeugen
en speciale afdelingen voor gespeende biggcn met een groeiachterstand.

De ondernemer heeft gekozen voor deze locatie am (!rie redenen. Allereerst zijn er op
zijn huiclige bedrijf geen mogelijkheden om uit te breiden. Hij is daarom aangewezen
op een nieuwe locatie. Ten tweede ligt deze nieuwe locatie op korte afstand van zijn
huidige bedrijf. Dit maakt sne! handelen in geval van calamiteiten mogelijk, maar
beperkt ook de reisuren en -kosten. Ook de afstand van dcze locatie tot afnemcl:s van
gespeende biggen in Duitsland is beperkt. Tenslotte ligt de bedrijfslocatie midden in
een agrarisch gebied. Door de gunstige ligging ten opzichte van O1TIwonendcn en
natuurgebieden blijft geurovcdast of natuurschade ten gevolge van de
bedrijfsoprichting beperkt.
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3.4. Toekoffistige ontwikkelingen
Dc voorgenomcl1 activiteit maakt cicel uit van een bedrijfsontw.ikkclingsplan voor een
bcdrijf met ca. 4.000 pl'oductievc zcugen. Nanr verwachting virrelt deze
doorontwikkeling 5-10 jaar na de volledige tcalisatie van de voorgenomcn activiteit
plaats. Deze doorontwikkeling wordt in de mllieueffectrapportage niet meegcnolnen
vanwege de onzekere reallsatie en de verwachte term.tjn. Dat betekent dat voor de
realisatie van deze uitbrciding aparte procedures doorlopen lnoeten \vorden.

rvGlielleffcc trapp0 rtage J\gra-l'vhtic pag. 19



4.1.

4.1.1.

MHieu-effecten

AmmoniakenUssie

Individuele ammoruakemissie

Een overzicht van de ammoniakemissie in de vergunde (nlet gerealiseerde) en de
gewenste situatie is weergegeven in bijlage 1. In clit overzicht is rekening gehouden
met de norm van 36 gespeende biggen per 10 zeugenplaatsen, zodat 1.603 gespeende
biggen als vleesvarkens worden aangevraagd. Na de bedrijfsaanpassingen is de
ammoniakemissie 9.980,4 kg.

4.1.2. Depositie van ammoruak

De achtergronddepositie van potentieel zuur in de omgeving van het bedrijf was in
2006 2.840 mol per hectare per jaar (MNP, 2006). In hoofdstuk 3 is gebleken welke
natuur m de omgeving van het bedrijf is gelegen. Ivliddels een
atnmoniah.-verspreidingsmodel \Vardt inzicht verluegcn in de amtnoniakverspreicling
van het bedrijf. In bijlage 5 en onderstaande tabel (tabel 4.1) is het resultaat van het
model opgenomen.

Tabe14.1 Depositie van ammoniak op natuu! in de omgeving

VolRnummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie
1 Bargetveen 265726 525504 0,77
2 Nb-wetgebied 266467 524837 0,70
3 Kwetsbaar gebied 260953 535918 5,40
4 Runde 265457 538133 27,67

Het anunoniakverspreiclingsmodel laat zien dat de depositie van het bedrijf op het
BargerTeen (NB+HR) verwaarloosbaar klein is « 1 mol/hal. De depositie op het
kwetsbare gebied bedraagt minder dan de doorgaans gehanteerde grens van 15
mol/ha, namelijk 5,4 mol/ha. De depositie op het clichtstbijzijnde gedeelte van de
Runde zal na de oprichting van het bedrijf 27,67 mol per ha bedragen. Gezien het
natte karakter van clit gebied is niet te verwachten dat clit gebied Vaal' verzuring
gevoelig is. Wettelijk gezien geniet clit gebied geen bescherming.

4.2. Geuremissie

4.2.1. Individuele geuremissie

Sinds 1 januari 2007 is de Wet Geurh.inder en Veehouderij (\Vgv) in werking getreden.
Volgens deze wet moet de geurbelasting van een bedrijf berekend worden met behulp
van het model V-stacks. De gemeente Emmen heeft geen eigen geurbeleid opgesteld.
Daarom is veor de directe omgeving van het bech-ijf (niet-concentratie, buiten
bebouwde kom) de standaardnorm 8 au en vaor de op iets grotere afstand gelegen
buurtschappen (niet-coneentratie, binnen bebouwde kom) de standaardnorm 2 au
geha11teerd.
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De geurgevoelige objecten in de omgeving van het bedrijf zijn in ligour 4.1
weergegeven. De afstand tot het dichtstbijzijnde adres (Nieuwe Schuttingkanaal WZ
30) bedraagt ca. 425 meter. Dit betreft een woning behorende bij een veehouderij. De
Wgv schrijft voor dat de afstand van het dichtstbijzijnde emissiepunt van het bedrijf
tot de woning behorende bij de veehouderij tenminste 50 meter moet bedragen.
Hieraan wordt voldaan. De afstand tot de verstgelegen woning (Kanaal B NZ 187)
bedraagt ca. 1.100 meter.

~
G A:. Bedrijfslocatie

~/
~ B B: Nieuwe Schuttingkanaal
~ WZ 30 (veehouderij)

C: Kanaal B NZ 77 (burger)

~
§~~~~~ITn~~~ ~~~::3'r;:::)~h D: Kanaal B NZ 187 (burger)

:-::::::~:;::: E: Veenakkers 5 (burger)
... F: Schuttingslaan 113 (burger)

_....-j>---,.--L. G: Nieuwe Schuttingkanaal
OZ 36 (burger)

, . Alleen D en F zijn binnen de
C . : bebouwde kom gelegen.

"- D ii1i\1\W" \ ~ \\ Voor B geldt een vaste afstand.

Figuur 4.1 Geurgevoelige objecten in de omgeving van het bedrijf

In bijlage 4 zijn de invoergegevens en het resultaat van dit model voor de
voorgenomen activiteit opgenomen. De geuremissie van het bedrijf beru:aagt 42.363,8
au. Vit het model blijkt dat na de oprichting aan alle normen wordt voldaan ( zie
tabel4.2).

Tabel 4.2 Geurbelasting op omwonenden

Volgnr. GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelas ting
4 Kanaal b nz. 77 264256 537057 8,00 1,05
5 Kanaal b nz. 187 264252 536969 2,00 0,95
6 Veenakkers 5 265245 538166 8,00 1,32
7 Schuttingslaan 113 265416 538178 2,00 1,06
8 Schuttingska. oz. 36 263948 539051 8,00 1,69

4.3. Stof
De achtergrondconcentratie van lijn stof in de omgeving van het bedrijf was in 2006
25 flg per m' (MNP, 2006). Volgens de normen van het Besluir Luchd:waliteit 2005
mag deze jaargemiddelde achtergrondconcentratie maximaal 40 flg/m' bedragen. De
24-uursconcentratie van 50 flg/m' mag maximaal 35 keer per jaar overschreden
worden.

