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Samenvatting 

Deze samenvatting is als een op zichzelf staand document te lezen en te begrijpen, maar bevat niet aile 
details en nuances van het volledige MER. 

Initiatiefnemer De Knorhof BV is voornemens om de varkenshouderij op de locatie Burensewal 3 in 
Kapel-Avezaath te veranderen. De voorgenomen verandering bestaat uit het vergroten van het aantal te 
houden fokvarkens, gespeende biggen en vleesvarkens. Om deze dieren te kunnen houden wordt de, in 
de vigerende vergunning opgenomen, inpandige voeropslag- en mestopslagruimte gebruikt voor het 
huisvesten van varkens. Na deze verandering heeft het bedrijf een capaciteit van 5 dekberen, 431 
kraamzeugen, 1.591 guste- en dragende zeugen, 7.600 biggen en 9.520 vleesvarkensplaatsen. De 
voeropslag wordt in de nieuwe situatie gesitueerd aan de achterzijde van het bedrijf in de aanwezige 
opslagloods. Verder wordt in de toekomst de mest buiten de stal opgeslagen in nog te realiseren 
mestsilo's. Deze mestsilo's worden voorzien van een afdekking. Tot slot wordt de hele stal en de 
bijproductenopslag met voerkeuken aangesloten op luchtwassers. 

Afwijking ten opzichte van de startnotitie en consequenties richtlijnen m.e.r. 
Initiatiefnemer heeft besloten de kookinstallatie niet meer te gebruiken en uit de inrichting te verwijderen. 
De WKK-installatie is zelfs al uit de inrichting verwijderd. Bij de uitwerking van de milieueffecten in het 
MER zullen de kookinstallatie en de WKK-installatie niet betrokken worden. Eveneens in tegenstelling tot 
de vastgestelde richtlijnen zal bij de voorgenomen activiteit geen sprake zijn van propaanopslag. 
Toetsing aan het Besluit externe veiligheid inrichtingen en bijbehorende regeling vindt daarom niet plaats. 

Benodigde vergunningen 
Voor de voorgenomen activiteiten zijn nodig: 
een milieuvergunning (Wm-vergunning), een natuurbeschermingswetvergunning (Nb-vergunning), een 
vergunning Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo-vergunning), een keurontheffing en een 
bouwvergunning. 

Beleid en regelgeving 
De voorgenomen activiteit leidt tot een overschrijding van de drempelwaarde van 900 fokzeugen (Besluit 
milieueffectrapportage, onderdeel C, categorie 14.1). Dit betekent dat voorafgaand aan de aanvraag om 
een milieuvergunning ingevolge de Wet milieubeheer een milieueffectrapport moet worden opgesteld. De 
voorgenomen activiteiten moeten getoetst worden aan een breed scala aan wet- en regelgeving en 
beleid. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen internationaal, nationaal, provinciaal, waterschap 
en gemeentelijk beleid en regelgeving. Een aantal relevante beleidskaders en wet- en regelgeving zijn: 

• Internationaal: IPPC-richtlijn, Vogel- en Habitatrichtlijn, Richtlijn luchtkwaliteit 
• Nationaal: Wet milieubeheer, Natuurbeschermingswet, Wet ammoniak en Veehouderij, Regeling 

ammoniak en veehouderij, Besluit ammoniakemissie Huisvesting veehouderij, Wet geurhinder en 
veehouderij, Regeling geurhinder en veehouderij, Ner, Wet luchtkwaliteit, Wet geluidhinder, Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren, Landelijk afvalbeheerplan en het Varkensbesluit 

• Provinciaal: Reconstructieplan, streekplan, Ontwerp beleidsregels geur 2008 (Gelders 
geurbeleid), Handreiking beschrijving A&V-beleid en AO/IC 

• Waterschap: Integraal waterbeheersplan Gelders Rivierengebied, Beleidsregels keur 
waterkeringen en wateren 

• Gemeentelijk: Bestemmingsplan 
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Referentiesituatie 
Referentiesituatie 1 is de vergunde situatie en referentiesituatie 2 is de feitelijke situatie. De vergunde 
situatie (referentiesituatie 1) vormt het bestaand recht bij de beoordeling van de vergunbaarheid van de 
voorgenomen activiteit of alternatieven. Bij besluit van 30 juli 1996 is een nieuwe, de gehele inrichting 
omvattende milieuvergunning verleend. Tegen dit besluit is bezwaar en beroep aangetekend. Door de 
Voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is bij uitspraak van 6 februari 1997 
bepaald dat de rechtsgevolgen van de beschikking in stand blijven. 

De verleende vergunning heeft betrekking op het houden van: 

• 11 dekberen in traditionele huisvesting 
• 382 kraamzeugen (inc!. biggen) op spoelgotensysteem met dunne mest (GL BB 93.11.012 V2) 
• 1.250 guste- en dragende zeugen op spoelgotensysteem met dunne mest (GL BB 95.10.030) 
• 5.096 gespeende biggen op spoelgoten met dunne mest (GL BB 94.06.021 V2) 
• 6.752 vleesvarkens met mestopvang in en spoelen NH3-arme vloeistof (BL BB 93.06.010 Vi) 

Na bestuursrechtelijke maatregelen is het feitelijke aantal dieren in overeenstemming gebracht met het 
vergunde aantal dieren. In de feitelijk situatie wijken de stalsystemen bij de biggen en vleesvarkens af van 
de vergunde situatie. Feitelijk zijn de volgende dieraantallen aanwezig: 

• 5 dekberen in traditionele huisvesting 
• 412 kraamzeugen (inc!. biggen) op spoelgotensysteem met dunne mest (GL BB 93.11.012 V2) 
• 1.220 guste- en dragende zeugen op spoelgotensysteem met dunne mest (GL BB 95.10.030) 
• 5.096 biggen in traditionele huisvesting 
• 6.752 vleesvarkens op spoelgotensysteem met roosters (BB 98.10.065) 

De totale vergunde ammoniakemissie bedraagt: 14.969,06 kg NH3/jaar 
De totale feitelijke ammoniakemissie bedraagt: 16.361,5 kg NH3/jaar 
De totale vergunde geuremissie bedraagt: 229.283,3 QUE/sec 
De totale feitelijke ammoniakemissie bedraagt: 229.447,1 QUE/sec 

Zeer kwetsbare natuurgebieden 
Zowel ten noorden van de initiatieflocatie als ten zuiden van de initiatieflocatie liggen vogel- en 
habitatrichtlijngebieden, welke tevens zijn aangewezen als Natura-2000 gebieden: 

• Natura-2000 gebied "Uiterwaarden Waal" ca. 5.500 meter 
• Habitatrichtlijngebied "Rijswaard en Kil van Hurwenen" ca. 7.700 meter 
• Vogelrichtlijngebied "Waal" ca. 5.500 meter 
• Natura-2000 gebied "Uiterwaarden Neder-Rijn" ca. 7.200 meter 
• Habitatrichtlijngebied "Amerongse Bovenpolder" ca. 11.600 meter 
• Vogelrichtlijngebied "Neder-Rijn" ca. 7.200 meter 
• Natuurbeschermingswetgebied "Hurwenense Uiterwaarden" ca. 9.500 meter 

De initiatieflocatie is niet gelegen binnen een Wav-gebied of een zone van 250 meter daaromheen (Wav
zone). Het dichtstbijzijnde Wav-gebied is het kwetsbare gebied 'Kleiputten Buren' en is gelegen op circa 
2.250 meter. Verderop is nog het Wav-gebied 'Regulieren' gelegen op circa 5.980 meter. De Wav-kaart 
met de aanwijzing van de zeer kwetsbare gebieden wordt herzien naar aanleiding van de wijziging van de 
Wav. De aanwijzing van de Wav-gebieden in de omgeving van de initiatieflocatie blijft na de herziening 
echter ongewijzigd. 
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Ammoniak 
Voor aile nabijgelegen zeer kwetsbare natuurgebieden geldt dat de achtergronddepositie de meest 
kritische depositiewaarden van de betreffende gebieden overschrijdt. Van directe gewasschade is geen 
sprake, aangezien binnen een afstand van 25 en 50 meter geen gevoelige gewasgroepen zijn gelegen 
waar directe ammoniakschade zou kunnen optreden. 

Geur 

De initiatieflocatie ligt in het buitengebied tussen verschillende dorpen van de Gemeente Buren en 
Geldermalsen. Het betreft een niet-reconstructiegebied. 

• Dichtstbijzijnde bebouwde kom (Erichem): circa 720 meter 
• Dichtstbijzijnde burgerwoning: circa 240 meter afstand 

In de omgeving zitten vooral fruittelers, akkerbouwers, tuinders, rundveehouderijen en weinig intensieve 
veehouderijen. Zowel in de vergunde als de feitelijke situatie is ter hoogte van Erichem sprake van een 
overbelaste situatie als gevolg van individuele en cumulatieve geurhinder van de initiatieflocatie. De 
feitelijke geurbelasting op de geurgevoelige objecten is hoger dan de vergunde geurbelasting. 

In de vergunde en de feitelijke situatie is de stal veruit de belangrijkste geurbron (bijdrage 97,5%). Andere 
geurbronnen zijn de mestopslag en de opslag bijproducten met voerkeuken. Uit geuronderzoeken blijkt 
dat de geuremissie tijdens het spoelen van de mestgoten, op enkele vaste momenten op de dag, veel 
hoger is dan in rust of tijdens voederen. Spoelen op vaste momenten leidt tot twee geurpieken per dag die 
tot geurhinder in de omgeving kunnen leiden. 

Uit toetsing aan het Gelders geurbeleid blijkt dat in de vergunde situatie voor de dichtstbijgelegen 
aaneengesloten woonbebouwing aan de bovenwaarde voor Wonen/Buitengebied (A) wordt voldaan. V~~r 
de dichtstbijzijnde bedrijfswoning wordt voldaan aan de bovenwaarde voor Werken (B). De geurbelasting 
op de dichtstbijgelegen verspreid liggende woning overschrijdt in de vergunde situatie de bovenwaarde 
voor Wonen/Buitengebied (A). 

Luchtkwaliteit 

De PM 10 emissie bedraagt in de vergunde situatie 329,47 gr/uur en in de feitelijke situatie 330,28 gr/uur. 
Geurts BV heeft een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat in de vergunde situatie wordt 
voldaan aan de wettelijke normen voor PM10 en NOx, echter op twee punten op de inrichtingsgrens wordt 
in de vergunde situatie het maximaal aantal overschrijdingen voor daggemiddelde PM10 overschreden. 

Geluid 
Conform de vigerende vergunning mag het langtijdgemiddeld geluidsniveau ter plaatse van woningen van 
derden en andere geluidgevoelige bestemming en - voor zover binnen een afstand van 50 meter van de 
inrichting geen woningen van derden of geluidgevoelige bestemmingen aanwezig zijn - op enig punt 50 
meter van de inrichting niet meer bedragen dan: 

• 40 dB(A) tussen 6.00-19.00 uur 
• 35 dB(A) tussen 19.00-22.00 uur 
• 30 dB(A) tussen 22.00-6.00 uur 

Het maxima Ie geluidniveau mag het toelaatbare geluidsniveau met niet meer dan 15 dB(A) overschrijden. 
De 'Kil van Hurwenen' is aangewezen als stiltegebied en ligt op circa 3.200 meter. 
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Landschap 

Het buitengebied van de gemeente Buren wordt gekenmerkt door een landelijk karakter, rust en ruimte. 
De initiatieflocatie is gelegen in een komgebied. Komgebied wordt gekenmerkt door openheid met gebruik 
als grasland en verspreid liggende agrarische bebouwing. 

Flora en fauna 

Onderzoeksbureau Econsultancy BV heeft in opdracht van initiatiefnemer een Flora- en fauna quickscan 
uitgevoerd. Op de initiatieflocatie zijn geen beschermde soorten aangetroffen of te verwachten, behalve 
de beschermde plantensoort zwanebloem (hiervoor geldt een vrijstelling). Het voorkomen van de kleine 
modderkruiper kan niet uitgesloten worden, aangezien tijdens het veldonderzoek de sloot bevroren was. 

Aardkundige waarden en cultureel erfgoed 
Voor de initiatieflocatie geldt aan de noordzijde van de locatie (ten hoogte van het woonhuis) een hoge en 
voor het overige gedeelte van de locatie een middelhoge archeologische verwachtingswaarde 

Bodem 

Initiatiefnemer zal voor aanvang van de bouwwerkzaamheden een nul-situatie onderzoek laten uitvoeren. 
De referentiesituatie betreft de volgende bodembedreigende activiteiten: wasplaats, mestopslag, 
bestrijdings- en reinigingsmiddelen, dieselolie, minerale olie, vochtige voeders, EPI brij en Thermamyl en 
kadavers. De propaantank en zwavelzuuropslag zijn wei vergund, maar niet feitelijk aanwezig. 

Water 

De initiatieflocatie is niet gelegen in een waterbergingsgebied of zoekgebied waterberging. Rondom de 
inrichting zijn verschillende waterlopen gelegen. V~~r het lozen van hemelwater afkomstig van daken en 
erfverharding op oppervlaktewater is een Wvo-vergunning vereist. Het geschatte waterverbruik bedraagt 
in totaal circa 22.770 m3/jaar. Het hemelwater en afvalwater wordt gescheiden afgevoerd. Het 
bedrijfsafvalwater bedraagt circa 4.890,4 m3/jaar en wordt geloosd op de mestkelders. Het hemelwater 
wordt opgevangen in een infiltratiesloot en vertraagd afgevoerd via de B-watergang. Het spoelwater van 
de ontijzeringsinstallatie wordt geloosd op de vuilwater-drukriolering. 

Energie 

Uit onderzoek is gebleken dat het bouwen in twee etages een van de zuinigste bouwmethoden is. Het 
hele gebouw is ge"lsoleerd, de stal is voorzien van een centraal afzuigsysteem, de ventilatoren zijn 
voorzien van een frequentieregeling en in aile afdelingen zijn meetsmoorunits aangebracht. Het 
elektraverbruik bedraagt circa 738.230 kWh/jaar. Het dieselverbruik bedraagt circa 100 liter per jaar. Het 
gasverbruik bedraagt circa 134.496 m3/jaar. 

Afval 

In de bestaande situatie worden kadavers, meststoffen, bedrijfsafvalstoffen en TL-buizen afgevoerd. Het 
afval wordt gescheiden opgeslagen en afgevoerd via erkende inzamelaars. 

Externe veiligheid 

In de vergunde situatie is sprake van opslag van propaan. Feitelijk is geen propaanopslag aanwezig. Op 
de locatie is geen sprake van risico voor mens en milieu. In de omgeving van de initiatieflocatie zijn 
enkele risicolocaties gelegen. 
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E-PRTR Rapportageverptichting 
De inrichting valt onder de E-PRTR verordening (EG) Nr. 166/2005. Initiatiefnemer moet daarom als 
exploitant van de inrichting jaarlijks de hoeveelheid verontreinigende stoffen die worden uitgestoten 
rapporteren aan het bevoegd gezag, zoals omschreven in verordening (EG) Nr. 166/2005. 

Bepating referentiesituatie 
De vergunde situatie (referentie 1) heeft een lagere ammoniakemissie en -depositie, een lagere 
geuremissie en -belasting en een lagere emissie van fijn stof dan de feitelijke situatie (referentie 2). Voor 
het inzichtelijk maken van de milieugevolgen en de beoordeling van de vergunbaarheid van de 
voorgenomen activiteit en de alternatieven zal daarom aileen (als worstcase benadering) de vergunde 
situatie als referentie gebruikt worden. 

Voorgenomen activiteit en alternatieven 
De belangrijkste veranderingen ten aanzien van de vergunde situatie zijn: 
• In stal 3B (bovenste etage) komen de mestbezinkbunkers en de aangrenzende openruimtes te 

vervallen. De voerkeuken en de mestopslag in stal 3B worden verplaatst. De gehele stal 3B wordt 
uitgevoerd voor het houden van biggen, kraamzeugen en guste- en dragende zeugen en beren. 

• In stal 3A (begane grond) komen de mestbezinkers, de opslag van mest en de aangrenzende open 
ruimte en berging te vervallen. De voerkeuken in stal 3A wordt verplaatst. De gehele stal 3A wordt 
(behoudens de voerkeuken) uitgevoerd voor het houden van vleesvarkens. 

• De bestaande bedrijfsgebouwen zijn en worden voorzien van centrale afzuigkanalen. Deze centrale 
afzuigkanalen worden allemaal aangesloten op luchtwassers, zie uitwerking in tabel B. 

• Twee mestsilo's met dak worden geplaatst. 
• De spoelgoten zullen gelijkmatig gespoeld gaan worden. 
• Op het bedrijf zullen droge- en natte bijproducten worden aangevoerd. De opslag van bijproducten en 

de voerkeuken worden ook aangesloten op de luchtwassers. 
• Het aantal te houden dieren wordt uitgebreid met 49 kraamzeugen, 341 guste- en dragende zeugen, 

2504 gespeende biggen en 2.768 vleesvarkens. 

T biB L ht a e uc It wassers voorgenomen ac IVI el en a erna leven 

Emissiearm huisvestingssysteem 

Voorgenomen Gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakreductie en 70% 
activiteit geurreductie (BWL 2006.14, Uniqfill Air) 

Alternatief 1 Gecombineerd luchtwassysteem 70% ammoniakreductie en 80% 
geurreductie (BWL 2006.15, Big Dutchman) 

Alternatief 2 Biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie en 45% 
geurreductie(BWL 2007.03, Uniqfill Air) 

Alternatief 3 Biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie en 45% 
geurreductie (BWL 2007.03, Uniqfill Air) in combinatie met 
bouwkundige emissiearme stalsystemen (BWL 2004.04 lev en 
BWL 2006.06 Sontag) 

Meest Het MMA is een samenvoeging van die onderdelen (vanuit de 
milieuvriendelijke voorgenomen activiteit en/of de alternatieven) die de beste 
alternatief (MMA) mogelijkheden voor de bescherming van het milieu representeren. 
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Ventilatie 
Aile stallen binnen de inrichting worden voorzien van een centraal afzuigkanaal welke worden 

aangesloten op een luchtwasser. Afzuigkanalen worden bouwkundig gescheiden, ofwel per afzuigkanaal 

is een luchtwasser aangesloten. De minimaal te installeren ventilatiecapaciteit bedraagt 1.299.250 m3/uur. 

Luchtwassers voorgenomen activiteit 
De ammoniak- en geurreductie wordt gerealiseerd door het toepassen van een gecombineerd 

luchtwassysteem met 85% ammoniakreductie en 70% geurreductie (BWL 2006.14, Uniqfill Air BV). Op de 

stal worden in totaal 94 luchtwasunits geplaatst met 15.000 m3 capaciteit per wasunit. De luchtwassers 

hebben een gezamenlijke minimale capaciteit van 1.410.000 m3/uur. De (verticale) uitstroomopening van 
de emissiepunten wordt 75% gesmoord om een vergunbaar alternatief op te leveren. Zowel een verticale 
als horizontale uitstroomopening wordt in het MER beschreven. 

Luchtwassers alternatief 1 

De ammoniak- en geurreductie wordt gerealiseerd door het toepassen van een gecombineerd 

luchtwassysteem met 70% ammoniakreductie en 80% geurreductie (BWL 2006.15, Big Dutchman). Op de 

stal worden in totaal 70 luchtwasunits geplaatst met 19.600 m3 capaciteit per wasunit. De luchtwassers 

hebben een gezamenlijke minimale capaciteit van 1.372.000 m3/uur. De (verticale) uitstroomopening van 
de emissiepunten wordt 85% gesmoord om een vergunbaar alternatief op te leveren. Zowel een verticale 
als horizontale uitstroomopening wordt in het MER beschreven. 

Luchtwassers alternatief 2 
De ammoniak- en geurreductie wordt gerealiseerd door het toepassen van een biologisch 

luchtwassysteem met 70% ammoniakreductie en 45% geurreductie (BWL 2007.03, Uniqfill Air BV). Op de 

stal worden in totaal 133 luchtwasunits geplaatst met 10.000 m3 capaciteit per wasunit. De luchtwassers 

hebben een gezamenlijke minimale capaciteit van 1.330.000 m3/uur. De (verticale) uitstroomopening van 
de emissiepunten wordt 75% gesmoord om tot een gelijkwaardige vergelijking te komen met de 
voorgenomen activiteit. 

Luchtwassers alternatief 3 
De ammoniak- en geurreductie wordt gerealiseerd door het toepassen van een biologisch 
luchtwassysteem met 70% ammoniakreductie en 45% geurreductie (BWL 2007.03, Uniqfill Air BV) in 

combinatie met bouwkundige emissiearme stalsystemen (BWL 2004.04 ICV en BWL 2006.06 Sontag). 

Op de stal worden in totaal 133 luchtwasunits geplaatst met 10.000 m3 capaciteit per wasunit. De 

luchtwassers hebben een gezamenlijke minimale capaciteit van 1.330.000 m3/uur. De (verticale) 

uitstroomopening van de emissiepunten wordt 75% gesmoord om tot een gelijkwaardige vergelijking te 
komen met de voorgenomen activiteit. 

Luchtwassers en Best Beschikbare Technieken 

Op grond van het aantal dierplaatsen wordt de drempelwaarde van 2.000 vleesvarkenplaatsen 

overschreden en is de IPPC-richtlijn van toepassing. Het luchtwassysteem op zich is niet benoemd als 

best beschikbare techniek (BBT) in het BREF. De Raad van State heeft onderschreven dat een 
luchtwassysteem kan worden beschouwd als best beschikbare techniek. 
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Huisvestingssystemen 

Aile stalsystemen in de stallen 3A en 3B voldoen bij zowel de voorgenomen activiteit als de alternatieven 
aan de maximale emissiewaarden. Ook wordt voldaan aan de Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing 
ammoniak en veehouderij. De voorgenomen activiteit en de alternatieven voldoen wat betreft 
huisvestingssystemen aan BBT. 

Dierwelzijn en diergezondheid 

De voorgenomen activiteiten voldoen tot 2013 aan de vereisten in het Varkensbesluit. Aan de 
aangescherpte welzijnseisen die gelden vanaf 2013 wordt nog niet voldaan. Op het bedrijf wordt 
geproduceerd met de hoge gezondheidsstatus Specific Pathogen Free (SPF). 

Veevoeders 

Omdat binnen de inrichting meer dan 15.000 ton per jaar aan bijproducten wordt verwerkt is de provincie 
Gelderland het bevoegde gezag voor onderhavige inrichting. De totale opslagcapaciteit voor veevoeders 
bedraagt 2.230,8 m3

. De aangewende veevoeders zijn in hoofdzaak op te delen in: 
• Vochtige bijproducten; opgeslagen in bunkers met een capaciteit van 1400 m3

. 

• Droge producten; opgeslagen in afgesloten polyester silo's met een capaciteit van 764 m3
. 

e Droge producten; opgeslagen open trevira silo's met een capaciteit van 49,6 m3
. 

e Droge toevoegmiddelen in zakken; opgeslagen in op pallets met een capaciteit van 1,2 m3
. 

e Vochtige toevoegmiddelen in vaten of IBC's. 
• Volledig mengvoer; opgeslagen in afgesloten polyester silo's met een capaciteit van 16 m3

. 

Omdat afvalstoffen van derden worden be- en/of verwerkt zijn op basis van het Landelijk afvalbeheersplan 
en het rapport 'De Verwerking verantwoord' de volgende punten van belang. 
1. Doelmatigheid van de be- en verwerking. 
2. Administratie&verwerking (A&V-beleid) en Administratieve Organisatie/lnterne Controle (AO/IC). 

3. Mengen van afvalstoffen. 
4. Financiele zekerheidsstelling. 
De bijproducten worden uitsluitend ingekocht en geleverd door GMP (Good Manufacturing I Managing 
Practice) gecertificeerde leveranciers. Bij GMP wordt gelet op 4 aspecten van het product: nutritionele 
kwaliteit, technische kwaliteit, veiligheid en emotionele kwaliteit. 

De toegepaste voerstrategie kan worden aangemerkt als best beschikbare techniek. 

Bodem 

Op grond van de NRB kunnen bij onderhavige inrichting de volgende activiteiten als bodembedreigend 
worden aangemerkt: opslag van zwavelzuur, reinigingsmiddelen, diergeneesmiddelen, drijfmest, 
dieselolie, bijproducten, EPI brij en Thermamyl, minerale olie en kadavers. Gebruik van de wasplaats en 
transport van zuur en spuiwater door bovengrondse leidingen 
De NRB-aanpak is samen te vatten als 'vloeistofdichte vloeren met een minimum aan 
gedragsvoorschriften' of 'kerende vloeren en/of lekbakken met een zwaar accent op de daarop 
toegesneden gedragsvoorschriften'. Met een doelmatige combinatie van maatregelen en voorzieningen 
wordt een verwaarloosbaar bodemrisico gerealiseerd. 

Arval 

Bij toepassing van de voorgenomen activiteiten worden kadavers, meststoffen, bedrijfsafvalstoffen en TL
buizen afgevoerd. Het afval wordt gescheiden opgeslagen en afgevoerd via erkende inzamelaars. 
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Ca/amiteiten 

Binnen de inrichting zullen aile nodige veiligheidsvoorzieningen worden getroffen om een calamiteit en de 
als gevolg van de calamiteit optredende bijzondere milieubelasting te voorkomen dan wei te beperkten. 
Mogelijke calamiteiten zijn stroomstoringen, brand, dierziekten, lekkages of explosies. 

Externe veiligheid 

Er is bij het voorgenomen plan geen sprake van de bouw van een (beperkt) kwetsbaar object noch is er 
sprake van het oprichten van een object binnen een plaatsgebonden risicocontour van een risicovolle 
inrichting. De voorgenomen activiteit heeft voorts geen invloed op het groepsrisico 

Verkeer en ontsluiting 

Van en naar de inrichting vinden transportbewegingen plaats van maandag tot en met zaterdag plaats, 
hoofdzakelijk gedurende de dagperiode. Daarnaast rijden medewerkers en derden (adviseurs, 
dierenartsen) van en naar de inrichting. Gemiddeld rijden circa 45 transporten per week van en naar de 
inrichting. Het aan- en afrijdend verkeer van en naar de initiatieflocatie rijdt via de kortste route. De 
bebouwde kom van Erichem en de lintbebouwing van Lutterveld wordt ontzien, maar de route loopt wei 
via een gedeelte van de lintbebouwing van Twee Sluizen. 

Archeologie 

Bij bodemingrepen dieper dan 30 cm-maaiveld dient archeologisch (voor)onderzoek uitgevoerd te 
worden. Zowel de te verleggen infiltratiesloot als de te plaatsen mestsilo's komen dieper te liggen dan 30 
cm beneden maaiveld. Op advies van adviesbureau Econsultancy BV zal voorafgaand aan de 
graafwerkzaamheden een verkennend booronderzoek ter plaatse van de te verstoren terreindelen worden 
uitgevoerd. Hieruit zal advies volgen wat de aanlegdiepte kan zijn zonder kans op verstoring. 

Waterberging 

Het hemelwater wordt niet afgevoerd op het riool, maar wordt deels ge'infiltreerd en deels afgevoerd naar 
de omliggende sloten. Hiervoor is een Wvo-vergunning nodig. Het hemelwater dat op verhard oppervlak 
terecht komt wordt voornamelijk opgevangen in de C-watergang, waarna het water kan infiltreren en 
vertraagd wordt afgevoerd via de B-watergang. Het verhard oppervlak neemt toe met circa 286 m2

. 

Hiervoor dient ter compensatie 62,5 m2 extra wateroppervlak op zomerpeilniveau gerealiseerd te worden. 
De B-watergang ten oosten van de stal zal ten hoogte van de luchtwassers over een lengte van 130 
meter circa 5 meter verplaatst moeten worden richting het oosten. De bestaande watergang wordt ter 
plaatse van de luchtwassers over een lengte van 130 meter gedempt. Een keurontheffing is vereist. 

Landschap 

Hoewel vanuit de Flora- en faunawet geen compensatie hoeft plaats te vinden voor het verlies van 
broedhabitat zal langs de nieuw aan te leggen sloot wederom een houtwal aangelegd worden. Doel 
hiervan is de landschapskwaliteit versterken. 

Flora- en fauna 
Ontheffingsaanvraag voor overtreding van verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet ten aanzien van 
het verstoren van vaste rust- en verblijfplaatsen is niet noodzakelijk, vooropgesteld dat op het moment 
van ingrijpen geen broedgeval aanwezig is en uit nader onderzoek is gebleken dat de kleine 
modderkruiper niet van de te verplaatsen sloot op de onderzoekslocatie gebruik maakt. Dit zal vooraf aan 
de ingreep nog in beeld worden gebracht door Econsultancy BV. 
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Milieueffecten voorgenomen activiteit en alternatieven 

Ammoniak 

De ammoniakemissie van zowel de voorgenomen activiteit als van alternatief 1, alternatief 2 en alternatief 
3 ligt aanzienlijk lager ligt dan die van de vergunde situatie. De ammoniakemissie van de voorgenomen 
activiteit ligt aanzienlijk lager ligt dan die van alternatief 1, 2 en 3. Uit verspreidingsberekeningen voigt dat 
bij zowel de voorgenomen activiteit als de alternatieven de depositie van ammoniak op aile 
toetsingspunten afneemt. Het kan worden uitgesloten dat de voorgenomen activiteit en de alternatieven 
significante negatieve gevolgen met zich meebrengen voor omliggende Natura-2000 gebieden en de 
overige zeer kwetsbare gebieden. Bij toepassing van de voorgenomen activiteit en de alternatieven is 
geen sprake van directe ammoniakschade. Bij zowel de voorgenomen activiteit als alternatief 1 blijkt de 
uitvoering met een horizontale uitstroomopening een hogere ammoniakdepositie te veroorzaken dan de 
uitvoering met een verticale uitstroomopening. 

Geur 

De geuremissie van zowel de voorgenomen activiteit als van alternatief 1, 2 en 3 is lager dan die van de 
vergunde situatie. De geuremissie van alternatief 1 is lager dan de geuremissie van de voorgenomen 
activiteit. De geuremissie van alternatief 2 en 3 zijn daarentegen hoger dan de geuremissie van de 
voorgenomen activiteit. Uit verspreidingsberekeningen van de individuele geurhinder blijkt dat de 
voorgenomen activiteit, alternatief 1 en 3 voldoen aan de geurnormen van de Wet geurhinder en 
veehouderij. De cumulatieve geurbelasting neemt bij toepassing van de voorgenomen activiteit en aile 
alternatieven af ten opzichte van de vergunde situatie. Bij alternatief 2 en 3 worden de (herleide) 
streefwaarden op enkele geurgevoelige objecten overschreden en daarmee wordt niet voldaan aan het 
gemeentelijk geurbeleid en de IPPC-richtlijn. Bij de voorgenomen activiteit en alternatief 1 worden de 
(herleide) streefwaarden voor cumulatieve geurhinder niet overschreden en wordt voldaan aan het 
gemeentelijke geurbeleid. 

De bronnen van geurhinder binnen de inrichting zijn stallen, brijvoerinstallatie en mestopslag. Uit 
onderzoek komt naar voren dat de stallen veruit de belangrijkste geurbron zijn bij het bedrijf, ongeacht 
welk scenario wordt beschouwd. Uit de toetsing aan het Gelders geurbeleid blijkt dat de geurbelasting in 
de voorgenomen situatie bijna gehalveerd wordt ten opzichte van de vergunde situatie. Bij alternatief 1 
wordt de geurbelasting meer dan gehalveerd ten opzichte van de vergunde situatie. Bij alternatief 2 en 3 
is de reductie ten opzichte van de vergunde situatie zeer beperkt. Bij toepassing van de voorgenomen 
activiteit, alternatief 2 en 3 wordt voor de dichtstbijzijnde verspreid liggende woning de bovenwaarde voor 
Wonen/Buitengebied (A) overschreden. De geurbelasting bij alternatief 2 en 3 zal niet worden gezien als 
een acceptabel geurhinderniveau, aangezien combiwassers flink meer geur reduceren dan enkelvoudige 
biologische luchtwassers (ook bij combinatie met een bouwkundig emissiearm stalsysteem). Bij 
bestaande bronnen kan gemotiveerd afgeweken worden van de bovenwaarde. 

Bij zowel de voorgenomen activiteit als alternatief 1 blijkt de uitvoering met een horizontale 
uitstroomopening een hogere geurbelasting te veroorzaken dan de uitvoering met een verticale 
uitstroomopening (hetzelfde effect als bij ammoniakdepositie). In het MER worden daarom aileen de 
uitvoeringen met verticale uitstroomopeningen uitgewerkt. Resultaten van de verspreidingsberekeningen 
met horizontale uitstroomopeningen zitten wei in de bijlagen van het MER. 
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Luchtkwaliteit 

Bij zowel de voorgenomen activiteit als alternatief 1, 2 en alternatief 3 wordt aan de wettelijke 
normstellingen voor PM 10 en NOx voldaan. 

Geluid 
Bij zowel de voorgenomen activiteit als alternatief 1, 2 en alternatief 3 wordt voldaan aan de in de 
vigerende milieuvergunning vastgelegde geluidsnormen. De geluidsbelasting van de voorgenomen 
activiteit en de alternatieven zijn aan elkaar gelijk. 

Overige milieueffecten altematief 2 en 3 niet verder uitgewerkt 
Alternatief 2 en 3 komen op basis van de milieuaspecten ammoniak en geur niet in aanmerking voor de 
afweging naar het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA). Dit in samenhang met het gegeven dat de 
overige milieuaspecten ondergeschikt zijn in de te maken afweging in dit MER en omwille van de 
overzichtelijkheid in dit MER, is ervoor gekozen de overige milieuaspecten aileen voor de voorgenomen 
activiteit en alternatief 1 nader uit te werken. 

Water 
Het waterverbruik neemt toe ten opzichte van de vergunde situatie als gevolg van het toepassen van 
luchtwassers en uitbreiding in dieren. De voorgenomen activiteit heeft een lager waterverbruik dan 
alternatief 1. 

Energie 
Het elektraverbruik neemt ten opzichte van de vergunde situatie hoofdzakelijk toe als gevolg van het 
toepassen van luchtwassers. Om bij tot vergunbare alternatieven te komen zijn de emissiepunten bij de 
voorgenomen activiteit 75% gesmoord en bij alternatief 1 85% gesmoord. Echter doordat de Big 
Dutchman combiwasser anders uitgevoerd wordt dan de Uniqfill combiwasser ligt het elektraverbruik voor 
ventilatie bij alternatief 1 toch lager dan bij de voorgenomen activiteit. Echter het grote verschil in 
elektrisch vermogen van de pompen die het waswater rondpompen zorgt ervoor dat alternatief 1 een veel 
hoger elektraverbruik ten behoeve van de luchtwassers heeft dan de voorgenomen activiteit. Hierdoor ligt 
het totale elektraverbruik bij alternatief 1 hoger dan bij de voorgenomen activiteit. Het gasverbruik is bij de 
voorgenomen activiteit en alternatief 1 gelijk, maar neemt toe ten opzichte van de vergunde situatie. 

Afval (spuiwater) 
De afvalproductie neemt toe ten opzichte van de vergunde situatie als gevolg van de spuiwaterproductie 
van de luchtwassers en de uitbreiding van dieren. De voorgenomen activiteit heeft een hogere 
spuiwaterproductie dan alternatief 1. 

Zuur 
De voorgenomen activiteit heeft een hoger zuurverbruik dan alternatief 1, aangezien de voorgenomen 
activiteit meer ammoniak reduceert. In de vergunde situatie wordt geen zuur verbruikt. 

Investerings- en bedrijfskosten 
De jaarlijkse bedrijfskosten zullen in de voorgenomen activiteit en alternatief 1 toenemen ten aanzien van 
de bedrijfskosten van de referentiesituatie als gevolg van het toepassen van luchtwassers. De jaarlijkse 
bedrijfskosten zijn (ondanks een hogere rente en aflossing) voor de voorgenomen activiteit lager dan voor 
alternatief 1. 
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De investeringskosten (en daarmee ook de rente en aflossing) liggen voor de voorgenomen activiteit 

hoger dan voor alternatief 1, echter dit verschil in investeringskosten is bij de huidige energieprijzen bij 

toepassing van de voorgenomen activiteit na 6 jaar al terugverdiend als gevolg van lagere jaarkosten voor 

de voorgenomen activiteit. 

Kwalitatieve vergelijking voorgenomen activiteit en alternatieven 
In tabel C staan de gevolgen van de voorgenomen activiteit, alternatief 1, 2 en alternatief 3 weergegeven. 

De verschillen zijn kwalitatief met elkaar vergeleken. De vergelijking vindt plaats ten opzichte van de 

referentiesituatie. 

T b IC V a e T ff r 't't It r f 1 2 el1le IJI In_s ml leue ec en voorgenomen ac IVI el , a erna Ie , 

Referentie 
Milieugevolg 

situatie 

IPPC-BBT +/-

Ammoniak' +/-

Natuur2 +/-

Geuremissie +/-

Geurbelasting3 +/-

Bodem +/-

Geluid +/-

Luchtkwa Iiteit +/-

Energie +/-

Afval/afvalwater +/-

Water +/-

zuurverbruik +/-

Landschap +/-

Flora en fauna +/-

Externe veiligheid +/-

Welzijn +/-

Kosten +/-

+ = positieve gevolgen 

o = neutraal 

= Iicht negatieve gevolgen 

= negatieve gevolgen 

= zeer negatieve gevolgen 

= niet verder uitgewerkt 

Voorgenomen 
Alternatief 1 

activiteit 

+ + 

+++ ++ 

+++ ++ 

++ +++ 

++ +++ 

0 0 

--

++ ++ 

---
---
---

---

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

-----

en 3 

Alternatief 2 Alternatief 3 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

- -

0 0 

- -
+ + 

/ / 
/ / 
/ / 

nvt nvt 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

/ / 

1 Zowel de voorgenomen activiteit als alternatief 1, 2 en alternatief 3 hebben een behoorlijke reductie van de emissie tot gevolg en 
krijgen daarmee een positieve beoordeling. De voorgenomen activiteit realiseer! de grootste reductie van de emissie ten aanzien van 
de referentiesituatie en scoor! daarmee het hoogste. 

2 De voorgenomen activiteit, alternatief 1, 2 en alternatief 3 hebben een verlaging van de depositie ten aanzien van de 
referentiesituatie tot gevolg en krijgen daarmee een positieve beoordeling. 

3 Zowel de voorgenomen activiteit als alternatief 1, 2 en alternatief 3 hebben een veri aging van de geurbelasting tot gevolg ten 
aanzien van de referentiesituatie. Bij alternatief 2 en 3 wordt niet voldaan aan de wettelijke geurnormen en/of het gemeentelijk 
geurbeleid en worden daarmee negatief beoordeeld. Bij de voorgenomen activiteit en alternatief 1 kan wei worden voldaan aan de 
wettelijke geurnormen. De voorgenomen activiteit en alternatief 1 krijgen daarmee een positieve beoordeling. 
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Afweging tot het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA) 

Behoudens de aspecten geur, ammoniak en energie hebben de overige milieuaspecten een gelijke 
zwaarte in de weging tot het MMA. 

Bij toepassing van de voorgenomen activiteit ligt de ammoniakdepositie 40-45% lager en het 
energieverbruik circa 12,6 % lager dan bij toepassing van alternatief 1. Bij de voorgenomen activiteit 
hoeven de emissiepunten 10% minder gesmoord te worden dan alternatief 1. Daar staat tegenover dat de 
geurbelasting bij toepassing van alternatief 1 (op de bebouwde kom van Erichem) circa 35% lager is dan 
bij toepassing van de voorgenomen activiteit. 

Momenteel staat de ammoniak- en stikstofproblematiek zowel in Nederland als in Europa hoog op de 
politieke agenda. Het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden 
wordt bemoeilijkt door de hoge achtergrondconcentraties van stikstof, aangezien ter plaatse van de 
meeste natuurgebieden in Nederland de kritische depositiewaarden ruim worden overschreden. Ook bij 
de Natura 2000-gebieden die in dit MER worden beschouwd overschrijden de achtergrondconcentraties 
de kritische depositiewaarden. De grootste geurreductie dient voornamelijk het maatschappelijke belang 
voor de directe omgeving van de initiatieflocatie. Mede gezien de geurhinder die omwonenden in de 
afgelopen jaren hebben ervaren is het begrijpelijk dat de directe omgeving het milieuaspect geur het 
zwaarstwegend vind. 

De afweging tot het MMA is dus vanuit landelijk belang (Iandelijke/provinciale overheid en 
natuurorganisaties) anders dan vanuit het maatschappelijk be lang (de directe omwonenden en 
lokale/provinciale overheid). Derhalve zijn zowel de voorgenomen activiteit als alternatief 1 aan te merken 
als het MMA. 

Keuze aanvraag milieuvergunning 

De voorgenomen activiteit en alternatief 1 zijn beiden vergunbaar in het kader van de Wet milieubeheer 
en kunnen beiden aangemerkt worden als het MMA. Naast de afweging tot het Meest Milieuvriendelijke 
Alternatief zijn ook de bedrijfskosten en bouwtechnische aspecten betrokken bij de keuze tot de aanvraag 
om een milieuvergunning. Initiatiefnemer kiest op basis van voorgaande overwegingen voor de 
voorgenomen activiteit als aanvraag milieuvergunning (eveneens aangemerkt als MMA) => ofwel het 
toepassen van combiwassers van Uniqfili Air BV (BWL 2006.14). 

Evaluatie en leemten in kennis 

De Knorhof BV moet als 'uitvoerende' zorg te dragen dat de gestelde normen worden gehaald en 
voorschriften worden nageleefd. Het bevoegd gezag heeft hierbij een controlerende functie. Enkele 
evaluatiemethoden zijn: 

• periodieke metingen en toetsing van de werkelijke effecten in de vorm van bijvoorbeeld 
geluidsmetingen en emissiemetingen 

• opstelien en uitvoeren van mitigerende maatregelen als blijkt dat de bepaalde milieueffecten 
groter zijn dan voorspeld 

De leemten in kennis die in dit MER zijn geconstateerd hebben betrekking op de onderdelen fijn stof 
(PM2.5) en ammoniak. 
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De leemten in kennis die in dit MER zijn geconstateerd hebben betrekking op de onderdelen fijn stof 
(PM2,5) en ammoniak. 

De kennisbasis voor PM2,5 is nog erg klein en de onzekerheden erg groot. Hiaten in kennis hebben 
betrekking op concentraties, metingen, samenstelling, bronnen en verspreiding, maar ook op mogelijke 
reductiemaatregelen zijn en het potentiele effect hiervan. Aile metingen, emissiegegevens en 
berekeningen inzake PM2,5 hebben nog geen officiele status. 

Verder werkt een Taskforce aan oplossingsrichtingen wat betreft de depositie van ammoniak. Een nieuwe 
handreiking voor de beoordeling van vergunningaanvragen wordt momenteel gemaakt. Naar verwachting 
komt hier in de loop van 2009 meer duidelijkheid over. 

De dubbele reducerende stap bij toepassing van een emissiearm bouwkundig systeem in combinatie met 
de biologische wasser (alternatief 3) is (nog) niet erkend in de Regeling ammoniak en veehouderij. Een 
kwantitatieve beoordeling van de gevolgen die deze stapeling van systemen met zich meebrengt is 
daarmee op dit moment nog moeilijk te geven. Desondanks zal naar verwachting de stapeling van 
systemen een positieve uitwerking hebben op de ammoniakemissie en -depositie. 
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PROJECTGEGEVENS 

Initiatiefnemer: 
De Knorhof B.v. 
Kerkweg 6 
4214 KN Vuren 

Voorgenomen activiteiten: 

Locatie: 
Burensewal 3 
4016 DE Kapel-Avezaath 
Gemeente Buren 

De voorgenomen activiteit bestaat uit het houden van fokvarkens en vleesvarkens. De voorgenomen 
verandering bestaat uit het vergroten van het aantal te houden fokvarkens, gespeende biggen en 
vleesvarkens. Om deze dieren te kunnen houden wordt de, in de vigerende vergunning opgenomen, 
inpandige voeropslag- en mestopslagruimte gebruikt voor het huisvesten van varkens. Na deze 
verandering heeft het bedrijf een capaciteit van 5 dekberen, 431 kraamzeugen, 1.591 guste- en dragende 
zeugen, 7.600 biggen en 9.520 vleesvarkensplaatsen. De voeropslag wordt in de nieuwe situatie 
gesitueerd aan de achterzijde van het bedrijf in de aanwezige opslagloods. Verder wordt in de toekomst 
de mest buiten de stal opgeslagen in nog te realiseren mestsilo's. Deze mestsilo's worden voorzien van 
een afdekking. Tot slot wordt de hele stal en de bijproductenopslag met voerkeuken aangesloten op 
luchtwassers. 

Te nemen besluiten: 
Het verlenen van een milieuvergunning (Wm-vergunning) 
Het verlenen van een natuurbeschermingswetvergunning (Nb-vergunning) 
Het verlenen van een vergunning Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo-vergunning) 
Het verlenen van een keurontheffing 
Het verlenen van een bouwvergunning 

Bevoegd gezag Wm-vergunning en Nb-vergunning: 
College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland 
Postbus 9090 
6800 GX Arnhem 

Bevoegd gezag Wvo-vergunning en keurontheffing: 
College van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rivierenland 
Postbus 599 
4000 AN Tiel 

Bevoegd gezag bouwvergunning: 
College van Burgemeester en wethouders van de Gemeente Buren 
Postbus 23 
4020 BA Maurik 
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1 Inleiding 

1.1 8eknopt historisch overzicht 
In 1994 is de initiatieflocatie door directeur A. Straathof aangekocht als (deeppit) pluimveestal. Op 30 juli 
1996 is voor deze locatie de milieuvergunning verleend voor de omschakeling van pluimvee naar varkens. 
Op 6 februari 1997 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitgesproken dat de 
rechtsgevolgen van deze milieuvergunning in stand blijven (zaaknummers E03 .96.11BO/F90 
F03.96.0BOO). Na deze uitspraak is het bouwplan in 1997 verder ontwikkeld, doordat de stankregelgeving 
tussentijds gewijzigd was en inmiddels nieuwe milieuruimte bood (Groen Label-normen voor spoelgoten 
werden erkend) . De milieuruimte die ontstond door de op dat moment vigerende, landelijke 
stankregelgeving is voortijdig benut met de verwachting dat voor deze wijziging ook daadwerkelijk de 
milieuvergunning verleend kon worden. Tijdens het indienen van de betreffende nieuwe aanvraag om een 
milieuvergunning is al begonnen met bouwen conform het gewijzigde plan. Naar aanleiding van deze 
aanvraag milieuvergunning zijn zienswijzen ingediend en juridische procedures doorlopen, waardoor tot 
op heden nog geen sprake is van een toereikende milieuvergunning. 

1.2 Aanleiding MER 
Initiatiefnemer is voornemens de huidige varkenshouderij aan de Burensewal 3 te Kapel-Avezaath te 
veranderen en tevens uit te breiden. Zie voor een overzicht van de gebouwen/objecten de 
plattegrondtekeningen en situatieschets welke zijn bijgevoegd als bijlage 23. De veranderingen zijn 
noodzakelijk om te kunnen voldoen aan aile verplichtingen uit de Wet milieubeheer en de Europese IPPC
richtlijn . Om voldoende bedrijfseconomisch perspectief voor de toekomst te behouden is tevens 
schaalvergroting noodzakelijk. 

Figuur 1.1: Situering locatie Burensewal 3, Kapel-Avezaath 
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1.3 Voorgenomen activiteiten 
In paragraaf 5.1 worden de voorgenomen activiteiten (en de veranderingen ten opzichte van de vergunde 
situatie) uitgebreid beschreven. De voorgenomen activiteiten bestaan in hoofdlijnen uit: 
• Het houden van 5 beren, 431 kraamzeugen, 1.591 guste- en dragende zeugen, 7.600 gespeende 

biggen en 9.520 vleesvarkens. Het aantal te houden dieren wordt hiermee uitgebreid met 49 
kraamzeugen, 341 guste- en dragende zeugen, 2.504 gespeende biggen en 2.768 vleesvarkens. 

• Het toepassen van luchtwassers op het hele bedrijf ten behoeve van reductie van ammoniak, geur en 
fijn stof. In dit MER worden verschillende typen gecombineerde luchtwassers en een biologische 
luchtwasser (met en zonder bouwkundig emissiearm systeem) beschreven en met elkaar vergeleken. 
De bestaande bedrijfsgebouwen zijn en worden voorzien van centrale afzuigkanalen. Op deze 
kanalen worden de te realiseren luchtwassers aangesloten. De bestaande ventilatoren en 
emissiepunten zullen verwijderd of dichtgemaakt worden. De situering van de emissiepunten zal 
hiermee worden gewijzigd. 

• De bestaande B-watergang aan de oostzijde van de stal zal over een lengte van circa 130 meter ten 
hoogte van de luchtwassers circa 5 meter richting het oosten verlegd worden. 

• De stallen worden verwarmd middels een aardgasgestookte CV-installatie. 
• Op het bedrijf zullen spoelgoten toegepast worden, waarbij met een spoelinstallatie de mest 

regelmatig uit de spoelgoten gespoeld wordt. 
• Op het bedrijf zullen droge- en natte bijproducten worden aangevoerd. De vochtige bijproducten zijn 

hoofdzakelijk afkomstig uit de levensmiddelenindustrie en een aantal hiervan staan op de Eural-lijst 
als afvalstof. De opslag van bijproducten en de voerinstallatie met mengtanks (de zogenaamde 
voerkeuken) bevinden zich in een afgesloten ruimte welke wordt aangesloten op het centraal 
afzuigkanaal. De afgezogen ventilatielucht wordt daardoor net als de stallucht gewassen door de 
luchtwassers. De voerinstallatie zal ten opzichte van de vigerende vergunning op een andere plaats 
gesitueerd worden. 

• Mestopslag in twee nieuw te plaatsen mestsilo's met kap. 