In tabel4.3 is de stofemissie van het bedrijf weergegeven. De emissiewaarden zijn
overgenomen uit Alterra-rapport nt. 682 van Chardon & Van der Hoek (2002). Vit de
gestelde deftnities van diergroepen in dit rapport blijkt dat de emissie van dekberen en
speenbiggen wordt toegerekend aan de zeugen, zodat de lijn stofe.missie van zeugen
ook deze diergroepen vertegenwoordigt. De dekberen en speenbiggen zijn dan ook
ruet apart vermeld. De reductie door toepassing van de luchtwasser wordt op advies
van de m.e.r.-commissie gesteld op 65%.
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Tabe14.3 Fijn stofemissie

Diercategorie Aantal Fijn Fijn Reductie Fijn
stofctnissie/dier stofemissie stofemissie
(kg/dp/jt) totaal na reductic

rkz/ir) (kQ:/ir)
KraamzeuQ:en 616 0,231 142,3 65% 49,8
Guste/dragende 2.000 0,231 462,0 65% 161,7
zeugen
Opfokzeugen 1.108 0,305 337,9 65% 118,3
V1eesvarkens 2.461 0,305 750,6 65% 262,7
Gespeende 9.417 0,147 1.384,3 65% 454,5
biQ:Q:en
Totaal 3.077,1 1.047

Na de realisatie van de vootgenomen activiteit wordt jaarlijks 3.077,1 kg fijn stof per
jaar geproduceerd, waarvan 65% door de luchtwasser uit de ventilatie1ncht wordt
gefiltetd (zie tabe!4.2). Dat betekent dat ca. 1.047 kg fijn stof wordt geemitteerd. Voor
het bedrijf is een fijn stofonderzoek opgeste!d. Uit elit onderzoek blijkt dat aan de
normen kan worden voldaan.

4.4. Water
Het waterverbruik van de zeugenhouderij wordt naar vClwachting ongeveer 21.000 m3

(op basis van I<::\VlN-normen). Het watelverbiUik wordt zovee! mogelijk beperkt door
het toepassen van gladde wanden en vloeren en door de stal te laten inweken alvorens
te reinigen. Tevens worden anti-mors-drinkbakken geinstalleerd en zal de stal met een
hogedrukreiniger worden gereinigd.

Per jaar wordt ongeveer 15.000 m' heme!water via verharde oppervlakken afgevoerd
(neerslag per jaar 800 mm). Dit water komt ruet in contact met bedrijfsmatige
proeessen en kan dus zonder problemen naar de omgeving (bodem, oppelvlaktewater)
worden afgevoerd.

4.5. Energieverbruik
De grootste energieverbruil<ers op het beclrijf zijn de ventilatoren, de verlichting, de
velwarming, de luchtwasser en evcrige installaties (veer, drinkwater etc.). Velgens
I<::\VlN-normen bedraagt het energieverbruik voor een zeugenhouderij met deze
omvang 487.520 kWh per jaar. De opzet van elit beclrijf verschilt echter in enke!e
opzichten van een standaardbedrijE. Zo worden combiwassers toegepast elie een
geringe stijging van het energieverbiUik tot gevolg hebben. Daa.rentegen zorgen het
afzuigkanaal en de frequentiegeregelde ventilatoren veor een afname van het verbruik.
Naar verwachting komt het uiteindelijke energieverbruil< uit op ca. 450.000 kWh per
par.

4.6. Mest
Jaarlijks wordt op het bedrijf ongeveer 22.000 m' clrijfmest geprodllceerd. Deze mest
wordt opgeslagen in de mestke!ders en het mestbassin. In de toegestane periode wordt
de mest vervolgens uitgereden op akkerbouwgronden in de omgeving.
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4.7. Geluid
Op het bedrijf 2ijn een aantal geluidsbronnen te benoemcn. Voorheelden van bronnen
zijn verkeers bewegingen zoals voenvagens en veewagens, ventilatoren en activiteiten
als het laden van clieren of het lassen van voer. Omdat de ventilatoren inpanclig
worden opgesteld, zal de geluidemissie hiei"an heperkt zijn. Een akoestisch
onderzoek is uitgevoerd en als separate hijlage hij elit rapport gevoegd. Uit elit
onderzoek hlijkt dat aan de normen kan worden voldaan.

4.8. Afvalstoffen
Bij het houden van zeugen komen voornamelijk de volgende afvalstoffen vrij:

• kadavers
• drijfmest
• afvalwater en spuiwater
• diversen, zoals verpakkingsluaterialen, Tl-buizen en voerresten
De kadavers worden door cen desttuctor opgehaald en op verantwoorde wijze
vernietigd. De mest wordt uitgereden op akkerbouwgronden in de omgeving. Het
afvalwater wordt bij de mest gevoegd. Het spulwater wordt door een erkende
verwerker afgevoerd. Overige bedt-ijfsafvallen worden zoveel mogelijk gescheiden
opgeslagen en afgevoerd.

4.9. Ongevallenrisico's
De meeste activiteiten bij een zeugenhouderij vinden binnen de gebouwen pIaats.
Deze activiteiten hebben bij een normale beclrijfsvoering geen extra risieo op
ongevallen als gevolg.

Op het beclrijf worden brandwerende maatregelen getroffen rniddels het toepassen
van brandvertragende voorzieningen en het aanbtengen van poederblussers. Voor de
opslag van zuur worden de richtlijnen van de PGS 15 aangehouden. Om het risico op
ongevallen op het beclrijf te verkleinen, wordt gewerkt met opgeleid personeeL Bij het
gebruik van werktuigen en machines worden de voorsclu-.iften van de fabrik:ant
toegepast.

Er is op het beclrijf een noodaggregaat aanwezig voor gevallen van stroomstoring.
Deze zorgt ervoor dat de beclrijfsvoering kan worden voortgezet, zodat grote schade
aan dieren enlof milieu wordt voorkomen.

4.10. Besluit Huisvesting en IPPC-richtlijn
Het Besiult Hulsvesting schrijft maximale emissiewaarden voor verschillende
diercategorieen voor, maar is nog niet in werking getreden. Naar verwachting zal dit
begin 2008 gebeuren. Door de toepassing van de combiwasser wordt aan de nonnen
uit het Besluit voIdaan.

De IPPC-richtlijn verplicht de lidstaten van de EU om beclrijven te reguleren rniddels
een integrale vergunning gehaseerd op de best beschil,bare technieken (BBT). De
Nederlandse overheid heeft deze richtlijn onder andere in de Wet Milieubeheer en de
Wet i\mmoniak en Veehouderij geimplementeerd Daarnaast heeft zij een beleidslijn
gepresenteerd die als handreiking kan ruenen voor het uitvoeren van de
omgevingstoets IPPC. Met behulp van de beleidslijn kan het bevoegd gezag beslissen
of en in welke mate vanwege de lokale milieuomstandigheden strcngere emissic-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 BBT zijn omschrevcn in zogehcten BREF's. Voar de varkcnshouderij zijn enkelc
systemen, waaronder het IC-V-systeem voor vleesvarkens, genoemd als best
beschikbare techniek. Naast voor huisvestingssystemen worden voor nog enkele
aandachtspunten BBT genoemd. In tabel 4.4 staat een opsorruning van de
aandachtspunten waarvoor BBT zijn vastgesteld, bet doel van de BBT en een
voorbeeld van een BBT op elit gebied.

Aandachtspunt Doe! Voorbee!d BBT
Voeclin.gstechniekcn Beperking uitscheiding nutrienten Fasevoedering
Emissies naar de lucht Bcpcrking ammoniakemissie VacuUmsystecm voor mestafvocr
\"'{later BenerIcing waterverbruik Gebruik hogednIkspuit
Energie Beperking energieverbruik Frequentiegeregelde ventilatorcn

Ivlestopslag Beperken ammoniakemissie Overdekte mestsilo

Tabe14.4 Overzicht van de aandachtspunten waarvoor BBT zijn vastgesteld

De stal wordt van een gecombineerd luchtwassysteem voorzien. Dit systeetu wordt
niet in de BREF genoemd ais BBT. Wcl wordt met het systeem een hogere reductie
van ammoniakemissie bereikt dan met de genoemde BBT in de BREF. Daarnaast
heeft de luchtwasser ais voordeel dat de lucht middels centrale afzuigkanalen naar de
luchtwasser wordt gelcid. I-liermee wordt de toename van het energieverbruik door
toepassing van de luchtwasser beperkt.

Met betreldci.ng tot de aandachtspunten 'voedingstechnieken', 'water' en 'energie'
worden de genoemde voorbeelden op etit beclrijf toegepast. De mestopslag vindt
plaats in cen afgedekt mestbassin en voldoct daarmee ook aan het genoemde
voorbeeld in de BREF.

Op basis van de IPPC-beleidstijn !<an een bevoegd gezag strengere eisen stellen dan
BBT, wanneer zij daar aanleiding toe ziet. De voorliggende aanvraag voldoet reeds aan
rut nieuwe beleid, door in de nieuwe stallen een emissiearm huisvestingssysteem toe te
passen dat verder gaat dan de gestelde norm in het Besluit Huisvesting.
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AIternatievenvergelijking

5.1. Algemeen
Het Besluit M.e.r. 1994 schrijft voor dat een milieutechnische vergelijking moet
worden gemaakt tussen het uitvoeren van het initiatief op de voorgenomen wijze
(voorkeursalternatief), het uitvoeren van het initiatief op de meest milieuvrlendelijke
wijze (mcest tnilieuvriendelijk alternatief) en het niet uitvoeren van het initiatief
(nulalternatief).

Het doe! van deze vergelijking is het in21cht geven in de mate waarin, clan weI de
essentide punten waarop, de positieve en negatieve milieueffecten van de
voorgenomen activiteit en de alternatieven verschillen. De vergelijking vincIt waar
mogelijk plaats op basis van kwantitatieve gegevens.

Nadal: is vastgestcld \Vat de verschillen tussen de alternatieven zijn, wordl:
beargumenteerd waar01n is gekozen voor het voorkeursaltcrnatief. In dezc motivatie
kUl1ncn ook andere aspectcn dan het milieu cen tal spelen, zoals tockomstige
ontwikkelingen, fmanciele argumenten of praktische uitvoerbaarheid.

5.2. Beschrijving alternatieven
Een combiwasser is momenteel de meest geavanceerde techniek om de emissie van
ammoniak, geur en fijn stof te reduceren. Daarnaast voldoet de techniek aan de eiscn
van de IPPC-richtlijn. Dit houdt in dat het toepassen van een combiwasser de meest
milieuvriendelijke techniek is. Door de m.e.r.-commissie is geadviseerd om bij de
ontwild<eling van het Meest lVIilieuvriendelijk Altematief (MMA) aandacht te besteden
aan twee methoden om deze techniek te optimaliseren. Methode 1 betteft het zodanig
plaatsen van emisslepunten dat de geurhinder 20 laag mogelijk is (alternatlef 1).
Methode 2 betreft het combineren van de combiwasser met emissiearme technieken
in de mestput (alternatief 2). Belde methoden zljn verwerkt in een alternatief voor de
voorgenomen activiteit. Daarnaast is tevens een ander type combiwasser als alternatief
meegenomen (alternatief 3).

5.2.1. Nulalternatief (NA)

Als nulalte111atief geldt de huitlige sltuatie inelusief de autonome ontwikkeling. In de
huiclige situatie ligt het betreffende perceel braak en is er geen sprake van
noemenswaarclige milieueffecten. V001' het perceel worden geen veranderingen van
buitenaf voorzien (zoals bestemmingswijzlging oj.d.), zodat het nulalternatief gelijk is
aan de huiclige situatie.

5.2.2. Voorkeursalternatief (YKA)

Het voorkeursalternatief betteft het voornemen zoais clit in hoofdshlk 3 lS

beschreven.
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5.2.3. Alternatief 1: het gunstig plaatsen van emissiepunten

Sinds 1 januari 2007 wordt de geurbelast1ng van objecten in de omgevwg van
veehouderijen berekcnd met behulp van een verspreidingsmode1. In dit model wordt
naast de afstand tot gcurgevoelige objecten oak de invloed van het ventilatiesysteem,
de plaatsing van een emissiepunt en de windrichting en -snelheid op de geurbelasting
meegcnomen.

Het model is ol1Lwikkeld Oln aanvragen vaar cen tnilicuvergunning tc toetsen aan de
\\1et Geurrunder en Veehoudcrij en niet om de geurbelasting van veehoude6jen te
optimaliseren. Dit maakt het lastig om voor de voorgenomen activiteit te bepalen op
welke wijze de genrbelasting zo laag mogelijk is. In het algemeen kan gesteld worden
dat de geurbelasting lager wordt als de afstand tot geurgevoelige objecten groter
wordt, het emissiepunt hoger wordt geplaatst en de uittreesnelheid hoger wordt.
Daarentegen is in sommige situaties (met name wanncer geurgevoelige objecten op
korte afstand van het beclrijf zijn gelegen) de geurbelasting bij natuurlijke ventilatie
Oaag emissiepunt, lage uittreesnelheid) lager dan wanneer andere ventilatiemethoden
worden toegepast.

Omdat de lucht bij de combiwasser van keuze horizontaal uitstroomt en het bioftlter
gewoonlijk op de begane grond staat, worden in het model standaard een laag
emissiepunt en een lage uittreesnelheid ingevoerd. De uiittreesnelheid kan modelmatig
aileen worden bei"nvloed wanneer de lucht verticaal uit de luchtwasser str001Ut. Er is
een constructie achter de combiwasSel" denkbaar, waarmee de lucht naar grotere
hoogte wordt gebracht en verticaal uitstroomt (een 800rt schoorsteen). Bij clit
alternatief wordt bekeken of het plaatsen van een 'schoorsteen' (boogte 6 meter,
uittreesnelheid 4 m/s) een positieve invloed op de geurbelasting heeft.

Het resultaat van het aangepaste geul'verspreiclingmodel is opgenomen in bijlage 6.
Een samenvatting van het effect van bet toepassen van cen scboorsteen is
weergegeven in tabel 5.1. Het blijkt dat door het emissiepunt hoger te plaatsen en de
uitstroomsnelheid te verhogen bij alle woningen winst wordt behaald. De winst
varieert van 0,12 OU tot 0,5 OU. Bij beide altematieven blijft de belasting onder de
geurnorm.