1.4 Doel van de voorgenomen activiteiten 
Het doel is een varkensbedrijf te exploiteren met fokzeugen en vleesvarkens dat nu en in de toekomst 
economisch rendabel is en voldoende inkomen biedt binnen de kaders van de vigerende milieu- en 
welzijnswetgeving. V~~r de onderneming is het van belang dat de continu'tteit op langere termijn blijff 
gewaarborgd. De voorgenomen bedrijfsomvang op de betreffende locatie is een bedrijfseconomische 
eenheid die op een verantwoorde wijze lastenverzwaring van investeringen in milieu en welzijn beoogd. 
Kostenverlaging en schaalvergroting spelen een belangrijke rol bij investeringsbeslissingen. Door 
schaalvergroting kan het bedrijf economisch rendabel blijven zodat ge'lnvesteerd kan worden in een 
duurzame en maatschappelijke verantwoorde productie. De belangrijkste eisen hierbij zijn welzijn, 
gezondheid, voedselveiligheid, minimalisering van emissies (ammoniak, geur en stof) , afzet dierlijke mest, 
doelstellingen Europese IPPC-richtlijn en Vogel- en Habitatrichtlijn en verlaging van de kostprijs. 

1.5 Doel van de milieueffectrapportage 
De Milieueffectrapportage (m.e.r.) is een procedure waarbij nagegaan wordt wat de gevolgen zijn voor het 
milieu van bepaalde activiteiten alvorens die activiteiten worden ondernomen. De initiatiefnemer is 
verantwoordelijk voor de startnotitie en het milieueffectrapport en stuurt daarmee de besluitvorming van 
het bevoegd gezag over zijn voorgenomen activiteit aan. Het is de bedoeling om op die manier 
verontreiniging en aantasting van het milieu zo veel mogelijk te voorkomen. De activiteiten met mogelijk 
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu krijgen op deze wijze een volwaardige plaats binnen de 
besluitvorming. Het milieueffectrapport (MER) is het product van m.e.r. (de procedure). 
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Het MER wordt gekoppeld aan het besluit op de aanvraag om een milieuvergunning welke de aanleiding 
is voor de onderhavige m.e.r.-procedure. Het MER is een document waarin zo objectief mogelijk is 
beschreven welke milieueffecten zijn te verwachten wanneer het voorgenomen initiatief wordt 
ondernomen. In het MER wordt ook aangegeven welke mogelijke alternatieven er zijn (afweging naar het 
meest milieuvriendelijke alternatief) en wat daaNan de milieueffecten zijn. Op deze wijze zijn de eventuele 
milieugevolgen vroegtijdig te signaleren en op hun waarde te schatten. De economische belangen worden 
niet betrokken in de afweging naar het meest milieuvriendelijke alternatief. Dit heeft namelijk geen invloed 
op de milieugevolgen. De aandacht zal vooral uitgaan naar het zo milieuvriendelijk mogelijk uitvoeren van 
de activiteiten en welke alternatieven hier voor aanwezig zijn. Het MER dient vooral duidelijkheid te 
geven over de volgende vragen: 

• Hoe is de huidige toestand van het milieu en leefbaarheid in de omgeving van de initiatieflocatie 
(inclusief autonome ontwikkelingen)? 

• Welke gevolgen heeft de voorgenomen activiteit voor het milieu en leefklimaat in de omgeving van 
de initiatieflocatie? 

• Wat zijn de mogelijkheden om negatieve milieugevolgen te voorkomen of zo veel mogelijk te 
minimaliseren? 

1.6 Afwijking startnotitie en consequenties richtlijnen m.e.r. 
In de startnotitie wordt bij de voorgenomen activiteiten beschreven dat binnen de inrichting voor eigen 
gebruik aardappelzetmeel gekookt wordt in een kookinstallatie. Initiatiefnemer heeft echter besloten deze 
kookinstallatie niet meer te gebruiken en uit de inrichting te verwijderen. De WKK-installatie is zelfs al uit 
de inrichting verwijderd. Sij de uitwerking van de milieueffecten in het MER zullen de kookinstallatie en de 
WKK-installatie niet betrokken worden. Eveneens in tegenstelling tot de vastgestelde richtlijnen zal bij de 
voorgenomen activiteit geen sprake zijn van de opslag van propaan. Een toetsing aan het Sesluit externe 
veiligheid inrichtingen (Sevi) en bijbehorende regeling (Revi) aangaande een eventuele verplichting tot het 
uitvoeren van een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) vindt daarom in het MER niet plaats. 

1.7 Ontwikkelingen op gebied van luchtwassystemen 
Verschillende leveranciers van luchtwassers (o.a. Uniqfill, Inno+, Sovema) hebben nieuwe biologische 
combiwassers in ontwikkeling, echter de bijbehorende nitrificatie/denitrificatiestap is (nog steeds) niet 
erkend in de Nederlandse regelgeving. Naar verwachting zullen deze biologische combiwassers reducties 
halen in de richting van 85% ammoniak- en 75% geurreductie, echter deze ontwikkelingen zijn nog te pril 
om te betrekken in het MER als reeel alternatief. Het is niet te verwachten dat deze biologische 
combiwassers erkend zullen zijn op het moment dat de milieuvergunning voor dit project verleend zal 
worden (zie paragraaf 2.3 voor de planning). 

1.8 Indeling van het MER 
Het MER is ingedeeld in achtereenvolgens de volgende hoofdstukken: 
• De aanleiding, doelstellingen van de voorgenomen activiteiten en het MER, de problematiek van de 

varkenshouderij (hoofdstuk 1) 
• Een overzicht van de benodigde vergunningen, de m.e.r.-procedure en de overige besluiten die een 

rol spelen bij de verdere totstandkoming van het project (hoofdstuk 2) 
• Een overzicht met toelichting van aile relevante wet- en regelgeving (hoofdstuk 3) 
• De huidige situatie en autonome ontwikkelingen, voor zover relevant voor een beoordeling van de 

milieueffecten (hoofdstuk 4) 
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• Voorgenomen activiteit en alternatieven; beoordeling milieu-effecten biotisch en abiotisch (hoofdstuk 
5, 6, 7 en 8). Naast het verplicht toepassen van de best beschikbare technieken (88T), mogen 
nieuwe situaties bij IPPC-plichtige bedrijven geen "belangrijke toename in verontreiniging" 
veroorzaken. Hiervoor moet de IPPC-omgevingstoets uitgevoerd worden. Deze hoofdstukken zijn 
opgebouwd conform de IPPC-toetsing (88T en omgevingstoets). 

• Vergelijking voornemen en alternatieven en afweging naar het Meest Milieuvriendelijke Alternatief 
(hoofdstuk 9) 

• De keuze voor de aanvraag milieuvergunning (hoofdstuk 10) 
• Evaluatie en de geconstateerde leemten in kennis (hoofdstuk 11) 
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2 Procedures 

2.1 Vergunningen 

Vergunning in het kader van de Wet Milieubeheer (Wm) 

Bij besluit van 30 juli 1996 is een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieuvergunning verleend. 
Tegen dit besluit is bezwaar en beroep aangetekend. Door de Voorzitter van de afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State is bij uitspraak van 6 februari 1997 bepaald dat de 
rechtsgevolgen van de beschikking in stand blijven. 

De gewenste bedrijfsopzet valt in hoofdzaak onder de volgende drie categorieen van het Inrichtingen- en 
vergunningenbesluit (Ivb): 

• Het opslaan en verwerken van dierlijke mest (categorie 7) 
• Het houden van varkens (categorie 8) 
• Het opslaan en verwerken van afvalstoffen (categorie 28.4) 

Aangezien de inrichting jaarlijks meer dan 15.000 ton aan bijproducten (afvalstromen van derden) wordt 
aangevoerd en gevoerd aan de dieren is op grond van categorie 28.4 Ivb Gedeputeerde Staten van de 
Provincie Gelderland het bevoegde gezag voor de procedure in het kader van de Wet Milieubeheer. 

Vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet (Nb-wet) 

Aangezien sprake is van een wijziging (afname) in ammoniakdepositie zal bij de Provincie Gelderland een 
Natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd moeten worden. 

Vergunning in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo) 

De lozingsaspecten moeten gereguleerd worden middels een Wvo-vergunning (Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren). In de voorgenomen activiteit worden binnen de inrichting afvalstoffen opgeslagen 
die afkomstig zijn van buiten de inrichting. V~~r bedrijven die afvalstoffen van buiten de inrichting opslaan, 
behandelen of verwerken moet voor de lozing van afvalwater op de gemeentelijke vuilwaterriolering een 
Wvo-vergunning worden verleend door de Waterkwaliteitsbeheerder. Tevens is een Wvo-vergunning 
vereist aangezien hemelwater afkomstig van daken en verharding op het oppervlaktewater geloosd wordt. 
Op 16 januari 2007 is bij het Waterschap Rivierenland een Wvo-vergunning aangevraagd en op 20 maart 
2007 is de ontwerpbeschikking genomen. Op 9 maart 2009 is deze aanvraag schriftelijk ingetrokken 
aangezien tussen de Wvo-vergunning en de aanvraag milieuvergunning sprake is van een 
coordinatieverplichting. De aanvraag om een Wvo-vergunning wordt overeenkomstig de Wet milieubeheer 
gecoordineerd, voorbereid en behandeld met de betrokken aanvraag om een milieuvergunning. De 
Provincie Gelderland is het coordinerend gezag. Derhalve zal de aanvraag Wvo-vergunning gelijktijdig 
met de aanvraag milieuvergunning ingediend worden bij de bevoegde gezagen. 

Keurontheffing 

De B-watergang die verlegd moet worden omwille van de luchtwassers ten oosten van de stal heeft een 
beschermingszone van 1 meter vanaf de insteek van de watergang. Voor het aanleggen van verharding 
of plaatsen van objecten dient een ontheffing te worden aangevraagd van de Keur voor waterkeringen en 
wateren van Waterschap Rivierenland. Verder dient voor de aanleg van nieuw verhard oppervlak 
waterberging te worden gerealiseerd. Hiervoor dient eveneens een keurontheffing aangevraagd te 
worden. 
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Bouwvergunning 

V~~r de voorgenomen activiteiten dient €len of meerdere bouwvergunningen te worden aangevraagd. Het 
College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Buren is het bevoegd gezag voor de te 
verlenen bouwvergunning(en). Ingevolge artikel 8.5, lid 2 van de Wet milieubeheer vindt coordinatie plaats 
tussen de aanvraag om een bouw- en milieuvergunning. Op grond van het bepaalde in artikel 20.8 van de 
Wet Milieubeheer wordt deze milieuvergunning niet eerder van kracht, dan nadat ook de (daarvoor 
vereiste) bouwvergunningen zijn verleend. 

De realisatie van de voorgenomen activiteiten past binnen het huidige bouwblok. Volgens het vigerende 
bestemmingsplan Buitengebied Buren 1997 mag binnen het bouwblok tot op de perceelsgrens gebouwd 
worden. Verder bevat het vigerende bestemmingsplan de voorschriften dat de nokhoogte maximaal 8,5 
meter en de goothoogte maximaal 4,5 meter mag bedragen. Voor de goothoogte kent het 
bestemmingsplan een vrijstellingsmogelijkheid tot 6,80 meter. Het nieuwe, nog vast te stellen, 
bestemmingsplan Buitengebied 2008 bevat het voorschrift dat binnen een afstand van 5 meter vanaf de 
perceelgrens niet gebouwd mag worden. De maximale nokhoogte bedraagt maximaal 9 meter en de 
maxima Ie goothoogte 5 meter. V~~r de maximale nok- en goothoogte kent het nieuwe bestemmingsplan 
geen vrijstellingsmogelijkheid. 

De te plaatsen luchtwassers komen tot aan de huidige perceelsgrens, wat in strijd is met het nieuwe 
bestemmingsplan. Om aan dit voorschrift te kunnen voldoen zal aan de oostzijde van het bedrijf een 
strook grond van de buurman (geitenhouderij Burensewal 1 a) aangekocht worden (10 meter), waarmee 
de perceelsgrens opschuift. Initiatiefnemer heeft met de buurman voor de verwerving van de benodigde 
strook grond een schriftelijke overeenstemming in de vorm van een intentieverklaring tot verkoop van de 
grond, zie bijlage 21. Voor aanvang van de realisatiefase zal de koop definitief gemaakt te worden. 

In het bouwplan (zowel bij de voorgenomen activiteit als de alternatieven) is rekening gehouden met de 
voorschriften in het vigerende en het nieuwe bestemmingsplan, zodat geen sprake zal zijn van strijdigheid 
met het bestemmingsplan. 

2.2 Besluit Milieueffectrapportage 
In 2.1 is beschreven dat voor het realiseren van de voorgenomen activiteit diverse vergunningen zijn 
vereist. Gelet op de gevraagde omvang van de voorgenomen activiteit moet de inrichting in de zin van het 
Besluit milieueffectrapportage 1994 worden beschouwd als het oprichten, wijzigen en uitbreiden van een 
bestaande installatie. De activiteit leidt tot een overschrijding van de drempelwaarde van 900 fokzeugen 
(Besluit milieueffectrapportage, onderdeel C, categorie 14.1). Dit betekent dat voorafgaand aan de 
aanvraag om een milieuvergunning ingevolge de Wet milieubeheer een milieueffectrapport moet worden 
opgesteld. De m.e.r-procedure is geregeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. Gedeputeerde Staten 
van de provincie Gelderland zijn bevoegd gezag in deze m.e.r.-procedure. 

De eerste stap in de m.e.r.-procedure is het opstellen van de startnotitie door de initiatiefnemer. Hierin 
wordt de voorgenomen activiteit en de in het MER te beschrijven milieueffecten beschreven. De 
startnotitie wordt toegezonden aan het bevoegd gezag en wordt tevens ter visie gelegd. In deze tijd kan 
iedereen die het nodig vindt schriftelijk inspreken op de startnotitie. De inspraakreacties worden 
meegenomen bij het opstellen van de richtlijnen. Op 22 april 2008 is door initiatiefnemer de startnotitie 
voor het milieueffectrapport (MER) ingediend. De ontvangst van de startnotitie is bekend gemaakt in De 
Zakengids Buren van 14 mei 2008 en het Nieuwsblad Geldermalsen van 15 mei 2008. Gedurende de 
inzagetermijn van zes weken heeft een ieder de gelegenheid gehad om opmerkingen te maken over de 
gewenste inhoud van het MER. 
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Naar aanleiding van de bekendmaking zijn verschillende inspraakreacties ontvangen. De inspraakreacties 
zijn opgenomen in bijlage 1 van de "Richtlijnen voor milieueffectrapport" van de provincie Gelderland. De 
richtlijnen voor milieueffectrapport zijn opgenomen in bijlage 1. De Commissie voor de 
milieueffectrapportage en de wettelijk adviseurs (Provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, 
Gemeente Buren) brengen advies uit voor het maken van de richtlijnen die worden opgesteld door het 
bevoegd gezag. Het doel van het ad vies is om aan te geven welke informatie het MER moet bevatten om 
het mogelijk te maken het milieubelang volwaardig in de besluitvorming mee te wegen. Bij brief van 9 mei 
2008 heeft het bevoegd gezag de Commissie voor de m.e.r. verzocht advies uit te brengen over de 
richtlijnen voor het MER. Het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage is op 29 juli 2008 
ontvangen. Het bevoegd gezag heeft op 2 september 2008 de definitieve richtlijnen vastgesteld, waarin 
wordt aangegeven welke inhoud het op te stellen MER moet hebben. Deze richtlijnen en de wettelijke 
inhoudseisen dienen bij de beoordeling van de aanvaardbaarheid van het MER als toetsingskader. V~~r 
het opstellen van de richtlijnen is het ad vies van de Commissie voor de milieueffectrapportage onverkort 
overgenomen. 

In bijlage 2 staat een tijdschema opgenomen met betrekking tot de m.e.r.-procedure en de coordinatie van 
de vergunningprocedure Wet milieubeheer. 

2.3 Planning 
Uitgaande van de wettelijke termijnen kan de volgende globale planning worden omschreven: 

Activiteit Tijdstip Actie door 

Indienen startnotitie MER 22 april 2008 Initiatiefnemer 

Bekendmaking 14/15 mei 2008 Bevoegd gezag 

Inspraak 14 mei tim 25 juni 2008 Belanghebbenden 

Advies aanvraag 9 mei 2008 Bevoeqd gezag 
Richtlijnenadvies MER 29 juli 2008 Commissie m.e.r. 

Vaststellen richtlijnen voor het MER 2 september 2008 Bevoegd gezag 

Indienen MER, aanvraag Eind week 12 Initiatiefnemer 
milieuvergunning, aanvraag NB-
vergunning, aanvraag Wvo-vergunning 

Beoordelen aanvaardbaarheid MER en Week 13 tim week 22 Bevoegd gezag 
openbare kennisgeving 

Beoordelen ontvankelijkheid en Week 13 tim week 22 Bevoegd gezag 
bekendmaking aanvraag 
milieuvergunning, aanvraag NB-
vergunning, aanvraag Wvo-vergunning 

Inspraak MER Week 22 tim 27 Belanghebbenden 

Toetsingsadvies commissie m.e.r. Week 32 Commissie m.e.r. 

Opstellen ontwerpbeschikking Vanaf week 33 Bevoegd gezag 
milieuvergunning, NB-vergunning en 
Wvo-vergunning 
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Bekendmaking ontwerpbeschikking Vierde kwartaal 2009 Bevoegd gezag 
milieuvergunning, NB-vergunning en 
Wvo-vergunning 

Indienen bouwaanvraag (na ontwerp- Vierde kwartaal 2009 I nitiatiefnemer 
beschikking milieuvergunning) 

Opstellen en bekendmaking definitieve Vierde kwartaal 2009 Bevoegd gezag 
beschikking milieuvergunning, NB-
vergunning en Wvo-vergunning 
Oefinitieve beschikking Eerste kwartaal 2010 Bevoegd gezag 
milieuvergunning, NB-vergunning en 
Wvo-vergunning 

Oefinitieve beschikking bouwvergunning Tweede kwartaal 2010 Bevoegd gezag 

Start realisatie (indien geen Oerde kwartaal 2010 I nitiatiefnemer 
beroepsprocedures bij Raad van State) 
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3 Beleid en regelgeving 

In dit hoofdstuk zullen aile van toepassing zijnde wet- en regelgeving worden omschreven. De wet- en 
regelgeving is onderverdeeld in internationaal, nationaal en provinciaal en gemeentelijk beleid en 
regelgeving. In de hoofdstukken 4, 5 en 6 zal nader worden ingegaan op de uitwerking van deze 
wetgeving op de referentiesituatie, voorgenomen activiteit en de alternatieven. 

3.1 Internationaal 

De IPPC-richtlijn (Integrated en Pollution Prevention and Control ). 
De IPPC-richtlijn verplicht de lidstaten van de EU om grote milieuvervuilende bedrijven te reguleren 
middels een integrale vergunning gebaseerd op de best beschikbare techniek (BBT). In Nederland is de 
richtlijn in de Wet milieubeheer (Wm) en in de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) 
ge"lmplementeerd. In de IPPC-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). 

In zogenoemde BREF's zijn per bedrijfstak de best beschikbare technieken weergegeven (verticale 
BREF's). De BREF's zijn opgesteld voor elke industrieHe activiteit die genoemd wordt in bijlage 1 van de 
IPPC-richtlijn. Daarnaast zijn er de zogenaamde horizontale BREF's waarin de best beschikbare 
technieken (BBT) voor een bepaalde activiteit zijn vastgelegd. Van een BREF mag aileen gemotiveerd 
worden afgeweken. In bijlage 1 van de IPPC-richtlijn is aangegeven welke categorieen van industriele 
activiteiten onder de werkingssfeer van de richtlijn vallen. De voorgenomen activiteit valt onder categorie 
6.6 onder b van Bijlage 1 van de IPPC-richtlijn. Bij vergunningverlening wordt getoetst aan de Europese 
en Nederlandse vastgestelde informatie documenten over BBT, zoals deze zijn vastgelegd in de 
"Regeling aanwijzing BBT-documenten". V~~r categorie 6.6.b zijn conform deze regeling primair het 
BREF Intensieve Veehouderij en het BREF Op- en overs lag bulkgoederen van toepassing. 

Hiernaast moeten de volgende Nederlandse informatiedocumenten over BBT bij de beoordeling 
betrokken worden (conform de Regeling aanwijzing BBT-documenten, 19 december 2008): 

• Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij, juni 2007, Infomil.nl 
• Oplegnotitie BREF intensieve varkens- en pluimveehouderij, juli 2007, Infomil.nl 
• Handreiking Wegen naar preventie bij bedrijven, februari 2006, InfoMil.nl 
• Werkboek wegen naar preventie, april 2006, Infomil.nl 
• Circulaire energie in de milieuvergunning, oktober 1999, Infomil.nl 
• NeR Nederlandse emissierichtlijn lucht, september 2008, InfoMil.nl 
• Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB), juni 2003, InfoMil.nl 
• PGS* 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, september 2008, VROM.nl 
• PGS* 30: Vloeibare aardolieproducten, buitenopslag in kleine installaties, juni 2005, VROM.nl 
(* Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) 

De van toepassing zijnde BREF's en de Nederlandse documenten met betrekking tot BBT dienen door 
het bevoegde gezag bij de beoordeling van de vergunningaanvraag in aanmerking te worden genomen. 
Op 30 juli 2007 heeft het Ministerie van VROM de Oplegnotitie bij de BREF voor de intensieve varkens
en pluimveehouderij vastgesteld. Deze oplegnotitie is bedoeld ter ondersteuning bij de toepassing van 
deze BREF. 
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Hierin worden het toepassingsgebied (reikwijdte en inhoud) van de BREF en de relevante Nederlandse 
regelgeving beschreven. Daarnaast mag de nieuwe situatie geen significante verslechtering veroorzaken 

ofwel geen belangrijke toename van verontreiniging veroorzaken. Of sprake is van een belangrijke 
toe name van verontreiniging in de zin van de IPPC-richtlijn zal moeten worden vastgesteld aan de hand 
van een IPPC-omgevingstoets. Dit MER dient tevens als IPPC-omgevingstoets. 

Vogel- en Habitatrichtlijn 
Vogelrichtlijn 
De vogelrichtlijn heeft als doel de instandhouding van aile natuurlijke in het wild levende vogelsoorten op 
het Europese grondgebied van de Lidstaten waarop het Europese Verdrag van toepassing is. Op grond 
van artikel 4 worden voor leefgebieden van in Bijlage 1 bij de richtlijn vermelde vogelsoorten speciale 

beschermingsmaatregelen getroffen, waaronder in ieder geval de aanwijzing van gebieden als speciale 

beschermingszone (Natura 2000-gebieden). 

Habitatrichtlijn 
De habitatrichtlijn heeft als doel bij te dragen tot het waarborgen van de biologische diversiteit door het in 

stand houden van de natuurlijke habitat en de wilde flora en fauna op het Europese grondgebied van de 
lidstaten waarop het Europese Verdrag van toepassing is. Op grond van artikel 4 van de richtlijn worden 

in verband met het voorkomen van bepaalde typen habitat en bepaalde inheemse dier- en plantensoorten 

gebieden aangewezen als speciale beschermingszone (Natura 2000-gebieden). Voor deze 
natuurgebieden gaan beheersplannen gelden, waarin vastgesteld wordt welke belasting toelaatbaar is. 

Europese Richtlijn Luchtkwaliteit 
Op 11 december 2007 heeft het Europese Parlement ingestemd met de nieuwe Richtlijn Luchtkwaliteit. 
Deze richtlijn biedt mogelijkheden tot uitstel (derogatie) om later te voldoen aan de grenswaarden. V~~r 

PM10 is uitstel mogelijk tot 2011 en voor N02 tot 2015. Ook zijn normen opgenomen voor de fijnere fractie 
van fijn stof (PM2,5). Ais de grenswaarden voor PM10 worden gehaald, wordt ook voldaan aan de 
grenswaarden voor PM2,5. De nieuwe grenswaarden voor PM2,5 zijn niet strenger dan de huidige norm 
voor daggemiddelde concentraties van PM 1O . Op plaatsen waar wordt voldaan aan de grenswaarden voor 

PM10 wordt ook voldaan aan die voor PM2,5. Nederland zal zijn plannen om de luchtkwaliteitsnormen op 
tijd te halen verder gaan vormgeven en uitvoeren. Op 19 februari 2009 heeft de Eerste Kamer een 

voorstel tot wijziging van de Wet milieubeheer aangenomen ter implementatie van de derogatie en 
luchtkwaliteitseisen (waaronder PM2,5). Deze wetswijziging zal in werking treden op een bij koninklijk 

besluit te bepalen tijdstip. 

Tbl31G a e .. d renswaar en voor PM 10 en NO 2 vOlgens nteuwe R htl" L htk rt't IC Ijn uc wal el 

Grenswaarden fijn stof (PM10) 

Jaargemiddelde concentratie I 40 jJg/m3 I 2005 1
) 

Daggemiddelde concentratie 2) J 50 jJg/m 3 I 2005 1
) 

Grenswaarden stikstofdioxide (NOz) 
Jaargemiddelde concentratie I 40 jJg/m 3 I 2010 3

) 

Uurgemiddelde concentratie 4) I 200 jJg/m3 I 2010 3
) 

.. 
1) Ultstel mogellJk tot 2011 
2) Maximaal 35 overschrijdingen jaarlijks toegestaan 
3) Uitstel mogelijk tot 2015 
4) Maximaal 18 overschrijdingen jaarlijks toegestaan 
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T b 132 G a e d renswaar en voor PM 25 vOlgens nleuwe R htl" L htk rt't IC IJn uc walel 

Grenswaarden 

Jaargemiddelde concentratie 1) I 25 f.Jg/m3 I 2015 

Blootstellings-concentratieverplichting 2) I 20 f.Jg/m3 I 2015 

Streefwaarden 3) 

Gemiddelde blootstellings-index 4) I -15%1-20% I In 2020 t.o.v. 2010 

Jaargemiddelde PM2 5 concentratie 5) I 20 f.Jg/m3 I 2020 
1) Geldt In 2010 al als streefwaarde 
2) Blootstelling-concentratieverplichting (bcv): grenswaarde voor gemiddelde PM2.5 stadsachtergrondconcentratie 
3) In 2013 zal de Europese Commissie de streefwaarden evalueren eb mogelijk omzetten in juridisch bindende grenswaarden. 
4) Gemiddelde blootstellings-index (gbi): wordt gebaseerd op metingen op stedelijke achtergrondlocaties 
5) Indicatieve grenswaarde (streefwaarde): juridisch niet bindend en wordt in 2013 geevalueerd door de Europese Commissie. 

Kaderrichtlijn Water 
Sinds 2000 is de Kaderrichtlijn Water van kracht. Deze richtlijn streeft naar duurzame en robuuste 

watersystemen en is gericht op zowel oppervlaktewater als grondwater. Belangrijke punten in deze 

richtlijn zijn de ecologische en chemische toestand van het oppervlakte- en grondwater, de brongerichte 

aanpak en 'de vervuiler betaald'. In de periode tot 2009 worden de ecologische doelen van waterlichamen 
opgesteld en vastgesteld, welke in principe in 2015 moeten zijn gerealiseerd. Deze deadline geldt 

voornamelijk voor beschermde gebieden als Vogel- en Habitatrichtlijngebieden en zwemwateren. Het 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat is verantwoordelijk voor de implementatie in de nationale wetgeving 
en overlegd hiervoor met provincies, waterschappen en gemeenten. Per stroomgebied moet eind 2009 in 

een stroomgebiedsplan zijn vastgelegd hoe de waterkwaliteit zal worden verbeterd. Dit 

stroomgebiedsplan richt zich op zowel oppervlaktewater als grondwater. 

E-PRTR (European Pollutant Release Transfer) 
Op 24 februari 2006 is de Europese verordening Nr. 166/2005 in werking getreden, de zogenoemde E
PRTR verordening. Op Basis van deze verordening moeten inrichtingen waarvan de activiteiten en 

hoeveelheden uitstoot worden genoemd in Bijlage I van de E-PRTR verordening (EG) Nr. 166/2005 

jaarlijks de emissies van verontreinigende stoffen gaan registreren en rapporteren aan het bevoegd 
gezag. De E-PRTR-verordening verplicht vervolgens aile Europese lidstaten om hun emissies te 

registreren en rapporteren. E-PRTR voigt uit het VN verdrag van Aarhus waarin onder meer is vastgelegd 

dat burgers recht hebben op toegang tot informatie over lokale milieukwaliteit. 

3.2 Nationaal 

Wet milieubeheer 
De Wet milieubeheer, van kracht sinds 1 januari 1993, is een raamwet. Hierin staan algemene regels. In 

de Wet milieubeheer zijn de gemeenschappelijke elementen van een aantal milieuwetten samengevoegd. 
Belangrijke hoofdstukken uit de Wet milieubeheer zijn milieuplannen en -programma's, 

milieukwaliteitseisen, inrichtingen, afvalstoffen en procedures. Concrete maatregelen ter bescherming van 
het milieu zijn niet opgenomen in de Wet milieubeheer. Ze zijn te vinden in de voorschriften van de Wet 

milieubeheervergunning of de uitvoeringsbesluiten. De voorschriften in de vergunningen zijn afhankelijk 

van de processen die in de inrichting plaatsvinden waarvoor de vergunning is afgegeven. 
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Inrichtingen- en vergunningenbesluit Wet milieubeheer 
Het belangrijkste uitvoeringsbesluit op basis van Wet milieubeheer is het Inrichtingen- en 
vergunningenbesluit Wm (Ivb). In dit besluit staat aangegeven welke inrichtingen onder de Wet 
milieubeheer vallen, welk van deze inrichtingen een milieuvergunning moet hebben en welk orgaan 
bevoegd gezag is. 

Besluit MER 
In geval van het oprichten van een inrichting voor het fokken, mesten of houden van varkens geldt er, 
conform het vermelde in Besluit milieueffectrapportages 1994 categorie C 14 onder 1, een m.e.r.-plicht bij 
een bedrijfsomvang van meer dan 900 plaatsen voor fokzeugen. Gezien het feit dat deze grenswaarde 
overschreden wordt moet een MER worden opgesteld. 

Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet) 
De Nederlandse natuurbescherming kan worden opgedeeld in soorten- en gebiedenbescherming. De 
bescherming van gebieden vindt via de Natuurbeschermingswet 1998 en de bestemmingsplannen plaats. 
De Natuurbeschermingswet 1998 is op 1 oktober 2005 in werking getreden. Naast de Vogel- en 
Habitatrichtlijngebieden (Natura 2000-gebieden) zijn in Nederland een groot aantal andere beschermde 
gebieden aangewezen, zoals beschermde natuurmonumenten, ecologische hoofdstructuur en nationale 
parken. De Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten kunnen deel uitmaken van de 
ecologische hoofdstructuur en nationale parken. Het merendeel van de beschermde natuurmonumenten 
dat eerder onder de natuurbeschermingswet viel, heeft de status Natura 2000-gebied gekregen. Zowel de 
Natura 2000-gebieden, met het implementeren van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn in de 
Natuurbeschermingswet 1998, als de beschermde natuurmonumenten worden beschermd via de 
Natuurbeschermingswet 1998. Deze wet bepaalt wat wei en niet mag in deze gebieden. V~~r ingrepen 
die significante, negatieve gevolgen kunnen hebben voor de natuurwaarden is een vergunning nodig. 

Op 1 februari 2009 is een wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden. Via deze 
wijziging komen de Habitatrichtlijngebieden onder het regime van de Natuurbeschermingswet te vallen. 
Bestaand gebruik in en rond Natura 2000-gebieden valt tot aan de inwerkingtreding van de 
beheersplannen niet meer onder de vergunningsplicht, tenzij het gaat om situaties waarbij de realisatie 
van de instandhoudingdoelstellingen voor het gebied in gevaar komt. Onder bestaand gebruik worden aile 
activiteiten verstaan die op 1 oktober 2005 (datum inwerking treden Natuurbeschermingswet 1998) in en 
om Natura 2000-gebieden plaatsvonden of werden verricht en sindsdien niet wezenlijk zijn veranderd. Er 
is geen overgangsrecht, de wijzigingen gelden voor aile besluiten genomen op of na 1 februari 2009. 

Handreiking beoordeling activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken op Natura 2000-gebieden 
Deze handreiking biedt handvatten voor de beoordeling van vergunningaanvragen en voor de beoordeling 
van bestaand gebruik en voorgenomen activiteiten in het kader van het opstellen van beheerplannen. De 
handreiking ziet nadrukkelijk toe op stikstofdepositie. Het advies dat de taskforce heeft uitgebracht aan 
het Ministerie van LNV (Trojan, juni 2008), vormt het uitgangspunt van de handreiking. Deze handreiking 
dient als hulpmiddel bij vergunningverlening en heeft geen juridische status. 

Flora- en Faunawet (FF-wet) 
Het onderdeel van de Europese Habitatrichtlijn dat niet ziet op de aanwijzing van gebieden, maar op de 
bescherming van specifieke inheemse en uitheemse dier- en plantensoorten, is in een wet geregeld: de 
op 1 april 2002 geactualiseerde Flora- en faunawet. De Flora- en faunawet beschermt planten- en 
diersoorten binnen en buiten beschermde natuurgebieden. 
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Dit betekent dat het verboden is om beschermde dieren te verontrusten, verjagen, vangen of te doden. 
Ook rust- en voortplantingsplaatsen mogen niet worden verontrust of beschadigd. Beschermde planten 
mogen niet worden beschadigd of gedood. Voor handelingen die mogelijk schadelijk kunnen zijn voor 
beschermde soorten, moet een ontheffing worden aangevraagd. 

In de Flora- en faunawet worden beschermde plant- en diersoorten in drie categorieen opgedeeld: 
1. algemene soorten (FF1): deze categorie is voor de meeste activiteiten vrijgesteld voor een 

ontheffi ngsaanvraag. 
2. overige soorten (FF2): deze categorie is eveneens voor de meeste activiteiten vrijgesteld voor een 

ontheffingsaanvraag, mits die activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door het Ministerie van 
LNV goedgekeurde gedragscode. 

3. streng beschermde soorten (FF3): voor deze categorie wordt slechts in een beperkt aantal situaties 
een vrijstelling verleend. Voor ruimtelijke ontwikkelingen moet altijd een ontheffing worden 
aangevraagd. Een ontheffingsaanvraag moet getoetst worden aan de volgende criteria: 

a. de werkzaamheden brengen het voortbestaan van de soort niet in gevaar 
b. er is geen alternatief voor de activiteit 
c. de activiteit past binnen o.a. uitvoering in het kader van ruimtelijke ontwikkeling 
d. de werkzaamheden moeten zodanig worden uitgevoerd dat sprake is van 'zorgvuldig 

handelen'. 

Besluiten over aangewezen natuurgebieden (EHS) 
De Ecologische Hoofdstructuur bestaat uit bossen, natuurmonumenten en bijzondere natuurgebieden. 
Met de EHS worden natuurgebieden vergroot en aan elkaar verbonden tot een samenhangend netwerk. 
Op deze manier ontstaan weer verbindingswegen voor planten en dieren. Ge"lsoleerd gelegen 
natuurterreinen bieden vaak onvoldoende kansen voor het voortbestaan van bepaalde planten- en 
diersoorten. De EHS is op nationaal niveau (hernieuwd) vastgelegd in de Nota Ruimte (najaar 2005). 
De EHS bestaat uit kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones. Veel van de 
Nederlandse Natura 2000-gebieden maken deel uit van de EHS. Het ruimtelijke beleid voor de 
Ecologische Hoofdstructuur is gericht op het instandhouden van de voor behoud, herstel en ontwikkeling 
wezenlijke kenmerken en waarden. Gemeenten, provincies en het Rijk hebben een belangrijke taak in het 
realiseren van de EHS en in het tegengaan van de aantasting ervan. 

Wet ammoniak en veehouderij en de bijbehorende Regeling ammoniak en veehouderij 
De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) bevat bijzondere regels aangaande de gevolgen van 
ammoniakemissie van veehouderijen bij de verlening van milieuvergunningen. Samen met de emissie
eisen die op grond van de Wet milieubeheer aan de huisvesting van dieren worden gesteld (AMvB 
Huisvesting), vormt de Way het wettelijke instrumentarium voor het aspect ammoniak. De Way is een op 
emissiegerichte benadering van de ammoniakproblematiek. Het is de verwachting dat de Rav op termijn 
gewijzigd wordt en dat ammoniaknormen opgenomen gaan worden voor dubbele ammoniakreductie bij 
toepassing van een bouwkundig emissiearm stalsysteem in combinatie met een luchtwassysteem. De 
datum waarop deze wijzigingen worden doorgevoerd en voor welke stalsystemen en luchtwassers dit gaat 
gelden is ten tijde van het schrijven van dit MER nog niet bekend. 

Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij 
In het "Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij" (Besluit van 8 december 2005 houdende regels 
ter beperking van de ammoniakemissie uit huisvestingssystemen van veehouderijen, Staatsblad 2005, 
675). In dit besluit zijn maxima Ie emissiewaarden opgenomen voor een aantal diercategorieen. 
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Deze waarden zijn gebaseerd op gangbare en de best beschikbare (emissiearme) stalsystemen voor 
deze diercategorieen. Er mogen geen nieuwe huisvestingssystemen meer vergund worden met een 
emissiefactor die hoger is dan de maximale emissiewaarde van het Besluit. Voor bestaande stalien zulien 
overgangstermijnen gelden. Het Besluit tot wijziging van het Besluit huisvesting (Staatsblad 2008, 6) is op 
13 december 2007 gepubliceerd en wijzigt het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij op een 
drietal onderdelen: 1. mogelijk maken intern salderen, 2. schrappen datum 30 oktober 2007 en 3. 
afwijkingsbevoegdheid tot stelien van strengere emissie-eisen bij IPPC-bedrijven. Het Besluit Huisvesting 
en het wijzigingsbesluit zijn gelijktijdig op 1 april 2008 in werking getreden (Staatsblad 2008, 93). 

Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij 
De beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij is door het Ministerie van VROM 
vastgesteld op 25 juni 2007. Met behulp van deze beleidslijn kan het bevoegde gezag beslissen of en in 
welke mate vanwege lokale milieuomstandigheden strengere emissie-eisen in de milieuvergunning 
moeten worden opgenomen dan bij toepassing van de beste beschikbare technieken (BBT) het geval zou 
zijn: 

• Bij uitbreiding kan worden volstaan met toepassing van BBT zolang de emissie niet meer 
bedraagt dan 5.000 kg ammoniak per jaar. 

• Bedraagt de jaarlijkse ammoniakemissie na uitbreiding bij toepassing van BBT meer dan 5.000 
kg, dan dient boven het meerdere een extra reductie ten opzichte van BBT te worden 
gerealiseerd. De hoogte daarvan hangt af van de uitgangssituatie (de mate waarin BBT de 
ammoniakemissie reduceert) en de beschikbaarheid van verdergaande technieken in de 
betreffende diercategorie. 

• Bedraagt de jaarlijkse ammoniakemissie na uitbreiding met toepassing van BBT (tot 5.000 kg) en 
verdergaande technieken dan SBT (vanaf 5.000 kg) daarna nog meer dan 10.000 kg, dan dient 
boven het meerdere een ammoniakreductie van circa 85% te worden gerealiseerd. 

Oplegnotitie BREF Intensieve pluimvee- en varkenshouderij 
Zoals reeds eerder gesteld organiseert de Europese Commissie de uitwisseling van informatie tussen de 
Lidstaten en de betrokken bedrijfstakken over de beste beschikbare technieken, de daarmee 
samenhangende controlevoorschriften en de ontwikkelingen op dat gebied. Het resultaat daarvan is terug 
te vinden in de BREF's - de BBT referentie documenten. Op 30 juli 2007 is de officiele Oplegnotitie bij de 
BREF Oplegnotitie BREF Intensieve pluimvee- en varkenshouderij gepubliceerd. 
In de oplegnotitie staat wanneer stalien BBT zijn. Deze oplegnotitie is bedoeld om de vergunningverlener 
te ondersteunen bij de toepassing van de BREF. Hierin worden het toepassingsgebied (reikwijdte en 
inhoud) van de BREF en de relatie tussen de BREF en de relevante Nederlandse regelgeving (met name 
het Besluit huisvesting) beschreven. De oplegnotitie moet in samenhang met de BREF worden gelezen. 
De oplegnotitie is opgenomen in de Regeling aanwijzing BBT-documenten zodat bij het bepalen van de 
voor een veehouderij in aanmerking komende beste beschikbare technieken eveneens met deze notitie 
rekening moet worden gehouden. 

Rapport Stallucht en Planten 
De effecten van ammoniak op planten in de directe omgeving van stalien wordt beoordeeld aan de hand 
van het rapport "Staliucht en planten" dat in 1981 is opgesteld door het Instituut voor Plantenziektekundig 
Onderzoek (IPO). Dit rapport is bedoeld ter beoordeling van directe ammoniakschade veroorzaakt door 
de emissie van ammoniak bij intensieve varkens- en pluimveehouderijen op gevoelige gewasgroepen 
(kasteelt, fruitteelt, boomteelt). Andere gewasgroepen lopen een verwaarloosbare kans beschadigd te 
worden. 
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Uit jurisprudentie is gebleken dat minimaal een afstand van 50 meter moet worden aangehouden ten 
opzichte van kasteelt en coniferen. Ten opzichte van minder gevoelige planten en bomen, zoals een 
fruitboomgaard, is een afstand van 25 meter toereikend. 

Wet geurhinder en veehouderij 
De Wet geurhinder en veehouderij vormt vanaf 1 januari 2007 het toetsingskader voor de 
milieuvergunning, als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen. De Wet 
geurhinder en veehouderij geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op 
een geurgevoelig object (bijvoorbeeld een woning). De geurbelasting wordt berekend en getoetst met een 
geurverspreidingsmodel genaamd "V-stacks vergunningen". De gemeenteraad is bevoegd om binnen 
bepaalde bandbreedtes af te wijken van de voorgeschreven geurbelasting. Hierbij geldt een 
gebiedgerichte aanpak, wat betekent dat deze afwijking geldt voor aile veehouderijen in het betreffende 
gebied. Dit beleid wordt vastgelegd in een gemeentelijke verordening. Om ongewenste situaties te 
voorkomen is de gemeenteraad bevoegd om een aanhoudingsbesluit te nemen. 

Het Varkensbesluit 1998 
Het Varkensbesluit (1 september 1998) is van belang voor het welzijn van de varkens. Het is een besluit 
behorende bij de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Het varkensbesluit stelt naast inrichtingseisen 
ook eisen om het welzijn van de varkens te optimaliseren, zoals voorschriften voor de huisvesting van 
zeugen, biggen en vleesvarkens. Vanaf 1 januari 2013 gelden de eindnormen zoals beschreven in artikel 
4 lid 2 van het Varkensbesluit. Dit betekent dat vanaf dat moment voldaan moet worden aan 
groepshuisvesting voor dragende zeugen, ruimere oppervlaktes per dier en maxima Ie spleetbreedte in de 
roosters van 18 mm bij vleesvarkens. 

Wet geluidhinder (Wgh) 
De Wet geluidhinder is een van de belangrijkste wetten die voorkoming en bestrijding van geluidshinder 
beogen. Veel onderwerpen die eerst in de Wet geluidshinder geregeld waren, zoals het 
vergunningenstelsel voor inrichtingen zijn overgebracht naar de Wet milieubeheer. Het accent van de 
huidige Wet geluidhinder ligt daardoor op zonering. Het is een van de weinige instrumenten die nog in de 
Wet geluidhinder zelf zijn geregeld. 

Handreiking industrielawaai en vergunningverlening 1998 
De handreiking industrielawaai en vergunningverlening is opgesteld als hulpmiddel bij het voorkomen en 
beperken van hinder door industrielawaai. Het heeft tot doel overheden een hulpmiddel te bieden bij het 
voorkomen en beperken van hinder door industrielawaai in het kader van de vergunningverlening. Primair 
is de handreiking bedoeld voor ambtenaren die adviseren over het geluidaspect in de Wet 
milieubeheervergunningen. De handreiking vervangt de Circulaire Industrielawaai 1979. 

Wet Luchtkwaliteit 2007 
De Wet Luchtkwaliteit 2007 is op 15 november 2007 in werking getreden. Hiermee zijn de richtlijnen voor 
luchtkwaliteit van de Europese Unie ge'implementeerd in de Wet Milieubeheer. Deze wet vervangt het 
Besluit Luchtkwaliteit 2005. In de Wet luchtkwaliteit zijn regels en grenswaarden opgenomen voor 
zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes (fijn stof) , lood, koolmonoxide en 
benzeen. Het doel van de Wet Luchtkwaliteit 2007 is het beschermen van mens en milieu tegen de 
negatieve effecten van luchtverontreiniging. Het besluit is primair gericht op het voorkomen van effecten 
op de gezondheid van mensen. 
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De grenswaarden geven het kwaliteitsniveau van de buitenlucht aan, dat op een aangegeven tijdstip 
zoveel mogelijk moet zijn bereikt en waar die kwaliteit al aanwezig is, zoveel mogelijk in stand gehouden 
moet worden. De grenswaarden voor PM10 en NOx staan in onderstaande tabel 3.3. 

Tabel 3 3' Grenswaarden voor de concentratie PM10 en NOx voor 2010 .. 

Component Concentratie I Status Omschrijving 

[lJg/m3] i 
40 ! Grenswaarde Jaargemiddelde concentratie 

Fijn stof I vanaf 2005 
(PM 1O) 50 Grenswaarde 24 uurgemiddelde, deze mag 35 keer per jaar worden 

vanaf2005 overschreden 

40 I Grenswaarde Jaargemiddelde concentratie 
vanaf2010 

NOx 200 Grenswaarde Uurgemiddelde concentratie, deze mag maximaal 18 keer 
vanaf2010 per kalenderjaar worden overschreden. 

De Regeling beoordeling luchtkwaliteit (RBL) bevat voorschriften over metingen en berekeningen om de 
concentratie en depositie van luchtverontreinigende stoffen vast te stellen. Op 19 december 2008 is een 
wijziging op deze regeling in werking getreden. Met deze wijziging wordt het 'toepasbaarheidbeginsel' 
ge'introduceerd. Dit beginsel geeft aan op welke plaatsen de luchtkwaliteitseisen toegepast moeten 
worden: de werkingssfeer en de beoordelingssystematiek. Dit is een uitwerking van bijlage III uit de 
nieuwe Europese Richtlijn luchtkwaliteit (2008). De belangrijkste gevolgen van de gewijzigde RBL zijn: 

• geen beoordeling op plaatsen waar het publiek geen toegang heeft en waar geen bewoning is 
• geen beoordeling op bedrijfsterreinen of terreinen van industriele inrichtingen. Dit omvat mede de 

(eigen) bedrijfswoning. 
• Toetsing vindt plaats vanaf de grens van de inrichting of bedrijfsterrein, op een punt dat 

representatief is voor de luchtkwaliteit in een gebied van (minimaal) 250 bij 250 meter, gelegen 
langs de grens van het terrein van de inrichting of het bedrijfsterrein 

• Voor het bepalen van de rekenpunten gaat het 'blootstellingscriterium' een rol spelen. Dit criterium 
werd eerder al gebruikt bij de situering van meetpunten. Het blootstellingscriterium houdt in, dat 
de luchtkwaliteit aileen wordt beoordeeld op plaatsen waar een significante blootstelling van 
mensen plaatsvindt. 

De RBL wordt echter binnenkort gewijzigd met terugwerkende kracht tot en met 19 december 2008. In de 
huidige formulering en de toelichting bij artikel 74 ligt de nadruk ten onrechte op het zodanig bepalen van 
de luchtkwaliteit rond inrichtingen dat een uitkomst wordt verkregen die representatief is voor een gebied 
van (minimaal) 250 bij 250 meter. Deze bepaling zal dan ook uit de RBL verwijderd worden. Uitgangspunt 
is dat de luchtkwaliteit wordt vastgesteld op plaatsen waar mensen worden blootgesteld, en wei zodanig 
dat een goed beeld wordt verkregen van de luchtkwaliteit ter plaatse. Voor fijn stof bijvoorbeeld geldt dat 
de blootstellingstijd significant moet zijn ten opzichte van een etmaal (bron: Infomil). 

De Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) 
De 'Nederlandse emissierichtlijn Lucht' (NeR) is tot stand gekomen binnen een samenwerkingsverband 
van overheden en bedrijfsleven. De NeR heeft geen formeel wettelijke status. De NeR bevat concentratie
eisen voor een breed scala aan stoffen en is bedoeld als richtlijn voor het opstellen van 
vergunningsvoorschriften met betrekking tot luchtemissies en reguleert het geurbeleid. 
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Wet op de archeologische monumentenzorg 
Deze wet is in werking getreden op 1 september 2007. Hierin staat het doel van het verdrag van Valetta 
(Malta): bescherming van het archeologische erfgoed als bron van het Europese gemeenschappelijke 
geheugen en als middel voor wetenschappelijke en geschiedkundige studie. Kern van deze wet is dat 
gemeenten verantwoordelijk zijn voor de archeologische monumentenzorg binnen de gemeentegrenzen. 

Nota Belvedere 
In de Nota Belvedere (1999) staat de instandhouding, versterking en verdere ontwikkeling van de 
cultuurhistorische identiteit bij ruimtelijke aanpassingen centraal. 

Het Lozingenbesluit Bodembescherming 
Het Lozingenbesluit Bodembescherming heeft als doel de bodem te beschermen tegen lozingen van 
vloeistoffen. Het gaat dan vooral om infiltratie en het bewust laten wegvloeien van vloeistoffen. 
Onbedoelde lozingen (lekken en morsen) en lozingen als gevolg van overmachtsituaties (bluswater), 
valien niet onder de werking van het besluit. Uit praktische overwegingen is besloten om ook lozing van 
hemelwater, drinkwater en reinigingswater van voertuigen op landbouwbedrijven buiten de werkingssfeer 
van het besluit te laten. 

Waterbeleid 21 ste eeuw (2000) en Nationaal Beleidsakkoord Water 
Hierin wordt de landelijke en stedelijke wateropgave verder uitgewerkt. In dit beleid staat de trits 
vasthouden, bergen en afvoeren centraal (inundatie en waterberging). 

Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) 
De Wvo heeft als doe I het bestrijden en voorkomen van verontreiniging van het oppervlaktewater met het 
oog op de verschillende functies van deze wateren. V~~r het direct lozen van afvalwater en/of 
verontreinigende of schadelijke stoffen op het oppervlaktewater is een vergunning in het kader van deze 
wet vereist. De Wvo-vergunning moet worden aangevraagd bij de waterkwaliteitsbeheerder. 