Tabel5.1 Overzicht geur~ en ammoniakemissie alternatiefl

Geurgevoelig obiect Geurbelasting VKA Geurbelasting Alternatief 1
Kanaal b nz. 77 1,05 0,46
Kanaal b n2. 187 0,95 0,42
Veenakkers 5 1,32 1,13
Schuttingslaan 113 1,06 0,94
Schuttingska. oz. 36 1,69 1,19

Kwetsbaar gebied Depositie VI<A Depositie Altcrnatief 1
Bargerveen 0,77 0,78
Nb-wetgebied 0,70 0,70
Kwetsbaar gebied 5,40 5,49
Runde 27,67 28,60

Het aangepaste amrnoniakvel'spreiclingsmodel is opgenomen in bijlage 7 en tabel 5.1.
Hieiuit blijkt dat de depositie op clrie van de vier gcbieden licht toeneemt en op de
vierde locatie gelijkblijft.
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dekberen:
gespeende biggen:

Een nadeel van dit alternatief is de stijging van het energieverbruil.;: die gepaard gaat
met het verhogen van de uitstroomsnelheid. De ventilatoren moetcn namelijk een
groter c1rukverschil overbruggen om de uitstroomsnelheid te verhogcn. Logischenvijze
stijgt hierdoor het energieverbiuik. De mate waarin dat gebeurt, is niet eenvouclig in te
schatten. Indien wordt aangenomen dat de weerstand met 50 Pa toeneemt, dan
hcbben de ventilatoren een luchtopbrengst van 2.300 m3 per uur minder. Hiervoor
zou twee extra ventilatoren lTIOcten worden bijgeplaatst. Het encrgieverbruik van deze
vencilatoren (2,5 kWh/stuk) wordt gerekend ais extra energieverbruik ten opzichte van
het voorkem·saltcrnatief.

5.2.4. Altematief 2: het combineren met emlSS1earme technieken in de

mestput

Een nadeel van het toepassen van cen combiwasser is het hoge verbruik van water,
energie en ZUU1.. Naast het feit dat een haag verbntik slecht voor het milieu is, brengt
het oak hoge jaarkosten met zieh mee. Een mogelijkheid om elit nadeel te beperken, is
het combineren van de combiwasser met emissiearme technieken in de mestput.
Hierdoor wordt de uitstoot van ammoniak al in de mestput beperkt, zodat de
combiwasser minder ammoniak nit de lucht hoeft te ftlteren. Dit beperkt het
zuu1'Verbruik. Omciat dezelfde hoeveelheid lucht moet worden gewassen, zal het
energieverb1uik. niet veranderen. WeI neemt het watel'Verb1uik iets af, omciat er
minder spuiwater geproduceerd wordt. Een ander belangrijk voordeel van elit
alternatief is dat het lclimaat in de stal voor de dieren en de mens verbetert.

Voor de alternaticvenvergelijking wordt uitgegaan van de meest gangbare emlssiearme
technieken in de mestput. Van deze technieken is de praktische uitvoerbaarheid in de
prakcijk bewezen en zij voldoen aan het Besluit Huisvesting. Voor de betreffende
eliercategorieen zijn elit de volgende systemen:
kraamzeugen: D 1.2.13 mestpan onder kraamhok
guste/dragende zeugen: D 1.3.9.2 groepshnisvesting met voerligboxen zonder

strobed met schuine pUtvlanden en betonnen roosters
opfok:zeugen/vleesvarkens: D 3.2.7.1.2 mestkelder met schuine putwanden, metalen

toosters, emit. opp. > 0,18 m2 1naar < 0,27 m2

traditiollele huisvesting
D 1.1.3.2 Inestopvang in water in combinatie met een
mestafvoersysteem, hokopp. > 0,35 m2

De Regeling Ammoniak en Veehoudel1j biedt op het moment van sehrijven geen
mogelijkheden om f:\vee systemen met elkaar te combineren als daar geen apart Rav
nummer voor bestaat. Dat zou betekenen dat elit alte11latief wettelijk gezien op het
gebied van ammoniak geen voordelen biedt. Echter, het is bekend dat de luehtwasser
van voorkeur de ammoniakcmissie met 70% reduceert. Daarom wordt de reductie aan
ammoniak berekend door de ammoniakemissie behorende bij de toegepaste
emissieanue systemen te reducerel1 met 70%.

l-:Iet combineren van een luchf:\vasser 111Ct emissiea11ne technieken in de put biedt in de
Regeling Geurhinder en Veehouc1erij bij geen enkele eliercategorie een voordeel. Bij
sommige categorieen is vaOi' emissiea1me systeluen gecombineerd met een chemische
of bialogische luchtwasser een aparte norm genoemd, maar zelfs na de laatste
wijziging is deze norm niet voor combiwassers vastgesteld. Dit houdt in dat het
c01nbineren van twee emissiearme technieken geen voordelen biedt ten aanzien van
de geuremissie.

Bij toepassing van dit alternatief wordt de ammoniak- en geuremissic zoals
weergegeven in tabel 5.2.
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Tabel5.2 Overzicht ammoniak- en geuremissie

Diercategorie Aantal NH3- Emissie na Totale Geuremissie
dieren Cnl1SS1e reductic ammoniakcmissie

putsystccm combiwasser
(70%)

Kraamzeugen 616 2,9 0,87 535,9 3.449,6
Gu/dt 2.000 2,5 0,75 1.500,0 7.400,0
zeuQ:en
Opfokzcugen 1.108 1,4 0,42 465,4 5.096,8
Gespeendc 9.417 0,16 0,048 452,0 15.067,2
biggcn
Vleesvarkens 2.461 1,4 0,42 1.033,6 11.320,6
Dekbcrcn 8 5,5 1,65 13,2 29,6
Totaal 4.000,1 42.363,8

De toepassing van dit altcrnatief heeft zoals aangegeven gecn invlocd op de
geurbelasting. Het geurversprcidingsmodel is dan ook gelijk aan die van het
voorkeursalternaticf (zie bijlage 8). Bet effect van de gewijzigde arnmoniakcmissie
blijkt uit het ammoniakverspreidingsmodel van dit alternatief (zie bijlage 9). Bet
resultaat van dat model is in tabel 5.3 weergegeven. Bij alle gebicden wordt de
depositie lager.

Tabel5.3 Overzicht geur- en ammoniakemissie alternatief 2

Geurgevoelig object Geurbelasting VKA Geurbelasting Alternatief 2
Kanaal b nz. 77 1,05 1,05
Kanaal b nz. 187 0,95 0,95
Vecllakkers 5 1,32 1,32
Schuttingslaan 113 1,06 1,06
Schuttingska.02.36 1,69 1,69

Kwetsbaar e-ebied Depositie VKA Depositie Alternatief 2
Bargerveen 0,77 0,31
Nb-wetgebied 0,70 0,28
Kwetsbaar gebied 5,40 2,16
Runde 27,67 11,08

Het energieverbmik en de stofemissie blijft bij dit alternatief gelijk aan het
voorkeursalternatief. Bet zuurverbrnik neemt af. In totaal moet 9.333,6 kg NI-P
gebonden worden, wat overeenkomt met een zuurverbmik van ca. 14.000 liter. Bet
waterverbrnik neemt grofweg af met de afname van het spuiwater, namelijk ca. 300
m'. Bet dierwelzijn is bij dit alternatief beter dan hij de andere genocmde alternatieven
omdat de lucht in de stal m.indcr ammoniak bcvat.

5.2.5. Alternatief 3: combiwasser 85% a1=onla1< en 75% geut

Op het moment van schr.ijven van de startnotitie voor de voorgenomen activiteit
waren slechts wee typcn combiwasser bekend. Op basis van de toen bekende
gegevens was het gckozen type combiwasser het meest aantrekkelijk. Inmiddels zijn in
de Rgv en de Rav twce rueuwe luchtwassers opgenomen, welke Vaal' deze activiteit
wellicht een aantreklcelijk alternatief vormen. Bet betreft een combiwasser die 85%

ammoniak reduceert en 75% geur. Ten opzichte van de voorgenomen activiteit
betekent dat een iets grotere ammoniakrcductie en cen iets kleil1cre geurreductie.
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Praktisch gezien zijn er geen wezenlijke verschillen tussen de alternatieven. Ook qua
investeringcn en jaarkosten zijn de alternaticven gelijkwaarclig. Bet voordeel van deze
luchtwasser zit hem met name in de reductic van ammoniak, waardoor de belasting
van te beschermen gebicden in de omgcving afnecmt. Een overzicht van de
vetschillen in geur- en atTIffioniakemissic is in tabe1 5.4 gegcven. Dc resultaten van de
bijbehorende modellen zijn in respectievelijk bijlage 10 en 11 opgenomcn.

Tabe15.4 Overzicht geur- en ammoniakemissie VKA en Alternatief 3

Geurgevoclig object Geurnorm Geurbelasting VKA Geurbelasting
Alternatief 3

Kanaal b nz. 77 8,00 1,05 1,33
Kanaal b nz. 187 2,00 0,95 1,20
Veenakkers 5 8,00 1,32 1,66
Sehuttlingslaan 113 2,00 1,06 1,33
Schutti11gska. oz. 36 8,00 1,69 2,13

Kwetsbaar gebied Depositie VI<A Depositie Alternatief 3
Bargcrveen 0,77 0,38
Nb·wetgebied 0,70 0,35
Kwetsbaar gebied 5,40 2,69
Runde 27,67 13,77

Als gcvolg van de hogerc ammoruakreductie zal het water- en zuurverbruik toencmen
ten opzichte van de vergunde situatie. Het energieverbmik blijft gelijk, evenals de fijn
stofemissie.

5.3. Meest milieuvriendelijk alternatief
De belangrijkste kwancitatieve milieugerelateerde factoren met betreldcing tot de
voorgenomen activiteit zijn: de emissie van ammoniak, geur en stof en het verbroik
van water, energie en grondstoffen. Het grondstoffenverbruik wordt hier beperkt tot
het evcntuele verbruik van zuur ten bchoeve van cen luchtwasser. Gcluid is oak een
belangrijke factor, maar de genoemde alternacieven versehillen op elit gebied ruet
noemenswaardig. Op vetzoek van de m.e.r.-commissie wordt inzicht gegeven in de
prestaties van de alternatieven op het gebied van clierenwelzijn. Omdat een
eliervriendelijk alternatief niet per definitie een milieuvriendelijk alternatief is, wordt elit
aspect niet meegenomen bij de vasts telling van het MMA.

In tabel 5.5 is cen overzicht gegevcn van de milieucffccten en de prestaties op het
gebied van elierenwelzijn per alternatief. Bij het nnlalternatief zijn er geen
milicueffccten, omclat er op rut moment geen diercnverblijven aanwezig zijn. De
laatste kolom van de tabel geeft weer welk alternatief voor het betreffende milieueffect
het meest milieuvriendelijk is.
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Tabel 5.5 Vergelijldng milieucffecten van verschillende altcrnatieven (laagste score is
beste alternatief m.b.t. milicufactor)

--
1:1ilieueffect

Nul Voorkeur
Alternaticf Alternatief Alternatief 3

MlviA
1* 2** ***

Am010niakcmissie
0 9.980,4 9.980,4 4.000,1 4.964,0 2

: (kg NI-I, pc, iaa,)
Geurcmissie

(aantal 0 42.363,8 42.363,8 42.363,8 53.283.8 1****
e:eurccnheden)

Stofemjssie
0 1.038,5 1.038,5 1.038,5 1.038,5 aUe

0<g pe, jaa,'
Energieverbruik

0 450.000 470.000 450.000 450.000
VKA +

IGJ per iaac) 2+3

Watervcrbmik
0 25.000 25.000 24.700 25.600 2

1m')

Zuurverbruik
0 34.696 34.696 14.000,4 42.220,6 2

0itcr)

Dierenwe1zijn n.v.t. 0 a + 0 n.v.t.

* Comblwasscr met daarachter ceo schoorstcen om geurcffilssle te vermmdercn

** Combiwasser in combinatie met emissiearme tcchnicken in mestput

*** Combiwasscr 85% ammoniak- en 75% geurreductic

**** Uit de gcurverspreidingsmodellcn blijkt dat de geurbelasting bij altcrnatief 1 het laagst is

Vit voorgaande hoofdstukken is gebleken dat er niet een milieuaspect meer aandacht
verdient dan de andere, bijvoorbeeld doordat de omgeving hier aanleicling toe geeft.
Te beschermen gebieden liggen op redelijk grote afstand en ook geurgevoelige
objecten liggen op voldoende grote afstand van het bedrijf. In dat bder zijn voor de
afweging van bet lvI!vL-\ aUe aspecten van even groot belang.

Vit tabel 5.5 blijkt dat alternatief 2 voordelen biedt voor de ammoniakemissie, het
watei\TerblUik en het zuul"Verbiuik. Alternatief 1 biedt aileen voorcleel voor de
geuremissie. Alternatief 3 biedt met name voordeei voor de atnIT1oniakemissie. De
alternatieven brengen echter ook nadeien met zich mee ten opzichte van het
voorkeursalternatief. In de volgende paragraaf wordt toegelicht waarom de
ondernetuer wei of niet kiest voor cen bepaaid alternatief.

5.4. Onderbouwing voorkeursalternatief
Naast de milieueffecten spelen bij de ondernemer ook andere argumenten een rol bij
zijn keuze voor het uitvoeringsalternatief. I-lieronde1" wordt per alternatief gemotiveerd
waarom de ondememer er wei of niet vaor kiest

5.4.1. Alternatief 1

Het piaatsen van cen schoorsteen achter cen iuchtwasser is cen goede methode
gebieken om de geurbelasting van cen veehouderij op de omgeving te beperken. In
onderhavige situatie is de noodzaak om de geuremissie tc beperken echtcr relatief
klein, gezien het feit dat met het voorkeursalternatief reeds aan de wettelijke
geurnormcn wordt voidaan.

Naast de verbctering van de gCUillerspreicling heeft het piaatsen van cen schoorsteen
ook een positicve mvioed op de verspreiding van fijn stof. De ventilatielucht wordt
immers op grotere hoogte en met cen hogere snelheid uitgestoten.
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Aan deze constructie zittcn echter ook nadelcn. I-let plaatsen van dc schoorsteen
vcrhoogt cle weerstand van het systeem doordat de lncht lnct grote snelheid door een
kleiner oppervlak moet worden gestuwd. Dit kan worden voorkomen door in de
schoorsteen extra ventilatoren te plaatscn) maar ook daarn~ee neelnt het
enel'gieverbnuk van het bedrijf toe. Daarnaast is het de vraag welke invloecl de
vochtige en wellicht enigszins zurc Incht heeft op de levenscluur van cle ventilatorcn.
Het plaatsen van cle schoorsteen brengt op zichzelf al een investering met zich mee)
maar zal claarnaast dus ook een kostenverhogend effect hebben.

De initiatiefnemer vinclt de extra kosten als gcvolg van de schoorsteen niet opwegen
tegen het bereikte effect. Weliswaar is de geurbelasting op omwonendcn met dit
alternatief lager dan met het voorkeursaltcrnatief, maar in beide gevallen wordt aan de
wettelijke norm voldaan.