Grondwaterwet (Gw-wet) 
De Gw-wet vormt de landelijke regeling voor het doelmatig gebruik van grondwater en regelt het beheer 
van de hoeveelheid grondwater. Grondwateronttrekkingen door bedrijven en particulieren zijn, afhankelijk 
van de omvang en diepte, meldings-, registratie- of vergunningplichtig. ledere provincie heeft hiervoor 
haar eigen beleid vastgesteld in het provinciale waterhuishoudingsplan en de daarbij behorende 
verordening. 

De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) 
Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de NRB. Dit beleid is gericht op het 
realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico voor de reguliere bedrijfsvoering binnen de afzonderlijke 
bedrijfsonderdelen / instaliaties van een inrichting, voor zover sprake is van een bodembedreigende 
situatie. Ter beperking van het bodemrisico van de bedrijfsactiviteiten geldt als uitgangspunt dat, onder 
reguliere bedrijfscondities, preventieve bodembeschermde voorzieningen en maatregelen moeten zijn 
getroffen die in combinatie leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico (A) zoals omschreven in de NRB. 
Het bodemrisico wordt vastgesteld op basis van een bodemrisicoanalyse conform de 
Bodemrisicochecklist NRB. 
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Landelijk Afvalbeheerplan 2002-2012 (LAP) 
Het landelijk Afvalbeheerplan 2002-2012 (LAP) beschrijft het afvalbeheer voor de periode 2002-2006 en 
blikt vooruit op (mogelijke) ontwikkelingen op het afvalbeheer tot 2012. Het LAP is van kracht sinds 3 
maart 2003. De derde wijziging is op 3 mei 2007 in werking getreden. 

Rapport Verwerking Verantwoord 
Het rapport Verwerking Verantwoord (februari 2002, VROM) geeft aanbevelingen voor het mengen van 
afvalstoffen. Mengen van afvalstoffen is niet toegestaan, tenzij dit expliciet is vermeld in de 
milieuvergunning. Dit rapport dient als toetsingskader voor het bevoegd gezag. 

Bouwtechnische Richtlijnen Mestbassins (BRM) en Handreiking Besluit Richtlijnen Mestbassins 
(HBRM) 
De BRM (1990) en HBRM (1991) geven regels met betrekking tot onder andere aanleg, materiaalkeuze 
en constructie van mestopslagsystemen. 

Circulaire energie in de milieuvergunning 
Aan de hand van deze circulaire uit 1999 kan het zuinig gebruik van energie worden getoetst in verband 
met de bescherming van het milieu. 

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 
De PGS heeft betrekking op externe veiligheid en het beheersen van de risico's voor de omgeving bij 
opslag en transport van gevaarlijke stoffen. De voormalige CPR-richtlijnen zijn hierin opgenomen. De 
publicaties geven, op basis van actuele technieken, een overzicht van voorschriften, eisen, criteria en 
voorwaarden die door overheden kunnen worden toegepast bij vergunningverlening. 

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) 
Het Bevi en bijbehorende regeling (Revi) zijn in werking getreden op 27 oktober 2004. Het besluit legt 
veiligheidsnormen op aan bedrijven die een risico vormen voor personen buiten de bedrijfsinrichting. Op 1 
januari 2008 is de Revi gewijzigd (Revi II) en zijn o.a. inrichtingen met een propaanopslag > 13 m3 onder 
het Bevi gebracht. 

Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet (Besluit opslagcapaciteit dierlijke meststoffen) 
Op grond van de Nitraatrichtlijn zijn lidstaten verplicht voorschriften te stelien met betrekking tot de 
opslagcapaciteit voor dierlijke meststoffen. Op 1 juli 2005 is het Besluit opslagcapaciteit dierlijke 
meststoffen Meststoffenwet in werking getreden. De artikelen uit dit Besluit zijn bij besluit van 9 november 
2005 overgeheveld naar het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet. De opslagcapaciteit voor dierlijke mest 
moet groter zijn dan die is vereist voor de periode van september tot en met februari in het 
daaropvolgende jaar. Minder opslagcapaciteit is toegestaan als de te produceren hoeveelheid dierlijke 
meststoffen boven de werkelijke opslagcapaciteit op een voor het milieu onschadelijke wijze van het 
bedrijf zal worden verwijderd, bijvoorbeeld door afvoer via een intermediair (middels een 
mestafzetovereen komst). 
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3.3 Provinciaal 

Provinciale milieuverordening Gelderland (PmG) 
Op grond van artikel 1.2 van de Wet Milieubeheer bestaat voor ieder provincie de verplichting een 
provinciale milieuverordening vast te stellen. In Gelderland wordt hieraan invulling gegeven door de PmG, 
vastgesteld door Provincia Ie Staten op 27 juni 2007 (vijfde tranche). In de PmG worden voor de volgende 
onderwerpen regels gesteld: grondwaterbeschermingsgebieden, stiltegebieden, bodemsanering, afval en 
ontheffingen. 

Stiltegebied 
Stiltegebieden zijn milieubeschermingsgebieden waar stilte bijzondere bescherming nodig heeft. In deze 
gebieden is de geluidsbelasting door toedoen van menselijke activiteiten zo laag dat de heersende 
natuurlijke geluiden niet of nauwelijks worden gestoord. In de provinciale milieuverordening zijn nadere 
regels opgenomen voor het voorkomen of beperken van de geluidshinder. 

Ontwerp Beleidsregels geur 2008 (Gelders geurbeleid) 
De provincie Gelderland heeft sinds 2002 beleidsregels voor geur in milieuvergunningen. In het Ontwerp 
Beleidsregels geur 2008 worden deze oude beleidsregels aangepast en geactualiseerd in verband met de 
gewijzigde wet- en regelgeving. Toepassing van de beleidsregels bij vergunningverlening voor 
geurrelevante bedrijven waarvoor de provincie bevoegd gezag is zorgt ervoor dat eventuele geuroverlast 
wordt beperkt tot een acceptabel niveau. 

Gebiedsplan Natuur en Landschap 2006 
Op 3 oktober 2006 hebben Gedeputeerde Staten het Gebiedsplan Natuur en Landschap vastgesteld. De 
provincie Gelderland wil natuur veiligstellen. Plannen hiervoor zijn vastgelegd in dit gebiedsplan. Hierin 
bepaalt de provincie waar natuur aanwezig is en waar deze gewenst is. 

Verordening waterhuishouding Gelderland 
In de Verordening Waterhuishouding Gelderland is de Wet op de waterhuishouding uitgewerkt. Hierin 
staan onder andere de regels waaraan het waterschap zich moet houden, bijvoorbeeld welke 
onderwerpen in ieder geval in het waterbeheersplan opgenomen moeten staan. 

Streekplan Gelderland 2005 
Het Streekplan Gelderland 2005 is op 29 juni 2005 door Provinciale Staten vastgesteld. Met dit streekplan 
kiest de provincie voor versterking van de ruimtelijke kwaliteit in de Provincie Gelderland. Kenmerken en 
waarden van provinciaal belang zijn: natuur en water in het 'groenblauw raamwerk' en ruimtelijke 
ontwikkelingen in het 'rode raamwerk' van stedelijke functies en infrastructuur. De rest van de provincie is 
'multifunctioneel gebied' en meer het domein van de gemeente. 

Ontwerp Streekplanherziening Herbegrenzing Ecologische Hoofdstructuur 
De Ontwerp Streekplanherziening Herbegrenzing Ecologische hoofdstructuur beschrijft de herbegrenzing 
van de EHS. De robuuste natuurverbindingen en de poorten van de Veluwe zijn opgenomen. Op enkele 
plaatsen is de EHS uitgebreid, op andere verkleind. De EHS is een samenhangend netwerk van grote en 
kleine natuurgebieden en natuurrijke cultuurlandschappen. Door vergroting en ontwikkeling van nieuwe 
natuurgebieden en aanleg van ecologische verbindingszones ontstaat een samenhangend netwerk. Het 
doel van de EHS is om te komen tot duurzame populaties van kwetsbare planten- en diersoorten. 
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Aanwijzing zeer kwetsbare gebieden Wet ammoniak en veehouderij (Wav) 
De Wav-kaart met de aanwijzing van de zeer kwetsbare gebieden wordt herzien naar aanleiding van de 
wijziging van de Way. Op 4 maart 2008 hebben Gedeputeerde Staten een (voorlopig) besluit genomen 
over de aanwijzing. Provinciale Staten zullen in februari 2009 over de aanwijzing besluiten. Na 
goedkeuring door het Ministerie van LNV zal het besluit (naar verwachting in april 2009) 6 weken ter visie 
wordt gelegd. 

Belvoir 2 cultuurhistorisch beleid 2005-2008 
Het cultuurhistorisch beleid van de provincie Gelderland staat in de notitie Belvoir 2. Hierin is vastgelegd 
hoe de provincie omgaat met het cultuurhistorisch erfgoed. 

Aardkundig waardevolle gebieden kaart (AWGK) 
Hierin staat aangegeven waar aardkundig waardevolle gebieden gelegen zijn. Dit zijn onderdelen van het 
landschap die iets vertellen over de natuurlijke ontstaanswijze van het gebied, bijvoorbeeld 
dekzandruggen, beken en kreken. 

Handreiking beschrijving A&V-beleid en AOlle 
Deze handreiking is door de provincie Gelderland opgesteld ten behoeve van het opstellen van 
beschrijvingen van het Acceptatie- en Verwerkingsbeleid (A&V-beleid) en van de Administratieve 
Organisatie en Interne Controle (AOIIC) dan wei de vereenvoudigde administratieve procedures. De 
richtlijnen waaraan deze beschrijvingen moeten voldoen vinden voor wat betreft A&V-beleid en AOIIC hun 
oorsprong in het rapport 'De Verwerking Verantwoord' van VROM, februari 2002. De richtlijnen voor de 
vereenvoudigde administratieve procedures zijn gebaseerd op artikel 5.11 van het Inrichtingen- en 
vergunningenbesluit milieubeheer. Indien een bedrijf uitsluitend niet-gevaarlijke afvalstoffen accepteert, 
kan worden volstaan met een beschrijving van de vereenvoudigde administratieve procedures. 

3.4 Gemeentelijk 

Bestemmingsplan Buitengebied Buren 
Het vigerende bestemmingsplan 'Buitengebied Buren 1997' is door de Raad vastgesteld op 4 november 
1997 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland op 23 juni 1998. Met 
ingang van 19 juni 2008 heeft het Bestemmingsplan Buitengebied 2008 voor zes weken ter inzage 
gelegen. Het Bestemmingsplan Buitengebied 2008 is nog niet definitief vastgesteld en goedgekeurd. 

Structuurvisie 'Buren in bloei' 
Op 11 februari 2003 is de structuurvisie 'Buren in bloei' vastgesteld door de Gemeenteraad van de 
gemeente Buren. Aile vigerende bestemmingsplannen worden momenteel hierop aangepast. In de 
structuurvisie is het omgevingsbeleid voor de komende 10 jaar vastgelegd. Dit omgevingsbeleid heeft 
betrekking op het ruimtelijk beleid en de ruimtelijke aspecten van andere beleidsvelden zoals 
bijvoorbeeld milieubeleid, landschapsbeleid, natuurbeleid en waterbeleid. 

Aanhoudingsbesluit Wet geurhinder en veehouderij en geurverordening 
De gemeente Buren heeft geen aanhoudingsbesluit in het kader van de Wet geurhinder en veehouderij 
genomen. Tevens is geen geurverordening vastgesteld of in voorbereiding. 
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Milieubeleidsplan 
Op 16 december 2003 is het milieubeleidsplan 'Duurzaam Buren' vastgesteld. Hierin zijn de 
beleidsvoornemens met betrekking tot milieuaspecten voor de komende 4 jaar vastgelegd. In het milieu
uitvoeringsprogramma staan aile geplande activiteiten 

Wet gemeentelijke watertaken 
Deze wet is per 1 januari 2008 in werking getreden. Hiermee heeft de gemeente de zorgplicht voor 
grondwater overgenomen van het Waterschap. Indien in het bebouwd gebied sprake is van structureel 
nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aanwezige bestemming, dan heeft de gemeente 
een zorgplicht. Dit betekent dat de gemeente maatregelen moet nemen waarmee de problemen zoveel 
mogelijk voorkomen worden. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor de doelmatige inzameling van 
afstromend hemelwater, voor zover de perceelseigenaar dit water zelf niet kan verwerken. ledere 
gemeente dient de grondwaterzorgplicht te concretiseren naar de eigen lokale situatie. 

3.5 Waterschap 

Integraal Waterbeheersplan Gelders Rivierengebied 2002-2006 
Dit plan bevat maatregelen en plannen om ervoor te zorgen dat voldoende oppervlaktewater van goede 
kwaliteit beschikbaar is en vormt een leidraad voor het Waterschap Rivierenland in de periode 2002-
2006. 

8eleidsregels Keur voor waterkeringen en wateren van Waterschap Rivierenland 
Hierin staan de geboden en verboden die betrekking hebben op waterkeringen en waterengangen. Voor 
aile verboden werken of werkzaamheden kan ontheffing worden aangevraagd. 
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4 Referentiesituatie (bestaande situatie) 

4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt de referentiesituatie op zowel bedrijfsniveau als van de omgeving beschreven. In dit 
MER is sprake van twee referentiesituaties. Referentiesituatie 1 is de vergunde situatie en 
referentiesituatie 2 is de feitelijke situatie. Bij beide situaties wordt rekening gehouden met de autonome 
ontwikkelingen. Hieronder wordt de toekomstige ontwikkeling van het milieu verstaan indien de 
voorgenomen activiteiten niet worden gerealiseerd. De huidige toestand van het milieu wordt voor beide 
referentiesituaties beschreven aan de hand van de biotische aspecten natuur en landschap en de 
abiotische aspecten ammoniak, geur, bodem en water, geluid, stof en energie. Beide referentie situaties 
dienen als kader voor de beoordeling van de te verwachten milieueffecten bij realisatie van de 
voorgenomen activiteit of alternatieven hiervoor. De vergunde situatie (referentiesituatie 1) vormt het 
bestaand recht bij de beoordeling van de vergunbaarheid van de voorgenomen activiteit of alternatieven. 

4.2 Milieuvergunning 

4.2.1 Vergunde situatie (referentie 1) 
Bij besluit van 30 juli 1996 is een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieuvergunning verleend. 
Tegen dit besluit is bezwaar en beroep aangetekend. Door de Voorzitter van de afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State is bij uitspraak van 6 februari 1997 bepaald dat de 

rechtsgevolgen van de beschikking in stand blijven. 

De verleende vergunning heeft betrekking op het houden van: 

• 11 dekberen in traditionele huisvesting 
• 382 kraamzeugen (incl. biggen) op spoelgotensysteem met dunne mest (GL BB 93.11.012 V2) 
• 1.250 guste- en dragende zeugen op spoelgotensysteem met dunne mest (GL BB 95.10.030) 
• 5.096 gespeende biggen op spoelgoten met dunne mest (GL BB 94.06.021 V2) 
• 6.752 vleesvarkens met mestopvang in en spoelen NH3-arme vloeistof (BL BB 93.06.010 V1) 

In tabel 4.1 zijn het vergunde, rechtsgeldige aantal dieren en bijbehorende ammoniakemissie (NH3) en 
geuremissie (Ou/m3) weergegeven. Het maximale aantal te houden dieren is gelijk aan het aantal 
dierplaatsen. Het uitgebreide overzicht (met uitgewerkte stalsystemen) is opgenomen in het 
bedrijfsontwikkelingsplan (BOP) in bijlage 3. 

Tbl41V a e .. ergun d e, rec ht Id' 't l' sg e Ige Sl ua Ie 

Diercategorie: Aantal Huisvesting NH3-emissie Geuremissie 

dierplaatsen (Rav-code) (kg/jaar) * (Ou E/sec)** 

Beren 11 02.4 60,50 205,7 

Kraamzeugen 382 01.2.1 1.260,6 10.657,8 
Guste- en dragende zeugen 1.250 01.3.3 3.125 23.375 
Gespeende biggen 5.096 01.1.2.1 1.070,16 39.748,8 
Vleesvarkens 6.752 03.2.2.1 9.452,8 155.296 
Totale vergunde emissies 14.969,06 229.283,3 

* Berekend op basis van de normen uit de Regeling ammoniak en veehouderij 

** Berekend op basis van de geuremissiefactoren uit de Regeling geurhinder en veehouderij 
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Op 2 april 2008 is een melding ex artikel 8.19 Wet milieubeheer ingediend bij de Provincie Gelderland. 
Deze melding heeft betrekking op het bereiden van spoelvloeistof in de voerbunkers en afdekking van 
acht voerbunkers met folie. 

4.2.2 Feitelijke situatie (referentie 2) 
Na bestuursrechtelijke maatregelen is het feitelijke aantal dieren in overeenstemming gebracht met het 
vergunde aantal dieren. Een aantal afdelingen staan leeg en zijn door de provincie Gelderland verzegeld. 
In de feitelijk situatie wijken de stalsystemen bij de biggen en vleesvarkens af van de vergunde situatie. 
Feitelijk zijn de volgende dieraantallen aanwezig: 

• 5 dekberen in traditionele huisvesting 
• 412 kraamzeugen (incl. biggen) op spoelgotensysteem met dunne mest (GL BB 93.11.012 V2) 
• 1.220 guste- en dragende zeugen op spoelgotensysteem met dunne mest (GL BB 95.10.030) 
• 5.096 biggen in traditionele huisvesting 
• 6.752 vleesvarkens op spoelgotensysteem met roosters (BB 98.10.065) 

In tabel 4.2 zijn de feitelijk aanwezige aantallen dieren en stalsystemen en bijbehorende 
ammoniakemissie (NH3) en geuremissie (Ou/m 3

) weergegeven. Zie tevens het BOP in bijlage 3. 

Tb142F"t1""k f a e .. el e IJI e sltua Ie 

Diercategorie: Aantal Aantal dieren Huisvesting NH3-emissie Geuremissie 
dierplaatsen (Rav-code) (kg/jaar) * (Ou E/sec)** 

Beren 5 5 D 2.5 27,5 93,5 
Kraamzeugen 425 412 D 1.2.1 1.359,6 11.494,8 
Guste- en dragende zeugen 1.247 1.220 D 1.3.3 3.050 22.814 
Gespeende biggen 5.096 5.096 D 1.1.16.2 3.822 39.748,8 
Vleesvarkens 6.752 6.752 D 3.2.13.1 8.102,4 155.296 
Totale emissies 16.361,5 229.447,1 

* Berekend op basis van de normen uit de Regeling ammoniak en veehouderij 

** Berekend op basis van de geuremissiefactoren uit de Regeling geurhinder en veehouderij 

4.2.3 Vergelijking vergunde situatie (referentie 1) en feitelijke situatie (referentie 2) 
Uit paragraaf 4.2.1. en 4.2.2. blijkt dat de vergunde situatie (referentie 1) een lagere ammoniak- en 
geuremissie heeft dan de feitelijke situatie (referentie 2). V~~r het inzichtelijk maken van de 
milieugevolgen en de beoordeling van de vergunbaarheid van de voorgenomen activiteit en de 
alternatieven zal daarom aileen (als worstcase benadering) de vergunde situatie als referentie gebruikt 
worden. Om een volledig beeld te geven van het verschil tussen de vergunde en feitelijke situatie zijn 
beide situaties wei meegenomen in de verspreidingsberekeningen van ammoniak en geur, zie paragraaf 
4.7.1. en 4.7.2. 

4.2.4 IPPC-richtlijn en BBT 
Aangezien de onderhavige inrichting een rechtgeldige milieuvergunning heeft voor meer dan 750 
zeugenplaatsen en 2.000 vleesvarkensplaatsen, worden de drempelwaarden uit de bijlage I van de IPPC
richtlijn overschreden en valt het bedrijf onder de werkingssfeer van de IPPC-richtlijn. Dit betekent dat 
sprake is van een bestaande installatie in de zin van de IPPC-richtlijn. De overgangstermijnen in de Amvb 
Huisvesting schrijven voor dat de stallen per 1 januari 2010 moeten voldoen aan de maximale 
emissiegrenswaarden uit het Besluit Huisvesting. 
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In de BREF intensieve veehouderij worden het toegepaste spoelgotensysteem en het Hepaq-systeem 
aangemerkt als Best Beschikbare technieken. De ammoniakemissiefactor van het spoelgotensysteem en 
het Hepaq-systeem ligt niet boven de maximale emissiewaarden in bijlage 1 van het Besluit Huisvesting, 
behalve bij de toepassing van het spoelgotensysteem bij kraamzeugen. Het verschil is echter dusdanig 
klein dat ombouwen niet kosteneffectief is en het systeem in bestaande situaties wei als BBT aangemerkt 
kan worden4

. 

Het Hepaq-systeem kan bij vleesvarkens als BBT aangemerkt worden, onder de voorwaarde dat geen 
emissie plaatsvindt van de toeslagstoffen in de mest (de dosering moet voldoen aan de leaflet). Bij zowel 
het Hepaq-systeem als het spoelgotensysteem geldt verder als voorwaarde voor BBT dat de geurpiek bij 
het spoelen niet tot problemen mag leiden. Vanwege de geurpiek ligt het in een overbelaste situatie niet 
voor de hand om deze systemen nieuw te plaatsen of uit te breiden. In de Regeling geurhinder en 
veehouderij wordt het toepassen van spoelgoten bij varkens wat betreft geuremissie niet aangemerkt als 
een emissiearm systeem en dus gelijk gesteld met een traditioneel systeem. De beoordeling of 
emissiearme stalsystemen aangemerkt kunnen worden als BBT (zoals bovengenoemde spoelgoten en 
het Hepaq-systeem) ligt bij het bevoegde gezag. 

4.2.5 Dierwelzijn 
De inrichting voldoet momenteel aan eisen in het Varkensbesluit 1998 (zie uitgebreide toelichting in 
paragraaf 5.2.3). Aangezien de stallen op de initiatieflocatie in gebruik zijn genomen voor 1998 vallen de 
stallen conform artikel 19 van het Varkensbesluit 1998 onder het overgangsrecht. Dit overgangsrecht 
betekent dat de stallen pas vanaf 1 januari 2013 aan de aangescherpte eisen hoeven te voldoen. Deze 
aanscherping houdt in dat voldaan moet worden aan groepshuisvesting voor dragende zeugen, ruimere 
oppervlaktes per dier en maximale spleetbreedte in de roosters van 18 mm bij vleesvarkens. 

4.3 Natuur 

4.3.1 Vogel- en habitatgebieden 
Zowel ten noorden van de initiatieflocatie als ten zuiden van de initiatieflocatie liggen vogel- en 
habitatrichtlijngebieden5

, welke tevens zijn aangewezen als Natura-2000 gebieden: 
• Natura-2000 gebied "Uiterwaarden Waal" ca. 5.500 meter 
• Habitatrichtlijngebied "Rijswaard en Kil van Hurwenen" 
• Vogelrichtlijngebied "Waal" 
• Natura-2000 gebied "Uiterwaarden Neder-Rijn" 
• Habitatrichtlijngebied "Amerongse Bovenpolder" 
• Vogelrichtlijngebied "Neder-Rijn" 

ca. 7.700 meter 
ca. 5.500 meter 
ca. 7.200 meter 
ca. 11.600 meter 
ca. 7.200 meter 

De gebieden staan weergegeven in figuur 4.1. In bijlage 7 zijn de kaarten van de Vogel- en 
habitatgebieden opgenomen met hierop de aanduiding van de toetsingspunten (volgnummers met 
cobrdinaten). Deze toetsingspunten zijn als invoergegevens gebruikt in de Aagro-stacks berekeningen. 

4 Ingevolge artikel 2 lid 3 Besluit Huisvesting varkenshouderij geldt dat ten aanzien van een bestaand Groen-label systeem waarvan 
de emissiefactor hoger is dan de maximale emissiewaarde en waarvoor een vergunning of, indien geen vergunning vereist was, een 
bouwvergunning voor 8 mei 2002 verleend is, die emissiefactor als maximale emissiewaarde. 
5 Ingevolge de wijziging Natuurbeschermingswet 1998 van 1 februari 2009 vallen zowel de vogel- als de habitatrichtlijngebieden 
onder he! regime van de Natuurbeschermingswe! 1998. 
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Figuur 4.1: Ligging Vogel- en Habitatrichtlijngebieden (Bron: Natuurloket) 

4.3.2 Natuurbeschermingswetgebieden 
In het habitatrichtlijngebied "Rijswaard en Kil van Hurwenen" is het natuurbeschermingswetgebied 
Hurwenense Uiterwaarden gelegen. Dit gebied ligt op circa 9.500 meter afstand van de initiatieflocatie. 
Zie figuur 4.2. 

Figuur 4.2: Ligging Natuurbeschermingswetgebied (bron: Natuurloket) 

4.3.3 Ecologische Hoofdstructuur 
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) bestaat uit drie gebieden: natuurgebieden , gebieden met een 
verweving van landbouwkundig gebruik en natuur en ecologische verbindingszones. De ecologische 
verbindingszone verbindt belangrijke moerasgebieden: De Benedenloop van de Linge en de Marspolder 
tot de Rijnuiterwaarden. Zie voor de ligging van de EHS figuur 4.3. 
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:: pro\1ncie 
Celderland 

Figuur 4.3: Ligging Ecologische Hoofdstructuur (EHS) (bran: Provincie Gelderland) 

Legenda 

EHS (st. eek"lan) 
_ EHSnatuur 

EHS v ervtevi ng 

EHS verbindingszone 

De EHS is gelegen op circa 870 meter afstand. Dit gebied is aangewezen als EHS Verweving . Verder 
liggen gebieden aangewezen als EHS Natuur op circa 1.195 meter, 1.780 meter en 3.335 meter afstand 
van de initiatieflocatie. Het dichtstbijzijnde punt van de Ecologische verbindingszone ligt op circa 1.200 
meter. 

4.3.4 Herbegrenzing Ecologische Hoofdstructuur (ontwerp) 
De Ontwerp Streekplanherziening Herbegrenzing Ecologische hoofdstructuur van februari 2008 beschrijft 
de herbegrenzing van de EHS. De rabuuste natuurverbindingen en de poorten van de Veluwe zijn 
opgenomen. Op enkele plaatsen is de EHS uitgebreid, op andere verkleind. De ontwerp-herbegrenzing is 
opgenomen in figuur 4.4. De begrenzing van de EHS rondom de initiatieflocatie blijft ondanks de 
herbegrenzing ongewijzigd .. 
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Figuur 4.4: Ontwerp-herbegrenzing Ecologische Hoofdstructuur (Provincie Gelderland) 

4.3.5 Zones Wet ammoniak en veehouderij (Wav) 
De initiatieflocatie is niet gelegen binnen een Wav-gebied of een zone van 250 meter daaromheen (Wav
zone). Het dichtstbijzijnde Wav-gebied is het kwetsbare gebied 'Kleiputten Buren' (tevens 
Natuurreservaat) en is gelegen op circa 2.250 meter. Dit gebied is in het Streekplan Gelderland 2005 
aangewezen als een natte natuurparel. Verderop is nog het Wav-gebied 'Regulieren' gelegen op circa 
5.980 meter van de locatie. Zie figuur 4.5. 

De Wav-kaart met de aanwijzing van de zeer kwetsbare gebieden wordt herzien naar aanleiding van de 
wijziging van de Way. Op 4 maart 2008 hebben Gedeputeerde Staten een (voorlopig) besluit genomen 
over de aanwijzing . Na goedkeuring door het Ministerie van LNV zal het besluit (naar verwachting in april 
2009) 6 weken ter visie wordt gelegd. De aanwijzing van de Wav-gebieden in de omgeving van de 
initiatieflocatie blijff na de herziening ongewijzigd. 
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Figuur 4.5: Ligging zones Wet ammoniak en veehouderij (bron : Provincie Gelderland) 

De voor verzuring gevoelige delen van de Wav-gebieden Kleiputten van Buren en Regulieren worden in 
figuur 4.6 en 4.7 weergegeven. In deze figuren staan tevens verschillende genummerde punten in het 
gebied weergegeven met bijbehorende X- en Y-coordinaten . Deze gegevens dienen als basis voor de 
ammoniakdepositieberekeningen in Aagro-stacks. 

K/eiputten Buren 

De habitat van de Kleiputten van Buren bestaat uit graslanden, ruigten, wilgenstruwelen en elzenbos, 
meidoornhagen en verschillende diepe zandwinputten met open water. Op de soortenrijke natte 
graslanden groeien kalkminnende planten als moeraswespenorchis, bonte paardenstaart, 
paardenhaarzegge, oude eiken en zegge. Door ernstige verdroging treden verruiging en verzuring op. Om 
verruiging en verzuring tegen te gaan zal de waterhuishouding verbetert moeten worden en dient de 
bosopslag op schraallanden verwijderd te worden. 

De natuurdoeltypen in dit gebied zijn blauwgrasland (25% oppervlak) en nat matig voedselrijk grasland 
(basisch) (75% oppervlak). Het natuurdoeltype blauwgrasland is het meest gevoelig voor ammoniak. De 
achtergrondconcentratie is in dit natuurgebied hoger dan de kritische depositiewaarde voor dit gebied, zie 
tabel4.3 in paragraaf 4.7.1 (bron: Altlas Groen Gelderland, Provincie Gelder/and). 
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Figuur 4.6: Zeer kwetsbaar gebied Kleiputten van Buren 
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De Regulieren bestaan uit populierenbossen, wilgengrienden en hooilanden op oude komkleigronden. In 
het gebied liggen twee oude eendenkooien. Het gebied is voor het grootste deel potentieel A-Iocatie voor 
het Elzenrijk Essen-Iepenbos. Dit is een typisch Nederlandse bosgemeenschap. De bossen liggen 
versnipperd in het gebied . In de bloemrijke graslanden bevinden zich veel weidevogels en eenden. Door 
het slaan van kwelpijpen is de waterkwaliteit sterk verbeterd. Het terrein wordt deels beheerd als hooiland 
en deels als bos. 

De natuurdoeltypen in dit gebied zijn hakhout en griend (8% oppervlak), nat bos op klei (30% oppervlak) 
en nat matig voedselrijk grasland (basisch) (62% oppervlak) . Het natuurdoeltype hakhout en griend is het 
meest gevoelig voor ammoniak. De achtergrondconcentratie is in dit natuurgebied hoger dan de kritische 
depositiewaarde, zie tabel4.3 in paragraaf 4.7.1 (bron: Aft/as Groen Gelderland, Provincie Gelderland). 
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Figuur 4.7: Zeer kwetsbaar gebied Regulieren 
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Het buitengebied van de gemeente Buren wordt gekenmerkt door een landelijk karakter, rust en ruimte. 
De initiatieflocatie bevindt zich in een waardevol rivierenlandschap met eigen landschappelijke-, natuur
en cultuurhistorische waarden. Het buitengebied is te verdelen in oeverwalgebieden , komgebieden en 
uiterwaarden. De initiatieflocatie is gelegen in een komgebied. Komgebied wordt gekenmerkt door 
openheid met gebruik als grasland en verspreid liggende agrarische bebouwing. 

Het onbebouwde gedeelte binnen de inrichtingsgrenzen is, afgezien van erfverharding voor aan- en 
afvoer van mest, varkens en producten, grotendeels in gebruik als paardenwei. Het terrein is aan de zuid
en westzijde grotendeels omgeven door een hoge coniferenhaag. Aan de oostzijde bevindt zich een 
houtwal bestaande uit veldesdoorn, acacia, vlier en een enkele berk. Ten oosten van deze houtwal 
bevindt zich een sloot (B-watergang). Het noordelijk dee I van deze sloot is begroeid met riet en ter plaatse 
bevindt zich tevens begroeiing met hazelaar. 

Figuur 4.8: B-watergang en houtwal aan oostzijde van de initiatieflocatie 
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4.5 Flora- en fauna 
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Figuur 4.9: Uitsnede plankaart bestemmingsplan buitengebied Buren 2008 

Onderzoeksbureau Econsultancy BV heeft in opdracht van initiatiefnemer een Flora- en faunaquickscan 

uitgevoerd. Het onderzoek is verricht middels een bureauonderzoek en een veldonderzoek. De 

rapportage is bijgevoegd als bijlage 19. 

8roedvoge/s 
Door het natuurloket wordt aangegeven dat in het betreffende kilometerhok vijf Rode Lijst soorten zijn 

waargenomen. Gelet op de landschappen zou het kunnen gaan om huismus, steenuil, grutto, tureluur, 

patrijs en zomertaling. Op de initiatieflocatie is broedgelegenheid in de houtwal, coniferenhaag en de 

overige begroeiing . In de houtwal zijn diverse nestresten waargenomen. Tijdens het veldonderzoek zijn 

geen indicaties aangetroffen die aanleiding geven om broedvogels te verwachten waarvan de nesten of 

het leefgebied jaarrond beschermd zijn, zoals roofvogels, spechten of uilen. In de houtwal zijn geen holen 

waargenomen. De opstand is voor holen te jong. Het habitat in het plangebied is niet geschikt als 

leefgebied voor de steenuil, vanwege het ontbreken van gesch ikte broedgelegenheid en schuilplaatsen. 

De aanwezige mussen zullen voornamelijk gebruik maken van de gebouwen als broedgelegenheid . 
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Vleermuizen 

Uit bureauonderzoek blijkt dat in het uurhok waar de initiatieflocatie onderdeel van uitmaakt de volgende 
vleermuizen zijn waargenomen: watervleermuis, gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en 
laatvlieger. In de houtwal zijn geen bomen met holtes aanwezig, waardoor uitgesloten kan worden dat hier 
verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn. De bebouwing is weinig geschikt als verblijfsplaats voor 
vleermuizen. 

Gelet op het habitat zal het plangebied mogelijk gebruikt worden als foerageergebied voor in de omgeving 
verblijvende vleermuizen. Met name de coniferenhaag zal beschutting bieden en een beter 
insectenaanbod hebben dan de omgeving. Het is niet uit te sluiten dat de houtwal als potentiele vliegroute 
kan fungeren. 

Overige zoogdieren 

De B-watergang ten oosten van de stalien is niet geschikt als habitat voor de streng beschermde 
waterspitsmuis, vanwege het maaibeheer en het steile talud. Deze soort kan op de initiatieflocatie 
uitgesloten worden. Het voorkomen van andere zoogdieren is tijdens het veldbezoek niet vastgesteld en 
afgezien van muizen en egels, niet waarschijnlijk. 

Amfibieen, reptielen en vissen 

Uit bureauonderzoek blijkt dat in het betreffende kilometerhok de soort groene kikker (onbepaald) is 
waargenomen. De B-watergang ten oosten van de stalien is in principe geschikt voortplantingsgebied 
voor algemeen voorkomende amfibieen. Verspreidingsgegevens lijken aan te tonen dat het gebied weinig 
geschikt is voor amfibieen. Het habitat op de initiatieflocatie is ongeschikt voor reptielen. 

De B-watergang kan onderkomen bieden aan vissen. Uit bureauonderzoek blijkt dat in het uurhok waar de 
initiatieflocatie onderdeel van uitmaakt de volgende soorten zijn waargenomen: bermpje, blankvoorn, 
zeelt, kleine modderkruiper, driedoornige stekelbaars, tiendoornige stekelbaars en baars. Hiervan zijn de 
kleine modderkruiper en bermpje binnen de Flora- en faunawet beschermd. Bermpje is een vissoort die 
vooral voorkomt in stromend water. Derhalve zal deze soort naar verwachting niet voorkomen in de B
watergang op de initiatieflocatie. Het voorkomen van de kleine modderkruiper kan niet uitgesloten worden, 
aangezien tijdens het veldonderzoek de sloot bevroren was en niet bemonsterd kon worden met een 
RAVON-net. 

Libel/en en vlinders 

Libelien kunnen op de onderzoekslocatie voorkomen, echter de B-watergang lijkt weinig geschikt voor 
deze soortgroep, aangezien deze dichtbegroeid is met liesgras. Uit bureauonderzoek blijkt dat in het 
betreffende kilometerhok of uurhok geen zeldzame of beschermde soorten zijn aangetroffen. Voor de 
strikt beschermde rivierrombout is geen geschikt habitat aanwezig. Het is verder uitgesloten dat binnen de 
initiatieflocatie geschikt habitat aanwezig is voor een (deel)populatie van een beschermde vlindersoort. 

Vaatplanten 
De B-watergang wordt jaarlijks geschoond. Uit het maaisel op de slootkanten valt op te maken dat de 
sloot voornamelijk begroeid is met liesgras. Tevens is de beschermde zwanebloem aangetroffen tussen 
het maaisel. Voor deze soort geldt in de Flora- en faunwet echter een vrijsteliing. Op de overige delen van 
de initiatieflocatie zijn geen beschermde plantensoorten te verwachten. 
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4.6 Aardkundige waarden en cultureel erfgoed 
V~~r de initiatieflocatie geldt aan de noordzijde van de locatie (ten hoogte van het woonhuis) een hoge 
archeologische verwachtingswaarde en voor het overige gedeelte van de locatie geldt een middelhoge 
archeologische verwachtingswaarde, zie figuur 4.10. Beleid schrijft als doelstelling voor dat 
archeologische resten in de huidige staat behouden moeten worden. Ais voorwaarden voor behoud geldt 
bij zowel een hoge als middelhoge verwachtingswaarde dat geen bodemingrepen dieper dan 30 cm
maaiveld mogen plaatsvinden . Indien hier niet aan voldaan kan worden dient archeologisch 
(voor)onderzoek uitgevoerd te worden. 

Kaar-tbijl age 4 
GefHt!ente Burt! 1l Art:! leul ogisd Ie bel eid!>cHJvie::;kad rt 

Arcileolo9ische "e lw ncilliIl1J 
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Figuur 4.10: Archeologische waarden initiatieflocatie 
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4.7 Beschrijving van de relevante milieuaspecten 

In deze paragraaf worden de milieuaspecten ammoniak, geur, bodem, water, geluid, luchtkwaliteit, 
energie en externe veiligheid nader uitgewerkt. 

4.7.1 Ammoniak 
De inrichting is in gebruik voor het houden van varkens. Hiervoor is een ammoniakemissie vergund van 
14.969,06 kg NH3. De feitelijke ammoniakemissie bedraagt 16.361,5 kg NH3. Zie tabeI4.1. en 4.2. 

4.7.1.1 Wet ammoniak en veehouderij 

Het bedrijf is niet gelegen in een zeer kwetsbaar gebied of een zone van 250 meter daaromheen. Het 
dichtstbij gelegen zeer kwetsbare gebied (Kleiputten Buren) ligt op circa 2.250 meter van de 
initiatieflocatie, zie paragraaf 5.8.3. 

4.7.1.2 Achtergronddeposities en kritische depositiewaarden 

In aile nabijgelegen Natura 2000-gebieden en overige kwetsbare natuurgebieden is sprake van een 
overbelaste situatie voor wat betreft stikstofdepositie (achtergrondconcentratie hoger dan de kritische 
depositiewaarde). De stikstofdepositie mag daardoor in deze kwetsbare gebieden niet verder toenemen. 
Zie tabel 4.3. 

Tabel 4.3: Kritische depositiewaarden en achter:]ronddeposities zeer kwetsbare gebieden 
Vogel- en habitatgebieden en Meest kritische depositiewaarde* 

Nb-wet gebieden (Natura 2000-gebieden) (Mol N/ha/jaar) 

Rijswaard en Kil van Hurwenen 1.250 

(Natura2000-gebied Uiterwaarden Waal) 

Habitatgebied Amerongse Bovenpolder 1.400 
(Natura2000-gebied Uiterwaarden Neder-Rijn) 

Hurwenense Uiterwaarden (Nb-wet gebied) 1.250 

(Natura2000-gebied Uiterwaarden Waal) 

Overige zeer kwetsbare gebieden Meest kritische depositiewaarde*** 

(v.v.g.g. en EHS) (Mol N/ha/jaar) 

Kleiputten Buren 1.100 

Regulieren >1.400 

* Alterra rapport 1654, bijlage 3, Dobben en Van Hinsberg 2008 

** Grootschalige Concentratie Kaart, MNP 

*** Altlas Groen Gelderland 

4.7.1.3 Verspreidingsberekeningen ammoniakdepositie referentie 1 en 2 

Achtergronddepositie** 

(Mol N/ha/jaar) 

2.280 

2.220 - 1.680 

2.600 

Achtergronddepositie*** 

(Mol N/ha/jaar) 

2.140 

2.180 

Middels het verspreidingsmodel Aagro-stacks is de ammoniakdepositie op de zeer kwetsbare natuur 
berekend voor zowel de vergunde situatie (referentie 1) als de feitelijke situatie (referentie 2). De 
resultaten zijn weergegeven in tabel 4.4. In bijlage 7 zijn kaarten opgenomen met hierop de weergave van 
de toetsingspunten met volgnummers. Bij de keuze van de toetsingspunten is ook van ieder natuurgebied 
het dichtstbijzijnde gelegen punt op de rand bepaald en in de berekeningen betrokken. Zie bijlage 8 voor 
de bijbehorende Aagro-stacks berekeningen (in- en output) en een contourenkaart van de berekende 
ammoniakdepositie. 
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Tabel 4.4: Depositie referentiesituatie 1 (verQund en 2 (feitelijk) (mol N/jaar) 
Gebied X-coordinaat Y -coordinaat vergund feitelijk 

referentie 1 referentie 2 
01 Rijswaard (HR) 148268 427053 2,11 2,67 
02 Rijswaard (HR) 146217 426722 1,64 2,04 
03 Rijswaard (HR) 146304 425788 1,53 1,89 
04 Rijswaard (HR) 145061 425487 1,32 1,62 
05 Rijswaard (HR) 148564 426325 1,83 2,35 
06 Kil van Hurwenen (HR) 150505 425386 1,64 2,14 
07 Kil van Hurwenen (HR) 147891 425703 1,66 2,09 
08 Kil van Hurwenen (HR) 149410 425899 1,64 2,15 
09 Kil van Hurwenen (HR) 149034 423973 1,28 1,64 
10 Kil van Hurwenen (HR) 147677 424641 1,41 1,78 
11 Uiterwaarden Waal (VR) 152090 426046 1,77 2,39 
12 Uiterwaarden Waal (VR) 156970 431 304 2,58 3,47 
13 Uiterwaarden Waal (VR) 168540 435962 1,01 1,07 
14 Uiterwaarden Waal (VR) 178973 432552 0,44 0,45 
15 Amerongse bovenpolder (HR) 162551 443597 1,64 1,93 
16 Amerongse bovenpolder (HR) 158 116 444073 2,18 2,59 
17 Amerongse bovenpolder (HR) 157672 443994 2,19 2,62 
18 Amerongse bovenpolder (HR) 157756 444073 2,17 2,59 
19 Amerongse bovenpolder (HR) 158254 444623 2,03 2,41 
20 Uiterwaarden Neder-Rijn (VR) 152471 441 155 3,56 4,43 
21 Uiterwaarden Neder-Rijn (VR) 154625 441 922 3,53 4,23 
22 Uiterwaarden Neder-Rijn (VR) 158220 442698 2,68 3,18 
23 Uiterwaarden Neder-Rijn (VR) 164383 441 779 1,50 1,78 
24 Uiterwaarden Neder-Rijn (VR) 170353 439060 0,83 0,84 
25 Uiterwaarden Neder-Rijn (VR) 181 027 441 511 0,42 0,43 
26 Kleiputten van Buren (Wav) 150224 435459 13,71 18,12 
27 Kleiputten van Buren (Wav) 150 116 435701 11,37 15,10 
28 Kleiputten van Buren (Wav) 150420 435625 12,75 16,98 
29 Regulieren (Wav) 146825 437410 3,24 4,05 
30 Regulieren (Wav) 145684 436985 2,39 2,99 
31 Regulieren (Wav) 145326 437834 2,25 2,79 
32 Regulieren (Wav) 146026 438513 2,34 2,93 

De ammoniakdepositie is in de vergunde situatie lager dan in de feitelijke situatie. V~~r het inzichtelijk 

maken van de milieugevolgen en de beoordeling van de vergunbaarheid van de voorgenomen activiteit en 

de alternatieven zal daarom (als worstcase benadering) aileen de vergunde situatie als referentie gebruikt 

worden, zie ook paragraaf 4.2.3. 

4.7.1.4 Rapport Stallucht en planten (directe ammoniakschade) 

De effecten van ammoniak op planten in de directe omgeving van stallen wordt beoordeeld aan de hand 

van het rapport "Stallucht en planten" dat in 1981 is opgesteld door het Instituut voor Plantenziektekundig 

Onderzoek (IPO). Dit rapport is bedoeld ter beoordeling van directe ammoniakschade veroorzaakt door 

de emissie van ammoniak bij varkens- en pluimveehouderijen op gevoelige gewasgroepen (kasteelt, 

fruitteelt, boomteelt). Andere gewasgroepen lopen een verwaarloosbare kans beschadigd te worden. Uit 

jurisprudentie is gebleken dat minimaal een afstand van 50 meter moet worden aangehouden vanaf de 

dichtstbijzijnde gevel van de stal ten opzichte van kasteelt en coniferen. Ten opzichte van minder 

gevoelige gewassen, zoals fruitteelt, is 25 meter afstand vanaf de gevel van de stal toereikend. 

Aan de overzijde van de Burensewal bevindt zich op korte afstand een perceel met fruitbomen. Het 

dichtstbijzijnde punt van de gevel van de stal van de initiatieflocatie ligt op ca. 80 meter van het 

dichtstbijzijnde punt van het fruitbomenperceel aan de overzijde van de weg (zie luchtfoto in figuur 4.11). 
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Van directe gewasschade is hiermee geen sprake. Binnen een afstand van 25 en 50 meter zijn geen 
gevoelige gewasgroepen gelegen waar directe ammoniakschade zou kunnen optreden. 

Figuur 4.11 : Situering initiatieflocatie t.o.v. ammoniak gevoelige gewasgroepen 

4.7.1.5 Autonome ontwikkeling ammoniak 

Aangezien de onderhavige inrichting een rechtgeldige milieuvergunning heeft voor meer dan 750 
zeugenplaatsen en 2.000 vleesvarkensplaatsen, worden de drempelwaarden uit de bijlage I van de IPPC
richtlijn overschreden en valt het bedrijf onder de werkingssfeer van de IPPC-richtlijn. Dit betekent dat 
sprake is van een bestaande installatie in de zin van de IPPC-richtlijn. De overgangstermijnen in de Amvb 
Huisvesting schrijven voor dat de stallen per 1 januari 2010 moeten voldoen aan de maximale 
emissiegrenswaarden uit het Besluit Huisvesting. De initiatieflocatie voldoet momenteel al aan deze 
maximale emissiegrenswaarden (zie de toelichting in paragraaf 4.2.4.), waardoor dit aspect niet aan te 
merken is als een autonome ontwikkeling. 

In het plangebied zijn nog twee varkenshouderijen gelegen. Beide bedrijven bestaan uit traditionele 
stallen en vallen niet onder de werking van de IPPC-richtlijn. Deze bedrijven zullen per 2010 moeten 
voldoen aan de maximale emissiewaarden voor ammoniak in de Amvb Huisvesting . Het toepassen van 
emissiearme systemen op deze bedrijven zal ook een reductie in ammoniakemissie en -depositie gaan 
betekenen. 

4.7.2 Geur 
Voor de inrichting is een geuremissie vergund van 229.283,3 QUE/sec. De feitelijke geuremissie bedraagt 
229.447,1 QUE/sec. lie tabeI4.1. en 4.2. 

De initiatieflocatie ligt in het buitengebied tussen verschillende dorpen van de Gemeente Buren en 
Geldermalsen. Het betreft een niet-reconstructiegebied. lie figuur 4.12 voor de weergave van de ligging 
van de dichtstbijgelegen geurgevoelige objecten. In de geurverspreidingsberekeningen worden meer 
geurgevoelige objecten in de directe omgeving betrokken dan in onderstaand figuur worden aangeduid. 
lie bijlage 9 voor een complete weergave van de geurgevoelige objecten. 
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Figuur 4.12: Ligging dichtstbijzijnde geurgevoelige objecten in directe omgeving Burensewal 3 

Op circa 720 meter ligt de dichtstbijzijnde bebouwde kom (Erichem). De dichtstbijzijnde burgerwoning is 
Erichemse Wal 1 a en ligt op circa 240 meter afstand. Op circa 1.170 - 1.350 meter afstand ten oosten ligt 
het recreatiepark/camping De Vergarde aanwezig zijn. Op 1.180 meter afstand ten westen ligt camping de 
Karekiet. Het begrip 'geurgevoelig object' wordt in de Wgv beperkt tot 'gebouwen voor permanent of 
tijdelijk gebruik' . Recreatiepark/camping De Vergarde bestaat deels uit vakantiehuisjes. Deze huisjes 
dienen conform de Wgv wei aangemerkt te worden als geurgevoelige objecten. Camping de Karekiet 
wordt niet aangemerkt als geurgevoelig object. 

In figuur 4.13 wordt een beeld gegeven van de verschillende veehouderijen in de omgeving van de 
initiatieflocatie. In de omgeving zitten vooral fruittelers, akkerbouwers, tuinders en rundveehouderijen. In 
het plangebied zijn zeer weinig intensieve veehouderijen gevestigd. 
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Figuur 4.13: Ligging veehouderijen (bron: Atlas milieu-informatie, Provincie Gelderland) 

4.7.2.1 Verspreidingsberekeningen individuele geurhinder 

Middels het verspreidingsmodel V-stacks vergunningen is de geurbelasting op de omliggende 
geurgevoelige objecten (binnen een straal van circa 2 km rondom initiatieflocatie) berekend voor zowel de 
vergunde situatie (referentie 1) als de feitelijke situatie (referentie 2) . De resultaten zijn weergegeven in 
tabel 4.5. De berekende geurbelasting is in het groen weergegeven op het moment dat sprake is van een 
lagere geurbelasting dat de geldende geurnorm en in het rood weergegeven op het moment dat sprake is 
van een hogere geurbelasting dat de geldende geurnorm. 