5.4.2. Altematief 2

Het treffen van voorzieningen in de mestput am de enllSSle van ammoniak te
beperken, heeft naar verwachcing cen positief effect op de emissie van ammoniak en
geut. De beperking van beide emissies wordt wettelijk echter nog niet erkend) nu er in
de Regeling Ammoniak en Veehouderij en de Regeling Geurhinder en Veehouderij
geen norm is opgenamen vaor de combinatie van beide systemen. Dat betekent clat
elit alternatief de initiatiefnemer geen voordeel hiedt ais het gaat om de
milieuvergunning. Wel zou de initiatiefnemer bij realisatie van elit altematief zelf
voordeel hebben van een beter werkklimaat in de stal. Ook zou het dierenwelzijn in de
stal verbeteren (beter ldimaat).

Het nadeel van elit alternatief is eehter dat de benoeligde investeringen in teehnieken in
de mestput (zoals mestpannen) aanzienlijk zijn. Daarnaast is het opslaan van mest
onder de stal niet of nauwelijks mogelijk Een oplossing daarvoor is een dubbele put
constructie of het plaatsen van diverse wandjes in de put, maar elit zijn relatief dure
oplossingen. Voor dit bcdrijf zal daarom een extra lnestbassin moeten worden
geplaatst. De ondememer ziet geen mogelijkheden om elit altematief te realiseren
zonder hoge kosten te makcn. Daarnaast is de kans op problemen met ontmesting en
aantre1dcing van vliegen door toepassing van deze systemen groter dan bij het
voorkeursalternatief. Ook deze overwegingen spelen een rot bij de afweging.
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5.4.3. Altematief 3

De keuze veor cen andere combiwasser kan leiden tot cen beduiclend lagere
amtlloniakcmissie, zender dat daarmee de investering in een emissicarm systeen1
wezenlijk toeneemt. De stijging van de geuren1issie is in theorie nadelig, maar zal in de
praktijk voor de olllwoncndcn nauwelijks waarncembaar Zij11. Door de toenatne in het
gcbruik van ZULlr zullen de jaarkosten van het systeem hoger uitvallcn dan bij het
veo1'kcursal ternatie f.

De ondei~1emerhecft nn het opstellen van de vergelijking tussen beide C0111biwassers
geen voorkeur voor het Ene of andere systcem, Beide combiwasscrs zijn officieel
erl<:end en kunnen dus als zodanig worden vergund. Beide combiwassers voldoen aan
alle wet- en regelgeving en zijn qua investeringen gelijkwaardig. Op basis van de
analyse van de omgeving bestaat er geen vetschil tussen het be1ang van het aspect geur
en ammoniak. Om die reden houdt de ondetnemet de moge1ijkheid open om alsnog
voor deze combiwasser te kiezen.

5.4.4. Voorkeursalternatief

De ondernemet heeft gekozen voor het plaatsen van een combiwasser achtet de stal.
Dit geeft hem de vrijheid de stal (met name roostervloeren) naar cigen inzicht in te
delen en een groot dee1 van de mestopslag onder de stal te realiseren. Tevens bespaart
hij de kosten die gepaard gaan met het u'cfEen van voorzieningen in de mestput. Door
de ontwikkeling van de luchtwasser ziju de met de wasser gepaard gaande kosten
reeds afgenomen ten opzichte van enkele jaren geleden. I-lierdoor is de luchtwasser als
alternatief aantrekkelijker geworden. Met clit altematief kan de ondememer aan alle
geldende wet- en regelgeving voldoen.
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Leemten

Een belangrijk gemis aan informatie in deze m. e.r. zijn praktijkgegevens over de
prestaties van de combiwasscr. De wctcnschappelijke metingen zijn weliswaar
uitgevoerd, maar er zijn nag geen bedrijfsresultaten nit de praktijk bekend. Om in elit
rapport toch cen vergelijking van alternatieven uit te kunnen voeren, is gebruilc
gemaakt van de tluns beschikbare kennis, namelijk de infonnatie zoals deze door de
verschillende fabrikanten is verstrekt.

Oak ontbreekt specifieke informatie over stoE en geu!. Er is nag weinig bekend over
de emissie van stoE van agrarischc bedrijven in het algemeen. De enige methode VOO!

cen getalsmatige benadering van deze materie is de "Berekeningsmethode voor de
emissie van fijn stof vanuit de landbonw" (Alterra en RIVM). Bij het
stofverspreielingsmodel is dan ook gebruik gemaakt van de berekende waarden uit elit
rapport. In hoeverre de berekende waarden uit dit rapport overeenkomen met de
praktijk is op het moment van schrijven van elit rapport niet bekend. Tevens is van
vele emissiebeperkende maatregelen niet bekend hoe groat hun invloed is op de
emissie van stof. Er zijn schattingen gemaakt, maar in de praktijk zijn hietyan geen
metingen bekend.
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Bijlage 1: Overzicht vergunde en gewenste situatie

Situatie conform geldende vergunning(en)

stal RAV aantal kg NH, NH3 OU

diercategorie no, code huisvestingssysteem dieren p.pl.p.j. totaal OU/dier totaal

Vleesvarkens D3.2.2.1 •Spoelgotensysteem 4320 1,4 6048,00: 17,9 77328,00

TOTAAL 6048,00 77328,00

Gewenste situatic

stal RAV aantal kg NH, NH3 OU

diercategorie no. code hUisvestingssysteem dieren p.pl.p.j. totaal OU/dier totaal

•D 1.1.15.2.2 •Corrbiw asser, opp. >0,35 5420 0,23 1246,60 1,6 ; 8672,00

Vleesvarkens D3.2.15.2 Corrbiw asser, opp.> 0,8 1603 1,05 1683,15 4,6 7373,80

Gesp:biggen D1.1.15.2.2 Corrbiwasser, opp. > 0,35 3997 0,23 919,31 1,6 6395,20

0~Jdr._ zeugen A D1.3.12.2 Corrbiwasser 824 1,26 1038,24 3,7 3048,80

Gu.ldr. z~~~.~~. S Dl.3.12.2 Corrbiwasser 1176 1,26 1481,76 3,7 4351,20

.~!~,~mzeu~_~n~ A Dl.2.17.2 Corrbiwasser 308 2,49 766,92 5,6 1724,80

Kraamzeu9€.n .- S Dl.2.17.2 Corrbiwasser 308 2,49 766,92 5,6 1724,80

Dekberen A D2.4.2 CorrtJiwasser 8 1,65 13,20 3,7 29,60

Opfokzeugen A D3.2.15.2 Corrbiw asser, opp. > 0,8 748 1,05 785,40 4,6 3440,80

Opfo.~eugen S D3.2.15.2 Corrbiw asser,. app_ > 0,8 360 1,05 378,00 4,6 1656,00

VJeesvarkens C D3.2.15.2 ConiJiw asser, opp. > 0,8 858 1,05 900,90 4,6 3946,80

Totaal 9980,40 42363,80

Toelichting:
Op het bedrijf worden in totaal 2.616 zeugen gehouden. Conform de Regeling
Ammoniak en Veehouderij mogen per 10 aanwezige zeugen 36 gespeende biggen
worden aangevraagd. De overige biggen moeten worden gerekend als zijn de
vleesvarkens. Van de in totaal gehouden 11.020 gespcende biggen worden daarom
2.616 " 3,6 = 9.417 stuks als gespeende biggen aangevraagd en 1.603 stuks als
vleesvarken.
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Bijlage 2: Situatieschets bedrijf
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Bijlage 3: Situatieschets omgeving

Bedrijfslocatie
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Bijlage 4: Geurverspreiding gevienste situatie

Naam van de berekening:
Gemaakt op: 21-11-2007
Rekentijd: 0:00:04
Naam van het bedri j f :
roswinkel

Gewenste situatie
12:00:00

Wildt, nw schuttingkanaal wz 30,

Berekende ruwheid: 0,100 m
Meteo station: Eindhoven

Brongegevens,
Volgnr. BronlD X-coord. V-coord, EP Gem.geb. EP EP Uittr. E-Aanvraag

HoagIe hooate Diam. snelh.

1 Stal A 264207 538162 1,5 7,9 12,5 0,40 16916
2 Stal B 264173 538218 1,5 7,9 12,5 0,40 21 501
3 Stal C 264323 538168 1,5 5,6 6,2 0,40 3947

Geur gevoelige locaties·.
Volgnr. GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelastinq
4 Kanaal b nz. 77 264256 537057 8,00 1,05
5 Kanaal b nz. 187 264252 536969 2,00 0,95
6 Veenakkers 5 265245 538166 8,00 1,32
7 Schuttingslaan 113 265416 538 178 2,00 1,06
8 Schuttinqska. oz. 36 263948 539051 8,00 1,69

Toelichting:

De uitlaatopening van een combiwasser is de
biofilterwand, welke 2,5 meter hoog is. De diameter
van deze opening is dus de breedte x de hoogte,
omgerekend naar een diameter.

Omdat de lucht er over de hele gevel uitkomt, is
hier een standaardhoogte van 1,5 meter gehanteerd.

De snelheid is standaard 0,4 mis, omdat de lucht
horizontaal uitstroomt.
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Bijlage 5: Ammoniakverspreiding gewenste situatie

Naam van de berekening: Gewenste situatie 20071121
Gemaakt op: 21-11-2007 14:35:12
Zwaartepunt X: 264,100 Y: 538,100
Cluster naam: Wildt, Nieuwe Schuttingkanaal WZ ong., Roswinl<el
Berekende ruwheid: 0,22 m

Emissie Punten:
Volgnr. BronlD X-coord. V-coord. Hoogte Gem.geb. Diam. Uittr. Emissie

hooate snelheid
1 Stal A 264086 538041 1,5 7,9 12,0 0,40 3850
2 Stal B 264052 538097 1,5 7,9 12,0 0,40 5229
3 Stai C 264202 538047 1,5 5,6 7,0 0,40 901

Gevoelige locaties'.
Volanummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie
1 Bargerveen 265726 525504 0,77
2 Nb-wetgebied 266467 524837 0,70
3 Kwetsbaar gebied 260953 535918 5,40
4 Runde 265457 538133 27,67

Details van Emissie Punt: Stal A (13)
Volanr. Code Tvpe Aantal Emissie Totaal
1 D 1.1.15.2.2 Gesp. biggen 5420 0.23 1246.6
2 D 1.3.12.2 Gu/dr zeugen 824 1.26 1038.24
3 D 1.2.17.2 Kraamzeugen 308 2.49 766.92
4 D 2.4.2 Dekberen 8 1.65 13.2
5 D 3.2.15.2.2 Opfokzeugen 748 1.05 785.4

Details van Emissie Punt: Stal B (14)
Volanr. Code Tvpe Aantal Emissie Totaal
1 D 3.2.15.2 Vleesvarkens 1603 1.05 1683.15
2 D 1.1.15.2.2 Gespeende biggen 3997 0.23 919.31
3 D 1.3.12.2 Guste/dragende zeugen 1176 1.26 1481.76
4 D 1.2.17.2 Kraamzeugen 308 2.49 766.92
5 D 3.2.15.2 Opfokzeugen 360 1.05 378

Details van Emissie Punt:
Code
D 3.2.15.2

T pe
Vleesvarkens

Milieueffectrapportage Agra-Matic pag. 41



5H'100 ;
542595
542090
5·"585
541080
540575
540070
539565
539060
538555 )
538049 .

537544
537039
536534
53602!1

535524
535019
5345'14
534009
533504
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Bijlage 6: Geurver§prddi.ng ahernatief 1.

Naam van de berekening:
Gemaakt op: 21-11-2007
Rekentijd: 0:00:04
Naam van het bedrijf:
roswinkel

Alternatief 1
13:59:43

Wildt, nw schuttingkanaal wz 30,

Berekende ruwheid: 0,100 m
Meteo station: Eindhoven

ElCongegevens,
Volgnr. BronlD X-coord. V-coord. EP Gem.geb. EP Diam. EP Uittr. E-Aanvraag

Hooate hoaate sneHl.

1 Stal A 264207 538162 6,0 7,9 11,0 4,00 16916
2 Stal B 264173 538218 6,0 7,9 14,0 4,00 21 501
3 Stal C 264323 538168 6,0 5,6 1,8 4,00 3947

GeulC gevoelige locaties,
Volgnr. GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting
4 Kanaal b nz. 77 264256 537057 8,00 0,46
5 Kanaal b nz. 187 264252 536969 2,00 0,42
6 Veenal<kers 5 265245 538166 8,00 1,13
7 Schuttingslaan 113 265416 538178 2,00 0,94
8 Schuttinqska. oz. 36 263948 539051 8,00 1,19

Milieueffectrapportage i\gra-Ivlatic pag. 43



539500
Wildt. nw schuttingkanaal wz 30. roswlnl<&1

539000

518500

y ~i38000

537500

537000

2G6800266300265800265300

X
26~8002G~300

536500 -I------+------r------r_----~r_----~-----__<
263800

lvlilieueffectrapportage Agra-Matic pag. 44



Bijlage 7: Ammoniakverspreiding alternatief 1

Naam van de berekening: Alternatief 1
Gemaakt op: 21-11-2007 15:31:25
Zwaartepunt X: 264,100 Y: 538,100
Cluster naam: Wildt, Nieuwe Schuttingkanaal WZ ong., Roswinkel
Berekende ruwheid: 0,22 m

Emissie Punten:
Volgnr. BronlD X-coord. V-coord. Hoogte Gem.geb. Diam. Uittr. Emissie

hooate snelheid
1 Stal A 264086 538041 6,0 7,9 11,0 4,00 3850
2 Stal B 264052 538097 6,0 7,9 14,0 4,00 5229
3 Stal C 264202 538047 6,0 5,6 1,8 4,00 901

Gevoelige locaties:
Voignummer Naam X coordinaat Y coordinaat Deeositie
1 Bargerveen 265726 525504 0,78
2 Nb-wetgebied 266467 524837 0,70
3 Kwetsbaar gebied 260953 535918 5,49
4 Runde 265457 538133 28,60

Details van Emissie Punt- Stal A (13)-
Volanr. Code Tvee Aantal Emissie Totaal
1 D 1.1.15.2.2 Gesp. biggen 5420 0.23 1246.6
2 D 1.3.12.2 Guldr zeugen 824 1.26 1038.24
3 D 1.2.17.2 Kraamzeugen 308 2.49 766.92
4 D 2.4.2 Dekberen 8 1.65 13.2
5 D 3.2.15.2.2 Opfokzeugen 748 1.05 785.4

Details van Emissie Punt- Stal B (14 )- -
Volanr. Code Tvee Aantal Emissie Totaal
1 D 3.2.15.2 Vleesvarkens 1603 1.05 1683.15
2 D 1.1.15.2.2 Gespeende biggen 3997 0.23 919.31
3 D 1.3.12.2 Guste/dragende zeugen 1176 1.26 1481.76
4 D 1.2.17.2 Kraamzeugen 308 2.49 766.92
5 D 3.2.15.2 Opfokzeugen 360 1.05 378

Details van Emissie Punt:
Vol Code T e
1 D 3.2.15.2 Vleesvarkens
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Naam van de berekening:
Gemaakt op: 21-11-2007
Rekentijd: 0:00:04
Naam van het bedrij f :
roswinkel

Alternatief 2
12:00:00

Wildt, nw schuttingkanaal wz 30,

Berekende ruwheid: 0,100 ill

Meteo station: Eindhoven

Brongegevens'.
Volgnr. BronlD X-coord. V-coord. EP Gem.geb. EP EP Uittr. E-Aanvraag

HoagIe 11000te Diam. snelh.