Zie bijlage 9 voor de ligging van de geurgevoelige objecten met bijbehorende nummers (waarop de 
geurbelasting berekend is) en de bijbehorende berekeningen met V-stacks vergunningen (in- en output). 
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3 Tabel 4.5: Individuele geurbelasting referentiesituatie 1 (vergund) en 2 (feitelijk) (OuE/m J

) 

Nr.* Geurgevoelig object X-coordinaat Y -coordinaat Geurnorm Geurbelasting Geurbelasting 
vergund feitelijk 

referentie 1 referentie 2 
1001 Erichemsewal 3 152140 433981 8,00 14,03 16,45 
1002 Erichemsewal 1 151 964 434200 8,00 16,97 22,41 
1004 Mierlingsestraat 20 151 522 434257 8,00 7,61 12,03 
1005 Mierlingsestraat 17 151467 434135 8,00 8,88 14,11 
1006 Mierlingsestraat 24 150949 433860 8,00 3,79 7,23 
1007 Mierlingsestraat 25 150522 433850 8,00 2,08 4,09 
1008 Mierlingsestraat 28 150782 433695 8,00 3,44 5,71 
1009 Burensewal 5 151314 433686 8,00 9,35 13,33 
1010 Hulsterstraat 3 151241 435216 2,00 1,61 2,70 
1011 Hulsterstraat 1 151 363 435250 2,00 1,55 2,59 
1012 MierlinQsestraat 6 152207 434 577 2,00 5,34 8,24 
1013 De Meent 6 152436 434424 2,00 3,89 6,31 
1016 Meentstraat 19 152252 434473 2,00 6,05 8,94 
1024 Erichemseweg 65 152756 434413 2,00 1,98 3,32 
1025 Lutterveld 1 153381 434567 8,00 0,90 1,42 
1026 Lutterveld 12 153499 434467 8,00 0,81 1,36 
1027 Erichemsekade 17a 150855 432871 8,00 1,03 1,78 
1028 Laageinde 28 152018 432450 8,00 1,97 3,45 
1029 LaaQeinde 16 152431 432684 8,00 1,87 3,93 
1030 NieuwlandsesteeQ 2 152894 433255 8,00 1,78 3,28 
1031 Twee Sluizen 2 153201 433260 8,00 1,29 2,37 
1032 Twee Sluizen 1 153105 433620 8,00 1,52 2,73 
1033 Twee Sluizen 9 153062 433812 8,00 1,71 2,74 
1034 Lingedijk 86 150146 433267 2,00 1,49 2,35 
1035 Teisterbantstraat 27 154141 432998 2,00 0,59 1,13 
1036 De Hucht 12 154480 434028 2,00 0,57 0,87 
1037 Muggenborch 2 153942 432502 2,00 0,60 1,05 
1015 De Meent 5 152358 434469 2,00 4,50 7,31 
1017 Meentstraat 17 152 308 434446 2,00 5,25 8,10 
1018 Meentstraat 14 152313 434483 2,00 5,10 7,82 
1019 Meentstraat 11 152303 434493 2,00 5,24 7,78 
1020 Meentstraat 10 152295 434498 2,00 5,33 7,90 
1021 Meentstraat 6 152285 434511 2,00 5,40 8,18 
1022 Meentstraat 5 152272 434527 2, 00 5,39 8,02 
1023 Meentstraat 1 152261 434541 2,00 5,49 7,81 
1003 Erichemsewal 2 152317 433825 8,00 8,44 11 ,62 
1038 Burensewal1 152017 434016 > 50 m 28,46 32,73 
1039 Erichemsewal 1a 152027 434113 8,00 22,26 27,00 
1014 De Meent4 152353 434 480 2,00 4,73 7,11 
1040 Recreatiepark/camping 152892 4341 79 8,00 1,85 2,83 

De Vergarde (terrein) 

* Weergave geurgevoelige objecten met nummers (V-stacks Vergunningen), zie bijlage 9 

Zowel in de vergunde als de feitelijke situatie is ter hoogte van Erichem sprake van een overbelaste 

situatie als gevolg van geurhinder van de initiatieflocatie. 

De feitelijke geurbelasting op de geurgevoelige objecten is hoger dan de vergunde geurbelasting . V~~r 

het inzichtelijk maken van milieugevolgen en het beoordeling van de vergunbaarheid van de 

voorgenomen activiteit en alternatieven zal (als worstcase benadering) aileen de vergunde situatie als 

referentie gebruikt worden , z ie ook paragraaf 4.2.3. 
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4.7.2.2 Verspreidingsberekeningen cumulatieve geurhinder 

Middels het verspreidingsmodel V-stacks gebied is de cumulatieve geurbelasting op de omliggende 
geurgevoelige objecten (binnen een straal van circa 2-3 km rondom initiatieflocatie) berekend voor zowel 
de vergunde situatie (referentie 1) als de feitelijke situatie (referentie 2). De resultaten zijn weergegeven in 
tabel 4.6. Zie bijlage 10 en 11 voor de bijbehorende V-stacks gebied berekeningen (in- en output). In deze 
bijlage staan tevens de geurgevoelige objecten met bijbehorende volgnummers weergegeven. 

Tabel 4.6:Cumulatieve geurbelasting vergund (referentie 1) en feitelijk (referentie 2) 

Herleide streefwaarde 
Geurbelasting Geurbelasting 

Volgnr x- y-
GGO Vergund Feitelijk 

GGO' coordinaat coordinaat cumulatieve geurbelasting •• 
(OuE/m3

) (OuE/m
3

) 

1010 Erichemsewal 1 a 152027 434113 18 25 ,126 30,803 

1011 Erichemsewal 1 151964 434200 18 17,154 23,578 

1012 Erichemsewal 3 152140 433981 18 14,555 17,807 

1013 Erichemsewal 2 152317 433825 18 8,704 12,236 

1014 Mierlingsestraat 20 151522 434257 18 7,817 12,557 

1015 Mierlingsestraat 17 151467 434135 18 9,059 15,067 

1016 Mierlingsestraat 24 150949 433860 18 3,880 7,773 

1017 Mierlingsestraat 25 150522 433850 18 2,650 4,465 

1018 Mierlingsestraat 28 150782 433695 18 3,643 6,101 

1019 Burensewal 5 151314 433686 18 9,773 14,042 

1020 Erichemsekade 7a 150780 434677 18 2,005 3,439 

1021 Erichemsekade 7 150799 434724 18 1,885 3,272 

1022 Hulsterstraat 1 151363 435250 4 bebouwde kom Buren 1,735 2,800 

1023 Erichemseweg 10 151768 435054 18 2,335 3,991 

1024 Erichemseweg 10a 152045 434870 18 3,092 5,780 

1025 Erichemseweg 12 152229 434711 18 4,561 7,277 

1026 Mierlingsestraat 6 152207 434577 4 bebouwde kom Erichem 5,769 8,985 

1027 De Meent 6 152436 434424 4 bebouwde kom Erichem 4,412 6,887 

1028 Meentstraat 19 152252 434473 4 bebouwde kom Erichem 6,816 9,727 

1029 
Recreatiepark De 153066 434085 4 bebouwde kom Erichem 2,122 3,186 
Vergarde (terrein) 

1030 Erichemseweg 65 152756 434413 4 bebouwde kom Erichem 2,194 3,734 

1031 Erichemseweg 88 153282 434676 4 bebouwde kom Erichem 1,169 1,973 

1032 Lutterveld 1 153381 434567 181intbebouwing Lutterveld 1,167 1,852 

1033 Lutterveld 12 153499 434467 18 lintbebouwing Lutterveld 1,226 1,787 

1034 Lutterveld 28 153609 434327 18 lintbebouwing Lutterveld 1,280 1,751 

1035 Erichemsekade 13 150561 433505 18 2,539 4,153 

1036 Erichemsekade 12b 150525 433576 18 2,654 4,237 

1037 Erichemsekade 15 150670 433177 18 1,624 2,941 

1038 Erichemsekade 17a 150855 432871 18 1,153 1,971 

1039 Erichemsekade ong . 151091 432737 18 1,349 2,491 

1040 Laageinde 28 152018 432450 18 2,364 3,693 

1041 Laageinde 24 152144 432551 18 2,986 4,864 

1042 Laageinde 16 152431 432684 18 2,816 4,699 

1043 Laageinde 41 152733 432597 18 2,498 3,551 
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1044 Laageinde 27 152969 432571 18 2,350 3,326 

1045 Laageinde 19 153272 432518 18 3,190 3,975 

1046 Roodakker 2 153412 433245 18 6,629 6,974 

1047 Nieuwlandsesteeg 2 152894 433255 18 3,619 4,955 

1048 Twee Sluizen 2 153201 433260 18 lintbebouwing Twee sluizen 5,589 6,311 

1049 Twee Sluizen 1 153105 433620 18 lintbebouwing Twee sluizen 2,689 3,867 

1050 Twee Sluizen 9 153062 433812 18 lintbebouwing Twee sluizen 2,420 3,260 

1051 Lingedijk 86 150146 433267 4 bebouwde kom Geldermalsen 1,615 2,596 

1052 Erichemsekade 11 a 150304 434150 18 3,694 4,792 

1053 Erichemsekade 8 150529 434248 18 4,106 5,194 

1054 Erichemsekade 7b 150551 434304 18 3,460 4,562 

1055 Kornedijk 11 149854 434417 18 1,644 2,469 

1056 Kornedijk 8b 150555 435183 18 1,146 1,884 

1057 Erichemsekade 5a 153201 435017 18 1,130 2,110 

1058 Teisterbantstraat 27 154141 432998 4 bebouwde kom Kerk-Avezaath 1,734 2,104 

1059 Lutterveldsestraat 15 154119 434047 18 1,215 1,665 

1060 De Hucht 12 154480 434028. 4 bebouwde kom Kerk-Avezaath 0,973 1,295 

1061 Muggenborch 2 153942 432502 4 bebouwde kom Kapel- 1,957 2,504 
Avezaath 

.. 
* Weergave geurgevoelige obJecten met volgnummer (V-stacks gebled), zle blJlage 10 
** Herleide streefwaarde a.h.v. bijlage 6 en 7 van de Handreiking Wet geurhinder en veehouderij 
Rood weergegeven cumulatieve geurbelasting overschrijcJt de (herleide) streefwaarde cumulatieve geurbelasting 

8eoordeling aan de hand van de Handreiking Wet geurhinder en veehouderij 
In bijlage 6 en 7 van de Handreiking Wet geurhinder en veehouderij, aanvulling 1 mei 2007 Senternovem, 
wordt de bepaling van geurbelasting en geurhinder nader toegelicht. In het 'Geuronderzoek stallen 
intensieve veehouderij' (PRA Odournet, 2001) is de relatie vastgesteld tussen geurbelasting en hinder. 
Deze relatie is vastgesteld op basis van circa 2.000 telefonische enquetes bij omwonenden van 
varkenshouderijen verspreid over heel Nederland. In tabel A resp. tabel B van bijlage 6 van de 
Handreiking Wet geurhinder en veehouderij wordt de relatie tussen de achtergrondbelasting resp. 
voorgrondbelasting weergegeven in een gehinderdenpercentage. Dit percentage geeft het percentage 
inwoners weer dat in een telefonische enquete heeft aangegeven 'soms of vaak last van geur van stallen 
van veehouderijen te ondervinden'. Hierbij wordt aangenomen dat de hindercijfers een voorspellende 
waarde hebben voor de te verwachten geurhinder. Ais vuistregel geldt dat de voorgrondbelasting 
bepalend is voor de hinder, als de voorgrondbelasting tenminste de helft bedraagt van de 
achtergrondbelasting. Uit onderzoek is gebleken dat bij gelijke belastingen de geurhinder als gevolg van 
de voorgrondbelasting hoger is dan als gevolg van de achtergrondbelasting. Geurhinder door 
voorgrondbelasting wordt als hinderlijker ervaren. V~~r aile geurgevoelige objecten in de omgeving van 
de initiatieflocatie geldt dat de verwachte mate van geurhinder bepaald wordt door de voorgrondbelasting. 

Het is uiteindelijk aan de Gemeenteraad hoeveel (cumulatieve) geurhinder acceptabel is voor het gebied. 
V~~r het buitengebied hanteert de gemeente Buren de wettelijke individuele geurnormen van 8 Ou/m3 

voor het buitengebied en 2,0 Ou/m3 voor de bebouwde kom. Volgens tabel B van bijlage 6 van de 
Handreiking Wet geurhinder en veehouderij komt een maximale voorgrondbelasting van 8,0 resp. 2,0 
Ou/m3 in een niet-concentratiegebied overeen met een maximaal gehinderdenpercentage van 29% resp. 
11 %. Volgens tabel A van bijlage 6 van deze handreiking mag de achtergrondbelasting bij een maximaal 
gehinderdenpercentage van 29% resp. 11 % maximaal 18 Ou/m3 resp. 4 Ou/m3 bedragen. 
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Beoordeling cumulatieve geurhinder vergunde en feitelijke situatie 

De berekende achtergrondbelasting komt in de vergunde en de feitelijke situatie voor een aantal 
geurgevoelige objecten boven de (herleide) streefwaarden van 18 en 4 OU/m3

. Dit zijn Erichemsewal 1 en 
1a (dichtstbijzijnde woningen buiten de bebouwde kom) en Meentstraat 19, De Meent 6 en 
Mierlingsestraat 6 (dichtstbijzijnde woningen bebouwde kom Erichem). In de vergunde en de feitelijke 
situatie wordt daarmee niet voldaan aan het geurbeleid dat de gemeente hanteert. 

Hedonische waarden en cumulatieve effecten diverse geurbronnen 

In paragraaf 5.3.1.2.4 worden de hedonische waarden en cumulatieve effecten inzake het spoelen van de 
mestgoten, de opslag van bijproducten, de voerkeuken en de mestopslag nader beschreven. In 
onderstaande tabel 4.7 is een overzicht gegeven van de geuremissie als gevolg van de bronnen binnen 
de inrichting, alsmede de bijdrage per bron aan de totale geuremissie (gezien het feit dat aile bronnen 
continue bronnen betreffen is niet gekeken naar de bijdrage op jaarbasis, aangezien dit gelijk is aan de 
bijdrage op uurbasis). Uit de tabellen komt naar voren dat in de vergunde situatie de stallen veruit de 
belangrijkste geurbron zijn bij het bedrijf. Zie voor een verdere toelichting het PRA-rapport in bijlage 12. 

T b I 0 a e 4.7: verzicht totale geuremissie 

Geurbron Geuremissie Bijdrage per bron aan 
vergunde situatie totale geuremissie [%] 
[*106 ouE/h] 

Stallen 825,4 97,5% 
Brijvoerinstallatie 18,9 2,3% 

MestopslaR 2,0 0,2% 
Totaal 8463, 100,0% 

Toetsing Gelders geurbeleid 

Volgens het Gelders geurbeleid dient het toetsingskader gehanteerd te worden dat hieronder in tabel 
4.8 samengevat. Omdat aile bronnen continue bronnen betreffen, hoeft aileen getoetst te worden aan 
de 98-percentielwaarden. 

Tabel 4.8: Toetsingskader [ouE/m3] voor initiatieflocatie volgens Gelders geurbeleid 

Percentiel Wonen/buitengebied (A) Werken (B) 

waarde 

streefwaarde richtwaarde bovenwaarde streefwaarde richtwaarde bovenwaarde 

98 0,5 1,5 5 1,5 5 15 

99,5 1 3 10 3 10 30 

99,9 2 6 20 6 20 60 

99,99 5 15 50 15 50 150 

(A) Onder gebiedscategorie 'wonen' wordt verstaan een gebied met woningen, winkels, ziekenhuizen of internaten of gebied waarin 
zich accommodaties voor verblijfsrecreatie of gelijksoortige objecten bevinden. 
Gebiedscategorie 'buitengebied' betref! verspreid liggende woningen of lintbebouwing en gebied voor dagrecreatie of gelijkwaardige 
objecten. 
(8) Onder de gebiedscategorie 'werken' wordt verstaan een gebied waarin zich in hoofdzaak industrie, bedrijven, kantoren of 
gelijkwaardige objecten bevinden. 
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Om de resultaten van de diverse scenario's goed met elkaar te kunnen vergelijken is de maximale 
geurbelasting (als 98-percentielwaarde) ter plaatse van de dichtstbij gelegen aaneengesloten 
woonbebouwing, verspreid liggende woning en bedrijfswoning bij een veehouderij bepaald. De 
resultaten staan in tabel 4.9. De contouren zijn opgenomen in het rapport van PRA in bijlage 12. 

Tabel 4.9: Maximale geurbelasting (in ou E/m3 als 98-percentielwaarde) op geurgevoelige objecten 

Situatie Aaneengesloten Verspreid liggende Bedrijfswoning 
woonbebouwing woning (veehouderij) 

Vergunde situatie 4,1 11,5 15 

In de vergunde situatie wordt voor de dichtstbijgelegen aaneengesloten woonbebouwing aan de 
bovenwaarde voor Wonen/Buitengebied (A) voldaan. V~~r de dichtstbijzijnde bedrijfswoning wordt 
voldaan aan de bovenwaarde voor Werken (B). De geurbelasting op de dichtstbijgelegen verspreid 
liggende woning overschrijdt in de vergunde situatie de bovenwaarde voor Wonen/Buitengebied (A). 

4.7.3 Luchtkwaliteit 
Op landelijk niveau leveren fijn stof (PM1Q) en stikstofdioxide (NOx) in een aantal gebieden knelpunten op. 
De overige stoffen waaraan getoetst moet worden volgens de Wet Luchtkwaliteit 2007 voldoen in 
Nederland hieraan (Iood, zwaveldioxide, koolmonoxide en benzeen). 

Achtergrondconcentraties 
Op grond van gevalideerde meetresultaten uit het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit is de 
achtergrondconcentratie bepaald. In het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit wordt automatisch de 
concentratie fijn stof gemeten. De jaargemiddelde achtergrondconcentratie bedraagt voor fijn stof 22,3 
~g/m3 en voor NOx 20, 1 ~g/m3 (Bron: GCN-kaarten). Voor de initiatieflocatie bedraagt de correctie voor 
zwevende deeltjes (zeezoutcorrectie) 4,0 ~g/m3 voor de jaargemiddelde concentratie. Daarnaast mag het 
aantal overschrijdingsdagen van de 24-uursgemiddelde grenswaarde met 6 dagen worden verlaagd. Dit 
conform de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. 

8estaande situatie tijn stat emissie 
V~~r de vergund en feitelijke situatie is de fijn stof emissie (PM10) berekend. Zie tabel 4.10. 
De fijn stof emissie is in de vergunde situatie lager dan in de feitelijke situatie. V~~r het inzichtelijk maken 
van de milieugevolgen en het beoordeling van de vergunbaarheid van de voorgenomen activiteit en de 
alternatieven zal daarom aileen (als worstcase benadering) de vergunde situatie als referentie gebruikt 
worden, zie ook de uitleg inzake geur en ammoniak in paragraaf 4.2.3. 
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T b 1410 E . . PM a e mlssle 10 vergun d e en f "t I""k 't r el e 1)1 e Sl ua Ie 
Oiercategorie Aantal Emissie* % reductie Emissie 

Oieren gr/dier/jaar door gram I uur 
maatregel 

vergund feitelijk vergund feitelijk 

Vleesvarkens 6752 6752 275 0% 211,96 211,96 

Kraamzeugen 382 425 208 0% 9,07 10,09 

Oekberen 11 5 208 0% 0,26 0,12 

Guste- en dragende 1250 1247 220 0% 31,39 31,32 
zeugen 

Biggen 5096 5096 132 0% 76,79 76,79 

Totale emissie dieren in gram/uur 329,47 330,28 

'Bran: 'Emissiefactoren fijn stof veehouderij. versie maar! 2008', Ministerie van VROM 

In de verspreidingsberekeningen is ook de fijn stof emissie die ontstaat tijdens het vulien van de 

droogvoersilo's meegenomen. Oeze fijn stof emissie bedraagt 0,06 kg/uur. Zie voor de berekening hiervan 

hoofdstuk 5 in bijlage 18. 

Verkeersbewegingen 
In de vergunde situatie vinden bij benadering de volgende transporten plaats: 

• Aan- en afvoer dieren: ca. 6 transporten per week 

• Aanvoer voer en hulpstoffen: ca. 15 transporten per week 

• Afvoer mest: ca. 10 keer per week 

• Afvoer kadavers: ca. 2 keer per week 

• Aanvoer dieselolie: 1 keer per kwartaal 

Bij benadering vinden in totaal 33 transporten per week plaats. 

Verder komen per dag maximaal twee bestelwagens klein materiaal afleveren en bezoek circa 10 

personenauto's per dag het bedrijf (adviseurs, werknemers, dierenarts etc.). 

Naast de hierboven beschreven aantrekkende verkeersbewegingen zijn in de verspreidingsberekeningen 

ook de interne verkeersbewegingen meegerekend. Oit zijn afgerond 210 interne verkeersbewegingen per 

week (inclusief retourbewegingen). Zie voor de uitwerking hiervan hoofdstuk 5 van bijlage 18. 

Verspreidingsberekeningen 

Geurts technisch adviseurs BV heeft een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd. Oit rapport is bijgevoegd 

als bijlage 18. Uit het luchtkwaliteitsonderzoek blijkt dat in de vergunde situatie op geen enkel punt op of 

buiten de inrichtingsgrens de grenswaarde voor de jaargemiddelde PM10 concentratie van 40 IJg/m3 

worden overschreden. Op twee punten op de inrichtingsgrens wordt het maximaal aantal overschrijdingen 

voor daggemiddelde PM10 (maximaal vijfendertig per jaar, conform het Wet Luchtkwaliteit 2007) 

overschreden. Op het wettelijk voorgeschreven toetsingspunt vanaf de wegas (10 meter voor PM10) vindt 

ook geen overschrijding van de jaargemiddelde PM10 concentratie van 40 IJg/m3 plaats. Op dit punt vindt 

tevens geen overschrijding van het maximaal aantal overschrijdingen voor daggemiddelde PM10 plaats. 
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Figuur 4.14: Contouren PM10 vergunde situatie 

Uit het luchtkwaliteitsonderzoek blijkt verder dat in de vergunde situatie op de relevante toets ingspunten 
geen overschrijdingen van de grenswaarde voor de jaargemiddelde N02 concentratie plaatsvinden. 
Tevens blijkt dat het maximaal aantal overschrijdingen van de uurgemiddelde grenswaarde niet worden 
overschreden (maximaal 18 per jaar, conform het Wet Luchtkwaliteit 2007). 

Autonome ontwikkeling 
De luchtkwaliteit voor fijn stof in Nederland en dus ook in het studiegebied is de afgelopen tien jaar 
verbeterd . De jaargemiddelde concentratie is in deze periode met 25% afgenomen. Het aantal dagen met 
een daggemiddelde concentratie boven 50 IJg/m3 is zelfs met een factor twee afgenomen. Op basis van 
het huidige beleid is de verwachting dat de grenswaarde voor het jaargemiddelde in 2020 niet meer 
overschreden zal worden (bron: Fijn stof nader bekeken, Milieu en Natuur Planbureau, 2005) . 

Ais gevolg van de implementatie van de Europese Richtlijn luchtkwaliteit wordt onder andere de 
normsteliing voor fijn stof (PM 1O) aangescherpt. Bestaande overschrijdingen (peildatum nog onbekend) 
moeten uiterl ijk 2011 opgeheven zijn. Vergunn inghouders worden daarom op zo kort mogelijk termijn 
verplicht maatregelen te nemen om de overschrijdingen te niet te doen. In de vergunde situatie is op 
enkele toets ingspunten op de inrichtingsgrens sprake van een overschrijding van de normsteliing voor fijn 
stof. Op de dichtstbijzijnde woning is echter geen sprake van een overschrijding van de normsteli ing. Het 
is momenteel nog onduidelijk op welk punt getoetst moet gaan worden conform de Regeling beoordeling 
luchtkwaliteit 2007, aangezien deze binnenkort op dit punt gewijzigd gaat worden . In geval de 
inrichtingsgrens alsnog het wettelijke toetsingspunt wordt kan gesteld worden dat initiatiefnemer voor 
2011 verplicht wordt om maatregelen te nemen om de overschrijd ing te niet te doen, bijvoorbeeld het 
plaatsen van luchtwassers. 
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4.7.4 Geluid 
De 'Ki l van Hurwenen' is aangewezen als stiltegebied (dit zijn de uiterwaarden van de Waal).Dit 
stiltegebied beg int al ten noorden van Ophemert en ten noorden van Opijnen. Het dichtstbijzijnde punt van 
het stiltegebied ligt op circa 3.200 meter van de initiatieflocatie. Aan de noordzijde van dit stiltegebied 
geldt volgens de Altlas milieu-informatie van de Provincie Gelderland een norm van 50-60 dB(A). In het 
sti ltegebied geldt een norm van 40-50 dB(A). Zie figuur 4.15. 
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Figuur 4.15: Weergave stiltegebied en geluidsbelasting provinciale wegen 
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De akoestisch omgevingseigen geluidsbronnen zijn het lokale bestemmingsverkeer en nabijgelegen 
agrarische bedrijven (dakventi latoren, transportbewegingen, laden van silo's en aan- en afvoer van vee) . 
Verder zijn de nabijgelegen snelweg A15 en hogesnelheidslijn (Betuwel ijn) geluidsbronnen in de 
omgeving. De geluidbijdrage van de huidige inrichting ligt vast in de vigerende vergunning . De meest 
relevante geluidsbronnen zijn de ventilatoren, voerinstaliatie, spoelinstallatie mest, laden en lossen van 
mest, dieren, voer en de transportbewegingen) . 

Conform de vigerende vergunning mag het langtijdgemiddeld geluidsniveau ter plaatse van woningen van 
derden en andere geluidgevoelige bestemming en - voor zover binnen een afstand van 50 meter van de 
in richting geen woningen van derden of geluidgevoelige bestemmingen aanwezig zijn - op enig punt 50 
meter van de inrichting niet meer bedragen dan: 

• 40 dB(A) tussen 6.00-19.00 uur 
• 35 dB(A) tussen 19.00-22.00 uur 
• 30 dB(A) tussen 22.00-6.00 uur 

Het maxima Ie geluidniveau mag het toelaatbare geluidsniveau met niet meer dan 15 dB(A) overschrijden. 
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4.7.5 Bodem 

Samenstelling van de bodem 

De initiatieflocatie is gelegen op rivierkleigrond (poldervaaggrond). De ontwatering is hier vrij ondiep. Het 
perceel ligt op een zandbaan. Dit betreft een doorlatende laag van 1,5 - 2,0 m my. De Gemiddelde 
Hoogste Grondwaterstand (GHG) bedraagt 25 m mv en de Grondwatertrap is op de locatie V. Op deze 
locatie is geen sprake van grondwateroverlast of overlast door rivierkwel. 

Nul-situatie van de bodem 
Initiatiefnemer zal onderzoeksbureau Econsultancy BV voor aanvang van de graaf- en 
bouwwerkzaamheden een nul-situatie onderzoek laten uitvoeren conform NEN 5740. Econsultancy is 
geaccrediteerd conform AS 2000. Dit onderzoek heeft als doel om een toetsingsgrondslag te krijgen met 
het oog op mogelijke bodemverontreinigingen voortvloeiende uit de Wet Milieubeheer 
vergunningsplichtige en bodembedreigende activiteiten. 

Activiteiten en processen van invloed op de bodem 

De referentiesituatie betreft een varkenshouderij met de volgende bodembedreigende activiteiten (op 
grond van lijst 2 en tabel 3.2 van de NRB): 

• Opslag van mest in mestkelders 
• Opslag van bestrijdings- en reinigingsmiddelen in emballage 
• Opslag van dieselolie in een bovengrondse tank 
• Opslag van smeer-, hydrolische-, en afgewerkte olie 
• Opslag van vochtige voedercomponenten in brijvoerbunkers 
• Opslag van EPI brij (mengsel mieren- en propionzuur) 
• Opslag van Thermamyl 
• Opslag van kadavers 
• Afspuiten vrachtwagens, landbouwvoertuigen en kadavertonnen (wasplaats) 

De propaantank is wei vergund, maar niet feitelijk aanwezig op de locatie. Dit geldt ook voor de 
zwavelzuuropslag (voor het Hepaq-systeem). 

Aangezien de hierboven beschreven bodembedreigende activiteiten ook in de voorgenomen activiteit 
plaatsvinden wordt in paragraaf 5.3.1.4 verder toegelicht welke bodembeschermende maatregelen zijn 
genomen en hoe tot een verwaarloosbaar bodemrisico conform de NRB wordt gekomen. 

4.7.6 Water 
Op het gebied van water wordt gekeken naar aspecten zowel binnen als buiten de inrichting. 

Buiten de inrichting 

De initiatieflocatie is gelegen in het stroomgebied van het Waterschap Rivierenland en hoofdstroomgebied 
Neder-Betuwe. De initiatieflocatie is niet gelegen in een waterbergingsgebied of zoekgebied waterberging. 
In de gemeente Buren vindt op drie plaatsen ten oosten van de initiatieflocatie drinkwaterwinning plaats. 
Op circa 1.700 meter ligt een zogenaamd '100-jaars intrekgebied', op 2.160 meter ligt een 'boringsvrije 
zone grondwater', op 2.580 meter ligt het Grondwaterbeschermingsgebied Zoelen en op 2.850 meter ligt 
een waterwingebied. Zie figuur 4.16. 
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Figuur 4.16: Grondwateronttrekking voor drinkwater (Bron: Provincie Gelderland) 

Figuur 4.17 laat zien dat rondom het bedrijf verschillende waterlopen zijn gelegen. De C-watergang ten 
zuiden van de stallen dient als infiltratiesloot en is berekend op de berging van de hoeveelheid 
hemelwater die 0 de stallen en de erfverhardin terecht komt. 

le-watergan
g M--... ~;.. .... """"-' 

Figuur 4.17: Situering waterlopen (Bron: Waterschap Rivierenland) 
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Binnen de inrichting 
In de vergunde situatie worden geen afvalstoffen opgeslagen die afkomstig zijn van buiten de inrichting en 
is derhalve geen sprake van een Wvo-plicht. Voor het lozen van hemelwater afkomstig van daken en 
erfverharding op oppervlaktewater is wei een Wvo-vergunning vereist. 

Het waterverbruik bestaat uit drinkwater dieren (circa 16.014 m3 grondwater I jaar), sanitaire 
voorzieningen (circa 182,5 m3 leidingwater I jaar), reinigingswater voor stalien, voertuigen, voerkeuken en 
kadaverplaats (circa 6.528 m3 grondwater I jaar) en spoelwater voor de ontijzeringsinstaliatie (45,6 
m3/jaar). Het geschatte waterverbruik bedraagt in totaal circa 22.770 m3/jaar. 

Het hemelwater en afvalwater wordt gescheiden afgevoerd. Het bedrijfsafvalwater bedraagt circa 4.890,4 
m3/jaar en wordt geloosd op de mestkelders en afgevoerd via intermediairs conform het Besluit gebruik 
meststoffen en de Meststoffenwet. Het hemelwater wordt opgevangen in de infiltratiesloot ten zuiden van 
de stalien en vertraagd afgevoerd via de B-watergang ten oosten van de stallen. Het spoelwater van de 
ontijzeringsinstallatie wordt geloosd op de vuilwater-drukriolering (in paragraaf 5.2.3.4. wordt het 
spoelwater van de ontijzeringsinstaliatie nader toegelicht). 

4.7.7 Afval 
In de bestaande situatie worden de volgende afvalstoffen afgevoerd: 

• Kadavers 
• Meststoffen 
• Bedrijfsafvalstoffen 
• Kleine gevaarlijke afvalstoffen in de vorm van TL-buizen 

De hoeveelheid bed rijfsafva I bedraagt meer dan 25 ton per jaar. De hoeveelheid gevaarlijk afval bedraagt 
minder dan 2,5 ton per jaar. Het afval wordt gescheiden opgeslagen en afgevoerd via erkende 
inzamelaars. In paragraaf 5.3.1.6. worden de genoemde afvalstromen verder beschreven. 

4.7.8 Energie 
Binnen de inrichting zijn energiebesparende maatregelen getroffen. Uit onderzoek van Senternovem/DVL 
is gebleken dat het bouwen in twee etages een van de zuinigste bouwmethoden is. Het klimaat in de stal 
is constanter en het transmissieverlies is beduidend minder. Het hele gebouw is ge'isoleerd, de stal is 
voorzien van een centraal afzuigsysteem, de ventilatoren zijn voorzien van een frequentieregeling en in 
aile afdelingen zijn meetsmoorunits aangebracht. De energiebesparende maatregelen die in de 
bestaande situatie aanwezig zijn worden in paragraaf 5.3.2.5. bij de beschrijving van de voorgenomen 
activiteit verder toegelicht. Het energieverbruik bestaat uit verbruik van dieselolie, gas en elektra. 

Het elektraverbruik bedraagt in de huidige situatie circa 738.230 kWh/jaar6
. Het dieselverbruik (voor de 

heftruck) bedraagt circa 100 liter per jaar. Het gasverbruik bedraagt in de huidige situatie circa 134.496 
m3/jaar7. 

6 Geraamd elektraverbruik is gebaseerd op herleide KWIN-normen: 95 kW per fokvarkensplaats per jaar, 35 kW per 
vleesvarkensplaats per jaar en 14 kW per biggenplaats per jaar. Daarnaast nog elektraverbruik brijvoerinstaliatie (153.000 kWh/jaar) 
en ventilatie (122.526 kWh/jaar) 
7 Geraamd gasverbruik is gebaseerd op herleide KWIN-normen: 3m3 per vleesvarkensplaats per jaar en 70 m3 per fokvarkensplaats 
per jaar. 
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4.7.9 Externe veiligheid 

Met betrekking tot externe veiligheid geldt zowel de invloed van de inrichting op de omgeving als de 
situatie in de omgeving van de inrichting. Binnen de inrichting is in de vergunde situatie sprake van opslag 
van propaan. Feitelijk is geen propaanopslag aanwezig op de initiatieflocatie. Conform de Risicokaart van 
de Provincie Gelderland is op de locatie geen sprake van risico voor mens en milieu. In de omgeving van 
de initiatieflocatie zijn enkele risicolocaties gelegen. De dichtstbijzijnde risicolocatie is een LPG-installatie 
in Buren en ligt op circa 1.540 meter. Daarnaast zijn in de omgeving enkele gevoelige objecten gelegen. 
Het dichtstbijzijnde kwetsbare object is een onderwijsinstelling in Erichem en ligt op circa 850 meter 
afstand. De snelweg A 15 ligt op ca. 1.650 meter afstand . Zie figuur 4.1 8. 
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Figuur 4.18: Risicokaart Provincie Gelderland 

4.8 Registratie 

E-PRTR Rapportageverplichting: Op de initiatieflocatie is sprake van een inrichting waar een of meer van 
de in Bijlage I van de E-PRTR verordening (EG) Nr. 166/2005 genoemde activiteiten plaatsvinden in een 
mate die de capaciteitsdrempelwaarde overtreft. Initiatiefnemer moet daarom als exploitant van de 
inrichting jaarlijks de hoeveelheid verontreinigende stoffen die worden uitgestoten rapporteren aan het 
bevoegd gezag, zoals omschreven in verordening (EG) Nr. 166/2005. 
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5 Voorgenomen activiteit 

5.1 Aard en omvang van de activiteit 

Algemeen 

De voorgenomen activiteit heeft een uitbreiding van het aantal te houden varkens voor ogen. Om te 
komen tot deze uitbreiding wordt in de voorgenomen activiteit extra stalruimte gerealiseerd op de plaats 
waar algemene ruimtes en een mestverwerkingsysteem zijn vergund. Verder wordt de indeling van de 
bestaande stallen gewijzigd en worden aile dierenverblijven aangesloten op een gecombineerde 
luchtwasser van Uniqfill (BWL 2006.14). De voerinstallatie wordt op een andere plaats binnen de 
inrichting gesitueerd. De voeropslag en de mestopslag zal plaatsvinden buiten de vergunde stalruimten. 

In tegenstelling tot de informatie in de startnotitie die ten grondslag ligt aan voorliggend MER en in 
tegenstelling tot de voor dit MER vastgestelde richtlijnen zullen in de voorgenomen activiteit geen 
aardappelstoomschillen meer worden gekookt. De silo's / tanks van de kookinstallatie worden verwijderd 
van het bedrijf. De WKK-installatie is inmiddels al verwijderd van het bedrijf. Eveneens in tegenstelling tot 
de voor dit MER vastgestelde richtlijnen zal bij de voorgenomen activiteit geen sprake meer zijn van de 
opslag van propaan. Een verdere toetsing aan het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) met 
bijbehorende Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) aangaande een eventuele verplichting tot het 
uitvoeren van een kwantitatieve risico analyse (ORA) vindt daarom in dit MER niet plaats. 

Specifiek 

Het voorgenomen activiteit omvat ten aanzien van de rechtsgeldige vergunningssituatie de volgende 
veranderingen: 
• In stal 3B (bovenste etage) komen de mestbezinkbunkers en de aangrenzende openruimtes te 

vervallen. De voerkeuken en de mestopslag in stal 3B worden verplaatst. De gehele stal 3B wordt 
uitgevoerd voor het houden van gespeende biggen, kraamzeugen en guste- en dragende zeugen en 
beren. 

• In stal 3A (begane grond) komen de mestbezinkers, de opslag van mest (dunne- en dikke fractie) en 
de aangrenzende open ruimte en berging te vervallen. De voerkeuken in stal 3A wordt verplaatst. De 
gehele stal 3A wordt (behoudens de voerkeuken) uitgevoerd voor het houden van vleesvarkens. 

• De bestaande bedrijfsgebouwen zijn en worden voorzien van centrale afzuigkanalen. Deze centrale 
afzuigkanalen worden allemaal aangesloten op een gecombineerde luchtwasser van Uniqfill (BWL 
2006.14). Aile dierenverblijven worden daarmee aangesloten op de gecombineerde luchtwasser van 
Uniqfill (BWL 2006.14); 

• De bestaande ventilatoren en emissiepunten zullen worden verwijderd of dichtgemaakt worden. De 
situering van de emissiepunten zal hiermee worden gewijzigd. 

• Op een aantal plaatsen veranderd de hokinrichting. 
• Een opslagtank voor zwavelzuur wordt geplaatst ten behoeve van de luchtwasser. 
• Een opslagsilo wordt bijgeplaatst voor de opslag van spuiwater. 
• Diverse voersilo's worden bijgeplaatst. 
• Het aantal voercomponenten wordt uitgebreid. 
• Een installatie voor het malen en mengen van granen (hamermolen en menger) wordt geplaatst. 
• Een spuitplaats wordt gerealiseerd. 
• Een doorwaadbak en een weegbrug worden gerealiseerd. 
• De propaantanks komen te vervallen. 
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• Enkele kleinere veranderingen zullen plaatsvinden, zoals het bijplaatsen van een dieseltank en een 
kadaverkoeling. 

• Twee mestsilo's worden bijgeplaatst. 
• Een noodstroomaggregaat wordt bijgeplaatst. 
• Op het bedrijf zullen spoelgoten toegepast worden om de stallen te ontmesten. 
• Op het bedrijf zullen droge- en natte bijproducten worden aangevoerd. De vochtige bijproducten zijn 

hoofdzakelijk afkomstig uit de levensmiddelenindustrie en een aantal staan op de Eural-lijst als 
afvalstof. De opslag van bijproducten en de voerinstallatie met mengtanks (de zogenaamde 
voerkeuken) bevinden zich in een afgesloten ruimte welke wordt aangesloten op het centraal 
afzuigkanaal. De afgezogen ventilatielucht wordt daardoor net als de stallucht gewassen door de 
luchtwassers. De voerinstallatie zal ten opzichte van de vigerende vergunning op een andere plaats 
gesitueerd worden. 

• Het aantal te houden dieren wordt uitgebreid met 49 kraamzeugen, 341 guste- en dragende zeugen, 
2504 gespeende biggen en 2.768 vleesvarkens. 

De voorgenomen activiteit betreft een veebezetting zoals weergegeven in tabel 5.1. 

Tabel 5.1: Voorgenomen activiteit 

Ammoniakemissie Geuremissie 

Geur-
Aantal NHr em issie- Totaal 

EP Stal Huisvestingsysteem Diercategorie ~av-code dieren factor otaal NH3 factor geur 

a 3a BWL 2006-14 vleesvarkens D 3.2.15.1.1 720 0,38 273,6 6,9 4.968,0 

a 3b BWL 2006-14 g-/dr zeugen D 1.3.12.1 331 0,63 208,5 5,6 1.853,6 

a 3b BWL 2006-14 dekberen D 2.4.1 2 0,83 1,7 5,6 11,2 

b 3a BWL 2006-14 vleesvarkens D 3.2.15.1.1 1280 0,38 486,4 6,9 8.832,0 

b 3b BWL 2006-14 g-/dr zeugen D 1.3.12.1 571 0,63 359,7 5,6 3.197,6 

b 3b BWL 2006-14 dekberen D 2.4.1 3 0,83 2,5 5,6 16,8 

c 3a BWL 2006-14 vleesvarkens D 3.2.15.1.1 1440 0,38 547,2 6,9 9.936,0 

c 3b BWL 2006-14 kraamzeugen D 1.2.17.1 143 1,25 178,8 8,4 1.201,2 

c 3b BWL 2006-14 biggen D 1.1.15.1.1 1800 0,09 162,0 2,3 4.140,0 

d 3a BWL 2006-14 vleesvarkens D 3.2.15.1.1 800 0,38 304,0 6,9 5.520,0 

d 3b BWL 2006-14 biggen D 1.1.15.1.1 1800 0,09 162,0 2,3 4.140,0 

e 3a BWL 2006-14 vleesvarkens D 3.2.15.1.1 880 0,38 334,4 6,9 6.072,0 

e 3b BWL 2006-14 biggen D 1.1.15.1.1 2000 0,09 180,0 2,3 4.600,0 

f 3a BWL2006-14 vleesvarkens D 3.2.15.1.1 1760 0,38 668,8 6,9 12.144,0 

f 3b BWL 2006-14 kraamzeugen D 1.2.17.1 144 1,25 180,0 8,4 1.209,6 

f 3b BWL 2006-14 biggen D 1.1.15.1.1 2000 0,09 180,0 2,3 4.600,0 

9 3a BWL 2006-14 vleesvarkens D 3.2.15.1.1 1760 0,38 668,8 6,9 12.144,0 

9 3b BWL 2006-14 g-/dr zeugen D 1.3.12.1 345 0,63 217,4 5,6 1.932,0 
q BWL 2006-14 kraamzeugen D 1.2.17.1 144 1,25 180,0 8,4 1.209,6 

h 3a BWL 2006-14 vleesvarkens D 3.2.15.1.1 880 0,38 334,4 6,9 6.072,0 

h 3b BWL 2006-14 g-/dr zeugen D 1.3.12.1 344 0,63 216,7 5,6 1.926,4 
5.846,8 95.726,0 

Het aantal dierplaatsen is gelijk aan het aantal dieren. 
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5.2 Bedrijfsvoering 

5.2.1 Productieproces 

Aigemeen 

Op het bedrijf worden zeugen gehouden. De zeugen worden gedekt in de dekstal middels kunstmatige 
inseminatie (KI) en een enkele keer door middel van natuurlijke dekking door eigen beren. De aanwezige 
beren fungeren voornamelijk als zoekbeer. Na dekking worden ze naar de dragende zeugenstal 
verplaatst. Hier verblijven ze tot het einde van de drachtperiode. De zeugen worden verplaatst naar de 
kraamstal waar de biggen worden geboren. 

De biggen worden in de kraamhokken geboren en verblijven hier tot een leeftijd van circa 4 weken. De 
biggen worden in de kraamhokken gespeend op een gewicht van circa 8 kg waarna ze worden opgelegd 
in de biggenstal. Hier verblijven de opfokbiggen tot circa 25-30 kg waarna het grootste gedeelte wordt 
afgemest in de vleesvarkenstal dan wei in de vrije markt. De zeugen gaan na het spenen vanuit de 
kraamstal terug naar de dekstal. Te oude fokzeugen zullen worden afgevoerd naar de slachterijen. 

Het bedrijf heeft geen eigen opfok van zeugen. Opfokzeugen worden wekelijks extern aangekocht van 
andere SPF bedrijven die gevrijwaard zijn van diverse ziektekiemen zoals het PRRS-virus, de bacterien 
APP, mycoplasma, streptococcen, brachypspira (vibrio) en de parasieten schurft en luizen. De 
aangekocht opfokzeugen gaan direct naar de dekafdeling. 

De belangrijkste grondstof in voorgaand productieproces is het aangewende veevoer. De op het bedrijf 
aanwezige voerinstallatie bestaat uit 3 afzonderlijke installaties die elk aangestuurd worden vanuit een 
eigen besturing in casus een eigen computer. ledere voerbeurt start met het homogeniseren / roeren van 
de componenten die opgeslagen zijn in de opslagbunkers en die in het desbetreffende mengsel gebruikt 
worden. Vervolgens worden de componenten naar behoefte van het mengsel gedoseerd in de 
mengtanks. Dit gebeurt d.m.v. pompen en een gesloten leidingsysteem. Ais deze componenten in de 
mengtanks zijn gedoseerd worden vervolgens de droge componenten die in het betreffende mengsel 
gebruikt worden in de juiste hoeveelheid toegevoegd. Dit gebeurt d.m.v. afgesloten transportvijzels. 
Vervolgens wordt het geheel in de mengtanks gehomogeniseerd c.q. gemengd. Na het mengen wordt het 
mengsel / mengvoer in de leidingen gepompt en uitgedoseerd. V~~r een nadere uitwerking van dit proces 
wordt verwezen naar bijlage 16. 

Naast de voerinstallatie is de voerstrategie van belang. Naast aanvoer van voer worden nog andere 
grondstoffen als hulpproducten aangevoerd. Hierbij valt te denken aan o.a. diergeneesmiddelen en 
zwavelzuur. Voorts vind afvoer plaats van onder andere mest, dieren en afvalstoffen. De voerstrategie 
wordt nader beschreven in paragraaf 5.3.2.2. en bijlage 16 van dit MER. 
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Spoelinstallatie 
Voor het verwijderen van de mest is in de stal een spoelinstallatie geplaatst. Met behulp van deze 
spoelinstallatie wordt de mest dagelijks uit de goten gespoeld. Onder de roostervloer bevinden zich 
bouwkundige kanalen (betonvloer met gemetselde wanden). In deze bouwkundige kanalen bevinden zich 
WX-spoelgoten8

. Deze goten zijn in de lengterichting (in dezelfde richting als het bouwkundige kanaal) 
van de afdeling gemonteerd en lopen derhalve onder meerdere hokken door. Afhankelijk van de breedte 
van het bouwkundige kanaal zijn in deze kanalen twee of meerdere WX-spoelgoten gemonteerd, 
waardoor een gotenstelsel ontstaat. De gotenstelsels zijn gescheiden. 

Per gotenstelsel, i.c. per bouwkundig kanaal is een aansluiting op een mestafvoerleiding gerealiseerd. Via 
deze mestafvoerleiding stroomt het mengsel van vers geproduceerde mest en spoelvloeistof naar de 
opvangput buiten het gebouw. In deze opvangput is een mestpomp geplaatst die de vloeistof verpompt 
naar de mestsilo t.b.v. de scheiding. In deze silo wordt de mest door bezinking op een natuurlijke wijze 
gescheiden. De dikke fractie zet zich af naar de bodem, boven in de silo bevindt zich de dunne fractie. 

Na scheiding wordt de dikke fractie, ca. verpompt naar de mestopslag. Deze mestopslag bestaat uit twee 
mestsilo's. De dunne fractie wordt hergebruikt als spoelvloeistof. Deze dunne fractie (spoelvloeistof) 
stroomt door middel van een overloopleiding naar de silo voor de opslag van de dunne fractie. Vanuit 
deze opslag wordt de spoelvloeistof door twee pompen via een spoelleiding getransporteerd naar de 
spoelgoten. Het spoelsysteem bestaat feitelijk uit twee afzonderlijk werkende systemen. Een systeem 
voor de vleesvarkens (beneden) en een systeem voor de fokvarkens (boven), beide systemen kunnen 
onafhankelijk van elkaar werken. Het gehele spoelproces is geautomatiseerd en er wordt in de 
voorgenomen activiteit continue (24 uur/dag) gespoeld9

. 

5.2.2 Wijze van aanleg 

Voor het verlenen van de milieuvergunning is het College van Gedeputeerde Staten van de provincie 
Gelderland het bevoegd gezag. Voor de voorgenomen activiteiten dient een of meerdere 
bouwvergunningen te worden aangevraagd. Het College van Burgemeester en Wethouders van 
gemeente Buren is het bevoegd gezag voor de te verlenen bouwvergunning(en). Ingevolge artikel 8.5, lid 
2 van de Wet milieubeheer vindt cobrdinatie plaats tussen de aanvraag om een bouw- en 
milieuvergunning. Op grond van het bepaalde in artikel 20.8 van de Wet Milieubeheer wordt deze 
milieuvergunning niet eerder van kracht, dan nadat ook de (daarvoor vereiste) bouwvergunningen zijn 
verleend. De realisatie van de voorgenomen activiteit past binnen het huidige bouwblok. Nadat voor de 
voorgenomen activiteit een milieuvergunning is verleend wordt de procedure opgestart aangaande de 
woningwet. De aanleg zal plaatsvinden conform de bouwvergunning. 

8 -Per rij vleesvarkenshokken 2 gotenstelsels (1 stelsel in het voorste bouwkundig kanaal, 1 in het achterste bouwkundig kanaal). 
-Per rij guste- I dragende zeugen 1 gotenstelsel (1 stelsel per bouwkundig kanaal). 
-Per rij kraamhokken 1 gotenstelsel (1 stelsel per bouwkundig kanaal). 
-Per rij biggenhokken 1 gotenstelsel (1 stelsel per bouwkundig kanaal). 
9 Ingevolge voetnoot 3 van bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij wordt een spoelgotensysteem niet gewaardeerd als 
emissiearme huisvesting en moet daarmee worden beschouwd als overige huisvesting. Bij het spoelgotensysteem mag daarmee 
niet met een dubbele geurreductie worden gerekend. Mogelijk heeft het spoelen wei invloed op de geuremissie naar de omgeving. In 
de toetsing aan het Gelders geurbeleid zal de invloed van dit spoelen inzichtelijk gemaakt worden. 
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5.2.3 Dierwelzijn 
Het bedrijf be staat uit een etagestal. Op de bijbehorende plattegrondtekening (zie bijlage 23) zijn de 

stalien en de nummering weergegeven. De huisvesting moet voldoen aan de eisen van het 

Varkensbesluit 1998. Aangezien de stalien op de initiatieflocatie in gebruik zijn genomen voor 1998 valien 

de stalien conform artikel 19 van het Varkensbesluit 1998 onder het overgangsrecht. Dit overgangsrecht 
betekent dat de stalien pas vanaf 1 januari 2013 aan de aangescherpte eisen hoeven te voldoen. Deze 
aanscherping houdt in dat voldaan moet worden aan groepshuisvesting voor dragende zeugen, ruimere 
oppervlaktes per dier en maximale spleetbreedte in de roosters van 18 mm bij vleesvarkens. Bij 
nieuwbouw of verbouwen van de bestaande stalien moet per direct voldaan worden aan de 
aangescherpte eisen. De bestaande stalien worden echter niet verbouwd. Het plaatsen van de 
luchtwassers wordt niet aangemerkt als verbouw van de stalien (centraal afzuigsysteem is al in de stal 

aanwezig). Daarmee blijft bij toepassing van de voorgenomen activiteiten het overgangsrecht tot 2013 van 
toepassing. 