1 Sial A 264207 538162 1,5 7,9 12,0 0,40 16916
2 Sial B 264173 538218 1,5 7,9 12,0 0,40 21 501
3 Stal C 264323 538168 1,5 5,6 7,0 0,40 3947

Geur gevoelige locaties'.
Volf]nr. GGLID Xcoordinaal Ycoordinaat Geurnorm Geurbelastina
4 Kanaal b nz. 77 264256 537057 8,00 1,05
5 Kanaal b nz. 187 264252 536969 2,00 0,95
6 Veenakkers 5 265245 538166 8,00 1,32
7 Schuttingslaan 113 265416 538178 2,00 1,06
8 Schuttlngska. oz. 36 263948 539051 8,00 1,69

lvlilieneffee trappOl"tage Agra-Ivl:atic pag. 47



539500
Wildt, nw schuttingkanaal W2 30. roswinkel

539000

538500

y 538000

537500

537000

266800266300265800265300

X
26.18002G.1300

'365" +-----.......------+------+--------+ --+ ----;
263800

Milieueffectrapportage Agra-Matic pag.48



Bijlage 9: Ammoniakverspreiding alternatief 2

Naam van de berekening: Alternatief 2
Gemaakt ope 21-11-2007 17:12:27
Zwaartepunt X: 264,100 Y: 538,100
Cluster naam: Wildt, Nieuwe Schuttingkanaal WZ ong., Roswinkel
Berekende ruwheid: 0,22 m

Emissie Punten:
Voignr. BronlD X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. Diam. Uittr. Emissie

hoogte snelheid
1 Stal A 264086 538041 1,5 7,9 12,0 0,40 1473
2 Stal B 264052 538097 1,5 7,9 12,0 0,40 2166
3 SIal C 264202 538047 1,5 5,6 7,0 0,40 360

Gevoelige locaties:
Voignummer Naam X coordinaal Y coordinaat Deposllie
1 Bargerveen 265726 525504 0,31
2 Nb-wetgebied 266467 524837 0,28
3 Kwetsbaar gebied 260953 535918 2,16
4 Runde 265457 538133 11,08

Details van Emissie Punt: Stal A (13)
Volanr. Code Tvoe Aantal Emissie Totaal
1 D 1.1.15.2.2 Gesp. biggen 5420 0.048 260.16
2 D 1.3.12.2 Gu/dr zeugen 824 0.75 618
3 D 1.2.17.2 Kraamzeugen 308 0.87 267.96
4 D 2.4.2 Dekberen 8 1.65 13.2
5 D 3.2.15.2.2 OpfokzeuQen 748 0.42 314.16

Details van Emissie Punt: Stal B (14)
Volanr. Code Type Aantal Emissie Totaal
1 D 3.2.15.2 Vleesvarkens 1603 0.42 673.26
2 D 1.1.15.2.2 Gespeende biggen 3997 0.048 191.856
3 D 1.3.12.2 Guste/dragende zeugen 1176 0.75 882
4 D 1.2.17.2 Kraamzeugen 308 0.87 267.96
5 D 3.2.15.2 OpfokzeuQen 360 0.42 151.2

Details van Emissie Punt:
Code T e
D 3.2.15.2 Vleesvarkens
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Wildt, nw schuttingkanaa1 wz 30,

Naam van de berekening:
Gemaakt op: 21-11-2007
Rekentijd: 0:00:03
Naam van het bedrij f:
roswinke1

A1ternatief 3
15:55:09

Berekende ruwheid: 0,100 m
Meteo station: Eindhoven

Brongegevens,
Volgnr. BronlD X-coord. V-coord. EP Gem.geb. EP Dlam, EP Uittr. E-

Hooqte hoaqle snelh. Aanvraag

1 Stal A 264207 538162 1,5 7,9 12,0 0,40 21245
2 Stal B 264173 538218 1,5 7,9 12,0 0,40 27063
3 Stal C 264323 538168 1,5 5,6 7,0 0,40 4976

Geur gevoelige locaties,
Volqnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelastinq
4 Kanaal b nz. 77 264256 537057 8,00 1,33
5 Kanaal b nz. 187 264252 536969 2,00 1,20
6 Veenakkers 5 265245 538166 8,00 1,66
7 Schuttingslaan 113 265416 538 178 2,00 1,33
8 Schuttinqska. oz. 36 263948 539051 8,00 2,13
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Bijlage 11: Ammoniakverspreiding alternatief 3

Naam van de berekening: Altematie! 3
Gemaakt op: 21-11-2007 16:30:45
Zwaartepunt X: 264,100 Y: 538,100
Cluster naam: Wildt, Nieuwe Schuttingkanaal WZ ong., Roswinkel
Berekende ruwheid: 0,22 m

Emissie Punten ,
Volgnr. BronlD X-coord. V-coord. Hoogte Gem.geb. Diam. Uittr. Emissie

hooate snelheid
1 Stal A 264086 538041 1,5 7,9 12,0 0,40 1903
2 Stal B 264052 538097 1,5 7,9 12,0 0,40 2606
3 Stal C 264202 538047 1,5 5,6 7,0 0,40 455

Gevoelige locaties,
Voignummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie
1 Bargerveen 265726 525504 0,38
2 Nb-wetgebied 266467 524837 0,35
3 Kwetsbaar gebied 260953 535918 2,69
4 Runde 265457 538133 13,77

Details van Emissie Punt· Stal A (13).
Volanr. Code Tvoe Aantal Emissie Totaal
1 D 1.1.15.2.2 Gesp. biggen 5420 0.11 596.2
2 D 1.3.12.2 Gu/dr zeugen 824 0.63 519.12
3 D 1.2.17.2 Kraamzeugen 308 1.25 385
4 D 2.4.2 Dekberen 8 0.83 6.64
5 D 3.2.15.2.2 Opfokzeugen 748 0.53 396.44

Details van Emissie Punt· Stal B (14).
Volgnr. Code Tvoe Aantal Emissie Totaal
1 D 3.2.15.2 Vleesvarkens 1603 0.53 849.59
2 D 1.1.15.2.2 Gespeende biggen 3997 0.11 439.67
3 D 1.3.12.2 Guste/dragende zeugen 1176 0.63 740.88
4 D 1.2.17.2 Kraamzeugen 308 1.25 385
5 D 3.2.15.2 Opfokzeugen 360 0.53 190.8

Details van Emissie Punt,
Vol Code T e
1 D 3.2.15.2 Vleesvarkens
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