Guste - en dragende zeugen 
De guste- en dragende zeugen worden conform het overgangsrecht individueel gehuisvest. Vanaf 1 
januari 2013 zullen de zeugen in groepshuisvesting gehouden moeten worden. De voerligboxen voor de 

zeugen dienen minimaal 2 meter lang te zijn. Het beschikbare oppervlak per fokzeug dient 1,0 m2 te 
bedragen, met een aandeel dichte vloer van 40% (0,4 m2 dicht). 
De voerligboxen voor de guste- en dragende zeugen hebben een standlengte van 2.10 m. Het 

beschikbare oppervlak bedraagt per zeug 0,47 m x 2,10 m = 1,0 m2
. Het aandeel dichte vloer bedraagt 

0,7 m2 x 0,6 m2 = 0,42 m2
. 

Kraamzeugen met biggen 
De stal voor de kraamzeugen wordt zodanig ingericht dat achter de zeug voldoende vrije ruimte 
beschikbaar is voor het natuurlijk of begeleid werpen. De kraamhokken hebben een totale oppervlakte 

van 1,533 m x 2,4 m = 3,68 m2
. De kraamzeug heeft een box met 2 meter standlengte. De zeug kan met 

de kop onder de voertrog liggen. De biggen hebben voldoende ruimte om ongehinderd te kunnen zogen. 
De vloer bestaat uit een zachte kunststof roostervloer voor zowel zeug als biggen. Per kraamstal is voor 

de biggen een aandeel dichte vloer aanwezig van 0,6 m2
. Hiermee wordt voldaan aan het vereiste 

aandeel dichte vloer van 0,6 m2 per toom biggen. 

Biggen 
Biggen < 15 kg moeten beschikken over een oppervlakte van 0,2 m2 per big. Biggen van 15-30 kg moeten 
beschikken over een hokoppervlakte van 0,3 m2 per big. Het vereiste hokoppervlak kan conform het 
Varkensbesluit 1998 bij gespeende biggen met een gemiddeld gewicht van meer dan 15 kg met 10% 

worden verkleind indien deze in groepen van meer dan 40 dieren worden gehouden. In dat geval dient het 
hokoppervlak per big 0,27 m2 te bedragen. 

Het rechter- en linkergedeelte van de stal zijn verschilien uitgevoerd. In het rechtergedeelte van de stal 

zitten 6 afdelingen voor 400 biggen en 2 afdelingen voor 600 biggen. De hokafmetingen zijn: 2,265 m x 

3,41 m = 7,724 m2
. De trag moet hiervan afgetrakken worden en bedraagt 0,18 m x 1,1 m = 0,198 m2

. 

Resteert netto 7,724 - 0,198 = 7,52 m2 hokoppervlak. Per hok worden 25 biggen gehuisvest: 7,52 : 25 = 
0,30 m2 hokoppervlak per big. 

Het linkergedeelte bestaat uit 10 afdelingen met 200 biggen. In het linkergedeelte van de stal zijn twee 
hoktypes te onderscheiden: hoktype A en B. 
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Bij hoktype A zijn de hokafmetingen: 3,17m x 2,265 m = 7,18 m2 De trog moet hiervan afgetrokken 
worden en bedraagt 0,18 m xi, 1 m = 0,198 m2

. Resteert netto 7,18 - 0,198 = 6,98 m2 hokoppervlak. Per 
hok worden 23 biggen gehuisvest: 6,98 : 23 = 0,30 m2 hokoppervlak per big. 
Bij hoktype B zijn de hokafmetingen: 4,57 m x 3,17 m =14,487 m2

. De trog (2) moet hiervan afgetrokken 
worden en bedraagt: (0,18 m x 1,1 m) x 2 = 0,396 m2

. Netto resteert 14,487 m2 
- 0,396 m2 = 14,091 m2 

hokoppervlak. Per hok worden 51 of 52 biggen gehuisvest: 14,091 : 52 = 0,271 m2 en 14,091 : 51 = 0,276 
m2

. Aangezien hier sprake is van groepen groter dan 40 dieren kan het vereiste hokoppervlak van 0,3 m2 

verkleind worden met 10%. Het vereiste hokoppervlak bedraagt hierdoor 0,27 m2 per big. 

Vleesvarkens 
Ook de huisvesting van de vleesvarkens valt onder het overgangsrecht tot 2013. Dit betekent dat voor 
vleesvarkens van 50-85 kg een oppervlaktenorm geldt van 0,60 m2 en voor vleesvarkens van 85-110 kg 
een oppervlaktenorm van 0,70 m2

. Het aandeel dichte vloer moet 40% van het vereiste hokoppervlak 
bedragen. Conform het Varkensbesluit kunnen de volgende dieraantallen in een hok: 
Gewicht 50-85 kg: 6,624 m2 : 0,6 m2 = 11 vleesvarkens (dichte vloer minimaal 0,24 m2 per dier) 
Gewicht 85-110 kg: 6,624 m2 : 0,7 m2 = 9 vleesvarkens (dichte vloer minimaal 0,28 m2 per dier) 

Op de initiatieflocatie worden 9.520 vleesvarkens (van 25-110 kg) gehuisvest in 952 hokken. De hokken 
hebben exclusief de voedertrog een oppervlakte van 2,07 m x 3,2 m = 6,624 m2

. Per hok worden 10 
vleesvarkens van 25 kg tot 85 kg gehouden, waarmee het beschikbare oppervlak 0,66 m2 per vleesvarken 
bedraagt. Echter van iedere groep wordt v66r het bereiken van een gewicht van 85 kg 1 vleesvarken 
afgevoerd naar de slacht voor de baconmarkt (vleesvarkens voor de baconmarkt worden op een lichter 
gewicht geslacht). Dit betekent dat vanaf een gewicht van 85 kg per hok 9 vleesvarkens gehuisvest 
worden. Hiermee wordt voldaan aan de oppervlaktenormen in het Varkensbesluit 1998. Aangezien 952 
hokken aanwezig zijn en een ronde per groep vleesvarkens 16 weken duurt, zullen per week 60 
vleesvarkens afgevoerd worden voor de baconmarkt. De dichte vloer heeft een oppervlakte van 2,07 m x 
1,20 m2 = 2,484 m2

. Bij 10 vleesvarkens van 50-85 kg is dit 0,25 m2 per dier. Bij 9 vleesvarkens van 85-
100 kg = 0,28 m2

. 

Welzijnseisen vanaf 2013 
De huisvesting bij toepassing van de voorgenomen activiteiten voldoet tot 2013 aan de welzijnseisen in 
het Varkensbesluit 1998. De voorgenomen activiteiten voldoen echter niet aan de aangescherpte 
welzijnseisen die gelden vanaf 2013. De doelstelling van dit MER en bijbehorende aanvraag 
milieuvergunning is dat voldaan wordt aan aile verplichtingen uit de Wet milieubeheer en de IPPC-richtlijn. 
De stap tot het voldoen aan de aangescherpte eisen in het Varkensbesluit voigt daarom later. 
Initiatiefnemer heeft twee opties: het houden van minder dieren of realiseren van extra 
bebouwingsoppervlak. De mogelijkheden van het realiseren van extra bebouwingsoppervlak zijn echter 
zeer beperkt. 

5.2.4 Diergezondheid 
Op het bedrijf worden maatregelen getroffen om een hoge gezondheidsstatus te bewerkstelligen. Een 
goede gezondheid is een belangrijk aspect voor het welzijn van het varken en heeft duidelijk invloed op de 
technische resultaten. Om te kunnen produceren tegen een lagere kostprijs met behoud van kwaliteit van 
het eindproduct wordt op het bedrijf geproduceerd met een hoge gezondheidsstatus ofwel Specific 
Pathogen Free (SPF). Doordat gewerkt wordt met het SPF-principe wordt een verhoging van de 
technische resultaten nagestreefd. In de praktijk is gebleken dat zeugenhouderijen met toepassing van 
SPF een constante verbetering van het aantal gespeende biggen per zeug per jaar realiseren. 
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Om ziekteverspreiding binnen het bedrijf te voorkomen is in de bedrijfsopzet rekening gehouden met het 
gescheiden huisvesten van de verschillende diercategorieen in aparte afdelingen. Insleep van ziekten van 
buitenaf wordt tegen gegaan door het gebruik van een 'schone en vuile weg'. Op het bedrijf bevindt zich 
(in het gebouw tegen de kopse kant van de stal) een hygienesluis. Het laden en lossen vindt plaats aan 
de zijkant van het bedrijf. Onderhoudsmonteurs kunnen de technische ruimtes en luchtwassers bereiken 
via de buitenzijde van het bedrijf en komen dus niet in de stal. De start van het bedrijf vindt plaats met het 
aanvoeren van gelten die gevrijwaard zijn van diverse ziektekiemen zoals het PRRS-virus, de bacterien 
APP, mycoplasma, streptococcen, brachypspira (vibrio) en de parasieten schurft en luizen. Het personeel 
en bezoekers (dierenarts, adviseurs etc.) moeten verplicht douchen voordat ze de stal in mogen en 
mogen minimaal 48 uur niet meer in contact te zijn geweest met varkens buiten het bedrijf. 

5.2.5 Klimaat en ventilatie 

Klimaatregeling 

Het klimaat in de stallen is temperatuur gestuurd. Naast de temperatuur is ook de luchtverversing een 
reden om te ventileren. Bij de onderhavige inrichting maakt gebruik van plafondventilatie. De luchtinlaat 
vindt plaats direct naar de ruimte boven het horizontale plafond van de afdeling. De verse lucht stroomt 
via openingen in het plafond de afdelingen in en mengt zich met de aanwezige stallucht. Gemengde lucht 
trekt naar de controlegang en verdeelt zich daar over de hokken. Aile stallen binnen de inrichting worden 
voorzien van een centraal afzuigkanaal welke worden aangesloten op een luchtwasser. Afzuigkanalen 
worden bouwkundig gescheiden, ofwel per afzuigkanaal is een luchtwasser aangesloten (zie weergave 
plattegrondtekening in bijlage 23). De ventilatoren zijn geplaatst voor de luchtwassers en trekken de lucht 
uit het centraal afzuigkanaal om deze vervolgens door de luchtwassers naar buiten te duwen. Het 
passeren van de ventilatielucht vanuit de stal naar het afzuigkanaal geschiet door een meetsmoorunit 
(msu). De msu regelt middels kleppen de afvoer (hoeveelheid) van de lucht. 

Een klimaatcomputer draagt zorg voor de automatische aansturing van de ventilatoren. De stalbezetting 
en de buitentemperatuur zijn de twee variabelen in het klimaatsysteem. De gemiddelde stalbezetting is 
over het jaar bezien redelijk stabiel. De buitentemperatuur is hiermee de bepalend voor de inzet van de 
ventilatoren. Da capaciteit van de ventilatoren is zodanig dat op de warmste zomerdagen een 
verantwoord stalklimaat gegarandeerd is. Op een warme zomerdag draaien de ventilatoren in de dag-, 
avond-, en nachtperiode respectievelijk op 100%, 70%, en 50% van de capaciteit. Binnen de stallen 
worden echter dieren gehouden van verschillende leeftijden. Dit betekent dat niet aile plaatsen worden 
bezet door dieren met de maximale ventilatiebehoefte. Bij de dimensionering van de stallen wordt echter 
wei uitgegaan van de maximale ventilatiebehoefte. In tabel 5.2 staan de te installeren 
ventilatiecapaciteiten per stal weergegeven. In bijlage 13 is een overzicht weergegeven van de berekende 
weerstanden van het ventilatiesysteem. 
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Tabel 5.2. Ventilatiecapaciteiten per stal 
Ventilatienorm 

volgens het 
Aantal Ventilatiecapaciteit klimaatplatform 

EP Stal DiercateQorie (m 3/uur/dier) dieren (m 3/uur) 

a 3a vleesvarkens 80 720 57600 

a 3b g-/dr zeugen 150 331 49650 

a 3b dekberen 250 2 500 

b 3a vleesvarkens 80 1280 102400 

b 3b g-/dr zeugen 150 571 85650 

b 3b dekberen 250 3 750 

c 3a vleesvarkens 80 1440 115200 

c 3b kraamzeugen 250 143 35750 

c 3b biggen 25 1800 45000 

d 3a vleesvarkens 80 800 64000 

d 3b biggen 25 1800 45000 

e 3a vleesvarkens 80 880 70400 

e 3b biggen 25 2000 50000 

f 3a vleesvarkens 80 1760 140800 

f 3b kraamzeugen 250 144 36000 

f 3b biggen 25 2000 50000 

9 3a vleesvarkens 80 1760 140800 

9 3b g-/dr zeugen 150 345 51750 

9 3b kraamzeugen 250 144 36000 

h 3a vleesvarkens 80 880 70400 

h 3b g-/dr zeugen 150 344 51600 

Luchtwassers 

De stallen 3A en 3B worden aangesloten op een gecombineerde luchtwasser (BWL 2006.14). V~~r de 
beschrijving van het stalsysteem wordt verwezen naar bijlage 4. In bijlage 22 is een tekening van de 
dwarsdoorsnede van de luchtwasser opgenomen. De ammoniakemissie (inclusief geur- en stofemissie) 
wordt beperkt door de ventilatielucht te behandelen in een gecombineerd luchtwassysteem. Dit is een 
installatie die is opgebouwd uit meerdere wassystemen. Bij het beschreven systeem bestaat de installatie 
uit twee achter elkaar geplaatste filterelementen van het type dwarsstroom. Het eerste element is een 
chemische wasser die bestaat uit een lamellenfilter. Om de 10 minuten wordt gedurende 1 minuut 
aangezuurde wasvloeistof over het filter gesproeid. Achter dit filter staat een waterwasser. Dit is een 
kolom vulmateriaal waarover continu water wordt gesproeid met behulp van sproeiers die zich voor en 
achter het filterelement bevinden. De gezuiverde lucht verlaat vervolgens via een druppelvanger de 
installatie. 

Bij passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt de ammoniak opgevangen in de 
wasvloeistof. In een gecombineerd luchtwassysteem wordt water als wasvloeistof gebruikt. Aan dit water 
wordt een zuur toegevoegd, waardoor de pH-waarde van de wasvloeistof daalt. Een lagere pH-waarde 
van de wasvloeistof betekent dat meer ammoniak in de wasvloeistof kan worden opgenomen. Het zuur 
dat wordt toegevoegd is zwavelzuur (96%). Vanwege de toevoeging van zwavelzuur aan de wasvloeistof, 
wordt de ammoniak gebonden en ammoniumsulfaat (zout) gevormd. Spuiwater komt vrij uit de 
gecombineerde wasser om verzadiging van de vloeistof te voorkomen. Het spuien van waswater vindt 

plaats nadat het waswater in de wasser vijf keer achter elkaar op de ingestelde pH van 1,5 is gebracht (dit 
proces begint wanneer het waswater een pH van 4,0 heeft bereikt). Na spuien van het waswater uit de 
wasser wordt de opvangbak gevuld met het waswater uit de waterwasser. Vervolgens wordt ten behoeve 
van de waterwasser vers water aangevoerd tot het ingestelde vloeistofniveau in de opvangbak. 
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De voorgestelde luchtwasser heeft een reinigingsrendement van 85% ammoniak en 70% geur. Aan deze 
rendementen liggen rendementsmetingen ten grondslag, welke zijn uitgevoerd volgens meetprotocollen 

voor ammoniak en geur (voor fijn stof is nog geen meetprotocol). Deze metingen zijn uitgevoerd voor het 
verkrijgen van een erkenning en opname van de systemen in de Raven Rgv (zie de leaflets en bijlagen in 

bijlage 4). Voor het behalen van het rendement dient sprake te zijn van een juiste dimensionering, 

installatie en gebruik. Daarom heeft het bevoegd gezag de mogelijkheid tot het verplichten van een 
rendementsmeti ng. 

Invloed spoelen mestgoten op luchtwassers 
In de huidige situatie ontstaan twee geurpieken per dag als gevolg van het spoelen van de mestgoten (zie 
paragraaf 5.3.1.2 en het geurrapport van PRA in bijlage 12). Deze geurpieken zullen ook plaatsvinden in 

de luchtwassers. De geuremissie tijdens de geurpieken zal door de luchtwassers gereduceerd worden 
echter het is de vraag of tijdens een geurpiek nog steeds de maximale geurreductie gehaald wordt (geen 
meetrapporten van beschikbaar). In de voorgenomen activiteit wordt echter gelijkmatig over de dag 

gespoeld en zullen geen geurpieken meer ontstaan. Het spoelen wordt daarmee onderdeel van de 
geuremissie tijdens reguliere bedrijfsvoering. Deze geuremissie vanuit de stal kan dan ook beschouwd 
worden als con stante bron. Het spoelen van de mestgoten zal in de voorgenomen activiteit geen invloed 

hebben op de werking van de luchtwassers. 

Dimensioneringsplan 
De gecombineerde luchtwasunits hebben ieder een wascapaciteit van 15.000 m3/uur. In bijlage 5 is het 

totale dimensioneringsplan van het ventilatiesysteem en luchtwassers van de voorgenomen activiteit 
opgenomen. De in het dimensioneringsplan opgenomen weerstanden zijn herleid uit bijlage 13 waarin de 
weerstanden van het ventilatiesysteem zijn opgenomen. 

Zuur-, water-, elektraverbruik en spuiwaterproductie 
Voor het verbruik aan water, zuur en elektriciteit wordt verwezen naar de navolgende paragraaf 5.2.6 

"grond- en hulpstoffen". Zie voor de spuiwaterproductie paragraaf 5.3.1.6 inzake "afvalstoffen". 

5.2.6 Grond- en hulpstoffen 

Veevoer 

Binnen de inrichting worden verschillende veevoeders aangewend. De producten zijn in hoofdzaak op te 

delen in de volgende groepen: 

• Vochtige bijproducten die per tankwagen worden aangevoerd en opgeslagen worden in open 
betonnen putten (bunkers). De maximale opslagcapaciteit bedraagt 1400 m3

. 

• Droge producten zoals granen die met een bulkwagen worden aangevoerd en die opgeslagen 
worden in afgesloten polyester silo's welke voorzien zijn van een ontluchting. De maximale 

opslagcapaciteit bedraagt 764 m3
. 

• Droge producten (kernen) die met een bulkwagen worden aangevoerd en die opgeslagen worden 

in open trevira silo's. De maximale opslagcapaciteit bedraagt 49,6 m3
. 

• Droge toevoegmiddelen die in zakken met een vrachtwagen worden aangevoerd en op pallets 
worden opgeslagen. De maximale opslagcapaciteit bedraagt 1,2 m3

. 

• Vochtige toevoegmiddelen die in vaten of IBe's worden aangevoerd en opgeslagen. 

• Volledig mengvoer. De maximale opslagcapaciteit bedraagt 16 m3
. 

Zie voor de diervoeders en voerstrategie het kopje "voerstrategie" in paragraaf 5.3.2.2. 
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Water 

Binnen de inrichting wordt leidingwater en grondwater aangewend. Het verbruik aan water binnen de 
inrichting betreft de volgende doelen met bijbehorende hoeveelheden: 

• Drinkwater (grondwater) met een geraamd verbruik van circa 22.877 m3/jaar. 

• Water (grondwater) voor reiniging van de stalien, voertuigen, voerkeuken en de kadaverplaats 
met een geraamd verbruik van circa 4.753 m3/jaar. 

• Water (grondwater) voor het spoelen van de ontijzeringsinstaliatie met een geraamd verbruik van 
circa 46 m3/jaar. 

• Gebruikswater medewerkers (Ieidingwater ten behoeve van drinkwater, toiletten, douches etc.) 
met een geraamd verbruik van circa 183 m3/jaar. 

• Waswater (grondwater) luchtwassers met een verbruik van 1.821 m3/jaar. 
Het totale waterverbruik na realisatie wordt geraamd op 29.634 m3 per jaar. V~~r de totale waterbalans 
van de inrichting wordt verwezen naar bijlage 20. Voor een verdere beschrijving van omgang met water 
wordt verwezen naar het kopje "water" in paragraaf 5.3.2.4 

Aardgas 

Na de realisatie van de voorgenomen activiteit zal aardgas verbruikt gaan worden in een geraamde 
hoeveelheid van 170.100,0 m3 /jaar. V~~r een beschrijving van de toepassing van aardgas en de getroffen 
maatregelen om het verbruik te beperken worden verwezen naar het kopje "energie" in paragraaf 5.3.2.5. 
Voor de berekening wordt verwezen naar bijlage 14. 

Elektriciteit 

Na de realisatie van de voorgenomen activiteit zal elektriciteit verbruikt gaan worden in een geraamde 
hoeveelheid van 1.215.943,1 kWh/jaar. Voor een beschrijving van de toepassing van elektriciteit en de 
getroffen maatregelen om het verbruik te beperken worden verwezen naar het kopje "energie" in 

paragraaf 5.3.2.5. Voor de berekening wordt verwezen naar bijlage 14. 

Zwavelzuur 

Zwavelzuur wordt binnen de inrichting gebruikt voor het aanzuren van de wasvloeistof voor het wassen 
van de ventilatielucht. Het gebruik van het zwavelzuur wordt geraamd op 61,2 m3 per jaar10. Het zuur 

wordt opgeslagen in 2 bovengrondse opslagtanks van 4000 liter. De gezamenlijke maximale opslag van 

zwavelzuur is daarmee 8000 liter. De opslagtanks staan opgesteld boven een vloeistofdichte lekbak. V~~r 
de berekening wordt verwezen bijlage 14. 

Dieselolie 

Binnen de inrichting wordt dieselolie opgeslagen in een bovengrondse dieseltanks met een inhoud van 
2000 liter. Verder wordt 100 liter diesel opgeslagen nabij en ten behoeve van de noodstroomaggregaat. 
De diesel wordt gebruikt voor de noodstroomaggregaat en de heftruck. Het dieselverbruik zal ongeveer 
200 liter per jaar bedragen. 

Diergeneesmiddelen 

Binnen de inrichting wordt een beperkte hoeveelheid diergeneesmiddelen opgeslagen. De maximale 
hoeveelheid en tevens het geraamde jaarlijks verbruik bedraagt 20 liter. De diergeneesmiddelen worden 
opgeslagen in een afsluitbare koelkast. 

78 

10 Uitgangspunt voor de berekening van het zuurverbruik is dat voor de verwijdering van 1 kg ammoniak 3 kg zuur nodig is. 
Een liter zuur weegt 1,84 kg, dus voor de verwijdering van 1 kg ammoniak is 1,63 liter zuur nodig. 

MER varkenshouderij De KnorhofB.V. Burensewal 3 Kapel-Avezaath, .20 maart2009 



5.3 Effecten op het milieu 
Sij de beschrijving van de effecten op het milieu wordt niet aileen ingegaan op de omvang van emissies 
maar ook op de integrale preventie en de bestrijding van deze emissies. Sij de beschrijving van de 
emissies in deze paragraaf staat de IPPC-richtlijn centraal. De IPPC-richtlijn (Europese Richtlijn 96/61/EG 
inzake ge'lntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) verplicht de lidstaten van de Europese 
Unie om grote milieuvervuilende bedrijven te reguleren middels een integrale vergunning gebaseerd op 
de best beschikbare technieken (SST). In Nederland is de richtlijn in de Wet milieubeheer (Wm) en in de 
Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ge'lmplementeerd. In de IPPC-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 (SST). Ingevolge de IPPC-richtlijn dienen 
inrichtingen zodanig te worden geexploiteerd, dat: 

• geen belangrijke verontreiniging wordt veroorzaakt; 
• de best beschikbare technieken worden toegepast; 
• het ontstaan van afval wordt voorkomen dan wei afval nuttig wordt toegepast dan wei afval 

zodanig wordt verwijderd dat milieu-effecten worden voorkomen of beperkt; 

• energie doelmatig wordt gebruikt; 
• de nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen te 

beperken; 
• bij definitieve beeindiging de nodige maatregelen worden getroffen om gevaar van verontreiniging 

te voorkomen. 
De IPPC-richtlijn is onder meer van toepassing wanneer meer dan 750 plaatsen voor zeugen dan wei 
2000 plaatsen voor mestvarkens aanwezig zijn (punt 6.6. bijlage I van de richtlijn). Voor de onderhavige 
inrichting is een rechtgeldige vergunningsituatie van kracht voor het houden van meer dan 750 plaatsen 
voor zeugen en meer dan 2000 plaatsen voor vleesvarkens. Met de voorgenomen activiteit neemt het 
aantal zeugen en vleesvarkens nog verder toe. Hiermee wordt in de referentiesituatie en bij de 
voorgenomen activiteit de drempelwaarde uit bijlage 1 van de IPPC-richtlijn, zijnde 750 plaatsen voor 
zeugen en 2000 plaatsen voor vleesvarkens, overschreden. Dit betekent dat de Richtlijn van toepassing is 
en dat sprake is van een bestaande installatie in de zin van de richtlijn. 

5.3.1 Verontreinigingen, veroorzaakt door de activiteiten 

5.3.1.1 Ammoniak 

Ammoniakemissie 
De voorgenomen activiteit staat beschreven in paragraaf 5.1. Uit tabel 5.1 voigt dat het aantal te houden 
dieren op grond van de voorgenomen activiteit een ammoniakemissie tot gevolg heeft van 5846,8 kg NH3 
/ jaar (zie ook Sedrijfsontwikkelingsplan in bijlage 3) 

Ammoniakdepositie 
In paragraaf 4.3 zijn de zeer kwetsbare natuurgebieden weergegeven. In tabel 5.3 zijn de resultaten 
weergegeven. In bijlage 8 is de depositie berekend die de voorgenomen activiteit (met verticale 
uitstroomopening 11) met zich meebrengt12 op deze gebieden. 

11 De voorgenomen activiteit uitgevoerd met een horizontale uitstroomopening veroorzaakt een nagenoeg gelijke ammoniakdepositie 
als de verticale uitstroomopening (op enkele punten is de horizontale uitvoering 0.01 mol gunstiger dan de verticale uitvoering). 
Derhalve word! aileen de verticale uitstroomopening beschreven en uitgewerkt in dit MER. In bijlage 8 zijn ter onderbouwing de 
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De berekende depositie is in het groen weergegeven op het moment dat sprake is van een afname van 
de ammoniakdepositie ten opzichte van de referentiesituatie (zie paragraaf 4.7.1). 

Tabel 5.3: Ammoniakde 
Gebied X-coordinaat Y-coordinaat Oepositie Oepositie 

referentiesituatie voorgenomen 

(mollha/jaar) 
activiteit 

(mol/ha/jaar) 

01 Rijswaard (HR) 148268 427053 2,11 

02 Rijswaard (HR) 146217 426722 1,64 0, 

03 Rijswaard (HR) 146304 425788 1,53 

04 Rijswaard (HR) 145061 425487 1,32 

05 Rijswaard (HR) 148564 426325 1,83 

06 Kil van Hurwenen (HR) 150505 425386 1,64 0,77 

07 Kil van Hurwenen (HR) 147891 425703 1,66 0, 

08 Kil van Hurwenen (HR) 149410 425899 1,64 0; 

09 Kil van Hurwenen (HR) 149034 423973 1,28 

10 Kil van Hurwenen (HR) 147677 424641 1,41 OJ54 

11 Uiterwaarden Waal (VR) 152090 426046 1,77 

12 Uiterwaarden Waal (VR) 156970 431 304 2,58 '1,24 

13 Uiterwaarden Waal (VR) 168540 435962 1,01 

14 Uiterwaarden Waal (VR) 178973 432552 0,44 0,1(3 

15 Amerongse bovenpolder (HR) 162551 443597 1,64 

16 Amerongse bovenpolder (HR) 158 116 444073 2,18 

17 Amerongse bovenpolder (HR) 157672 443994 2,19 0,94 

18 Amerongse bovenpolder (HR) 157756 444073 2,17 

19 Amerongse bovenpolder (HR) 158254 444623 2,03 

20 Uiterwaarden Neder-Rijn (VR) 152471 441 155 3,56 

21 Uiterwaarden Neder-Rijn (VR) 154625 441922 3,53 

22 Uiterwaarden Neder-Rijn (VR) 158220 442698 2,68 

23 Uiterwaarden Neder-Rijn (VR) 164383 441779 1,50 

24 Uiterwaarden Neder-Rijn (VR) 170353 439060 0,83 

25 Uiterwaarden Neder-Rijn (VR) 181027 441 511 0,42 0,1 

26 Kleiputten van Buren (Wav) 150224 435459 13,71 

27 Kleiputten van Buren (Wav) 150116 435701 11,37 

28 Kleiputten van Buren (Wav) 150420 435625 12,75 Hl 

29 Regulieren (Wav) 146825 437410 3,24 

30 Regulieren (Wav) 145684 436985 2,39 '1,07 

31 Regulieren (Wav) 145326 437834 2,25 1,00 

32 Regulieren (Wav) 146026 438513 2,34 

Uit de voorgaande tabel voigt dat de depositie van ammoniak op de zeer kwetsbare natuurgebieden op 

aile toetsingspunten afneemt. 

Aagro-stacks berekeningen van zowel de horizontale als verticale uitvoering opgenomen. Om tot een vergunbaar alternatief te 
komen (voor wat betreft individuele geurhinder) is he! noodzakelijk om het EP met 75% te smoren. 

12 V~~r de gehanteerde coordinaten van de verschillende gebieden wordt verwezen naar bijlage 7. 
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Op basis van de berekende deposities en de weergave van de depositiecontouren in bijlage 8 kan worden 
uitgesloten dat de voorgenomen activiteit significante negatieve gevolgen met zich meebrengt voor 
omliggende Natura-2000 gebieden en de overige zeer kwetsbare gebieden. Daarmee kan worden 
uitgesloten dat de voorgenomen activiteit voor wat betreft het milieuaspect ammoniak een belangrijke 
verontreiniging met zich meebrengt. De voorgenomen activiteit voldoet daarmee aan de IPPC-richtlijn en 

draagt bij aan de instandhoudingsdoelstellingen van deze gebieden. 

Directe ammoniakschade 
Bij de voorgenomen activiteit bevinden zich binnen de 50 meter geen coniferen. Bovendien vind binnen 

50 meter van de voorgenomen activiteit geen kasteelt plaats. Verder bevinden zich binnen een straal van 
25 meter geen minder gevoelige planten en bomen zoals gedefinieerd in het rapport "Staliucht en 
Planten" van het IMAG in Wageningen uit juli 1981. Daardoor kan bij de voorgenomen activiteit worden 

geconcludeerd dat door de ammoniakemissie vanuit de dierverblijven geen directe ammoniakschade zal 
optreden. 

5.3.1.2 Geurhinder 

5.3.1.2.1 Geuremissie 

De voorgenomen activiteit staat beschreven in paragraaf 5.1. Uit tabel 5.1 voigt dat het aantal te houden 

dieren op grond van de voorgenomen activiteit een geuremissie tot gevolg heeft van 95.726,0 Odour units 
per jaar (Ou/jaar) (zie ook bijlage 3). 

5.3.1.2.2 Individuele Geurbelasting ingevolge Wet geurhinder en veehouderij 

De geurhinder, die afkomstig is van de dierenverblijven van de inrichting, is voor de voorgenomen 
activiteit getoetst aan de normen voor de geurbelasting en de afstandseisen uit de Wet geurhinder en 
veehouderij (Wgv). De geuremissiefactoren voor het bepalen van de geuruitstoot zijn overgenomen uit 
bijlage 1 van de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv). Binnen de inrichting worden in de 
voorgenomen activiteit aileen dieren gehouden waarvoor geuremissiefactoren zijn vastgesteld. Met 
behulp van het verspreidingsmodel 'V-Stacks vergunningen' moet de geurbelasting op het geurgevoelige 
object worden berekend. 

Op grond van artikel 3 lid 1 van de Wgv mag de geurbelasting op geurgevoelige objecten niet meer 
bedragen dan: 

• 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 grond van artikel 3 lid 2 van de Wgv tot een object dat dee I 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: 
• minimaal100 meter indien gelegen binnen een bebouwde kom; 
• minimaal 50 meter indien gelegen buiten een bebouwde korn. 
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Verder moet op grond van artikel 5 van de Wgv 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. 

Dieren met omrekeningfactoren 
Op basis van de vergunde situatie wordt niet op aile woningen aan de betreffende norm voor 
geurbelasting voldaan, zie tabel 4.5 van paragraaf 4.7.2.1. De voorgenomen activiteit heeft betrekking op 
een uitbreiding in het aantal te houden dieren van de diercategorieen. 

De uitbreiding wordt gecompenseerd door het nemen van geurreducerende maatregelen zijnde het 
plaatsen van een gecombineerde luchtwasser van Uniqfill (zoals gedefinieerd in de voorgenomen 
activiteit) op de emissiepunten van de vergunde afdelingen. Ais gevolg van deze geurreducerende 
maatregelen is de reductie in geurbelasting bij het vergunde veebestand bepaald (zie tabel 5.4). De 
resultaten van V-stacks vergunningen zijn bijgevoegd in bijlage 9 13. 

Ingevolge artikel 3 lid 4 van de Wet geurhinder en veehouderij mag van deze reductie maximaal 50 
procent weer worden ingevuld door de uitbreiding van de inrichting (de andere 50% komt ten goede aan 
de omgeving). De bepaling van artikel 3 lid 4 is van toepassing op het moment dat niet kan worden 
voldaan aan de wettelijke geurnorm. Dit betekent dat in de aangevraagde situatie de geurbelasting niet 
groter mag zijn dan de eveneens in tabel 5.4 weergegeven belasting, het geurbelastingplafond. 

13 In het bedrijfsontwikkelingsplan (zie bijlage 3) en het dimensioneringsplan met geurreducerende maatregel t.b.v. de voorgenomen 
activiteit (zie bijlage 5) staan de verschillende variabelen van deze berekening toegelicht. Een verduidelijking is hierbij eveneens te 
vinden op de kadastrale situatietekening en de milieutekening (zie bijlage 23). Zoals blijkt uit het dimensioneringsplan blijkt is de 
luchtsnelheid verhoogd door het emissiepunt met 75% af te sluiten. 
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Tbl54R a e esu taten geur ere enlngen vergund na geurre b k d ucerende maatregel BWL 2 00 6-14 

Geurgevoelige objecten, niet zijnde een veehouderij: 

Geurgevoelig Cat. Geurbelasting (OUE/m3) 

Object* object Geurnorm Geur Geur- Wins! Maximale Maximale 
belasting belasting Geurbelasting Geurbelasting 
vergund na (50% opvullen) (voor 

maatre~el ver~unning) 

1001 Erichemsewal 3 Buiten 8 14,03 4.21 9.82 9.12 9.12 
1002 Erichemsewal 1 Buiten 8 16,97 5.94 11.03 11.46 11.46 
1004 Mierlingsestraat 20 Bui!en 8 7,61 2.59 5.02 8.00 
1005 Mierlingsestraat 17 Buiten 8 8,88 3.22 5.66 6.05 8.00 
1006 Mierlingsestraat 24 Buiten 8 3,79 1.57 2.22 8.00 
1007 Mierlingsestraat 25 Buiten 8 2,08 0.87 1.21 8.00 
1008 Mierlingsestraat 28 Buiten 8 3,44 1.21 2.23 8.00 
1009 Burensewal 5 Buiten 8 9,35 2.90 6.45 6.13 8.00 
1010 Huls!erstraat 3 Binnen 2 1,61 0.63 0.98 2.00 
1011 Hulsterstraat 1 Binnen 2 1,55 0.54 1.01 2.00 
1012 Mierlingsestraat 6 Binnen 2 5,34 2.01 3.33 3.68 3.68 
1013 De Meent 6 Binnen 2 3,89 1.32 2.57 2.61 2.61 
1016 Meentstraat 19 Binnen 2 6,05 2.13 3.92 4.09 4.09 

1024 Erichemseweg 65 Binnen 2 1,98 0.69 1.29 2.00 
1025 Lutterveld 1 Buiten 8 0,90 0.33 0.57 8.00 
1026 Lutterveld 12 Buiten 8 0,81 0.32 0.49 8.00 

1027 Erichemsekade 17a Buiten 8 1,03 0.40 0.63 8.00 
1028 Laageinde 28 Buiten 8 1,97 0.74 1.23 8.00 
1029 Laageinde 16 Buiten 8 1,87 0.72 1.15 8.00 
1030 Nieuwlandsesteeg 2 Buiten 8 1,78 0.64 1.14 8.00 
1031 Twee Sluizen 2 Buiten 8 1,29 0.49 0.80 8.00 
1032 Twee Sluizen 1 Buiten 8 1,52 0.56 0.96 8.00 
1033 Twee Sluizen 9 Buiten 8 1,71 0.64 1.07 8.00 
1034 Lingedijk 86 Binnen 2 1,49 0.50 0.99 2.00 
1035 Teisterbantstraat 27 Binnen 2 0,59 0.22 0.37 2.00 
1036 De Hucht 12 Binnen 2 0,57 0.20 0.37 2.00 
1037 Muggenborch 2 Binnen 2 0,60 0.22 0.38 2.00 
1015 De Meent 5 Buiten 2 4,50 1.67 2.83 3.09 3.09 
1017 Meentstraat 17 Binnen 2 5,25 1.94 3.31 360 3.60 
1018 Meentstraat 14 Binnen 2 5,10 1.85 3.25 3.48 3.48 
1019 Meentstraat 11 Binnen 2 5,24 1.90 3.34 3.57 3.57 
1020 Meentstraat 10 Binnen 2 5,33 2.01 3.32 3.67 3.67 
1021 Meentstraat 6 Binnen 2 5,40 1.94 3.46 3.67 3.67 
1022 Meentstraat 5 Binnen 2 5,39 1.94 3.45 3.67 3.67 
1023 Meentstraat 1 Binnen 2 5,49 1.93 3.56 3.71 3.71 
1003 Erichemesewal 2 Buiten 8 8,44 2.76 5.68 8.00 8.00 
1038 Burensewal 1 Buiten > 50m 28,46 8.63 19.83 n.v.t. > 50 m 
1039 Erichemsewal 1 a Buiten 8 22,26 6.59 15.67 14.43 14.43 
1014 De Meent 4 Binnen 2 4,73 1.62 3.11 3.18 3.18 
1040 Recreatiepark Buiten 8 1,85 0.63 1.22 8.00 
De Vergarde (terrein) 

* .' Nummenng GGO komt overeen met de weergave van de GGO s op de topograflsche kaart In blJlage 9 
Cat. object: categorie indeling van het betreffende object, binnen is binnen bebouwde kom en buiten is buiten bebouwde kom. 

MER varkenshouderij De KnorhofB.V. Burensewal 3 Kapel-Avezaath, .20 maart 2009 83 



De geurbelasting is voor de voorgenomen activiteit berekend met het verspreidingsmodel V-stacks 
vergunningen. De resultaten zijn bijgevoegd in bijlage 9 14.15.16. De uitkomsten van de berekening zijn 

opgenomen in tabel 5.5. In deze tabel 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. 
Tevens is de geurnorm weergegeven zoals bepaald in tabel 5.4. 

14 In het bedrijfsontwikkelingsplan (zie bijlage 3) en het dimensioneringsplan van de voorgenomen activiteit (zie bijlage 5) staan de 
verschillende variabelen van deze berekening toegelicht. Een verduidelijking is hierbij eveneens te vinden op de kadastrale 
situatietekening en milieutekening (zie bijlage 23). Zoals blijkt uit het dimensioneringsplan is de luchtsnelheid verhoogd door het 
emissiepunt met 75% te smoren. Deze verkleining van het EP is noodzakelijk om tot een vergunbaar alternatief te komen (wat 
betreft individuele geurhinder) 

15 Bij de voorgenomen activiteit is uitgegaan van een verticale uitstroom (hoogte emissiepunt 7 meter) om de geurhinder naar de 
omgeving zo laag mogelijk te houden. In bijlage 9 is (naar analogie aan de beschreven berekeningen) een geurberekening gemaakt 
van de voorgenomen activiteit met een horizontale uitstroom uitstroomopening (inclusief de berekening met geurreducerende 
maatregel). Hieruit blijkt dat een horizontale uitstroom een hogere geurbelasting naar de omgeving met zich meebrengt. In bijlage 5 
zijn de dimensioneringsplannen opgenomen ten behoeve van de berekening van de voorgenomen activiteit met horizontale 
uitstroom (inclusief dimensioneringsplan voor de geurreducerende maatregel). Er worden twee luchtwassers op elkaar geplaatst. Het 
midden van deze gestapelde luchtwassers is gehanteerd als emissiepunthoogte. Uit de berekeningen blijkt dat de geurbelasting van 
de voorgenomen activiteit met een verticale uitstroom lager is dan wanneer een horizontale uitstroom wordt gehanteerd. 

16 De voorgenomen activiteit uitgevoerd met een horizontale uitstroomopening veroorzaakt een hogere geurbelasting dan 
uitgevoerd met een verticale uitstroomopening. Derhalve wordt aileen de verticale uitstroomopening beschreven in dit MER. In 
bijlage 9 zijn ter onderbouwing de V-stacks vergunningen berekeningen van zowel de horizontale als verticale uitvoering 
opgenomen. 
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T b b a el 5.5 Resu taten geur erekeningen voorgenomen actlviteit 

Geurgevoelige objecten, niet zijnde een veehouderij: 

Adres geurgevoelig Cat. Geurbelasting (OUE/m3) Gemeten tot buitenzijde 

object' object Werkelijk Norm Werk. Gew. Punt 

1001 Erichemsewal 3 Buiten 5.79 9.12 >250 25 Gevel3A 
1002 Erichemsewal 1 Buiten 8.12 11.46 >250 25 Gevel3A 

1004 Mierlingsestraat 20 Buiten 3.44 8.00 >250 25 Gevel3A 
1005 Mierlingsestraat 17 Buiten 4.12 8.00 >250 25 Gevel3A 
1006 Mierlingsestraat 24 Buiten 2.01 8.00 >250 25 Gevel3A 

1007 Mierlingsestraat 25 Buiten 1.12 8.00 >250 25 Gevel3A 
1008 Mierlingsestraat 28 Buiten 1.49 8.00 >250 25 Gevel3A 

1009 Burensewal 5 Buiten 3.77 8.00 >250 25 Gevel3A 
1010 Hulsterstraat 3 Binnen 0.82 2.00 >250 50 Gevel3A 
1011 Hulsterstraat 1 Binnen 0.74 2.00 >250 50 Gevel3A 
1012 Mierlingsestraat 6 Binnen 2.83 3.68 >250 50 Gevel3A 
1013 De Meent 6 Binnen 1.89 2.61 >250 50 Gevel3A 
1016 Meentstraat 19 Binnen 3.06 4.09 >250 50 Gevel3A 
1024 Erichemseweg 65 Binnen 0.90 2.00 >250 50 Gevel3A 
1 025 Lutterveld 1 Buiten 0.41 8.00 >250 25 Gevel3A 
1 026 Lutterveld 12 Buiten 0.37 8.00 >250 25 Gevel3A 
1027 Erichemsekade 17a Buiten 0.45 8.00 >250 25 Gevel3A 
1028 Laageinde 28 Buiten 0.86 8.00 >250 25 Gevel3A 
1029 Laageinde 16 Buiten 0.86 8.00 >250 25 Gevel3A 
1030 Nieuwlandsesteeg 2 Buiten 0.74 8.00 >250 25 Gevel3A 
1031 Twee Sluizen 2 Buiten 0.55 8.00 >250 25 Gevel3A 
1032 Twee Sluizen 1 Buiten 0.69 8.00 >250 25 Gevel3A 
1033 Twee Sluizen 9 Buiten 0.74 8.00 >250 25 Gevel3A 
1034 Lingedijk 86 Binnen 0.65 2.00 >250 50 Gevel3A 
1035 Teisterbantstraat 27 Binnen 0.26 2.00 >250 50 Gevel3A 
1036 De Hucht 12 Binnen 0.25 2.00 >250 50 Gevel3A 
1037 Muggenborch 2 Binnen 0.26 2.00 >250 50 Gevel3A 
1015 De Meent 5 Buiten 2.37 3.09 >250 25 Gevel3A 
1017 Meentstraat 17 Binnen 2.67 3.60 >250 50 Gevel3A 
1018 Meentstraat 14 Binnen 2.60 3.48 >250 50 Gevel3A 
1019 Meentstraat 11 Binnen 2.73 3.57 >250 50 Gevel3A 
1020 Meentstraat 10 Binnen 2.80 3.67 >250 50 Gevel3A 
1021 Meentstraat 6 Binnen 2.82 3.67 >250 50 Gevel3A 
1022 Meentstraat 5 Binnen 2.76 3.67 >250 50 Gevel3A 
1023 Meentstraat 1 Binnen 2.76 3.71 >250 50 Gevel3A 
1003 Erichemesewal 2 Buiten 3.55 8.00 >250 25 Gevel3A 
1038 Burensewal 1 Buiten 12.17 > 50 m >250 25 Gevel3A 
1039 Erichemsewal 1 a Buiten 10.33 14.43 >250 25 Gevel3A 
1014 De Meent 4 Binnen 2.29 3.18 >250 50 Gevel3A 
1040 Recreatiepark Buiten 0.82 8.00 >250 25 Gevel3A 
De Vergarde (terrein) 

Geurgevoelige objecten, zijnde een veehouderij: 

Adres geurgevoelig object Cat. Gemeten tot emissiepunt Gemeten tot buitenzijde 

object Werk. I Gew. Punt Werk. Gew. Punt 
Burense wal 1 Buiten 176 I 50 wasser 176 25 Gevel3A 

" , Nummenng GGO komt overeen met weergave GGO s op topograflsche kaart In blJlage 9 
Cat. object: categorie indeling van het betreffende object, binnen is binnen bebouwde kom en buiten is buiten kom. 
Werkelijk: berekende geurbelasting met 'V-Stacks vergunningen'. 
Norm: norm geurbelasting op basis van de Wgv 
Werk. : werkelijke afstand tussen geurgevoelig object en inrichting, gemeten in meters. 
Gew. : 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. 
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Conclusie individuele geurbelasting ingevolge Wet geurhinder en veehouderij 
Uit de resultaten van de geurberekeningen blijkt dat bij de voorgenomen activiteit wordt voldaan aan de 
eisen uit de Wet geurhinder en veehouderij wanneer wordt uitgegaan van een verticale uitstroomopening 
van de ventilatielucht. Bij toepassing van een horizontale uitstroomopening wordt de geurbelasting op de 
omgeving hoger, maar voldoet net als bij toepassing van een verticale uitstroomopening aan de eisen uit 
de Wet geurhinder en veehouderij. 

5.3.1.2.3 Achtergrondbelasting geur 

Verspreidingsberekeningen cumulatieve geurhinder 
Middels het verspreidingsmodel V-stacks gebied is de cumulatieve geurbelasting op de omliggende 
geurgevoelige objecten (binnen een straal van circa 2-3 km rondom initiatieflocatie) berekend voor de 
voorgenomen activiteit. Aangezien het toepassen van een verticale uitstroomopening een lagere 
geurbelasting veroorzaakt dan het toepassen van een horizontale uitstroomopening, wordt aileen van de 
verticale uitvoering de cumulatieve geurhinder berekend. 

De resultaten zijn weergegeven in tabel 5.6. Zie bijlage 11 voor de bijbehorende V-stacks gebied 

berekeningen (in- en output). In bijlage 10 staan de geurgevoelige objecten met bijbehorende 
volgnummers weergegeven op een topografische kaart. 
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3 Tabel 5.6:Cumulatieve geurbelasting voorgenomen activiteit (OUE/m ) 
volgnr Adres GGO x- y- Herleide streefwaarde Geurbelasting Geurbelasting 

GGO* coordinaat coordinaat cumulatieve geurbelasting** vergund VA 

1010 Erichemsewal1a 152027 434113 18 25.'126 13,360 

1011 Erichemsewal 1 151964 434200 18 17,154 8,940 

1012 Erichemsewal 3 152140 433981 18 14,555 7,650 

1013 Erichemsewal 2 152317 433825 18 8,704 4,397 

1014 Mierlingsestraat 20 151522 434257 18 7,817 4,006 

1015 Mierlingsestraat 17 151467 434135 18 9,059 4,655 

1016 Mierlingsestraat 24 150949 433860 18 3,880 2,384 

1017 Mierlingsestraat 25 150522 433850 18 2,650 1,805 

1018 Mierlingsestraat 28 150782 433695 18 3,643 1,927 

1019 Burensewal 5 151314 433686 18 9,773 4,177 

1020 Erichemsekade 7a 150780 434677 18 2,005 1,333 

1021 Erichemsekade 7 150799 434724 18 1,885 1,280 

1022 Hulsterstraat 1 151363 435250 4 bebouwde kom Buren 1,735 1,050 

1023 Erichemseweg 10 151768 435054 18 2,335 1,318 

1024 Erichemseweg 10a 152045 434870 18 3,092 1,797 

1025 Erichemseweg 12 152229 434711 18 4,561 2,577 

1026 Mierlingsestraat 6 152207 434577 4 bebouwde kom Erichem 5.769 3,446 

1027 De Meent 6 152436 434424 4 bebouwde kom Erichem 4.4'12 2,261 

1028 Meentstraat 19 152252 434473 4 bebouwde kom Erichem 6.8'16 3,676 

1029 Recreatiepark De 153066 
\/p"""rrip (terrein) 

434085 4 bebouwde kom Erichem 2,122 1,255 

1030 Erichemseweg 65 152756 434413 4 bebouwde kom Erichem 2,194 1,302 

1031 Erichemseweg 88 153282 434676 4 bebouwde kom Erichem 1,169 0,807 

1032 Lutterveld 1 153381 434567 18lintbebouwing Lutterveld 1,167 0,807 

1033 Lutterveld 12 153499 434467 18 lintbebouwi ng Lutterveld 1,226 0,850 

1034 Lutterveld 28 153609 434327 18 lintbebouwing Lutterveld 1,280 0,958 

1035 Erichemsekade 13 150561 433505 18 2,539 1,345 

1036 Erichemsekade 12b 150525 433576 18 2,654 1,426 

1037 Erichemsekade 15 150670 433177 18 1,624 0,943 

1038 Erichemsekade 17a 150855 432871 18 1,153 0,738 

1039 Erichemsekade ong. 151091 432737 18 1,349 0,874 

1040 Laageinde 28 152018 432450 18 2,364 1,587 

1041 Laageinde 24 152144 432551 18 2,986 1,990 

1042 Laageinde 16 152431 432684 18 2,816 2,119 

1043 Laageinde 41 152733 432597 18 2,498 1,990 

1044 Laageinde 27 152969 432571 18 2,350 1,976 

1045 Laageinde 19 153272 432518 18 3,190 2,841 

1046 Roodakker 2 153412 433245 18 6,629 6,436 

1047 Nieuwlandsesteeg 2 152894 433255 18 3,619 2,924 

1048 Twee Sluizen 2 153201 433260 18 lintbebouwing Twee sluizen 5,589 5,138 

1049 Twee Sluizen 1 153105 433620 181intbebouwing Twee sluizen 2,689 2,115 

1050 Twee Sluizen 9 153062 433812 18lintbebouwing Twee sluizen 2,420 1,621 

1051 Lingedijk 86 150146 433267 4 bebouwde kom Geldermalsen 1,615 0,875 

1052 Erichemsekade 11 a 150304 434150 18 3,694 2,932 

1053 Erichemsekade 8 150529 434248 18 4,106 3,303 

1054 Erichemsekade 7b 150551 434304 18 3,460 2,925 

1055 Kornedijk 11 149854 434417 18 1,644 1,199 

1056 Kornedijk 8b 150555 435183 18 1,146 0,741 

1057 Erichemsekade 5a 153201 435017 18 1,130 0,742 

1058 Teisterbantstraat 27 154141 432998 4 bebouwde kom Kerk-Avezaath 1,734 1,434 

1059 Lutterveldsestraat 154119 434047 18 1,215 0,918 

1060 De Hucht 12 154480 434028. 4 bebouwde kom Kerk-Avezaath 0,973 0,695 

1061 Muggenborch 2 153942 432502 4 bebouwde kom Kapel-Avezaath 1,957 1,619 

* 
.. 

Weergave geurgevoehge obJecten met volgnummer (V-stacks gebled), zle blJlage 10 
** Herleide streefwaarde a,h.v. bijlage 6 en 7 van de Handreiking Wet geurhinder en veehouderij 
Rooel weeroeoeven: cUnllllatieve geurlJelasting overschrijdt de (herleide) streefwaarcie cl.Inlulatieve gellrbelasting 
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8eoordeling achtergrondbelasting bij toepassing voorgenomen activiteit 
De berekende achtergrondbelasting komt bij toepassing van de voorgenomen activiteit voor geen van de 

geurgevoelige objecten boven de (herleide) streefwaarden van 18 en 4 Ou/m3 (zie toelichting in paragraaf 
4.7.2.2). De cumulatieve geurbelasting neemt bij toepassing van de voorgenomen activiteit op aile 

geurgevoelige objecten af ten opzichte van de vergunde situatie. Zie de resultaten in tabel 5.6. Hieruit kan 

geconcludeerd worden dat bij toepassing van de voorgenomen activiteit het leefklimaat in het plangebied 

verbetert. De voorgenomen activiteit voldoet aan het gemeentelijke geurbeleid en daarmee is voor wat 
betreft cumulatieve geurhinder geen sprake van een belangrijke verontreiniging. Hiermee wordt voor het 
aspect cumulatieve geurhinder voldaan aan de IPPC-richtlijn. 

5.3.1.2.4 Hedonische waarden en cumulatieve effecten diverse geurbronnen 

Spoelen mestgoten 

De geuremissie op de initiatieflocatie is in het verleden bepaald middels metingen. In tabel 5.7 is een 

overzicht gegeven van de per diercategorie afgeleide gemiddelde geuremissie tijdens drie 
omstandigheden, te weten in rust, tijdens voederen en tijdens spoelen van de mestgoten. Deze 

kengetallen zijn afgeleid van de meetresultaten, waarbij een correctie is toegepast voor het 
afzuigdebiet, het seizoen en het beschikbaar oppervlak per dier17

. 

Tabel 5.7: Samenvatting emissiekengetallen voor de stallen 

Diercategorie Stalsysteem Emissiekengetal [ouE/s/dier] 

Rust Voederen Spoelen 

8iggen 88.94.06.021 V3 2,7 4,6 28,5 

Dekberen traditioneel 10 14 436 

Guste en dragende 88.95.10.030 

zeugen 3,3 7 71,5 

Kraamzeugen 88.93.11.012 V2 10 14 436 

Vleesvarkens 88.98.10.064 6,5 10,5 67,5 

Uit tabel 5.7 blijkt dat de geuremissie tijdens het spoelen van de mestgoten, wat in de huidige situatie 
op enkele vaste momenten op de dag wordt uitgevoerd, vele malen hoger is dan gedurende de situatie 

in rust of tijdens voederen. Het spoelen vindt dagelijks plaats tussen 02:00 en 04:00 en tussen 14:00 en 

16:00, waarbij de spoelgoten in aile afdelingen direct na elkaar en in korte tijd worden gespoeld. Dit 

resulteert, zo blijkt uit de metingen destijds, tot twee geurpieken per dag en kan mogelijk tot geurhinder 

in de omgeving van het bedrijf leiden. In de voorgenomen activiteit zal gelijkmatig verspreid over de dag 

gespoeld worden. Daardoor verdwijnen de geurpieken als gevolg van het bloksgewijs spoelen maar 
neemt de reguliere geuremissie gedurende de dag wei wat toe. Aangezien juist de piekemissies over 
het algemeen kunnen leiden tot klachten in de omgeving, is dit een goede maatregel om geurhinder te 
beperken. Het spoelen wordt daarmee onderdeel van de geuremissie tijdens reguliere bedrijfsvoering. 

Deze geuremissie vanuit de stal dient dan beschouwd te worden als constante bron. 

17 
Overgenomen uit: 'Geuronderzoek De Knorhof BV', PRA Odoumet by, rapportnummer KNOR05A2, 2 mei 2005. 
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In de Wgv zijn zowel emissiefactoren voor diverse diercategorieen en stalsystemen opgenomen als ook 
normen voor de geurbelasting. De emissiefactoren zijn afgeleid van een uitgebreid meetprogramma aan 
diverse stalsystemen. Voor varkens en de beschouwde stalsystemen zijn de emissiefactoren hieronder 
in tabel 5.8 weergegeven. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de bedrijfsomstandigheden, 
zoals de situatie in rust of tijdens voederen, maar er wordt een gemiddelde waarde gegeven. De 
geuremissie van een stal met spoelgoten is, ondanks dat het een emissiearm systeem is wat betreft 
ammoniak, in de Wgv en de Rgv opgenomen met een geuremissie vergelijkbaar met een stalsysteem 
zonder voorzieningen. De SREF voor de intensieve varkenshouderij geeft immers aan dat huisvestings
systemen met een spoelgotensysteem waar gespoeld wordt met niet-beluchte mestvloeistof aileen SST 
zijn als de geurpiek door het spoelen naar verwachting geen overlast oplevert voor omwonenden. De 
Rgv houdt rekening met het effect van de mogelijke geurpieken als gevolg van systemen met 
spoelgoten door deze niet als emissiearme huisvesting te beschouwen, waardoor aan deze systemen 
een hogere geuremissiefactor wordt toegekend. Hoewel de piekemissies worden voorkomen doordat 
het spoelen gelijkmatig verspreid over de dag gaat plaatsvinden, kan het systeem met spoelgoten ook 
dan niet worden beschouwd als emissiearm systeem. 

Tabel 5.8: Overzicht emissiefactoren Rgv voor varkens 

Diercategorie Biggen Dekberen Guste en Kraamzeugen Vleesvarkens 

dragende 

zeugen 

Stalsysteem [ouE/s/dier] [ouE/s/d ier] [ oUE/s/dier] [ouE/s/dier] [ouE/s/dier] 

Emissiearme huisvesting 5,4 18,7 18,7 27,9 17,9 

Emissiearme huisvesting met 3,0 12,7 10,3 15,3 9,8 

biologische luchtwasser (45% 

reductie) 

Overige huisvesting 7,8 18,7 18,7 27,9 23,0 

Overige huisvesting met biologische 4,3 12,7 10,3 15,3 12,7 

luchtwasser (45% reductie) 

Overige huisvesting met 2,3 5,6 5,6 8,4 6,9 

gecombineerd luchtwassysteem BWL 

2006.14 (70%) 

Overige huisvesting met 1,6 3,7 3,7 5,6 4,6 

gecombineerd luchtwassysteem BWL 

2006.14 (80%) 

Uit tabel 5.8 komt naar voren dat de emissiefactoren voor emissiearme en overige huisvesting zonder 
maatregelen voor aile diercategorieen hoger zijn dan de bij de initiatieflocatie vastgestelde emissie in 
rust en tijdens voederen. Aileen de piekemissies gemeten tijdens het spoelen van de mestgoten komt 
hoger uit dan de in de Rgv genoemde emissiekengetallen. Het spoelen zal echter verspreid over de dag 
worden uitgevoerd, waardoor de resultaten van de metingen (in tabel 5.7) niet meer toepasbaar zijn. De 
geuremissie zal dan ook worden berekend op basis van de in de Rgv opgenomen emissiefactoren. 
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Geuremissie biiproductenopslag en voerkeuken 
De opslag van bijproducten en de voerinstallatie met mengtanks (de zogenaamde voerkeuken) bevinden 
zich in een afgesloten ruimte welke wordt aangesloten op het centraal afzuigkanaal. De afgezogen 
ventilatielucht wordt daardoor net als de stallucht gewassen door de luchtwassers 18. De mestsilo's 
vormen zijn afgedekt met een kap, maar zijn wei voorzien van overdrukbeveiliging. De geuremissies 
vanuit deze geurbronnen worden door de maatregelen tot een minimum beperkt. 

Uit onderzoek blijkt dat geen significant verschil be staat in geuremissie tussen bedrijven waar brijvoer 
wordt verstrekt en bedrijven waar uitsluitend droogvoer wordt verstrekt (Rapport Vochtrijke diervoeders en 
geuremissie uit vleesvarkensstallen, Praktijk Rapport varkens 31, Timmermans, ASG, augustus 2004). De 
conciusies van dit onderzoek zijn hieronder samengevat: 
• Uit de laboratoriumproef blijkt dat over het algemeen geen verschil blijkt te bestaan tussen de 

geurconcentratie van droogvoer en aardappelstoomschillen, tarwezetmeel en wei (los of in combinatie 
met elkaar), maar de geurbeleving blijkt wei te verschillen. De combinaties met biergist en/of uiensap 
(wordt hier niet gevoerd) hadden wei een hogere geurconcentratie dan de combinaties van 
aardappelstoomschillen, tarwezetmeel en wei, maar de geurbeleving verschilde over algemeen niet. 

• Uit de praktijkproef blijkt dat in aile behandelingen de geuremissie in de zomerperiode hoger was dan 
in de winterperiode, maar dat er geen verschil was tussen behandelingen. Bovendien verschilde de 
geurconcentratie tussen de droogvoer- en brijvoerkeuken niet van elkaar en was deze veel lager dan 
de geurconcentratie uit de vleesvarkenafdelingen. De resultaten van deze proef laten zien dat er geen 
effect van het rantsoen is op de geuremissie uit vleesvarkenstallen. 

• Uit het onderzoek komt naar voren dat de geurconcentratie tussen een droogvoer- en brijvoerkeuken 
weinig verschilde en dat deze concentratie in de voerkeukens beduidend lager lag dan in de 
vleesvarkenafdelingen. Bovendien is het ventilatiedebiet in een voerkeuken een stuk lager waardoor 
de geuremissie verwaarloosbaar klein is ten opzichte van die uit de afdelingen. Voor het berekenen 
van de geuremissie van een varkensbedrijf kunnen de voerkeukens daarom buitenbeschouwing 
gelaten worden. 

• Uit het onderzoek blijkt dat bepaalde vochtrijke diervoeders wei een hogere geurconcentratie en -
beleving hebben dan droogvoer, maar dit geen effect heeft op de geuremissie uit stallen. Er zijn 
daarom geen redenen om de geuremissie van varkensbedrijven die brijvoer verstrekken anders te 
behandelen dan varkensbedrijven die droogvoer aan het vee geven. IMAG heeft in het rapport 
"Geuremissies uit de veehouderij II" (Mol en Ogink, 2002) ook gemeten aan het verschil in geurhinder 
tussen droogvoerbedrijven en bedrijven die natte bijproducten voeren. Uit paragraaf 3.5.2 "het effect 
van het voeren van natte bijproducten op de geuremissie" van dit rapport blijkt dat, net als in het 
hierboven genoemde onderzoek van Timmermans, het voeren van natte bijproducten niet tot een 
aantoonbaar andere geuremissie leidt dan het voeren van droogvoer. 

Totale geuremissie aanwezige geurbronnen 
In onderstaande tabellen 5.9 en 5.10 is een overzicht gegeven van de geuremissie als gevolg van de 
bronnen binnen de inrichting, alsmede de bijdrage per bron aan de totale geuremissie (gezien het feit dat 
aile bronnen continue bronnen betreffen is niet gekeken naar de bijdrage op jaarbasis, aangezien dit gelijk 
is aan de bijdrage op uurbasis).Uit de tabellen komt naar voren dat bij de voorgenomen activiteit de 
stallen veruit de belangrijkste geurbron zijn bij het bedrijf. 

18 Volgens het bouwbesluit kan de brijvoerkeuken aangemerkt worden als een verblijfsgebied. Volgens het bouwbesluit moet de 
ventilatie van een verblijfsgebied 0,9 Iiterlsec/m2 vloeroppervlak zijn. Het vloeroppervlak van deze verblijfsgebieden bedraagt 
respectievelijk 80,9 m2. Aangezien 1 liter overeenkomt met 1 dm3 dient per uur 0,07 m3 geventileerd te worden. Gezien het feit dat 
de afzuigkanalen bovenmatig zijn gedimensioneerd lever! deze afzuiging geen enkele belemmering op in het ventilatiesysteem. 
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Tbl590 'h a e .. verzlc t tota e geuremlssle 

Geurbron Vergunde situatie Voorgenomen 

[*106 0uE/h] Activiteit 
[*106 0uE/h] 

Stallen 825,4 344,6 

Brijvoerinstallatie 18,9 5,7 
Mestopslag 2,0 2,0 
Totaal 8463, 352,3 

Tbl5100 a e . ht b"d verzlc I rage per b ron aan d ttl e 0 a e geuremlssle 

Geurbron Vergunde situatie Voorgenomen 
[%] Activiteit [%] 

Stallen 97,5% 97,8% 

Brijvoerinstallatie 2,2% 1,6% 
Mestopslag 0,2% 0,6% 

Totaal 100,0% 100,0% 

Uit het onderzoeksrapport "De verspreiding van geur rond De Knorhof bij toepassing van combiwassers 
Uniqfill" van de Animal Science Group (ASG) te Wageningen van oktober 2006 blijkt het volgende: naast 
olfactometrische geurbepalingen hebben IMAG en Witteveen en Bos de geurconcentratie in het verleden 
bepaald waarbij de hedonische beleving h=-2 (Iicht onaangenaam) door panelleden werd ervaren. In 
beide onderzoeken gaat het om meerdere luchtmonsters uit de stal. Daar waar het om vergelijkbare 
situaties gaat zijn waarnemingen gemiddeld. WiUeveen en Bos heeft daarnaast ook de geurconcentratie 
waarbij h=-2 bepaald van de bronnen buiten de stal. In tabel 5.11 zijn de uitkomsten van deze 
onderzoeken weergegeven voor h=-2 evenals de gemiddelde waarde die uit be ide onderzoeken kan 
worden afgeleid. 

Tabel 5.11: Gemiddelde geurdrempel bij h=-2 voor de verschillende geurbronnen volgens Witteveen + 
Bos en het _(geometrisch 3 gemiddelde van beide onderzoeken(in ge/m'). 

Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde 
geu rconcentratie geurconcentratie geurconcentratie 
waarbij h=-2 (W+B) in waarbij h=-2 (lMAG) in waarbij h=-2 (over 
ge/m3 ge/m3 beide onderzoeken ) 

in ge/m3 

Stallen-normaal 8,7 12,9 10,6 
Stallen-voeren 8,4 12,9 10,6 

Stallen-spoelen 11,6 6,7 8,8 
Voerkeuken 11,0 Inclusief 11,0 

Voeropslagloods Niet bekend Geen meting Niet bekend 

Kookketels 20,0 Geen meting 20,0 

mestopslag 8,8 Geen meting 8,8 

Uit de individuele onderzoeken komt ten aanzien van het spoelen een wisselend beeld naar voren voor 
wat betreft de beleving van geur. Hanteren we het gemiddelde van beide onderzoeken dan blijkt dat de 
geurbeleving van de belangrijkste geurbronnen in de referentiesituatie zich bevindt rond de grenswaarde 
van hinderlijk - minder hinderlijk. 
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Uit eenmalige hedonische metingen aan een Uniqfill combiwasser (8akma & Hoi, 2006) kwam naar voren 
dat bij de beoordeling van h=-2 de geurconcentratie (in oUE/m 3) in de uitgaande lucht van de wasser 26% 
hoger was dan die van de ingaande lucht. Voor zover bekend is dit de enige meting waarin het rendement 
I effect van een combiwasser op de beleving van geur is bepaald volgens de voorgeschreven methode. 
Het betekend dat deze uitkomst met de nodige voorzichtigheid moet worden ge·fnterpreteerd. Aan de 
andere kant moet vermeld worden dat de combiwasser tijdens de metingen suboptimaal heeft 
gefunctioneerd, waardoor het vastgestelde geurbelevingsrendement van 26% als een veilige ondergrens 
beschouwd mag worden. Op het bedrijf waar deze metingen uitgevoerd zijn werden bijproducten gevoerd, 
net als op de initiatieflocatie. Aangezien in beide situaties sprake is van een min of meer gelijkwaardig 
voeraanbod is er geen reden te veronderstellen dat het aangeboden geurprofiel wezenlijk verschilt tussen 
de bedrijven. Op grond daarvan is er ook geen reden om een verschillend rendement te verwachten. 
Aangenomen wordt dat met toepassing van combiwassers de geurconcentratie voor de beleving van h=-2 
ook op de initiatieflocatie t.a.v. de referentiesituatie met 26% toeneemt. 

T b 1512 G b I . a e eur e eVlng 

Gemiddelde geurconcentratie Idem na toepassing Hinderlijkheid volgens 
waarbij h=-2 over beide combiwasser (ge/m3

) Gelders geurbeleid 
onderzoeken (ge/m3

) 

Stallen-normaal 10,6 13,3 Minder hinderlijk 

Sta lIen-voeren 10,6 13,3 Minder hinderlijk 

Stallen-spoelen 8,8 11,1 Minder hinderlijk 

Voerkeuken 11,0 13,9 Minder hinderlijk 

Voeropslagloods Niet bekend n.v.t. ? 

Kookketels 20,0 n.v.t. Minder hinderlijk 

Mestopslag 8,8 n.v.t. Hinderlijk 

Uit tabel 5.12 blijkt dat de geurbeleving van aile stalgerelateerde geuremissies bij gebruik van een Uniqfill 
combiwasser tot de categorie "minder hinderlijk" dient te worden gerekend. Van de voeropslag is geen 
hedonische waarde bekend. De geur uit de mestopslag (tijdens spoelen) valt onder de categorie 
"hinderlijk", hoewel dicht bij de grenswaarde voor "minder hinderlijk". Het relatieve aandeel van de 
"hinderlijke" geur uit de mestopslag en mogelijk de voeropslagloods, ten opzichte van de totale 
geurproductie van het bedrijf is echter beperkt (minimaal 0,2 % en maximaal 0,8 %). Daarom is het 
aannemelijk dat de geurbeleving uit deze bronnen wordt gemaskeerd, zodat voor de gehele inrichting bij 
de voorgenomen activiteit het toetsingskader "minder hinderlijk" van toepassing is. Op basis van het 
voorgaande wordt het toetsingskader gehanteerd dat behoort bij de categorie "minder hinderlijk". Dit 
toetsingskader staat in tabel 5.13 en is afgeleid van het Gelders geurbeleid. 

Toetsing geurbronnen aan Gelders geurbeleid 

Het Gelders beleid maakt onderscheid naar de aard van de geur, die wordt geclassificeerd in zeer 

hinder/ijk, hinder/ijk, minder hinder/ijk en niet hinder/ijk; de categorie hinder/ijk wordt als standaard 
beschouwd. De mate van hinderlijkheid wordt daarbij beoordeeld aan de hand van de hedonische 
waarde. 

Volgens het Gelders geurbeleid bepaald de concentratie waarbij een hedonische waarde van H= -2 
wordt bereikt de hinderlijkheid van de geur. Daarbij geldt de volgende indeling: 
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• Ais de hedonische waarde H = -2 wordt bereikt beneden een concentratie van 1,5 oUE/m3
, dan valt 

de bron in de categorie zeer hinder/ijk; 

• Ais de hedonische waarde H = -2 wordt bereikt tussen 1,5 en 5 oUE/m3
, dan valt de bron in de 

categorie hinder/ijk; 

• Ais de hedonische waarde H = -2 wordt bereikt tussen 5 en 15 oUE/m3
, dan valt de bron in de 

categorie minder hinder/ijk; 

• Ais de hedonische waarde H = -2 wordt bereikt boven een concentratie van 15 oUE/m3
, dan valt de 

bron in de categorie niet hinder/ijk. 

In deze paragraaf zijn de geuren afkomstig van de diverse bronnen al beschreven. Voor de geur 
afkomstig van de stall en en de voerkeuken geldt dat de hedonische waarde van H = -2, na toepassing 
van een wasser, wordt bereikt bij concentraties > 5 oUE/m3

. Daarmee behoren de belangrijkste bronnen 

tot de categorie minder hinder/ijk. Aileen voor de mestopslag geldt dat deze met een concentratie van 
4,4 ouE/m3 bij een hedonische waarde van H = -2 behoort tot de categorie hinder/ijk. De bijdrage van 
deze bron aan de jaarlijkse emissie is echter dusdanig gering (tot maximaal 0,8%), dat kan worden 

gesteld dat het bedrijf kan worden gerekend tot de categorie minder hinder/ijk. 

Volgens het Gelders geurbeleid dient het toetsingskader gehanteerd te worden dat hieronder in tabel 

5.13 is samengevat. Omdat aile bronnen continue bronnen betreffen, hoeft aileen getoetst te worden 
aan de 98-percentielwaarden. 

Tabel 5.13: Toetsingskader [ouE/m3j voor initiatieflocatie volgens Gelders geurbeleid 

Percentiel Wonen/buitengebied (A) Werken (8) 

waarde 

streefwaarde richtwaarde bovenwaarde streefwaarde richtwaarde bovenwaarde 

98 0,5 1,5 5 1,5 5 15 

99,5 1 3 10 3 10 30 

99,9 2 6 20 6 20 60 

99,99 5 15 50 15 50 150 

(A) Onder gebiedscategorie 'wonen' wordt verstaan een gebied met woningen, winkels, ziekenhuizen of internaten of gebied waarin 
zich accommodaties voor verblijfsrecreatie of gelijksoortige objecten bevinden. 
Gebiedscategorie 'buitengebied' betreft verspreid liggende woningen of lintbebouwing en gebied voor dagrecreatie of gelijkwaardige 
objecten. 
(8) Onder de gebiedscategorie 'werken' wordt verstaan een gebied waarin zich in hoofdzaak industrie, bedrijven, kantoren of 
gelijkwaardige objecten bevinden. 

Om de resultaten van de diverse scenario's goed met elkaar te kunnen vergelijken is de maximale 
geurbelasting (als 98-percentielwaarde) ter plaatse van de dichtstbij gelegen aaneengesloten 
woonbebouwing, verspreid liggende woning en bedrijfswoning bij een veehouderij bepaald. De 

resultaten zijn in tabel 5.14 samengevat. De contouren zijn opgenomen in het rapport van PRA in 
bijlage 12. 
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TabeI5.14: Maximale geurbelasting (in ou E/m 3 als 98-percentielwaarde) op geurgevoelige objecten 

Situatie Aaneengesloten Verspreid liggende Bedrijfswoning 
woonbebouwing woning (veehouderij) 

Vergunde situatie 4,1 11,5 15 

Voorgenomen activiteit 2,4 6,0 8,0 

Uit de verspreidingsberekeningen blijkt dat de geurbelasting in de voorgenomen situatie bijna 
gehalveerd wordt ten opzichte van de vergunde situatie. De geurbelasting (als 98-percentielwaarde) 
voor de dichtstbijgelegen aaneengesloten woonbebouwing zit ruim onder de bovenwaarde voor 
Wonen/Buitengebied (A). De geurbelasting (als 98-percentielwaarde) voor de dichtstbijgelegen 
bedrijfswoning zit ruim onder de bovenwaarde voor Werken (B). Voor de dichtstbijzijnde verspreid 
liggende woning wordt de bovenwaarde voor Wonen/Buitengebied (A) ondanks de flinke reductie nog 
wei enigszins overschreden. Bij bestaande bronnen kan gemotiveerd afgeweken worden van deze 
bovenwaarde. Het belangrijkst is dat de geurbelasting ter plaatse van de aaneengesloten bebouwing 
onder de bovenwaarde zit en dat de geurbelasting op de omgeving bijna gehalveerd wordt. Deze 
reductie vindt ook plaats op de verspreid liggende woningen, waardoor ook op deze woningen sprake 
kan zijn van een acceptabel geurniveau. 

5.3. 1.3 Luchtkwaliteit 

Wet luchtkwaliteit 

Algemeen 
De emissie van zwaveldioxide, stikstofoxiden, koolmonoxide, lood, benzeen en zwevende deeltjes (fijn 
stof, PM10) moet worden getoetst aan de grenswaarden van de buitenlucht uit de Wet luchtkwaliteit. 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. De aangevraagde activiteiten hebben betrekking op het houden van dieren en met aile 
bijkomende voorzieningen (zoals de opslag van mest en veevoer) en de daaraan gerelateerde 
voertuigbewegingen (aan- en afvoer van dieren, mest, veevoer etc.). 

De PM10 emissies van het bedrijf betreffen emissies van fijn stof uit de stallen, bestaande uit huid- mest-, 
voer- en strooiseldeeltjes die met de ventilatielucht naar buiten worden geblazen. Daarnaast vinden er 
PM10 emissies plaats ten gevolge van de aantrekkende transportbewegingen en de toename van het 
aantal transportbewegingen op het terrein zelf. Het opslaan en overslaan van droogvoer vindt plaats 
volgens een gesloten systeem in de voerloods (middels vijzels, mengers en voerpompen), waarbij 
aangenomen wordt dat de PM 10 emissie ten gevolge van eventuele verstuiving van droogvoer te 
verwaarlozen is. De PM10 emissie door ontluchting van de opslagsilo's voor graan is te verwaarlozen ten 
opzichte van de emissies ten gevolge van de ventilatie van de stallen. De N02 emissies betreffen 
emissies ten gevolge van de aantrekkende transportbewegingen naar de inrichting toe en het aantal 
transportbewegingen op het terrein zelf. De bijdrage N02 emissie van de CV ketels is te verwaarlozen. 

Opzet onderzoek luchtkwaliteit 
Teneinde de PM10 immissie en de N02 immissie in de directe omgeving te bepalen en te controleren of 
aan het Wet Luchtkwaliteit kan worden voldaan, zijn verspreidingsberekeningen volgens de "Handreiking 
Nieuw Nationaal Modell!" uitgevoerd. 
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Hiertoe zijn in een rekenmodel de bronnen en objecten in coordinaten ingevoerd, voor de situatie van de 
voorgenomen activiteit en de verschillende alternatieven. Met behulp van het rekenmode GeoSTACKS, 
aangevuld met specifieke bedrijfsvoeringgegevens, is in de directe omgeving het te verwachten immissie 
bepaald . De emissiepunten voor de ventilatie van de stallen zijn als puntbronnen ingevoerd. Daarnaast 
zijn de transportbewegingen op het terrein en naar het terrein toe in het rekenmodel meegenomen. Voor 
de transportbewegingen op het terrein is een route gemodelleerd. V~~r de aantrekkende 
verkeersbewegingen is de toevoerweg naar de initiatieflocatie in het model opgenomen . In het model van 
GeoSTACKS zijn de wettelijk toegestane correcties toegepast. Voor het aandeel zeezout in de lucht is 
een aftrek van 4 1J9I m3 van het jaargemiddelde concentratie PM1Q en de aftrek van zes dagen voor het 
aantal overschrijdingen van 40 IJgI m3 als daggemiddelde PM1Q. Het luchtkwaliteitsonderzoek is 
uitgevoerd door Geurts Technisch adviseurs en opgenomen als bijlage 18. 

Resultaten onderzoek luchtkwaliteit 
Uit het luchtkwaliteitsonderzoek blijkt dat bij de voorgenomen activiteit op geen enkel punt op of buiten de 
inrichtingsgrens de grenswaarde voor de jaargemiddelde PM 10 concentratie van 40 IJg/m 3 worden 
overschreden. Tevens wordt op geen enkel punt op de inrichtingsgrens het maximaal aantal 
overschrijdingen voor daggemiddelde PM10 (maximaal vijfendertig per jaar, conform het Wet Luchtkwaliteit 
2007) overschreden. Op het wettelijk voorgeschreven toetsingspunt vanaf de wegas (10 meter voor PM1Q) 
vindt geen overschrijding van de jaargemiddelde PM10 concentratie van 40 IJg/m3 plaats. Tevens vindt op 
dit punt geen overschrijding plaats van het maximaal aantal overschrijdingen voor daggemiddelde PM10 

(maximaal vijfendertig per jaar, conform het Wet Luchtkwaliteit 2007). lie figuur 5.1 voor de contouren 
van PM1Q in de voor enomen activiteit. 

Figuur 5.1 : Contouren PM10 voorgenomen activiteit 
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Uit het luchtkwaliteitsonderzoek blijkt tevens dat bij de voorgenomen activiteit op de relevante 
toetsingspunten geen overschrijdingen van de grenswaarde voor de jaargemiddelde N02 concentratie 
plaatsvinden. Tevens blijkt dat het maximaal aantal overschrijdingen van de uurgemiddelde grenswaarde 
niet worden overschreden (maximaal 18 per jaar, conform het Wet Luchtkwaliteit 2007). 
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Koelinstallatie 
De binnen de inrichting aanwezige kadaverkoeling bevat het koelmedium propaan R 270. Dit koelmedium 
wordt niet genoemd in de bijlagen van de Europese Verordening betreffende de ozonlaag afbrekende 
stoffen. Het Besluit ozonlaagafbrekende stoffen Wms 2003 en het Besluit broeikasgassen Wms 2003 is 
niet van toepassing. Voor een ongecontroleerde emissie van broeikasgassen hoeft niet te worden 
gevreesd. 

Broeikasgassen CH4 en C02 mestsilo's 19 

Door afbraak van organische stoffen (mest) in een zuurstofarm milieu wordt door toedoen van micro
organismen onder andere methaan (CH4) en kooldioxide (C02) geproduceerd. De productie van de 
broeikasgassen CH4 en C02 uit mest worden fors beperkt doordat de mest direct via de spoelgoten 
afgevoerd wordt vanuit de stal naar externe mestopslagen. Dit komt doordat de temperatuur van de 
mestsilo's lager is dan de temperatuur in de stal en doordat de mestsilo's afgedekt zijn met een kap. 
Doordat de mestopslag afgedekt is blijft de ammoniakconcentratie in de mest hoger. De 
methaanproductie wordt geremd door de hoge ammoniakconcentraties. Uit onderzoek15 blijkt dat 
verschillende invloedsfactoren de methaanemissie kunnen beperken (o.a. zuurgraad, temperatuur, 
ammoniakconcentratie, soort voer). Een afgesloten mestopslag buiten de stal heeft echter het meest 
gunstige effect op de methaanproductie. Verder wordt de methaanproductie beperkt door een korte 
opslagduur (14 transporten per week en maximaal 6 transporten per dag). 
De productie van C02 is kleiner dan die van CH4. C02 is echter 21 keer minder schadelijk dan CH4. 
Doordat de mestsilo's afgedekt zijn zal emissie van CH4 en C02 nauwelijks optreden. De mestsilo's zijn 
wei voorzien van een overdrukbeveiliging. 

5.3.1.4 Bodem 

Op grond van de NRB kunnen bij onderhavige inrichting de volgende activiteiten als bodembedreigend 
worden aangemerkt: 

Opslag zwavelzuur in een bovengrondse tank; 
Opslag reinigingsmiddelen in emballage; 
Opslag van diergeneesmiddelen; 
Opslag drijfmest in mestkelders; 
Opslag drijfmest in mestsilo's; 
Opslag dieselolie in een bovengrondse tank.; 
Opslag van kadavers; 
Afspuiten van vrachtwagens, landbouwvoertuigen en kadavertonnen (wasplaats); 
Opslag vochtige voedercomponenten in brijvoerbunkers; 
Opslag van EPI Brij (mengsel mieren- en propionzuur); 
Opslag van Thermamyl; 
Opslag van smeer-, hydrolysche-, en afgewerkte olie; 
Transport zwavelzuur en spuiwater door bovengrondse leidingen 

Globaal is de NRB-aanpak samen te vatten als 'vloeistofdichte vloeren met een minimum aan 
gedragsvoorschriften' of 'kerende vloeren en/of lekbakken met een zwaar accent op de daarop 
toegesneden gedragsvoorschriften'. Over het algemeen wordt binnen het bedrijf aandacht geschonken 
aan incidentenmanagement om het risico tot verontreiniging van de bodem tot een minimum te beperken. 

19 Bron: Emissiereducties voor methaan uit mestopslagen, R.N. de Mol & M.A. Hilhorst, Agrotechnology & Food Innovations BV, 
Wageningen, november 2004 
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Zo wordt personeel gernstrueerd hoe ze moeten om gaan met bodembedreigende activiteiten. Daarnaast 
worden eventuele calamiteiten geregistreerd en zijn voldoende voorzieningen aanwezig om een 
verontreiniging te voorkomen dan wei de gevolgen ervan te beperken. Over het algemeen kan dus 
gesteld worden dat met een doelmatige combinatie van maatregelen en voorzieningen een 
verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd m.b.t. de voornoemde activiteiten. 

Voor een (intensief) veehouderijbedrijf met reguliere activiteiten heeft de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State op 21 januari 1997 in een uitspraak (E03.95.0821) aangegeven dat, indien 
toereikende gedragsregels en voorzieningen met het oog op de bescherming van de bodem zijn 
voorgeschreven in een vergunning, zij ervan uitgaat dat bij naleving van die voorschriften de kwaliteit van 
de bodem en het grondwater niet in relevante mate nadelig zal worden be·invloed. Dit standpunt is 
herhaald in uitspraken van 15 januari 1998 (E03.096.0162) en 20 februari 2002 (200104344/1). De Raad 
van State oordeelt in voornoemde uitspraken dat (wanneer voldoende gedragsregels en voorzieningen 
met het oog op de bescherming van de bodem getroffen zijn) bij een intensieve veehouderij met reguliere 
activiteiten de NRB minder streng toegepast behoeft te worden om te komen tot een verwaarloosbaar 
bodemrisico. Volgens de Bodemrisico Checklist (BRCL) is de emissiescore van de voornoemde 
activiteiten 4. Naar analogie van de geschetste systematiek en de voornoemde uitspraken van de Raad 
van State wordt het bodemrisico teruggedrongen worden tot eindemissie-score 1 door het toepassen van 
de volgende maatregelen: 

Opslag van zwavelzuur in bovengrondse tanks 

Het zwavelzuur voor de luchtwassers wassers wordt opgeslagen in 2 daartoe bestemde vloeistofdichte 
opslagtanks welke zijn gesitueerd boven een vloeistofkerende vloer. Het personeel wordt goed 
ge'instrueerd over het gebruik van de containers en er vind regelmatig visuele controle op lekkage plaats. 
Er wordt adequaat opgetreden bij eventuele lekkages. De uitvoering van de opslagcontainers voldoen aan 
de eisen van ADR De opslag wordt uitgevoerd conform de bepalingen in de PGS 15, waarmee tevens 
een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd (zie tevens paragraaf 5.3.5). 

Reinigingsmiddelen & dierengeneesmiddelen 

Reinigingsmiddelen (50 liter natronloog) & dierengeneesmiddelen (20 liter) worden opgeslagen in daartoe 
bestemde aparte opslagkasten. Reinigingsmiddelen zijn opgeslagen boven een lekbak. 

Opslag van mest en meststoffen 
De mest en meststoffen bestaande uit drijfmest afkomstig van de te houden dieren wordt afgevoerd 
middels spoelgoten naar de mestsilo's. De mestsilo's voldoen aan de door de Ministerie van VROM 
uitgegeven publicatie "bouwtechnische richtlijnen mestbassins" (BRM en HBRM). 

Opslag dieselolie 

De dieselolie binnen de inrichting wordt opgeslagen in een bovengrondse tank welke is gesitueerd boven 
een vloeistofdichte lekbak. De tank is voorts uitgevoerd conform de bepalingen van de PGS 30. Hiermee 
wordt een verwaarloosbaar bodemrisico bewerkstelligd (zie tevens paragraaf 5.3.5). 

Opslag van kadavers 

De kleine kadavers worden opgeslagen in een vloeistofdichte voorzieningen met koeling. Grote kadavers 
worden opgeslagen op de vloeistofdichte kadaverplaat dan wei in een vloeistofdichte kadaverton. De 
opslag ligt nabij de ontsluiting aan de Burensewal. De vrachtwagen die de kadavers ophaalt hoeft 
hierdoor niet het erf op te rijden. 
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Afspuiten van vrachtwagens, landbouwvoertuigen en kadavertonnen 

De wasplaats wordt voorzien van vloeistofkerende vloer met afvoerput naar de mestkelder. De wasplaats 
is afwaterend gelegd naar een punt, zodat het reinigingswater via mest- en vloeistofdichte leidingen 
afwatert in mest- en vloeistofdichte mestkelders. De wasplaats is voorzien van een opstaande rand en 
bestand tegen de inwerking van het reinigings- en/of ontsmettingsmiddel. 

Opslag vochtige voerdercomponenten in brijvoerbunkers 

De bijproducten worden opgeslagen in vloeistofkerende betonnen bunkers welke aan de binnenzijde 
voorzien van een polyester coating. De buitenwanden rondom de bunkers zijn hoger dan de 
tussenwanden waardoor overlopen bij het vullen enkel naar de naastliggende bunkers kan geschieden 
(overvulbeveiliging). Bij de vulpunten is een vloeistofkerende morsbak aangebracht. Het personeel heeft 
duidelijke vulinstructies. Hierdoor ontstaat een verwaarloosbaar bodemrisico. 

Opslag van EPI Brij (mengsel mieren- en propionzuur) 

Het EPI brij mengsel wordt opgeslagen in een daartoe bestemde vloeistofdichte kunststof 
opslagcontainers (IBe's) welke zijn gesitueerd boven een vloeistofkerende vloer. De totale opslag 
bedraagt 3000 liter. Het personeel wordt goed ge"instrueerd over het gebruik van de container en er vind 
regelmatig visuele controle op lekkage plaats. Er wordt adequaat opgetreden bij eventuele lekkages. 
De uitvoering van de opslagcontainers voldoet aan de eisen van ADR De opslag wordt uitgevoerd 
conform de bepalingen in de PGS 15, waarmee tevens een verwaarloosbaar bodemrisico wordt 
gerealiseerd (zie tevens paragraaf 5.3.5). 

Opslag van Thermamyl 

Thermamyl is een vloeibaar enzym bedoeld om minder stroperige voeders minder visceus te maken om 
het transport in de leiding te bevorderen. Thermamyl is geen volgens de ADR geclassificeerde gevaarlijke 
stof. Thermamyl wordt opgeslagen in een vloeistofdicht vat welke is gesitueerd boven een vloeistofdichte 
lekbak. Hiermee ontstaat een verwaarloosbaar bodemrisico. 

Transport zwavelzuur en spuiwater door bovengrondse leidingen 

De leidingen ten behoeve van het transport voor zwavelzuur en spuiwater worden dubbelwandig 
uitgevoerd. De buitenwand zal bestaan uit HD polyester en de binnenleiding zal bestaan uit teflon. De 
leidingen worden bovengronds geplaatst en zijn makkelijk te inspecteren. 
De leidingen lopen door de stal waardoor deze beschermd zijn tegen vorst. De leidingen zullen periodiek 
worden ge"inspecteerd en onderhouden. Het personeel zal hiertoe duidelijk worden ge"instrueerd. 
Bovendien zullen voldoende immobilisatiemiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig zijn. 
Hiermee worden aan dit leidingtransport voldoende toereikende voorzieningen en gedragsregels 
(incidentenmanagement) getroffen, waarmee een verwaarloosbaar bodemrisico conform de NRB wordt 
bereikt. 

Opslag van smeer-, hydrolysche-, en afgewerkte olie 

Smeer-, hydrolysche-, en afgewerkte olie_wordt opgeslagen in een vloeistofdicht vat welke is gesitueerd 
boven een vloeistofdichte lekbak. Hiermee ontstaat een verwaarloosbaar bodemrisico. 
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Nul-situatie van de bodem 
Initiatiefnemer zal onderzoeksbureau Econsultancy BV voor aanvang van de graaf- en 
bouwwerkzaamheden een nul-situatie onderzoek laten uitvoeren conform NEN 5740. Econsultancy is 
geaccrediteerd conform AS 2000. Dit onderzoek heeft als doel om een toetsingsgrondslag te krijgen met 
het oog op mogelijke bodemverontreinigingen voortvloeiende uit de Wet Milieubeheer 
vergunningsplichtige en bodembedreigende activiteiten. 

Zorgplicht 
Artikel 13 van de Wet bodembescherming (Wbb) is rechtstreeks van toepassing op de inrichting. V~~r 
zover in de op te leggen voorschriften niet specifiek is vastgelegd welke bodembeschermende 
maatregelen moeten zijn uitgevoerd, dwingt artikel13 van de Wbb tot een zorgvuldige bedrijfsvoering. 
In verband met de strekking van het begrip bodemverontreiniging is van belang dat het begrip bodem 
tevens het grondwater omvat. Het melden van ongewone en gewone voorvallen met betrekking tot 
bodembescherming is geregeld in artikel 27 en 30 van de Wbb. Deze zorgplicht zal door de 
inrichtinghouder in acht worden genomen. 

5.3.1.5 Water 

V~~r het waterverbruik alsmede de maatregelen die getroffen worden om dit verbruik te beperken en 
afvalwater wordt verwezen naar het kopje "water" in paragraaf 5.3.2.4. 

5.3. 1.6 Afvalstoffen 

Kadavers 
Kleine kadavers (tot 40 kg) worden opgeslagen in een vloeistofdichte kadaverkoeling en de grote 
kadavers op de kadaverplaat dan wei kadaverton. De kadavers worden van het bedrijf verwijderd door 
een destructiebedrijf (Rendac). De totale afvoer bedraagt circa 80 ton kadavers per jaar. 

Meststoffen 
Aile meststoffen worden conform de geldende regels afgezet. De mestproductie wordt geraamd op 
23.262,8 m3 drijfmest per jaar. Conform het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet moet op het bedrijf een 
minimale mestopslagcapaciteit aanwezig te zijn voor de periode september tot en met februari (periode 
van 6 maanden) ofweI11.631,4 m3

. De mestopslagcapaciteit van de tussenopslag bedraagt 560 m3 en de 
twee mestsilo's hebben een gezamenlijke capaciteit van 5.818 m3

. De initiatieflocatie beschikt daarmee 
over een totale mestopslagcapaciteit van 6.378 m3

. Dit betekent dat initiatiefnemer voor minimaal 5.253,4 
m3 mest een mestafzetovereenkomst met een intermediair moet sluiten. 

Spuiwater van de luchtwassers 
De mogelijkheden voor de afvoer of het gebruik van spuiwater, zijn 
1. Afvoer via een afvalinzamelaar. 
2. Afvoer via de leverancier van de luchtwasser. 
3. Het spuiwater mengen met de mest. 
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Ad 1. In principe moet spuiwater als afvalstof naar een erkende inzamelaar worden afgevoerd. De afvoer 
dient plaats te vinden via een erkende afvalinzamelaar. Qua hand having geldt dat voor het verwijderen 
van afval uit een inrichting specifieke regels geld en die zijn terug te vinden in hoofdstuk 10 van de Wet 
milieubeheer en de provinciale milieuverordening. Naleving van deze regels betreft een zelfstandige 
verplichting buiten een vergunning op basis van de Wet milieubeheer om. Een handhaver kan te allen 
tijde om afgiftebonnen vragen. 

Ad 2. Een alternatief voor het afvoeren van het spuiwater is afvoeren via de leverancier. Op 18 mei 2000 
heeft het ministerie van VROM de brief "Milieuhygienische randvoorwaarden voor verwijdering van 
spuiwater van luchtwassystemen in de veehouderij"; kenmerk DWLl2000055147, aan gemeenten 
toegezonden. Het hierin verwoorde definitieve beleidsstandpunt over de verwijdering van spuiwater komt 
er op neer dat het milieuhygienisch onwenselijk is om het spuiwater, al dan niet gemengd met mest, op de 
bodem te brengen. Het gebruik van spuiwater als meststof zou kunnen leiden tot het ongecontroleerd 
verspreiden van zwavel in de vorm van sulfaat, met nadelige gevolgen voor het grondwater. 

Aileen in het geval dat er landbouwgronden zijn waar gedurende langere tijd toediening van sulfaat en 
stikstof gewenst is, zou het verantwoord zijn om spuiwater te gebruiken. Om de verspreiding van zwavel 
goed te kunnen reguleren was het uitdrukkelijk de bedoeling om dit te regelen via ontheffingen van de 
verbodsbepalingen van het Meststoffenbesluit 1977. De producent en de leverancier van de chemische 
luchtwasser treedt als intermediair op voor de afzet van het spuiwater van de chemische luchtwasser. De 
producent en de leverancier van de chemische luchtwasser heeft daarvoor een Ontheffing 
verbodsbepaling Meststoffenbesluit 1977 nodig welke kan worden verleend door het Ministerie van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Uniqfill International BV. beschikt over deze ontheffing (zie bijlage 
15). Deze ontheffing is verleend voor drie jaar en loopt in augustus 2009 af. 

Ad 3. Voor het toepassen van spuiwater als meststof verdient de onder 2 genoemde optie duidelijk de 
voorkeur. Aileen bij hoge uitzondering en aileen voor toepassing van het mengsel binnen het eigen bedrijf 
kan van deze mogelijkheid gebruik worden gemaakt. In dat geval moet de aanvrager motiveren waarom 
het mengen met mest noodzakelijk is. Uit de aanvraag zal moeten blijken dat hij landbouwgronden heeft 
waar gedurende langere tijd toediening van sulfaat en stikstof gewenst is, en dat het mengsel van 
spuiwater en mest daartoe (het meest) geschikt is. Vervolgens kan het bevoegd gezag beperkingen en 
voorwaarden stellen aan het mengen en de opslag van het mengsel. 

Uitgangspunt voor de bepaling van de spuiwaterproductie is het spuiwaterdebiet dat staat opgenomen in 
de 'bijlage behorende bij gecombineerde luchtwasser van Uniqfill'. Dit minimale spuiwaterdebiet wordt in 
dit document uitgedrukt in liter/jaar/dierplaats en is een controlepunt voor de wekelijkse controle van het 
luchtwassysteem die in de leaflet wordt voorgeschreven. Deze bijlagen zijn bij de stalbeschrijvingen in 
bijlage 4 van dit MER opgenomen. Op basis van de voorgaande kengetallen bedraagt de geraamde 
hoeveelheid spuiwater bij toepassing van de voorgenomen activiteit circa 789 m3 per jaar (zie tabel 5.15). 
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Tbl515B k a e ere enlng spulwa erpro d f f 't 't uc Ie voorgenomen ac IVI el 

EP dierplaatsen Norm Spuiwater (m3/jaar) Totaal 

leaflet" spuiwater 

(m3/jaar) 

dek- g.ldr.- kraam- gespeende vlees- liter/ 1 e fase totaal 2de fase 

beren zeugen zeugen biggen varkens dierpll chemisch 1e fase EP water 

iaar reiniqinq** 

A 2 85 0,2 

331 65 21,5 

720 40 28,8 50,5 15,4 66 

B 3 85 0,3 

571 65 37,1 

1280 40 51,2 88,6 26,6 115 

C 143 125 17,9 

1800 9 16,2 

1440 40 57,6 91,7 27,3 119 

D 1800 9 16,2 

800 40 32 48,2 14 62 

E 2000 9 18 

880 40 35,2 53,2 16,6 70 

F 144 125 18 

2000 9 18 

1760 40 70,4 106,4 31,6 138 

G 345 65 22,4 

144 125 18 

1760 40 70,4 110,8 33,2 144 

H 345 65 22,4 

880 40 35,2 57,6 17,4 75 

Totaal 789 

* Minimale spuiwaterdebieten staan opgenomen in de leaflets, welke zijn opgenomen in bijlage 4 van dit MER (1000 liter = 1 m3
) 

** Volgens opgave leverancier luchtwasser Uniqfill Air BV 

Bed rijfsafvalstoffen 

Het niet gevaarlijk afval wordt opgeslagen en verantwoord afgevoerd naar een daarvoor erkend bedrijf. Dit 

betreft in hoofdzaak: 

• Verpakkingsmateriaal c.q. kantine afval: dit wordt opgeslagen in een container en afgevoerd naar 

een erkend verwerker. Naar verwachting bedraagt de jaarlijkse hoeveelheid 1590 kg. 

• GFT afval (takken e.d.): dit wordt opgeslagen in een GFT container en afgezet via het 

gemeentelijk inzamelsysteem. De geraamde jaarlijkse hoeveelheid bedraagt 10 ton per jaar (incl. 

snoeiafval). 

• Restanten medicijnen en spuiten: dit wordt opgeslagen in de verpakking zoals die geleverd is en 

afgevoerd naar een erkend inzamelaar. De geraamde jaarlijkse hoeveelheid is verwaarloosbaar 

• Papier: dit wordt opgeslagen in een papiercontainer en afgezet via een erkend inzamelaar. De 

geraamde jaarlijkse hoeveelheid bedraagt 1060 kg. 

• Glas: dit wordt opgeslagen in een glasbak en afgezet via een erkend inzamelaar. De geraamde 

jaarlijkse hoeveelheid bedraagt 1060 kg (m.n. flesjes diergeneesmiddelen). 
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Gevaarlijke afvalstoffen 
Binnen de inrichting komen enkel kleine gevaarlijke afvalstoffen vrij in de vorm van TL's. Deze worden 

afgevoerd naar een erkend verwerker. De geraamde hoeveelheid bedraagt 30 kg per jaar. Daarnaast 

komt er jaarlijks een kleine hoeveelheid Klein Gevaarlijk afval (KGA) van 20 kg vrij. Dit wordt opgeslagen 

in een KGA box en afgezet via een erkend inzamelaar. 

Conclusie afvalstoffen 
In de handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" (bron: Infomil, december 2005) wordt gesteld dat 

afvalpreventie in ieder geval relevant is bij bedrijven waarbij de hoeveelheid gevaarlijk afval boven de 2,5 

ton per jaar ligt 6f de hoeveelheid bed rijfsafva I boven de 25 ton per jaar ligt. Tot het bedrijfsafval worden 

aile, al dan niet afzonderlijk, vrijkomende afvalstromen gerekend die niet als gevaarlijk afval kunnen 

worden aangemerkt. Het betreft een totaal van de afvalstromen onafhankelijk van het feit of ze al dan niet 

gescheiden worden ingezameld. Ook het afval dat voor recycling wordt aangeboden, wordt hier in 

meegenomen. 

De hoeveelheid gevaarlijk afval bedraagt minder dan 2,5 ton per jaar en de hoeveelheid bedrijfsafval meer 
dan 25 ton per jaar20. Gelet op de soorten afvalstromen is binnen het bedrijf geen preventiepotentieel 

aanwezig. De afvalstromen zullen door managementmaatregelen tot een minimum beperkt worden. Naast 

preventieve maatregelen worden de afvalstromen gescheiden opgeslagen en gescheiden afgevoerd naar 

daartoe erkende en gecertificeerde inzamelaars. 

5.3.1.7 Verkeeren ontsluiting 

Van en naar de inrichting vinden transportbewegingen plaats ten behoeve van het laden van varkens, 

aanvoer van veevoeder en hulpstoffen, aanvoer van zuur, afvoeren van spuiwater, het afvoeren van mest 

en het afvoeren van kadavers. Deze transportbewegingen vinden van maandag tot en met zaterdag 

plaats, hoofdzakelijk gedurende de dagperiode. 
Daarnaast rijden medewerkers en derden (adviseurs, dierenartsen) van en naar de inrichting. Gemiddeld 

rijden circa 45 transporten per week van en naar de inrichting. 

Transportbewegingen (worstcase situatie): 

• Afvoer biggen: 1 keer per week 
• Afvoer vleesvarkens en slachtzeugen: 6 keer per week 

• Aanvoer opfokzeugen: 1 keer per twee weken 

• Laden slachtzeugen: 1 keer per twee weken 

• Aanvoer voer en hulpstoffen (droge en natte producten): 21 keer per week 

• Aanvoer voercomponenten (EPI brij en Thermamyl): 2 keer per maand 

• Aanvoer dieselolie: 1 keer per kwartaal 
• Aanvoer zuur t.b.v. luchtwassers: 1 keer per maand 

• Afvoer spuiwater: 3 keer per maand 

• Afvoer kadavers: 2 keer per week 

• Afvoer mest: 14 keer per week 

20 Spuiwater is een restproduct van de chemische en gecombineerde luchtwassers en is als zodanig nodig om een goede werking 
van de luchtwassers te waarborgen. Afzet van het spuiwater vindt plaats via de daarvoor toegestane weg. Het ontstaan van 
kadavers is inherent aan de bedrijfsvoering van een veehouderij. De inrichtinghouder is er economisch gezien alles aan gelegen 
deze uitval van dieren zoveel mogelijk te beperken. Wanneer het spuiwater en de kadavers buiten beschouwing worden gelaten, 
bedraagt de hoeveelheid bedrijfsafval minder dan 25 ton per jaar. 
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Overige verkeersbewegingen: 

• Maximaal 2 bestelwagens per dag voor afleveren klein materiaal 

• Personenwagens adviseurs, dierenarts, werknemers e.d.: 10 auto's per dag 

Het aan- en afrijdend verkeer van en naar de initiatieflocatie rijdt via de kortste route. Deze route gaat 

vanaf de afslag A 15 via de Lutterveldsestraat, Twee Sluizen en Erichemsewal naar de Burensewal. De 
bebouwde kom van Erichem en de lintbebouwing van Lutterveld wordt hierdoor ontzien, maar het 

vrachtverkeer zal wei via een gedeelte van de lintbebouwing van Twee Sluizen rijden. Het verkeer op de 
aan- en afrijdroute betreft voornamelijk bestemmingsverkeer voor het buitengebied van Buren en 
(sluip)verkeer richting Buren. Het transportverkeer op deze route is voor een groot deel bestemd voor de 
initiatieflocatie. V~~r twee passerende vrachtwagens zijn deze wegen aan de smalie kant, echter 

vrachtwagens kunnen elkaar langzaam rijdend wei passeren (waarschijnlijk via de berm). Twee Sluizen 

heeft een adviessnelheid van 30 km/uur. 

5.3.1.8 Geluid 

De inrichting is gelegen in het agrarisch buitengebied. Voor een dergelijke omgeving geldt op grond van 
de Handreiking industrielawaai en vergunning (21 oktober 1998) de richtwaarde voor landelijk gebied, te 
weten 40 dB(A) als etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,n). Ingevolge de 

handreiking mag het maximale geluidniveau (LAmax) bij voorkeur niet groter zijn dan 10 dB(A) boven de 
richtwaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau. Indien redelijkerwijs geen maatregelen 

kunnen worden getroffen, mag echter een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) als etmaalwaarde worden 

toegestaan. Ten behoeve van de toetsing van de geluidbelasting van de inrichting is door Geurts 
technisch adviseurs BV een akoestisch onderzoek uitgevoerd (zie bijlage 17). In dit onderzoek zijn de 

akoestisch relevante onderdelen en activiteiten van de inrichting meegenomen. Dit betreft in hoofdzaak: 

• Het gebruik van ventilatoren; 
• Het laden en lossen van varkens; 

• Het lossen van voer en hulpstoffen; 
• Het laden van mest uit de mestsilo's; 
• Het afvoeren van kadavers; 
• Transport- en verkeersbewegingen van en naar de inrichting 

Resultaten LAr,LT en LA max RBS voorgenomen activiteit 

T b I a e 5.16: G I . e uldsniveaus L Ar LT en LA max op ontvangerpunten 

IOntvangerpunten Gemiddeld en maximaal geluidsniveau in dB(A) 

Dagperiode Avondperiode Nachtperiode 

LArLT LA max LArLT LA max LArLT LA max 
01 Burensewal 1 37 51 34 36 30 58 

02 Burensewal 5 32 45 22 24 26 36 

03 Mierlingsestraat 15 33 44 25 26 26 42 

04 Erichemsewal1 37 51 30 30 25 52 

05 Erichemsewal 3 38 52 31 32 27 53 

06 Erichemsewal2 32 46 26 27 21 47 

07 Erichemsewal1a 39 54 32 33 27 55 

Richtwaarde I grenswaarde 40 70 35 65 30 60 
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Ter plaatse van de woningen in de omgeving van de initiatieflocatie vinden geen overschrijdingen van de 
normstelling plaats. Uit het akoestisch onderzoek in bijlage 17 blijkt tevens dat de 35 dB(A) etmaalwaarde 
contour is gelegen op minder dan 400 meter afstand van de terreingrens van de initiatieflocatie. Het 
stiltegebied "Kil van Hurwenen" ligt op circa 3.000 meter afstand. De geluidsbelasting op dit stiltegebied is 
derhalve verwaarloosbaar. 

Indirecte hinder 
De genoemde geluidnormen zijn niet van toepassing op het verkeer van en naar de inrichting dat zich 
buiten de inrichting bevindt. De geluidbelasting van deze verkeersbewegingen moet voldoen aan de 
voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) als etmaalwaarde, zoals opgenomen in de Circulaire houdende 
beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening Wm (29 februari 1996/ Nr. MBG 
9600613 1, Stcrt. 1996). Indirecte hinder als gevolg van aan- en afrijdend verkeer is berekend op de 
zijgevel van woning Burensewal 1. Het equivalente geluidsniveau Laeq is berekend voor de dagperiode. De 
ontsluiting van de inrichting vindt volledig plaats langs de Burensewal 1. 

T b I 5 17 R It t b k a e esu a en ere k enmgen ver eers awaal 

Ontvangerpunt Laea aan- en afrijdend verkeer 

Dagperiode Avondperiode Nachtperiode 

Burensewal 1 41,9 -- 31,8 

Op basis van de resultaten van de berekeningen verkeerslawaai kan geconcludeerd worden dat in de 
voorgenomen activiteit wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde. 

5.3.1.9 Energie 

Zie paragraaf 5.2.6 en 5.3.2.5 

5.3.1.10 Externe veiligheid 

In principe is het bedrijf zodanig ingericht dat het optimaal kan functioneren. Toch kunnen binnen de 
inrichting onverhoopt onvoorziene situaties of calamiteiten ontstaan. Binnen de inrichting zullen aile 
nodige veiligheidsvoorzieningen worden getroffen om een calamiteit en de als gevolg van de calamiteit 
optredende bijzondere milieubelasting te voorkomen dan wei te beperkten. 

In deze paragraaf wordt ingegaan op mogelijke calamiteiten die kunnen optreden, de voorzieningen en 
maatregelen die zijn getroffen om de calamiteit te voorkomen dan wei de gevolgen ervan te beperken. 

Stroomstoringen 
V~~r de ventilatie en het voeren van de varkens (welzijnsaspect) is stroom noodzakelijk. Bij uitval van de 
ventilatie komt de klimaatregulering bij de varkens in de problemen. Indien dit langdurig aanhoudt kunnen 
de vleesvarkens sterven. Daarnaast zullen ook de luchtwassers uitvallen bij een stroomstoring. De 
stallucht (en hiermee tevens geur, ammoniak en fijn stof) wordt dan niet meer naar buiten geventileerd, 
waardoor geen toename in emissies op zal treden. Via een alarmeringsvoorziening wordt initiatiefnemer 
gewaarschuwd. Belangrijke telefoonnummers zullen ter plaatse aanwezig zijn. Het personeel van de 
initiatiefnemer zal duidelijk ge'lnstrueerd worden over te nemen acties bij een stroomstoring. 
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Besmettelijke dierziektes 
Binnen het bedrijf wordt gestreefd naar een hoge gezondheidsstatus, aangezien dit ten goede komt van 
de groei en de gezondheid van de vleesvarkens. Het bedrijf zal bij deze calamiteit de aanwezige dieren in 
de afdelingen gehuisvest laten waar ze op dat moment liggen. Gezien de beschikbare oppervlaktes zal op 
deze locatie de eerste 6 weken geen probleem ontstaan voor dierwelzijn. De zeugenuitloop (in de loods) 
kan als noodopvangvoorziening gebruikt worden. Verder kan op de paardenwei achter de stal een 
noodvoorziening zoals een tent geplaatst worden. 

Brand 
De calamiteit brand spreekt voor zich. Om brand zoveel mogelijk te voorkomen wordt ten eerste voldaan 
aan eisen in het bouwbesluit. Daarnaast worden waar mogelijk onbrandbare materialen gebuikt binnen de 
inrichting. Het aanwezige personeel krijgt de instructie om een beginnende brand direct proberen te 
blussen met de aanwezige mobiele blusmiddelen. Indien nodig wordt de brandweer gewaarschuwd. Bij de 
aanvraag om een bouwvergunning komt het aspect brandveiligheid nader aan de orde, omdat dan 
getoetst moet worden aan het Bouwbesluit. Vanwege de koppeling met de milieuvergunning zal tijdens de 
aanvraag van de milieuvergunning worden overlegd met de brandweer van de gemeente Buren. Tevens 
zal de brandweer in deze fase ad vies uit brengen over de aard, het aantal en de plaats van de 
noodzakelijke mobiele blusmiddelen. Dit advies zal worden opgevolgd. De NEN 4001 zal hierbij worden 
betrokken. 

Opsla9 zwavelzuur 
Op het bedrijf vindt opslag plaats van zwavelzuur in 2 bovengrondse opslagtanks met een inhoud van 
4000 liter per tank. Het weglekken van zwavelzuur kan als calamiteit een mogelijk scenario zijn. 
Zwavelzuur is een gevaarlijke stof met ADR klasse 8 (bijtend). Bovendien is zwavelzuur een 
bodemvreemde stof. Ter bescherming van de bod em en de personen die mogelijk met het zwavelzuur in 
aanraking kunnen komen wordt de opslag van zwavelzuur gerealiseerd conform de bepalingen uit de 
PGS 15 (Productblad Gevaarlijke Stoffen 15). Opslag in een tank is echter geen vervoersverpakking, 
waardoor deze opslag formeel niet onder PGS15 valt. Inhoudelijk zal de opslag weinig afwijken van de 
PGS15. De wijze van opslag zal eveneens resulteren in een verwaarloosbaar bodemrisico (A) conform de 
NRB. De opslagvoorziening wordt zodanig geconstrueerd dat gelekte of gemorste gevaarlijke vloeistof 
redelijkerwijs niet uit de voorziening kan stromen. Daartoe wordt de opslagvoorziening uitgevoerd met een 
opvangcapaciteit van ten minste 110% van de inhoud van de emballage. De opvangvoorziening is 
volledig bestand tegen de opgeslagen stoffen. In de opvangvoorziening bevinden zich verder geen 
openingen die in rechtstreekse verbinding staan met de riolering. 

Verder zal de opslag tegen aanrijden worden beschermd. Bovendien zullen maatregelen genomen 
worden zodat de opslag niet ongecontroleerd toegankelijk is voor onbevoegden. Hiertoe zal afzonderlijk 
rondom de opslagcontainers een wand worden geplaatst van onbrandbaar materiaal en ten minste 1, 8 
meter hoog. De toegangsdeur tot een betreedbare opslagvoorziening wordt van buitenaf met een slot en 
sleutel of op een andere gelijkwaardige wijze afgesloten op een dusdanige wijze dat de opslagvoorziening 
van binnenuit zonder sleutel kan worden geopend. De toegangsdeur zal, behalve tijdens het inbrengen of 
uitnemen van gevaarlijke stoffen, zijn afgesloten. Het reservoir zal worden voorzien van het opschrift: 
"ZWAVELZUUR". Tevens zal bij het reservoir voldoende verlichting aanwezig zijn. 

Gezorgd wordt dat de WBDBO van de opslagvoorziening naar een andere ruimte en van een andere 
ruimte naar een opslagvoorziening ten minste 60 minuten bedraagt. De opslagvoorziening is zodanig 
geconstrueerd dat hemelwater niet in de vloeistofdichte opvangvoorziening terecht kan komen. Nabij het 
reservoir met zuur is een slanghaspel aanwezig welke is aangesloten op het waterleidingnet. 
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De slanghaspel is voorzien van een 30 meter rubberslang met een binnendiameter van 25 mm en een 
afsluitbaar straalpijpje met een doorlaat van 8 mm (uitvoering en wateropbrengst conform NEN-EN 671-1, 
uitgave 1995). Nabij de slanghaspel wordt op een duidelijk zichtbare plaats een waarschuwingsbord 
geplaatst, waarop duidelijk is vermeld dat: "DE SLANGHASPEL ALLEEN MAG WORDEN TOEGEPAST 
OM TENEINDE IN GEVAL VAN LEKKAGE, MORSEN OF ANDERSZINS, VLOEREN EN APPARATUUR 
MET OVERMAAT AAN WATER SCHOON TE SPOELEN". Voorts zijn er nabij de opslag persoonlijke 
beschermingsmiddelen aanwezig zoals een veiligheidsbril, handschoenen en zal er een oogdouche in de 
nabijheid zijn geplaatst. 

Lek- en morsvloeistof worden zo snel mogelijk afgevoerd naar het reservoir of worden direct 
gefmmobiliseerd. Nabij de opslag zijn daartoe voldoende absorberende en neutraliserende middelen voor 
onmiddellijk gebruik aanwezig. Bij de opslag zal een duidelijk leesbare instructie zijn aangebracht over de 
te nemen maatregelen in het geval van incidenten. Deze instructie zal de namen, telefoonnummers en 
faxnummers bevatten van onder andere verschillende nood- en hulpdiensten en van andere instanties en 
personen waarmee in het geval van incidenten contact opgenomen moet worden. Tevens zullen in deze 
instructie de benodigde gegevens zijn vermeld van een erkend bedrijf voor verwerking. Personen die 

toegang hebben tot de opslag zullen bekend zijn met betrekking tot de aard en de gevaaraspecten van de 
opgeslagen stof en de te nemen maatregelen bij onregelmatigheden. Verder worden met regelmaat 
metingen en analyses verricht ten aanzien van de luchtwassers waarin het zwavelzuur gebezigd wordt. 
Dit om een goede werking te waarborgen en calamiteiten te voorkomen. 

Opslag spuiwater 
Voordat aan het spuiwater een (nuttige) bestemming wordt gegeven wordt dit tijdelijk opgeslagen. Op 
grond van de nieuwe wetgeving Europese afvalstoffenlijst (Eural), die per 1 mei 2002 in werking is, valt 
het spuiwater van de chemische luchtwasser onder rubriek 16 10 (waterig vloeibaar afval). Binnen deze 
rubriek maakt de Eural onderscheid tussen waterig vloeibaar afval dat gevaarlijke stoffen bevat (161001* 
c) en overig waterig vloeibaar afval (16 10 02 c). Een afvalstof is gevaarlijk wanneer het gehalte aan 
gevaarlijke stoffen (in gewichtsprocenten) zodanig is dat het afval een of meer gevaareigenschappen 
heeft. Het spuiwater van de chemische luchtwasser bevat in hoofdzaak ammoniumsulfaat. Aan deze stof 
zijn geen risicocodes toegekend waardoor voor deze stof geen concentratiegrenswaarden gelden. Deze 
stof heeft daardoor geen gevaareigenschappen en is dus geen gevaarlijke stof. Naast ammoniumsulfaat 
bevat het spuiwater ook nog een restant zwavelzuur. Aan deze stof is in de Eural wei een risicocode 
toegekend. Voor deze stof geldt een concentratiegrenswaarde van 1 %. 

Normaliter blijft in het spuiwater (met een pH van ongeveer 4) het gehalte aan zwavelzuur beneden deze 
concentratiegrenswaarde. Op grond hiervan is het spuiwater eveneens niet gevaarlijk. Door de lage pH en 
de samenstelling is het spuiwater wei bijtend en corrosief van karakter. In verband met de 
afvoermogelijkheden van het spuiwater dient dit te worden opgeslagen in een afzonderlijke daartoe 
bestemde opslagvoorziening welke niet in open verbinding staan met het dierenverblijf. Dit in verband met 
het gevaar van het vrijkomen van zwavelwaterstofgas (H2S). Dit gas kan in specifieke mengverhoudingen 
met lucht een zeer giftig en explosief karakter hebben. Ook de emissie van S02 en nitreuze dampen 
(stikstofoxiden) kan hierbij niet worden uitgesloten. Het ontstaan van deze giftige en voor de gezondheid 
zeer schadelijke dampen moet worden voorkomen. 

De afvoer van spuiwater vindt plaats via de op de tekening aangegeven afleidingen naar de aangegeven 
opvangput. Dit is een betonnen opvangput welke wordt gecoat zodat deze bestand is tegen de inwerking 
van het spuiwater. Vanuit de opvangput wordt het spuiwater verpompt naar een speciaal daarvoor 
geconstrueerde en gecoate polyester silo. 
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De wanden van deze opslag zijn bestand zijn tegen de invloed van het spuiwater. Bewijzen van de 
behandeling die de wanden hebben ondergaan kunnen desgewenst worden opgevraagd bij de 
leverancier. De spuiwateropslag is met 50 m3 inhoud voldoende groot en is niet voorzien van een 
overstort. Afvoer naar de mestkelder in de stal (die daarmee in open verbinding staat met de dieren) zal 
niet plaatsvinden, noch zal het spuiwater op de riolering worden gebracht. De afvoer van het spuiwater zal 
plaatsvinden via de leverancier van de luchtwasser (Uniqfill) middels diens ontheffing daartoe (zie de 
toelichting in paragraaf 5.3.6.1. en de ontheffing in bijlage 15). 

Opsla9 drijfmest 
Bij de opslag van drijfmest kan methaangas ontstaan. Hierdoor is de kans op explosie aanwezig. Door het 
ophangen van het pictogram 'roken en open vuur is verboden' in de stal en bij de onttrekkingspunten voor 
drijfmest en bij de mestsilo's, wordt de kans op een explosie als gevolg van methaangas in de 
mestopslagen tot een minimum beperkt. De mestsilo's zijn conform de eisen van de Bouwtechnische 
richtlijnen mestbassins (BRM) uitgevoerd. In de stal zijn spoelgoten gemonteerd, welke de mest afvoeren 
naar de mestsilo's. 

Opsla9 droo9voer en 9ranen in silo's 
Door bulkwagens wordt mengvoer en ongemalen graanproducten in de voersilo's geblazen. Hierbij komt 
stof vrij waarmee een stofexplosie veroorzaakt kan worden. Om dit te voorkomen zijn de silo's voorzien 
van filters die het stof opvangen, waarna het bovenop het in de silo aanwezige voer valt. De kans is 
aanwezig dat boven in de silo's stofdeeltjes rondzweven zonder contact met de buitenlucht. De kans op 
een stofexplosie is in dit geval nihil, omdat binnen de afgesloten ruimte waar de stofdeeltjes zich kunnen 
bevinden geen motoren of andere ontstekingsbronnen aanwezig zijn. De aandrijfmotoren van de vijzels 
die het voer uit de silo's halen bevinden zich in de stal op relatief grote afstand. 

Opsla9 natte producten 
De aangevoerde producten biergist en tarwezetmeel zouden kunnen gaan vergisten. Ter voorkoming van 
ongewenste gisting en schimmelgroei wordt bij deze producten tijdens de opslag EPI brij (mengsel 
mierenzuur en propionzuur) toegevoegd in een verhouding van 2 tot 3 liter per m3 product. Bij de rest van 
de aangevoerde producten treedt geen vergisting op. Het EPI brij mengsel wordt opgeslagen in een 
daartoe bestemde vloeistofdichte kunststof opslagcontainers (IBe's) welke zijn gesitueerd boven een 
vloeistofkerende vloer. Het personeel wordt goed ge"lnstrueerd over het gebruik van de container en er 
vind regelmatig visuele controle op lekkage plaats. Er wordt adequaat opgetreden bij eventuele lekkages. 
De uitvoering van de opslagcontainers voldoet aan de eisen van ADR De opslag wordt uitgevoerd 
conform de bepalingen in de PGS 15, waarmee tevens een verwaarloosbaar bodemrisico wordt 
gerealiseerd (zie tevens het beschrevene in paragraaf 5.3.2.3). 

Opsla9 dieselolie 
De in de inrichting aanwezige dieselolie wordt opgeslagen in een hiertoe bestemde bovengrondse tank. 
De tank wordt uitgevoerd en zal in gebruik worden genomen overeenkomstig paragraaf 4.8 van PGS 30. 
De tank, opvangvoorziening, leidingen en appendages zullen zijn worden uitgevoerd, ge"lnstalleerd, in 
gebruik zijn, ge"lnspecteerd, gecontroleerd, gekeurd, beproefd, beoordeeld, onderhouden, gerepareerd 
overeenkomstig de artikelen 4.8.2 en 4.8.3 en de paragrafen 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 en 4.5 van PGS 30. 

De inrichtinghouder zorgt door middel van een globale visuele controle met regelmatige intervallen dat de 
vloeistofdichte opvangvoorziening wordt gecontroleerd. Van de tank, opvangvoorziening, leidingen en 
appendages zal een registratie worden bijgehouden van: 
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• de wijze van elke beproeving, meting of inwendige inspectie 
• de bevindingen van aile keuringen, inspecties, beproevingen en controles. V~~r zover zij voor een 

tank, opvangvoorziening, leidingen en appendages zijn afgegeven, dan wei zijn voorgeschreven, 
zullen de onderstaande registraties, documenten of een kopie daarvan, gedurende ten minste vijf 
jaar na dagtekening in een logboek of kaartsysteem binnen de inrichting worden bewaard 

• onderhoudscontracten 
• certificaten van leidingen en appendages 
• installatiecertificaten en bewijzen 
• bodemweerstandsrapport en KB-controlerapporten 
• certificaten, bewijzen en verklaringen van onderhoud, (periodieke) inspecties, beproevingen, 

controles en keuringen 

De pomp zal zodanig zijn geplaatst en de afleverslang zal zodanig zijn bemeten dat de aflevering aan een 
voertuig niet kan plaatsvinden binnen 1 m afstand van de tank. De pomp zal zodanig zijn ingericht dat 
hetzij slechts gedurende een daartoe strekkende opzettelijke bediening van de vulafsluiter vloeistof uit de 
pomp kan stromen, hetzij de aflevering van vloeistof automatisch stopt als het reservoir, waaraan wordt 
afgeleverd vrijwel is gevuld. In het laatste geval zullen aan de vulafsluiter voorzieningen zijn getroffen, 
waardoor deze sluit bij een lichte schok, bijvoorbeeld ten gevolge van vallen. Om te voorkomen dat 
onbevoegden de pomp in werking kunnen stellen zal deze zijn afgesloten ten tijden dat geen toezicht ter 
plaatse is. Bij de pomp zal met duidelijk leesbare letters het opschrift worden aangebracht: 
"VOERTUIGMOTOR AFZETTEN, ROKEN EN VUUR VERBODEN". Nabij de pomp zal een draagbare 
poederblusser aanwezig zijn met een inhoud van ten minste 6 kg of een ander geschikt blusmiddel met 
eenzelfde bluscapaciteit. De afleverinstallatie, de pomp en de leidingen 

Ter plaatse van het afleverpunt zal de opstelplaats van de voertuigen over een oppervlakte van ten minste 
3 x 5 meter worden voorzien van een aaneengesloten verharding (bijvoorbeeld stelconplaten of 
aaneengesloten bestrating), waarmee gedurende beperkte tijd het doordringen van gemorst product in de 
bodem wordt verhinderd. Gemorst product zal met behulp van absorptiemateriaal zo spoedig mogelijk 
worden verwijderd. In de nabijheid van het afleverpunt zal een daarop afgestemde hoeveelheid 
absorptiemateriaal in voorraad worden gehouden. Het personeel zal duidelijke worden ge'lnstrueerd hoe 
te handelen met en nabij de opslag met afleverpomp. 

Opslag van reinigingsmiddelen 
De toegepaste reinigingsmiddelen kunnen eigenschappen hebben die irriterend kunnen werken bij de 
persoon de middelen bezigt. De middelen worden echter in een dusdanige concentratie aangewend dat 
deze geen gevaar opleveren voor de gezondheid. De reinigingsmiddelen kunnen wei worden gezien als 
bodemvreemde stof. De reinigingsmiddelen worden daarom opgeslagen in een aparte ruimte in daartoe 
bestemde emballage boven in lekbak. 

Morsen van veevoeders 
Tijdens het lossen van veevoeders zou als mogelijke calamiteit het morsen van deze veevoeders kunnen 
worden beschreven. Om op deze wijze verontreiniging van de bodem tegen te gaan wordt dit tot een 
minimum beperkt door met een gesloten systeem te lossen (vrachtwagens - slangen - silo's). Tijdens het 
afkoppelen kan enigszins gemorst worden. Gelet op het feit dat de losplaats zich op de erfverharding 
bevindt kan de gemorste hoeveelheid vrij eenvoudig opgeschept worden. Tijdens het lossen zouden 
eveneens producten kunnen worden gelost in de verkeerde opslagvoorziening. Door de vulaansluitingen 
te voorzien van een nummer en een slot wordt ook deze calamiteit tot een minimum beperkt. Verder zijn 
de voerbunkers van een overloop voorzien, zodat bij overvulling het product in een andere bunker loopt. 
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Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) 
Er is bij het voorgenomen plan geen sprake van de bouw van een (beperkt) kwetsbaar object noch is er 
sprake van het oprichten van een object binnen een plaatsgebonden risicocontour van een risicovolle 
inrichting. De voorgenomen activiteit heeft voorts geen invloed op het groepsrisico 

5.3.2 Toepassing best beschikbare technieken (BBT) 

In artikel 2, punt 11 van de IPPC-richtlijn is omschreven wat onder best beschikbare technieken moet 
worden verstaan en welke punten bij de bepaling van de best beschikbare technieken speciaal in 
aanmerking moeten worden genomen (bijlage IV IPPC-richtlijn). In Europees verband zijn ten behoeve 
van diverse aspecten binnen de intensieve pluimvee- en varkenshouderij, op basis van de in bijlage IV 
genoemde punten, de best beschikbare technieken bepaald; die aspecten zijn goede landbouwpraktijk, 
voerstrategie, huisvestingssystemen, water, energie, opslag van mest, behandeling van mest en uitrijden 
van mest. De Europese Commissie organiseert de uitwisseling van informatie tussen de Lidstaten en de 
betrokken bedrijfstakken over de beste beschikbare technieken, de daarmee samenhangende 
controlevoorschriften en de ontwikkelingen op dat gebied. Het resultaat daarvan is terug te vinden in de 
BREF's - de BBT referentie documenten. Bij ministeriele regeling die 1 december 2005 in werking is 
getreden (Gewijzigd op 23 november 2007), zijn naast de BREF-documenten voorts andere documenten 
aangewezen, waarmee bij de bepaling van BBT in het kader van de vergunningverlening rekening moet 
worden gehouden. 

5.3.2.1 Goede /andbouwpraktijk 

Binnen de inrichting worden het water- en energiegebruik en de hoeveelheden afgevoerde afvalstoffen 
geregistreerd. De hoeveelheden veevoer en op het land gebrachte kunstmest en dierlijke mest mogen de 
gebruiksruimte op grond van de meststoffenwet niet overschrijden. Op grond van de artikelen 32 en 33 
van het uitvoeringsbesluit meststoffenwet is een veehouderij verplicht veevoeders en mest te registreren. 
Dit systeem is erop gericht de emissies van de mineralen fosfaat en stikstof, in de vorm van meststoffen, 
in het milieu terug te dringen. Hiertoe worden jaarlijks gegevens over de aan- en afgevoerde 
hoeveelheden fosfaat en stikstof aan Dienst Regelingen verstrekt. 

Binnen de inrichting worden aile storingen en calamiteiten inciusief het beperken of ongedaan maken van 
de gevolgen van die storing/calamiteit in een milieulogboek vastgelegd. Middels visuele inspecties worden 
gebouwen en materieel regelmatig gecontroleerd op hun goede staat. Ais er gebreken worden 
geconstateerd, worden de nodige onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitgevoerd. 

Grondstoffen worden naar behoefte aangevoerd en producten en afval worden periodiek uit de inrichting 
afgevoerd. Mest wordt vanuit de inrichting afgevoerd en op landbouwgronden elders uitgereden tijdens de 
daarvoor geldende periode. Tussentijds wordt de mest binnen de inrichting opgeslagen in de mestkelders 
en in een mestbassin. Het spuiwater vrijkomend bij het wassen van de ventilatielucht wordt van het bedrijf 
als meststof afgevoerd. De leverancier treedt in deze op als intermediair. Het spuiwater wordt derhalve via 
Uniqfill International B.v. afgevoerd middels de hiervoor geldende ontheffing krachtens de Meststoffenwet 
(zie bijlage 15) of via een erkende afvalverwijderaar. Gelet op het voorgaande worden voor het aspect 
landbouwpraktijk binnen de inrichting de best beschikbare technieken toegepast. 
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5.3.2.2 Voerstrategie 

Aigemeen 
Om de uitscheiding van nutrienten (N en P) te verminderen is afstemming van het veevoer op de 
behoeften van de varkens noodzakelijk. Hiermee wordt bij de samenstelling van de veevoeders rekening 
gehouden. De inrichtinghouder wordt op dit aspect door bedrijfsadviseurs en nutritionisten geadviseerd. 
Het voeren van de dieren geschiedt middels (geautomatiseerde) voerdoseerleidingen, zodat de 
hoeveelheid veevoer precies wordt afgestemd op de behoefte van de dieren. Door uitvoering van de 
meststoffenwet wordt een zo beperkt mogelijke uitstoot van stikstof en fosfaat in het milieu bevorderd. 

Bij de onderhavige inrichting worden verschillende veevoeders aangewend. Deze aangewende voeders 
zijn in hoofdzaak op te delen in de volgende groepen: 

• Vochtige producten die per tankwagen worden aangevoerd en opgeslagen worden in open 
betonnen putten (bunkers) 

• Droge producten die met een bulkwagen worden aangevoerd en die opgeslagen worden in 
afgesloten polyester silo's die voorzien zijn van een ontluchting 

• Droge producten (kernen) die met een bulkwagen worden aangevoerd en die opgeslagen worden 
in open trevira silo's 

• Droge toevoegmiddelen die in zakken met een vrachtwagen worden aangevoerd en op pallets 
worden opgeslagen 

• Vochtige toevoegmiddelen die in vaten of IBe's worden aangevoerd en opgeslagen 

• Volledig mengvoer 

Om voldoende groei en productieresultaten te realiseren wordt aan de dieren hoogwaardig veevoeder 
gegeven. De binnen de inrichting toegepaste veevoeders worden uitsluitend van GMP+ (Good 
Manufacturing / Managing Practice) gecertificeerde leveranciers betrokken. In het kader van GMP+ 
worden regels gesteld aan de productie, handel en vervoer van veevoeders. Doel van deze regeling is te 
waarborgen dat middels het veevoer geen te hoge gehaltes verontreinigingen in de mest en uiteindelijk in 
de bodem terecht komen. Ais bijproducten worden binnen de inrichting voor de sector gangbare 
producten aangewend. Het gebruik wordt geraamd op 22.229 ton per jaar. De opslagcapaciteit bedraagt 
840 m3

. De bijproducten zijn afkomstig van de humane voedingsmiddelenindustrie. Op grond van de 
huidige inzichten moeten deze bijproducten als een afvalstof worden beschouwd. 

Ingevolge het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer is Gedeputeerde Staten van de Provincie 
Gelderland het bevoegd gezag indien meer dan 1000 m3 afvalstoffen worden opgeslagen en/of meer dan 
15.000 ton per jaar wordt verwerkt. Omdat binnen de inrichting meer dan 15.000 ton per jaar aan 
bijproducten wordt verwerkt is de provincie Gelderland het bevoegde gezag voor onderhavige inrichting. 

Voerverbruik en opslag van voeders 
In en om de stallen zijn voorzieningen aangebracht voor de opslag en verstrekking van voeders. De 
voerders worden met behulp van een computergestuurde voerinstallatie naar de dieren getransporteerd. 
De op het bedrijf aanwezige voerinstallatie bestaat uit 3 afzonderlijke installaties die elk aangestuurd 
worden vanuit een eigen besturing in casus een eigen computer. ledere voerbeurt start met het 
homogeniseren / roeren van de componenten die opgeslagen zijn in de opslagbunkers en die in het 
desbetreffende mengsel gebruikt worden. Vervolgens worden de componenten naar behoefte van het 
mengsel gedoseerd in de mengtanks. Dit gebeurt d.m.v. pompen en een gesloten leidingsysteem. 
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Ais deze componenten in de mengtanks zijn gedoseerd worden vervolgens de droge componenten die in 
het betreffende mengsel gebruikt worden in de juiste hoeveelheid toegevoegd. Dit gebeurt d.m.v. 

afgesloten transportvijzels. Vervolgens wordt het geheel in de mengtanks gehomogeniseerd c.q. 
gemengd. Na het mengen wordt het mengsel I mengvoer in de leidingen gepompt en uitgedoseerd. Voor 

een nadere uitwerking van dit proces wordt verwezen naar bijlage 16. 

Bijproducten 

Omdat binnen de inrichting afvalstoffen van derden zullen worden be- en/of verwerkt zijn de volgende 

aandachtspunten van belang. 
5. Doelmatigheid van de be- en verwerking. 

6. Administratie en verwerking (A&V-beleid) en Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC). 

7. Mengen van afvalstoffen. 
8. Financiele zekerheidsstelling. 

Ad 1. 

In verband met een doelmatige be- en verwerking van afvalstoffen zijn in het Landelijk afvalbeheersplan 

(2002-2012) minimumstandaarden opgenomen, waaraan moet worden voldaan. De genoemde 

afvalstoffenstromen moeten worden gerangschikt onder de categorie "niet gevaarlijk procesafhankelijk 
industrieel afval". Voor deze categorie geldt als minimale standaard dat de afvalstoffen een nuttige 
toepassing moeten krijgen. In onderhavige inrichting worden de afvalstoffen ingezet als veevoeders. Er 

wordt daarom voldaan aan de minimumstandaard. 

Ad 2. 

In het rapport "De verwerking verantwoord" (De Roever 2002) zijn de uitgangspunten voor een 

inzichtelijke en volledige beheersing en uitvoering van de acceptatie, administratie en interne controle van 

afvalstoffen aangegeven. Aan de hand van dit rapport heeft de Provincie Gelderland een handreiking 

opgesteld voor het opstellen van beschrijvingen van het Acceptatie- en Verwerkingsbeleid (A&V-beleid) 

en van de Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC), danwel van de vereenvoudigde 

administratieve procedures. Deze vereenvoudigde administratieve procedures zijn van toepassing op 
bedrijven die niet-gevaarlijke afvalstoffen accepteren, bijvoorbeeld veehouderijen met bijproducten en 
staan beschreven in bijlage 4 van de bovengenoemde handreiking van de Provincie Gelderland. In bijlage 

16 van dit MER is het A&V-beleid en de AO/IC (volgende de Vereenvoudigde administratieve procedures) 
voor de initiatieflocatie uitgewerkt. 

Ad 3. 

Uitgangspunt voor het mengen van afvalstoffen is dat het mengen van afvalstoffen niet is toegestaan, 
tenzij dit expliciet in de Wm-vergunning is geregeld. In hoofdstuk 16 van het beleidskader (Deel 1 LAP) 

zijn de uitgangspunten voor het mengen nader uitgewerkt. Op grond hiervan moeten afvalstoffen na het 

ontstaan zoveel mogelijk gescheiden worden gehouden van andere afvalstoffen. De reden hiervoor is dat 
hergebruik en nuttige toepassing van homogene stromen over het algemeen beter mogelijk is dan van 

samengestelde stromen. 

Onder bepaalde condities kunnen verschillende afvalstromen echter net zo goed of soms zelfs beter 

samengesteld worden verwerkt. Het samenvoegen van stromen om een meer homogene samenstelling te 
verkrijgen komt in dit geval de verwerking ten goede. Ook het samenvoegen van afvalstoffen met niet
afvalstoffen moet daarbij worden beschouwd als een vorm van mengen. In het rapport "De verwerking 
verantwoord" (De Roever 2002) is de beleidslijn voor het mengen van afvalstoffen nader uitgewerkt. 
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Ten aanzien van diervoeders is aangegeven dat uit oogpunt van voedselveiligheid en Beleidsbesluit 

diervoeder uitgaat van het voorzorgprincipe en het gebruik van zuivere grondstoffen. V~~r het mengen 
van afvalstoffen in diervoeders moet worden voldaan aan het voorzorgprincipe en aan het criterium 

zuivere grondstof. Indien uitsluitend gecertificeerde diervoeders worden toegepast, wordt hieraan voldaan. 
De bijproducten worden daarom uitsluitend ingekocht en geleverd door GMP (Good Manufacturing / 
Managing Practice) gecertificeerde leveranciers. De GMP regeling is vergelijkbaar met ISO 9002 en geldt 

voor de productie, de handel en vervoer van voerproducten. 

Bij GMP wordt gelet op 4 aspecten van het product: 

1. Nutritionele kwaliteit, oftewel de voederwaarde van het product. Die wordt uitgedrukt in 

beschikbare energie, aminozuren en essentiele bestanddelen zoals vitaminen en 

sporenelementen 

2. Technische kwaliteit, oftewel de kenmerken van het voer, zoals de afmetingen en de hardheid van 

pellets en de smaak 

3. Veiligheid, oftewel de hoeveelheid ongewenste stoffen en ziekteverwekkers in het product. De 
kans dat die bij een mens of het dier tot gezondheidsproblemen leiden, of in hoeverre die 
belastend zijn voor het milieu 

4. Emotionele kwaliteit, betrekking hebbende op de herkomst of het doel van het product. 

Bijvoorbeeld voerproducten voor de biologische veehouderij zijn niet van dierlijke oorsprong en 
kennen geen kunstmatige kleur- en smaakstoffen. 

Verder zijn gecertificeerde bedrijven verplicht de risico's rond het product en aile handelingen die daarbij 

horen, in kaart te brengen en te analyseren om ze te kunnen beheersen. Verder zijn aile gecertificeerde 
leveranciers van mengvoeders en van enkelvoudige producten verplicht om de grondstoffen in te kopen 
bij toeleveranciers die de productveiligheid aantoonbaar kunnen garanderen. Aile binnenlandse 
toeleveranciers van diervoedergrondstoffen moeten beschikken over een kwaliteitssysteem dat 
gebaseerd is op GMP-voorwaarden. V~~r de aard, herkomst en hoeveelheid van de aangewende 
diervoeders wordt verwezen naar bijlage 16. 

Ad4 

In principe kunnen aile inrichtingen onder categorie 28 (afvalbedrijven) van het Inrichtingen- en 

vergunningenbesluit milieubeheer op basis van bijlage 1 van het Besluit financiele zekerheid 

milieubeheer, juncto artikel 8.15 van de Wm, met een financiele zekerheidsstelling te maken krijgen. Deze 
zekerheidsstelling is bedoeld voor de dekking van aansprakelijkheid voor schade aan de bodem na 
beeindigen van de activiteiten binnen de inrichting. 

De financiele zekerheidsstelling is van belang als de beheerskosten van de desbetreffende afvalstoffen 
binnen de inrichting boven de € 10.000 liggen. Vooropgesteld dient te worden dat de zekerheid enkel en 
aileen gesteld kan worden voor de te vergunnen opslag van afvalstoffen. Het stell en van een financiele 

zekerheid bij een veehouderij wordt echter niet redelijk geacht. De bedrijfsvoering is niet gericht op en 

afhankelijk van het verwerken van afvalstoffen, maar de productie van dieren. Gezien de aard van de 
betreffende bijproducten, hoeft voor een onomkeerbare negatieve be',nvloeding van de bodemkwaliteit 

niet te worden gevreesd. Door het stellen van eisen aan de opslagvoorzieningen van deze bijproducten 
alsook de overige bijproducten en veevoeders kan verontreiniging van de bodem bovendien voldoende 
worden voorkomen. 

Conclusie voerstrategie 

De binnen de inrichting toegepaste voerstrategie kan worden aangemerkt als best beschikbare techniek. 
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5.3.2.3 Huisvestingsystemen 

In artikel 8.11, lid 3 van de Wet milieubeheer is opgenomen dat bij het verbinden van voorschriften aan 
een vergunning, moet worden uitgegaan van toepassing van de best beschikbare technieken (SST) 
binnen een inrichting. Voor de bepaling van de SST moeten, rekening houdend met voorzienbare kosten 
en baten van maatregelen en met het voorzorg- en preventiebeginsel, de overwegingen worden 
betrokken zoals weergegeven onder artikel 5a.1, lid onder a. tot en met k. van hefTnrichtingen- en 
vergunningbesluit milieubeheer (Ivb). 

Sesluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij 
Ingevolge artikel 8.8, lid 1 onder b. van de Wet milieubeheer moeten de gevolgen voor het milieu die een 
inrichting kan veroorzaken, mede gezien de geografische ligging worden bezien. Deze afweging is 
gemaakt in het "Sesluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij" (Sesluit van 8 december 2005 
houdende regels ter beperking van de ammoniakemissie uit huisvestingssystemen van veehouderijen, 
Staatsblad 675, 2005). Dit besluit is op 28 december 2005 in de Staatscourant gepubliceerd (nummer 
675) en op 1 april 2008 in werking getreden. In dit besluit zijn maximale emissiewaarden opgenomen voor 
een aantal diercategorieen. Deze waarden zijn gebaseerd op gangbare en de best beschikbare 
(emissiearme) stalsystemen voor deze diercategorieen. In tabel 5.18 zijn voor de voorgenomen activiteit 
de ammoniakemissiefactoren van de huisvesting in de onderscheidenlijke stalien en de betreffende 
maximale emissiefactoren voor de betreffende diercategorieen aangegeven. 

Tabel 5.18: Huisvestingssystemen voorgenomen activiteit 

Ammoniakemissie 

Sial Huisveslingsysleem Diercalegorie NH3-faclor* Maximale faclor* 

a 3a BWL 2006-14 vleesvarkens 0,38 1,4 

a 3b BWL 2006-14 g-/dr zeugen 0,63 2,6 

a 3b BWL 2006-14 dekberen 0,83 -

b 3a BWL 2006-14 vleesvarkens 0,38 1,4 

b 3b BWL 2006-14 g-/dr zeugen 0,63 2,6 

b 3b BWL 2006-14 dekberen 0,83 -

c 3a BWL 2006-14 vleesvarkens 0,38 1,4 

c 3b BWL 2006-14 kraamzeugen 1,25 2,9 

c 3b BWL 2006-14 biggen 0,09 0,23 

d 3a BWL 2006-14 vleesvarkens 0,38 1,4 

d 3b BWL 2006-14 biggen 0,09 0,23 

e 3a BWL 2006-14 vleesvarkens 0,38 1,4 

e 3b BWL 2006-14 biggen 0,09 0,23 

f 3a BWL 2006-14 vleesvarkens 0,38 1,4 

f 3b BWL 2006-14 kraamzeugen 1,25 2,9 

f 3b BWL 2006-14 biggen 0,09 0,23 

9 3a BWL 2006-14 vleesvarkens 0,38 1,4 

9 3b BWL 2006-14 g-/dr zeugen 0,63 2,6 

9 BWL 2006-14 kraamzeugen 1,25 2,9 

h 3a BWL 2006-14 vleesvarkens 0,38 1,4 

h 3b BWL 2006-14 g-/dr zeugen 0,63 2,6 

* Emissiefactor o.b. v. bij/age 1 van de Raven maxima/e emissiewaarde op basis van bij/age 1 van het Bes/uit huisvesting. 
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Uit de bovenstaande tabel voigt dat aile stalsystemen in de stallen 3A en 3B bij toepassing van de 
voorgenomen activiteit voldoen aan de maxima Ie emissiewaarden. Voor dekberen geldt geen maximale 
emissiewaarde. Voor zover bekend zijn op dit punt ook geen ontwikkelingen gaande. 

BREF-document voor de intensieve pluimvee- en varkenshouderij 
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 opgenomen dat in juli 2003 is vastgesteld voor 
de intensieve veehouderij. Hierin zijn ondermeer diverse emissiearme stalsystemen aangegeven, die als 
best beschikbare (stal)technieken (BBT) kunnen worden aangemerkt. 

Op 30 juli 2007 is de officiele Oplegnotitie bij de BREF intensieve veehouderijen gepubliceerd. In de 
oplegnotitie staat wanneer stallen BBT zijn. Deze oplegnotitie is bedoeld om de vergunningverlener te 
ondersteunen bij de toepassing van de BREF. Hierin worden het toepassingsgebied (reikwijdte en inhoud) 
van de BREF en de relatie tussen de BREF en de relevante Nederlandse regelgeving beschreven. De 
oplegnotitie moet in samenhang met de BREF worden gelezen. De oplegnotitie is opgenomen in de 
Regeling aanwijzing BBT -documenten zodat bij het bepalen van de voor een veehouderij in aanmerking 
komende beste beschikbare technieken eveneens met deze notitie rekening moet worden gehouden. 

De gecombineerde luchtwassers 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 paragraaf 5.3.1.5) 
beperkt. Het spuiwater bevat sulfaten die (elders) als meststof v~~r 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 gecombineerde luchtwasser als BBT worden 
beschouwd. 

Volgens de oplegnotitie zijn huisvestingssystemen met een emissiefactor kleiner dan of gelijk aan de 
maximale emissiewaarden van bijlage 1 van het Besluit huisvesting BBT (Bestaande Groen 
Labelsystemen of 'proefstallen' vergund v66r 8 mei 2002 (zie artikel 2, lid 2 en lid 3, van het Besluit 
huisvesting) zijn BBT tot het huisvestingssysteem om technische of economische redenen wordt 
vervangen). Dit geldt bij zowel bij bestaande als bij nieuwe huisvestingssystemen. 

Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij 
Ten aanzien van veehouderijen die onder de werkingssfeer van de IPPC-richtlijn vallen, is in het 
gewijzigde derde lid van artikel 3 van de We ammoniak en veehouderij bepaald dat strengere emissie
eisen moeten worden gesteld dan die welke gebaseerd zijn op BBT indien dat vanwege de technische 
kenmerken en geografische ligging van de inrichting of vanwege de plaatselijke milieuomstandigheden 
noodzakelijk is. Op 25 juni 2007 heeft de minister van VROM de "Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing 
ammoniak en veehouderij" vastgesteld. De beleidslijn is bedoeld als handreiking voor het bevoegd gezag. 
Aan de hand van de beleidslijn kan het bevoegd gezag bepalen of en in welke mate vanwege de lokale 
milieusituatie strengere emissie-eisen dan BBT in een vergunning voor een IPPC-veehouderij moeten 
worden opgenomen. Uit de beleidslijn voigt dat bij uitbreiding van het aantal dieren kan worden volstaan 
met toepassing van BBT zolang de emissie niet meer bedraagt dan 5.000 kg ammoniak per jaar. 
Bedraagt de jaarlijkse ammoniakemissie na uitbreiding bij toepassing van BBT meer dan 5.000 kg, dan 
dient boven het meerdere een extra reductie ten opzichte van BBT te worden gerealiseerd (BBT +). 
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De hoogte daarvan hangt af van de uitgangssituatie (de mate waarin SST de ammoniakemissie 
reduceert) en de beschikbaarheid van verdergaande technieken in de betreffende diercategorie. Sedraagt 
de jaarlijkse ammoniakemissie na uitbreiding met toepassing van SST (tot 5.000 kg) en verdergaande 
technieken dan SST (vanaf 5.000 kg) daarna nog meer dan 10.000 kg, dan dient boven het meerdere een 
reductie van circa 85% (SST ++) te worden gerealiseerd. De beleidslijn heeft aileen betrekking op 
veehouderijen die onder de werkingssfeer vallen van de IPPC-richtlijn en is aileen van toepassing als 
dergelijke veehouderijen uitbreiden in aantal dieren. Zolang een IPPC-veehouderij niet uitbreidt 
(bestaande veehouderijen), kan worden volstaan met het toepassen van SST. 

Wanneer aile huisvestingssystemen precies zouden voldoen aan de wettelijke emissienorm, de maximale 
emissiewaarde van het Sesluit huisvesting dan zou de inrichting een ammoniakemissie hebben van 
20466,65 kg per jaar (zie tabel 5.19). 

Tabel 5.19: Situatie voorgenomen activiteit wanneer aile stalsystemen worden uitgevoerd als SST 

Ammoniakemissie 

8tal Huisvestingsysteem Diercategorie 
Aantal 

NH3-factor NH3 totaal EP dieren 

a 3a BWL 2006-14 vleesvarkens 720 1,4 1008 

a 3b BWL 2006-14 g-/dr zeugen 331 2,6 860,6 

a 3b BWL2006-14 dekberen 2 0,83 1,66 

b 3a BWL 2006-14 vleesvarkens 1280 1,4 1792 

b 3b BWL 2006-14 g-/d r zeugen 571 2,6 1484,6 

b 3b BWL2006-14 dekberen 3 0,83 2,49 

c 3a BWL 2006-14 vleesvarkens 1440 1,4 2016 

c 3b BWL 2006-14 kraamzeugen 143 2,9 414,7 

c 3b BWL 2006-14 biggen 1800 0,23 414 

d 3a BWL 2006-14 vleesvarkens 800 1,4 1120 

d 3b BWL2006-14 biggen 1800 0,23 414 

e 3a BWL 2006-14 vleesvarkens 880 1,4 1232 

e 3b BWL 2006-14 biggen 2000 0,23 460 

f 3a BWL2006-14 vleesvarkens 1760 1,4 2464 

f 3b BWL 2006-14 kraamzeugen 144 2,9 417,6 

f 3b BWL 2006-14 biggen 2000 0,23 460 

9 3a BWL 2006-14 vleesvarkens 1760 1,4 2464 

9 3b BWL 2006-14 g-/dr zeugen 345 2,6 897 

9 3b BWL2006-14 kraamzeugen 144 2,9 417,6 

h 3a BWL 2006-14 vleesvarkens 880 1,4 1232 

h 3b BWL 2006-14 g-/d r zeugen 344 2,6 894,4 

20466,65 

Uit tabel 5.19 blijkt dat de jaarlijkse ammoniakemissie na uitbreiding bij toepassing van SST meer dan 
10.000 kg bedraagt. Door deze kenmerken geldt dat een extra reductie ten opzichte van SST moet 
worden gerealiseerd. 

Uit de beleidslijn voigt dat onaantastbaar vergund recht wordt gerespecteerd. Wanneer aile 
huisvestingssystemen in de vergunde situatie precies zouden voldoen aan de wettelijke emissienorm, de 
maximale emissiewaarde van het Sesluit huisvesting dan zou de inrichting een ammoniakemissie hebben 
van 15043,18 kg per jaar (zie tabel 5.20). 
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Met de voorgenomen activiteit neemt het aantal dieren toe ten opzichte van de rechtsgeldige vergunde 

situatie. De toename in ammoniakemissie (wanneer aile stalsystemen voldoen aan de maximale 

emissiewaarde) van de voorgenomen activiteit ten opzichte van de ammoniakemissie horende bij de 
vergunde situatie (onaantastbaar recht) bedraagt 5423,47 kg/jaar (20466,65 - 15043,18). Over dit 
meerdere (5423,47) moet worden uitgegaan van een extra reductie van 85%, oftewel het toepassen van 

SST ++ (deze toename vind immers plaats in het segment> 10.000 kg NH3/jaar). Het meerdere komt 
overeen met 3874 vleesvarkens (3874 * 1,4 = 5423,6 kg). De emissiegrenswaarde voor vleesvarkens bij 

SST ++ bedraagt 0,53 kg NH3/jaar. Wanneer aile huisvestingssystemen precies zouden voldoen aan de 

wettelijke maximale emissiewaarde, en voorts voor 3874 vleesvarkens de strengere eis (SST ++) wordt 

gesteld, zou de inrichting een ammoniakemissie hebben van 17096,27 kg per jaar (zie tabeI5.21). 

Tabel 5.20: Vergunde situatie wanneer aile stalsystemen worden uitgevoerd als SST 
Ammoniakemissie 

Stal Huisvestingsysteem Diercategorie Aantal NH,-factor NH3 totaal EP dieren 
a 3A& 3B BB 93.06.010 vleesvarkens 720 1,4 1008 
a 3A& 3B BB 95.10.030 guste-/dragende zeugen 275 2,6 715 
a 3A& 3B Traditioneel dekberen 6 5,5 33 
b 3A&3B BB 93.06.010 vleesvarkens 1360 1,4 1904 
b 3A& 3B BB 95.10.030 guste-/dragende zeugen 625 2,6 1625 
b 3A& 3B Traditioneel dekberen 5 5,5 27,5 
c 3A& 3B BB 93.06.010 vleesvarkens 1360 1,4 1904 
c 3A& 3B BB 95.10.030 guste-/dragende zeugen 350 2,6 910 
c 3A& 3B BB 93.11.012 kraamzeugen 136 2,9 394,4 
d 3A& 3B BB 93.06.010 vleesvarkens 720 1,4 1008 
d 3A& 3B BB 93.11.012 kraamzeugen 136 2,9 394,4 
e 3A&3B BB 93.06.010 vleesvarkens 720 1,4 1008 
e 3A&3B BB 93.11.012 kraamzeuqen 55 2,9 159,5 
e 3A& 3B BB 94 06 021 biqqen 1176 0,23 270,48 
f 3A& 3B BB 93.06.010 vleesvarkens 1440 1,4 2016 
f 3A& 3B BB 93.11.012 kraamzeugen 55 2,9 159,5 
f 3A& 3B BB 94 06 021 biqqen 3136 0,23 721,28 

9 3A& 3B BB 93.06010 vleesvarkens 432 1,4 604,8 

9 3A& 3B BB 94 06 021 biggen 784 0,23 180,32 
15043,18 

116 MER varkenshouderij De KnorhofB.V. Burensewal3 Kapel-Avezaath , .20 maart 2009 



Tabel 5.21: Situatie voorgenomen activiteit wanneer aile stalsystemen worden uitgevoerd als BBT en 
met 3874 vleesvarkens op BBT ++ 

Ammoniakemissie 

Stal Huisvestingsysteem Diercategorie 
Aantal 

NH3-factor NH3 totaal 
dieren 

a 3a BWL 2006-14 vleesvarkens 720 0,53 381,6 
a 3b BWL 2006-14 g-/dr zeugen 331 2,6 860,6 
a 3b BWL 2006-14 dekberen 2 0,83 1,66 
b 3a BWL 2006-14 vleesvarkens 1280 0,53 678,4 
b 3b BWL 2006-14 g-/dr zeugen 571 2,6 1484,6 
b 3b BWL 2006-14 dekberen 3 0,83 2,49 
c 3a BWL 2006-14 vleesvarkens 1440 0,53 763,2 
c 3b BWL 2006-14 kraamzeugen 143 2,9 414,7 
c 3b BWL 2006-14 biggen 1800 0,23 414 
d 3a BWL 2006-14 vleesvarkens 434 0,53 230,02 
d 3a BWL 2006-14 vleesvarkens 366 1,4 512,4 
d 3b BWL 2006-14 biggen 1800 0,23 414 
e 3a BWL 2006-14 vleesvarkens 880 1,4 1232 
e 3b BWL 2006-14 biggen 2000 0,23 460 
f 3a BWL 2006-14 vleesvarkens 1760 1,4 2464 
f 3b BWL 2006-14 kraamzeugen 144 2,9 417,6 
f 3b BWL 2006-14 biggen 2000 0,23 460 

9 3a BWL 2006-14 vleesvarkens 1760 1,4 2464 

9 3b BWL 2006-14 g-/dr zeugen 345 2,6 897 
9 3b BWL 2006-14 kraamzeugen 144 2,9 417,6 
h 3a BWL 2006-14 vleesvarkens 880 1,4 1232 
h 3b BWL 2006-14 g-/dr zeugen 344 2,6 894,4 

17096,27 

De inrichting heeft in het voorgenomen plan een ammoniakemissie van 5846,8 kg per jaar (zie tabel 5.1). 
Omdat de ammoniakemissie van de voorgenomen activiteit niet groter is dan de in tabel 5.21 berekende 
ammoniakemissie, en verder de nieuw te bouwen en te wijzigen afdelingen afzonderlijk ook voldoen aan 
het Besluit huisvesting (zie hiervoor), zijn in deze situatie voldoende compenserende maatregelen 
toegepast. De gehele inrichting voldoet daarmee in zijn geheel aan de eis van het toepassen van de 
Beste Beschikbare Technieken (BBT). Tevens wordt voldaan aan artikel 3 lid 3 Way. 
Overigens wordt, door aile dierenverblijven aan te sluiten op een gecombineerde luchtwasser met een 
reinigingsrendement van 85%, bij de voorgenomen activiteit voor aile toegepaste stalsystemen voldaan 
aan BBT ++. Er worden in de voorgenomen activiteit dus veel verdergaande reducerende maatregelen 
getroffen dan noodzakelijk. 

Conclusie BBT huisvestingsystemen 
De voorgenomen activiteit voldoet gezien het voorgaande aan BBT. 

5.3.2.4 Water 

Waterverbruik 

Dieren 

Het drinkwater van dieren in relatie tot het voerrantsoen wordt hoofdzakelijk aangevoerd via de 
natte/vochtige voedercomponenten. Het totaal verbruik aan drinkwater wordt geschat op 22.876,9 m3 I 
jaar. Voor het drinkwater van de dieren is de grootste hoeveelheid water nodig. Omdat de dieren 24 uur 
per dag vers water ter beschikking moeten hebben, worden reduceerventielen ingebouwd om vermorsing 
van water zoveel mogelijk te beperken. 
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Verder wordt de drinkwaterinstallatie regelmatig gecontroleerd en worden lekken opgespoord en 
gerepareerd. Ais drinkwater wordt grondwater aangevoerd. 

Reiniging 

Water (grondwater) voor reiniging van de stalien, voertuigen, voerkeuken en de kadaverplaats met een 
geraamd verbruik van circa 6.527,9 m3/jaar. Met het water wat gebruikt wordt voor reinigingsdoeleinden 
wordt zo spaarzaam mogelijk omgegaan. Zo worden de stalien eerst droog gereinigd en vervolgens 
ingeweekt. Vervolgens wordt gereinigd met een hogedrukreiniger waarbij onder hoge druk de reiniging 
plaatsvindt. Door de hoge druk wordt de tijd ( en dus water) beperkt die nodig is voor een doelmatige 
reiniging. 

Sanitaire voorzieningen 
De sanitaire voorzieningen (toilet, douche, kantine) worden gebruikt door de eigenaar en door de 
medewerkers op het bedrijf. Dit waterverbruik wordt geraamd op circa 182,5 m3/jaar. Waterbesparende 
voorzieningen zijn aanwezig (spoelstop toilet, waterbesparende douchekop en doorstroombegrenzers op 
kranen). Het water dat wordt aangewend voor de sanitaire voorzieningen betreft leidingwater. 

Luchtwassers 
Het verbruik aan water ten behoeve van het reinigen van de ventilatielucht wordt in z'n totaal geraamd op 
789 m3

. Op het waterverbruik voor het wassen van de ventilatielucht kan niet worden bespaard. 

Afvalwater 

Reinigingswater 

Het reinigingswater van de stallen (geraamd verbruik 4493,4 m3/jaar) wordt geloosd op de mestkelders. 
Ook het reinigingswater van voertuigen (geraamd verbruik 6 m3/jaar), het reinigingswater van de 
kadaverplaats (geraamd verbruik 26 m3/jaar), reinigingswater van de voerkeuken (182,5 m3/jaar) en het 
niet verontreinigd afvalwater van huishoudelijke aard (geraamd verbruik 182,5 m3/jaar) wordt geloosd op 
de mestkelders. Het op de mestkelder geloosde bedrijfsafvalwater wordt samen met het drijfmest 
afgevoerd via een intermediair conform de Meststoffenwet. 

Ontijzeringsinstallatie 

Op het bedrijf wordt grondwater gebruikt voor de drinkwatervoorziening. In grote delen van Nederland 
bevat het grondwater een te grote concentratie van ijzer. Een overmatig ijzergehalte kan leiden tot 
verschillende problemen zoals toxiciteit, maar ook verstopping van buizen, sproeiers, kleppen, afsluiters 
en bruine afzettingen op allerlei oppervlakken. 

De werking van een ontijzeringsinstallatie is als voigt: in het water wordt lucht ingespoten via een 
compressor. De lucht zorgt voor oxidatie van het aanwezige ijzer. Tegelijkertijd worden diverse vluchtige 
stoffen die voor geurhinder kunnen zorgen verwijderd. Het water stroomt door een wachttank, zodat het 
ijzer voldoende tijd heeft om te oxideren en uit te vlokken. Na deze voorbehandeling kan het ijzer in het 
water afgefilterd worden middels een traagbedinfiltratie. Door automatische spoeling op regelmatige 
tijdstippen of na een bepaald volume behandeld water wordt het filterbed gereinigd van ijzer en andere 
bevuilingen. De ontijzeringsinstallatie wordt 1 keer per 2 dagen gespoeld. De hoeveelheid spoelwater 
bedraagt 250 liter per spoelbeurt. In totaal is dit een hoeveelheid spuiwater van 45,6 m3 per jaar. Het 
spuidebiet bedraagt 0,0052 m3 per uur. 
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Dit spoelwater mag niet hergebruikt of ge',nfiltreerd worden, gezien de te hoge aanwezige concentraties 
ijzerverbindingen. Het spoelwater van de ontijzeringsinstallatie wordt geloosd op het vuilwater-drukriool, 
waardoor het lozen van dit spoelwater geen milieuverontreiniging veroorzaakt. 

Invloed luchtwassers op oppervlaktewater 
De luchtwassers aan de oostzijde van de stal zijn gesitueerd naast een B-watergang. De kans dat 
spuiwater, reinigingswater of zuur in aanraking komt met het oppervlaktewater is nihil. Het reinigingswater 
waarmee de luchtwassers gereinigd worden wordt direct geloosd in de mestput en afgevoerd via een 
intermediair. De bodembeschermende maatregelen die worden getroffen bij de luchtwassers, zuuropslag 
en de spuiwateropslag beschermen tevens het oppervlaktewater (zie voor de beschrijving van de 
maatregelen paragraaf 5.3.1.10). Een positief gevolg is dat de luchtwassers de stikstofdepositie op de 
omgeving reduceren, hetgeen ook een positief effect zal hebben op het oppervlaktewater in de omgeving 
van de initiatieflocatie. 

Conclusie water 
Om het verbruik aan water te beperken worden de nodige preventiemaatregelen getroffen. Om inzicht te 
verkrijgen in het verbruik van water binnen de inrichting vindt er bovendien een registratie van het 
waterverbruik plaats. Hierdoor krijgen zowel de initiatiefnemer als het bevoegd gezag een goed beeld van 
het jaarlijks waterverbruik zodat adequaat kan worden gereageerd bij afwijkingen. Gelet op het 
voorgaande kan geconcludeerd worden dat voor het aspect water binnen de inrichting de best 
beschikbare technieken worden toegepast. 

5.3.2.5 Energie 

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven bij de wijze van energieverbruik en energiebesparende 
maatregelen op dit bedrijf. De energieberekeningen staan opgenomen onder paragraaf 5.3.1.8. Om een 
goede inschatting te maken van het toekomstige energieverbruik wordt uitgegaan van informatie van 
ventilatiespecialisten, leveranciers van ventilatoren en luchtwassers en van wetenschappelijke literatuur 
met betrekking tot ventilatie in varkensstallen. 

De stal is voorzien van een ventilatiesysteem met centrale afzuiging waarbij het klimaat gestuurd wordt 
door computers en frequentieregelaars. Het ventilatiesysteem is dusdanig gedimensioneerd en 
geoptimaliseerd, dat nooit meer wordt geventileerd dan strikt noodzakelijk. Hierdoor wordt niet onnodig 
verwarmd. Tevens worden de instellingen op klimaatregelapparatuur dagelijks gecontroleerd en 
bijgesteld. Luchtinlaten, luchtkanalen en ventilatoren worden frequent geInspecteerd om te hoge 
weerstanden in ventilatiesystemen te voorkomen. 

Binnen de inrichting zijn de worden de volgende maatregelen getroffen waarmee het energieverbruik tot 
een minimum beperkt kan worden: 
• De gehele gebouw (wanden en daken) is ge',soleerd (K-waarde 0,4). 
• Het bedrijfsgebouw is gebouwd in twee etages. Blijkens onderzoek van SenterNovem, in 

samenwerking met DVL is dit een van de zuinigste bouwmethoden. Het klimaat in de stal is 
constanter en het transmissieverlies is beduidend minder. 

• Aile ventilatoren zijn voorzien van een frequentieregeling waardoor het stroomverbruik beperkt wordt. 
Het toepassen van frequentieregelaars levert op de energiebehoefie bij ventilatie een besparing op 
van bijna 70 % (bron: proefverslag P 1.240 genaamd "Monitoring van het energiegebruik in 
vleesvarkensstallen bij toepassing van frequentieregelaars op ventilatoren", van het Praktijkonderzoek 
Varkenshouderij) . 
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• In aile afdelingen zijn meet- / smoorunits aangebracht. Sedoelde meet- / smoorunits registreren 
constant de ventilatiestroom. Naar aanleiding van deze registratie worden de ventilatoren constant 
bijgestuurd. Het gevolg daarvan is dat nooit meer geventileerd wordt dan strikt noodzakelijk waardoor 
niet onnodig verwarmd wordt en het stroomverbruik van de ventilatoren beperkt wordt. 

• De aanwezige meet- / smoorunits zijn voorzien van automatische smoorkleppen (diafragmaschuiven) 
die bij een hogere ventilatie dan noodzakelijk verder dicht gaan waardoor geen onnodige 
ventilatieverliezen ontstaan. 

• De aanwezige HR-verwarmingsketels zijn voorzien van een weersafhankelijke cascaderegeling en 
een pompschakeling. Het gevolg daarvan is dat de ketel aileen brandt als het noodzakelijk is en dat 
de watertemperatuur afhankelijk is van de buitentemperatuur waardoor een beperking ontstaat in het 
gebruik van aardgas. De pompschakeling voorkomt onnodig stroomverbruik en onnodig circuleren 
van warm water. 

• Aile verwarmingsleidingen zijn, daar waar nodig ge'fsoleerd. 
• Aile ligplaatsen zijn voorzien van isolatie. 
• De verwarming van de afdelingen geschiedt hoofdzakelijk middels vloerverwarming. Hierdoor kan de 

ruimtetemperatuur lager blijven. 
• Het hele gebouw is voorzien van energiearme armaturen. 
• Suitenverlichting is voorzien van een schemerschakelaar. 
• Verlichting in de afdelingen is middels een dag-nacht schakelaar afgesteld op het dag- en nacht ritme 

van de varkens en de vereisten voer licht die opgenomen staan in het Varkensbesluit. In de 
loopgangen komen bewegingsschakelaars. Deze maatregelen beperken het elektraverbruik voor 
verlichting in de stallen. 

• De voerpompen en pompen in het luchtwassysteem zijn voorzien van een frequentieregeling. 

Verder worden 'good housekeeping' maatregelen toegepast. Dit betekent dat de omstandigheden in de 
stal worden afgestemd op de veranderingen in dieraantallen, gewicht en leeftijd van de dieren. 
Klimaatbeheersing is hierbij een heel belangrijk punt. De instellingen van de bepalende klimaatparameters 
(temperatuur, COz-gehalte, vochtgehalte) worden op de meest recente inzichten en gewijzigde 
leefomstandigheden afgestemd. Ais good housekeeping maatregelen worden verder: 
• De klimaatinstellingen dagelijks gecontroleerd. 
• De meetsmoorunits na iedere ronde gereinigd. 
• De ventilatoren ieder kwartaal gereinigd. 
• De luchtwassers gereinigd conform de GL-Ieaflets Uaarlijks). 

Om inzicht te verkrijgen in het verbruik van energie binnen de inrichting vindt een registratie van het 
energieverbruik plaats. Hierdoor krijgen zowel de aanvrager als het bevoegd gezag een goed beeld van 
het jaarlijks energieverbruik zodat adequaat kan worden gereageerd bij afwijkingen. Op basis van de 
bovengenoemde maatregelen kan aan de hand van het Informatieblad energiebesparing veehouderijen 
E11, Infomil gesteld worden dat wat betreft energie de best beschikbare technieken (SST) worden 
toegepast. 
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5.3.2.6 Ops/ag en behande/ing van mest 

Ops/ag mest 
Binnen de inrichting wordt de mest via spoelgoten en een tussenopslag afgevoerd naar de mestsilo's met 
afdekfolie. De mestsilo's voldoen aan de BRM en de HBRM. Voor de opslag van mest worden daarmee 
de best beschikbare technieken toegepast. De capaciteit van de tussenopslag bedraagt 560 m3

. De 
gezamenlijke capaciteit van de mestsilo's bedraagt 5.818 m3

. 

8ehande/ing van mest 
Binnen de inrichting vindt geen behandeling van mest plaats. 

Uitrijden van mest 

De mest wordt periodiek afgevoerd door erkende intermediairs en vervolgens verwerkt of uitgereden 
volgens het Meststoffenwet. Het bedrijf voldoet daarmee aan de best beschikbare technieken. 

5.3.3 Ontstaan en preventie van afval 

Voor het ontstaan van afval en de preventie hiervan wordt verwezen naar paragraaf 5.3.1.6. 

5.3.4 Doelmatig beheer van energie 

Voor de toepassing van energie en de te treffen besparende maatregelen wordt verwezen naar paragraaf 
5.3.2.5. Voor de omvang van energie en de energieberekeningen wordt verwezen naar paragraaf 5.3.1.8. 

5.3.5 Risico, preventie en beperking van ongevallen en calamiteiten 

Voor de risico's de preventie van deze risico's dan wei de te treffen maatregelen ter beperking van de 
ongevallen en calamiteiten wordt verwezen naar paragraaf 5.3.1.9. 

5.3.6 Bedrijfsbeeindiging 

Bij het beeindigen van het bedrijf zal zorg worden gedragen voor de afvoer van aile gevaarlijke en 
bodembedreigende stoffen uit de inrichting. Deze zullen naar een erkende verwerker worden afgevoerd. 

5.4 Registratie 

In tabel 5.22 zijn de meest relevante aspecten, frequentie en wijze van registreren opgenomen. Hiermee 
wordt voldaan aan de BREF intensieve veehouderij en is daarmee sprake van BBT. 
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T b 1522 0 a e . ht verzlc . d· k . t r peno Ie e regis ra les 

Aspecten Frequentie Wijze van registreren Bewaarplaats 

Emissies naar water, Jaarlijks Landbouwmodule van Dienst Regelingen van het 
bod em en lucht het ministerie van ministerie van LNV 

LNV i.h.k.v. de 
EPRTR-verordening 

De stal en het emissiearme Tijdens de bouw en Bevindingen Logboek 
stalsysteem vervolgens 

periodiek 

Aantal dieren Continu Aantallen Boekhouding/diertellingen 

Aanvoer voer Per vracht Hoeveelheid en soort Via voermanagement op pc 
grondstof 

Waterverbruik Maandelijks mO Logboek I jaarnota's 

Energ ieverbruik Maandelijks kWh en mO Logboek I jaarnota's 

Afvoer varkens Wekelijks aantallen Boekhouding/diertellingen 

Rendementsmeting Eenmalig Meting Logboek 
luchtwassers 

Controle werking Wekelijks Visuele inspectie Logboek 
luchtwassers volgens protocol 

Bemonstering en analyse Twee keer per jaar Meting volgens Logboek 
waswater protocol 

Reiniging filterpakket Jaarlijks Tijdstip en tijdsduur Logboek 
luchtwassers 

Aanvoer zwavelzuur Op afroep Hoeveelheid Logboek/afgiftebonnenl 

boekhouding 

Aanvoer dieselolie Op afroep Hoeveelheid Logboek/afgiftebonnenl 

boekhouding 

Afvoer slachtzeugen Wekelijks Aantallen Diertellingen/bonnen/boekhoudin 

9 

Afvoer spuiwater Op afroep Hoeveelheidl Logboek/afgiftebonnenl 
vervoerder boekhouding 

Afvoer kadavers Op afroep Hoeveelheidl Logboek/afgiftebonnenl 
vervoerder 

boekhouding 

Afvoer overige afvalstoffen Op afroep Hoeveelheidl Logboek/afgiftebonnenl 
vervoerder 

boekhouding 

Keuring blusmiddelen Jaarlijks Controle door Paraat Logboek/registratie op 
blusmiddel zelf 

Keuring dieseltank Conform bepaling Door Kiwa Logboek 
PGS 30 geaccrediteerde 

instantie 
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5.5 Aardkundige waarden en cultureel erfgoed 

Het is van belang dat je geen beschermde archeologische waarden verstoord. Vanuit het 
"zorgvuldigheidsprincipe" dient er op worden toegezien dat geen mogelijke overtreding wordt begaan en 
dat eventuele risico's in kaart worden gebracht voordat onomkeerbare ingrepen in de bodem worden 
verricht. Zoals beschreven in paragraaf 1.5 geldt voor de initiatieflocatie een middelhoge historische 
geografische waardering en een middelhoge archeologische verwachtingswaarde. Bij bodemingrepen 
dieper dan 30 cm-maaiveld dient archeologisch (voor)onderzoek uitgevoerd te worden. Zowel de te 
verleggen infiltratiesloot als de te plaatsen mestsilo's komen dieper te liggen dan 30 cm beneden 
maaiveld (mestsilo's komen op een betonplaat te staan welke dieper komt te liggen dan 30 cm beneden 
maaiveld). 

Op advies van adviesbureau Econsultancy BV zal voorafgaand aan de aanleg van voornoemde silo's en 
infiltratiesloot een verkennend booronderzoek ter plaatse van de te verstoren terreindelen worden 
uitgevoerd. Voor wat betreft de aanlegdiepte van de betonplaat is niet op voorhand te stellen wat een 
maxima Ie diepte is. Dit is afhankelijk van de bodemopbouw en de diepte van de verwachte archeologisch 
interessante bodemlaag. Uit het onderzoek zal een ad vies komen wat de aanlegdiepte kan zijn zonder 
kans op verstoring van archeologie. 

5.6 Waterberging 

Hydrologisch neutraal 

In de voorgenomen activiteit wordt hydrologisch neutraal gebouwd. Dit betekent dat het schone 
hemelwater afkomstig van varhard oppervlak (daken en erfverharding) op het perceel wordt verwerkt door 
middel van infiltratie of waterberging. Gezorgd moet worden dat voldoende buffercapaciteit aanwezig is en 
dat de natuurlijke gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) niet wordt verlaagd. Het hemelwater moet 
schoon blijven en mag niet via het riool afgevoerd worden. Voor hemelwater gelden de volgende 
(voorkeurs)oplossingsrichtingen: 1. ter plaatse infiltreren, 2. lozen op oppervlaktewater en 3. lozen op 
riool. Gestreefd wordt om water vast te houden, zodat dit ter plaatse kan infiltreren in de bodem om 
verdroging te voorkomen. Doordat het hemelwater niet vervuild is, is het geen probleem om het 
hemelwater af te voeren naar de omliggende sloten. Op de inrichting is sprake van een enkelvoudig 
systeem, wat betekent dat het hemelwater niet wordt afgevoerd op het riool, maar deels wordt 
ge"infiltreerd en deels wordt afgevoerd naar de omliggende sloten. Voor het lozen van hemelwater 
afkomstig van daken en verharding op het oppervlaktewater is een Wvo-vergunning nodig. 

Het hemelwater dat op de huidige bebouwing en erfverharding terecht komt wordt voornamelijk 
opgevangen in de C-watergang ten zuiden van de stal, waarna het water kan infiltreren en vertraagd 
wordt afgevoerd via de B-watergang. Het hemelwater zal net als in de huidige situatie afgevoerd worden 
via de sloten rondom het perceel (zie situatieschets). Deze slaten zijn ongeveer 2 meter breed en 0,80 
meter diep. Deze sloten voorzien in voldoende buffercapaciteit, aangezien ze in de huidige situatie niet 
overlopen bij hevige regenval. 

Compensatie toename verhard oppervlak 

De voorgenomen activiteit zalleiden tot een toename van het verhard oppervlak met circa 286 m2
. De te 

plaatsen mestsilo's hebben ieder een oppervlak van circa 36 m2
. Op de plek waar de luchtwassers 

worden geplaatst ligt momenteel erfverharding. Deze erfverharding zal worden verwijderd en opnieuw 
aangelegd worden ten oosten van de luchtwassers (zie situatieschets in bijlage 23). 
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Deze nieuw aan te leggen erfverharding heeft hetzelfde oppervlak als de bestaande erfverharding. De 
toename in verhard oppervlak betreft (naast de twee mestsilo's) aileen het oppervlak van de te plaatsen 

luchtwassers. De luchtwassers aan de oostzijde van de stal hebben een gezamenlijk oppervlak van circa 

250 m2
. De overige luchtwassers worden op bestaande erfverharding geplaatst. Het Waterschap 

Rivierenland hanteert voor de berekening van compensatie de vuistregel 436 m3/ha toename verhard 

oppervlak. Voor de toename in verhard oppervlak resulteert dit in 286 m2 x 0,0436 m3 = 12,5 m3
. Bij een 

maxima Ie peilstijging van 20 cm is dit 12,5 m3 x 5 = 62,5 m2 extra te realiseren wateroppervlak op 
zomerpeilniveau. 

Verplaatsen B-watergang 

Op de locatie zal de B-watergang ten oosten van de stal ten hoogte van de luchtwassers over een lengte 
van 130 meter circa 5 meter verplaatst moeten worden richting het oosten. De bestaande watergang 
wordt ter plaatse van de luchtwassers over een lengte van 130 meter gedempt. Hierover is in een 

vooroverleg al door het Waterschap Rivierenland akkoord gegeven. Voor het verplaatsen van de sloot 

(dempen en graven) en het realiseren van voldoende waterbergingscapaciteit als gevolg van toename in 

verhard oppervlak dient wei voorafgaand een Keurontheffing aangevraagd te worden bij het waterschap 

Rivierenland. In figuur 5.1 is de ligging van de sloten weergegeven . Zie tevens de situatieschets in bijlage 
23. 

paarden 
wei 

varkenssta lien 
"knorflof" 

te kap pen houhvat 

~r----te dempe sloot 

Figuur 5.1: Situering watergangen 

Het te dempen gedeelte van de watergang is 130 meter lang, 2 meter breed en 0,80 cm diep (op 

waterniveau) en heeft daarmee een volume van circa 208 m3
. Deze capaciteit moet exact teruggegraven 

worden echter ter compensatie van het verhard oppervlak dient 62,5 m2 extra wateroppervlak 

gerealiseerd te worden. 
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De watergang wordt ten eerste met 2 x 5 =10 meter verlengd gezien de om legging van de sloot. Dit 
betekent een extra wateroppervlak van 20 m2

. Resteert nog 42,5 m2 extra te realiseren wateroppervlak. 
Deze kan gerealiseerd worden door de nieuw te graven B-watergang te verbreden met circa 30 cm. Dit 
betekent dat de nieuw te graven watergang circa 2,3 meter breed moet worden over een lengte van 130 
meter. De exacte dimensionering van de sloot wordt nog (voor de Keurontheffing) in nader overleg met 
het waterschap definitief vastgesteld. 

5.7 Landschappelijke inpassing 
De landschappelijke inpassing dient een bijdrage te leveren aan de landschapskwaliteit. Het doel hierbij is 
de structuur van het landschap te versterken en de herkenbaarheid en aantrekkelijkheid te vergroten. 

Hoewel er vanuit de Flora- en faunawet geen compensatie hoeft plaats te vinden voor het verlies van 
broedhabitat van de meeste vogelsoorten, adviseert Econsultancy BV langs de nieuw aan te leggen sloot 
wederom een houtwal aan te leggen. Boomsoorten die hiervoor in aanmerking komen zijn es, zwarte els 
of wilgensoorten. Om een dichte ondergroei met veel broedgelegenheid te verkrijgen kan meidoorn of 
sleedoorn aangeplant worden. Door het aanplanten van Gelderse roos zal ook in de winterperiode de 
onderzoekslocatie aantrekkingskracht op vogels uitoefenen. Door het toepassen van hazelaar kan in 
relatief korte tijd een dichte ondergroei verkregen worden. Het hiervoor geschetste ad vies wordt als 
doelsteliing beschouwd om de landschapskwaliteit te versterken. De geschetste doelsteliing ten aanzien 
van de landschappelijke inpassing is vastgelegd en nader uitgewerkt in de Flora- en fauna quickscan en is 
aangehecht in bijlage 19 van dit MER. 

5.8 Flora en Fauna 
In de rapportage van de uitgevoerde quickscan flora en fauna (zie bijlage 19) is beoordeeld of de 
voorgenomen ingreep ter plaatse invloed kan hebben op de (te verwachten) aanwezigheid van planten
en diersoorten die volgens de Flora- en faunawet een beschermde status hebben. Tevens is beoordeeld 
of de voorgenomen ingreep invloed kan hebben op die gebieden die volgens overige natuurwetgeving 
(Natura 2000) zijn beschermd. Uit de rapportage blijkt het volgende. 

Aigemeen 
In het kader van de voorgenomen plannen zijn overtredingen ten aanzien van broedvogels en ten aanzien 
van beschermde vissoorten niet op voorhand uit te sluiten. V~~r de overige soortgroepen zijn, door het 
ontbreken van geschikt habitat en/of verblijfindicaties, of door een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling, 
geen overtredingen te verwachten ten aanzien van de Flora- en faunawet. 

8roedvoge/s 
Aile broedende inheemse vogels en hun nesten zijn wettelijk beschermd en vallen onder de strikt 
beschermde klasse (soorten tabel 3). De Flora- en faunawet regelt onder meer de bescherming van 
vogels in het broedseizoen: het verstoren van broedende vogels en jongen, of het vernielen van nesten 
en eieren is verboden. In de meeste gevallen is een overtreding gemakkelijk te voorkomen door de 
werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren of de broedgelegenheid buiten het broedseizoen te 
verwijderen. Spechtensoorten, kolonievogels en de meeste roofvogels zijn het gehele jaar beschermd 
omdat de nestplaats, bomengroep of boomholte ook buiten het broedseizoen gebruikt wordt of omdat 
deze soorten enkel gebruik maken van door andere vogelsoorten gemaakte nestgelegenheid. 
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Vanwege het ontbreken van soorten waarvan de nesten of het leefgebied jaarrond beschermd zijn kan 
gesteld worden dat indien de beplanting in de winterperiode wordt verwijderd, er geen overtredingen 
plaats zullen vinden met betrekking tot broedvogels. Met de aanvang van de activiteiten zal rekening 
worden gehouden met voorgaand advies. 

Vissen 
De werkzaamheden kunnen leiden tot een overtreding van de Flora- en faunawet indien de kleine 
modderkruiper in de te verplaatsen B-watergang voorkomt. Daarom zal voorafgaand aan de 
werkzaamheden de aanwezigheid van deze soort in beeld worden gebracht. 

Gebiedsbescherming 
Indien een plangebied in of nabij een gebied is gelegen dat tot de EHS behoort of onder de 
Natuurbeschermingswet valt, dient te worden bepaald of een effect valt te verwachten. Bij een toetsing 
aan de Natuurbeschermingswet spelen vaak andere facetten mee, zoals de aanwezige doelsoorten en 
kernwaarden van het betreffende beschermde natuurgebied. De onderzoekslocatie ligt niet binnen de 
invloedsfeer van een Natura 2000-gebied of een gebied dat is aangewezen als EHS. Hierbij is uitgegaan 
van het gegeven dat geen sprake is van een toename van de ammoniak uitstoot. 

Zorgplicht 
In de te dempen sloot zijn soorten te verwachten waarvoor een algehele vrijstelling is verleend bij het 
uitvoeren van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling. Het werken volgens de zorgplicht 
is wei noodzakelijk om onnodige schade en verstoring zo veel mogelijk te beperken. Het Waterschap 
Rivierenland heeft voor het beheer van de watergangen een gedragscode opgesteld met daarin 
opgenomen werkprotocollen. 

V~~r het dempen is werkprotocol 15 van toepassing. Hierin wordt onder andere voorgeschreven deze 
werkzaamheden uit te voeren in de periode half augustushalf maart. V~~r het dempen van de sloot kan 
op het protocol aangesloten worden. Bij aanwezigheid van beschermde soorten is ontheffing op de Flora
en faunawet noodzakelijk. Over het algemeen geldt dat vissen en amfibieen bij demping moeten kunnen 
vluchten naar dieper water. Bij de demping zal daarom een werkrichting toegepast worden en wordt er 
niet vanuit de oever gewerkt. Er zal op de onderzoekslocatie vanuit noordelijke richting gedempt worden. 
Vis sen en amfibieen krijgen hierdoor de gelegenheid naar de bredere sloot in het zuiden en verder het 
open gebied in te trekken. 

Noodzaak aanvraag ontheffing Flora- en faunawet artikel 75c 
Ontheffingsaanvraag voor overtreding van verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet ten aanzien van 
het verstoren van vaste rust- en verblijfplaatsen is niet noodzakelijk, vooropgesteld dat er op het moment 
van ingrijpen geen broedgeval aanwezig is en uit nader onderzoek is gebleken dat de kleine 
modderkruiper niet van de te verplaatsen sloot op de onderzoekslocatie gebruik maakt. Dit zal vooraf aan 
de ingreep in beeld worden gebracht door Econsultancy BV. 
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5.9 Investeringskosten en jaarlijkse bedrijfskosten 
In tabel 5.23 staan de investeringskosten en jaarlijkse bedrijfskosten voor de voorgenomen activiteit 

weergegeven. Zie voor de bijbehorende berekeningen bijlage 14. 

Tabel 5.23: Overzicht investeringskosten en jaarlijkse bedrijfskosten voorgenomen activiteit (€) 

I nvesteringskosten Jaarlijkse bedrijfskosten 

Rente en Elektra, water, zuur, spuiwater Totaal 

aflossing 

€ 1.217.828,- € 136.793,-* € 93.049,- € 229.842 

* Afschrijvingstermijn luchtwassers bedraagt 10 jaar. Afschrijvingstermijn CAS+bouwkundig bedraagt 20 jaar 
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6 Alternatief 1 

6.1 Aard en omvang van de activiteit 
Hoofdstuk 5 van dit MER beschrijft de voorgenomen activiteit (voorkeursalternatief). Een toegevoegde 
waarde van een MER is gelegen in het geven van inzicht in de milieuconsequenties van het 
voorkeursalternatief ten opzichte van een Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) en een 
referentiesituatie. Bij de afweging om te komen tot het MMA wordt aandacht besteed aan de reductie van 
de uitstoot van ammoniak. van geur en van fijn stof. Hiertoe zullen in voorliggend MER naast het 
voorkeursalternatief nog 3 alternatieven worden beschreven. Op basis van de effectbeschrijving van 
verschillende alternatieven wordt in het MER een meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) samengesteld. 
De alternatieven zullen. behoudens de uitvoering van de luchtwassystemen. niet van de in hoofdstuk 5 
beschreven voorgenomen activiteit afwijken. 

In dit hoofdstuk zal het eerste alternatief worden beschreven (alternatief 1). Om de geurbelasting naar de 
omgeving maximaal te reduceren zal aansluiting gezocht moeten worden bij de toepassing van een 
gecombineerde luchtwasser. In de voorgenomen activiteit worden aile dierenverblijven aangesloten op 
een gecombineerde luchtwasser van Uniqfill met een geurreducerend vermogen van 70%. De in de 
Regeling geurhinder en veehouderij erkende gecombineerde luchtwasser van Big Dutchman (BWL 
2006.15) heeft het hoogste geurreducerende vermogen (80%). Door in alternatief 1 aile dierenverblijven 
aan te sluiten op een gecombineerde luchtwasser van Big Dutchman zal de geurbelasting naar de 
omgeving verder kunnen worden beperkt. Verder heeft ook deze combiwasser als voordeel dat naast de 
hoge geurreductie tevens ammoniak en fijn stof in grote mate worden afgevangen. Voor alternatief 1 is 
daarom gekozen om aile dierenverblijven aan te sluiten op de gecombineerde luchtwasser van Big 
Dutchman (BWL 2006.15)21. Alternatief 1 betreft een veebezetting zoals weergegeven in tabel 6.1. 

De gecombineerde luchtwasser van Big Dutchman wordt standaard uitgevoerd met een horizontale 
uitstroomopening. Aangezien verwacht wordt dat een verticale uitstroomopening een gunstige invloed 
heeft op de geurverspreiding wordt alternatief 1 in dit hoofdstuk met zowel een horizontale als verticale 
uitstroomopening uitgewerkt en beschreven. 

21 Naast de gekozen combiwasser zijn nog twee andere combiwassers erkend. te weten de combiwasser van Dorset (BWL 2007) en 
van Inno+ (BWL 2007.01). Deze hebben beiden een geurreductie van 75%, waarmee ze wat betreft geurreductie tussen de gekozen 
combiwassers in vallen. Wat betreft de ammoniakreductie van 85 % zijn de combiwassers vergelijkbaar met de combiwasser van 
Uniqfill Air BV. Op basis hiervan is gekozen om deze combiwassers niet op te nemen als extra alternatieven. Door het hogere 
geurreducerend vermogen van de Big Dutchman ten aanzien van de Inno+ wordt in voorliggend MER tevens getracht om conclusies 
te kunnen verbinden ten aanzien van haalbaarheid van de Inno+ combiwasser. 
De dubbele geurreductie (bij een bouwkundig emissiearm stalsysteern in combinatie met luchtwassers) is voor wat betreft de 
toepassing van combiwassers niet in de Regeling geurhinder en veehouderij erkend. Aangezien deze combinatie wettelijk gezien 
geen extra geurreductie oplevert is deze combinatie niet opgenomen als extra alternatief. Luchtwassers die nog niet erkend zijn, 
maar wei onderzocht worden op geurreductie zouden ook beschouwd kunnen worden in het MER. Echter tot op heden zijn nog geen 
luchtwassers ontwikkeld met een hogere geurreductie dan de (erkende) combiwasser van Big Dutchman met 80% geurreductie. 
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Tabel 6.1: Alternatief 1 

Ammoniakemissie Geuremissie 

Geur-
Aanlal NHr Tolaal emissie- Tolaal 

EP Sial Huisveslin\lsysleem Diercate\lorie Rav-code dieren faclor NH3 faclor \leur 

a 3a BWL 2006-15 vleesvarkens o 3.2.15.2.1 720 0,75 540,0 4,6 3.312,0 

a 3b BWL 2006-15 \l-fdr zeugen o 1.3.12.2 331 1,26 417,1 3,7 1.224,7 

a 3b BWL 2006-15 dekberen 02.4.2 2 1,65 3,3 3,7 7,4 

b 3a BWL 2006-15 vleesvarkens 03.2.15.2.1 1280 0,75 960,0 4,6 5.888,0 

b 3b BWL 2006-15 g-fdr zeu\len 01.3.12.2 571 1,26 719,5 3,7 2.112,7 

b 3b BWL 2006-15 dekberen 02.4.2 3 1,65 5,0 3,7 11,1 

c 3a BWL 2006-15 vleesvarkens o 3.2.15.2.1 1440 0,75 1080,0 4,6 6.624,0 

c 3b BWL 2006-15 kraamzeugen 01.2.17.2 143 2,49 356,1 5,6 800,8 

c 3b BWL 2006-15 biqqen 01.1.15.2.1 1800 0,18 324,0 1,6 2.880,0 

d 3a BWL 2006-15 vleesvarkens o 3.2.15.2.1 800 0,75 600,0 4,6 3.680,0 

d 3b BWL 2006-15 biggen 01.1.15.2.1 1800 0,18 324,0 1,6 2.880,0 

e 3a BWL 2006-15 vleesvarkens o 3.2.15.2.1 880 0,75 660,0 4,6 4.048,0 

e 3b BWL2006-15 bi\l\len 01.1.15.2.1 2000 0,18 360,0 1,6 3.200,0 

f 3a BWL 2006-15 vleesvarkens o 3.2.15.2.1 1760 0,75 1320,0 4,6 8.096,0 

f 3b BWL 2006-15 kraamzeugen 01.2.17.2 144 2,49 358,6 5,6 806,4 

f 3b BWL2006-15 biggen 01.1.15.2.1 2000 0,18 360,0 1,6 3.200,0 

9 3a BWL 2006-15 vleesvarkens 03.2.15.2.1 1760 0,75 1320,0 4,6 8.096,0 

9 3b BWL 2006-15 g-fdr zeu\len 01.3.12.2 345 1,26 434,7 3,7 1.276,5 

9 BWL 2006-15 kraamzeu\len 01.2.17.2 144 2,49 358,6 5,6 806,4 

h 3a BWL 2006-15 vleesvarkens o 3.2.15.2.1 880 0,75 660,0 4,6 4.048,0 

h 3b BWL 2006-15 \l-fdr zeugen 01.3.12.2 344 1,26 433,4 3,7 1.272,8 
11.594,1 64.270,8 

Het aantal dierplaatsen is gelijk aan het aantal dieren. 

6.2 Bedrijfsvoering 

6.2.1 Productieproces 
Het productieproces van alternatief 1 wijkt niet af van de voorgenomen activiteit. V~~r de beschrijving 
hiervan wordt dan ook verwezen naar paragraaf 5.2.1. 

6.2.2 Wijze van aanleg 
De wijze van aanleg van alternatief 1 wijkt niet af van de voorgenomen activiteit. V~~r de beschrijving 
hiervan wordt dan ook verwezen naar paragraaf 5.2.2. 

6.2.3 Dierwelzijn 
Het dierenwelzijn van alternatief 1 wijkt niet af van de voorgenomen activiteit. Voor de beschrijving hiervan 
wordt dan ook verwezen naar paragraaf 5.2.3. 
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6.2.4 Diergezondheid 
De aspecten wat betreft dierengezondheid van alternatief 1 wijken niet af van de voorgenomen activiteit. 
Voor de beschrijving hiervan wordt dan ook verwezen naar paragraaf 5.2.4. 

6.2.5 Klimaat en ventilatie 

Klimaatregeling 

De beschrijving van de klimaatregeling van alternatief 1 wijkt niet af van de voorgenomen activiteit. Voor 
de beschrijving hiervan wordt dan ook verwezen naar paragraaf 5.2.5. 

Luchtwassers 

De stallen 3A en 3B worden aangesloten op een gecombineerde luchtwasser (BWL 2006.15). Voor de 
beschrijving van het stalsysteem wordt verwezen naar bijlage 4. In bijlage 22 is een getekende 
dwarsdoorsnede van de combiwasser van Big Dutchman opgenomen. De ammoniakemissie (inclusief 
geur- en stofemissie) wordt beperkt door de ventilatielucht te behandelen in een gecombineerd 
luchtwassysteem. Dit is een installatie die is opgebouwd uit meerdere wassystemen. Bij het beschreven 
systeem bestaat de installatie uit drie filterwanden van het type dwarsstroom. De eerste twee filterwanden 
zijn van gelijke omvang en betreffen achtereenvolgens een waterwasser en een chemische wasser. De 
derde filterwand is een biofilter. De waterwasser is een kolom waarover continu water wordt gesproeid. 
Verder bevinden zich vlak voor deze wand sproeiers die zorgen voor de bevochtiging van de lucht en de 
voorzijde van het filterpakket (zeer frequent sproeien gedurende korte tijd (om de 5 minuten 1 minuut 
sproeien, instelling is mede afhankelijk van de stofvracht». De chemische wasser is een kolom met 
vulmateriaal, waarover continu aangezuurde wasvloeistof stroomt. 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, instelling is mede afhankelijk van de weerscondities). 

Spuiwater komt vooral vrij uit de waterwasser en de chemische wasser. Het spuien van waswater vindt op 
vaste, van te voren ingestelde, tijdstippen plaats. Dit is een keer in de drie maanden en valt samen met de 
periodieke reiniging van het luchtwassysteem. Bij het spuien wordt de volledige inhoud van de 
wateropvangbakken onder de waswanden vervangen door vers water. Bij passage van de ventilatielucht 
door het luchtwassysteem wordt de ammoniak opgevangen in de wasvloeistof. Door toevoeging van 
zwavelzuur aan de wasvloeistof, wordt in de chemische wasser de ammoniak gebonden als 
ammoniumsulfaat en afgevoerd met het spuiwater. Door micro-organismen in waterwasser en biofilter 
wordt ammoniak omgezet in nitrietlnitraat en afgevoerd met het spuiwater. De verwijdering van stof uit de 
ventilatielucht vindt met name plaats in de twee naUe wassers (de waterwasser en de chemische wasser). 
Verwijdering van geurstoffen gebeurt vooral in het biofilter. De voorgestelde luchtwasser heeft een 
reinigingsrendement van 70% ammoniak en heeft een reinigingsrendement van 80% geur. 

Dimensioneringsplan 

De gecombineerde luchtwasunits hebben ieder een wascapaciteit van 19.600 m3/uur. In bijlage 5 is het 
totale dimensioneringsplan van het ventilatiesysteem en luchtwassers van alternatief 1 opgenomen. 
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6.2.6 Grond- en hulpstoffen 

Het gebruik van veevoeders, diergeneesmiddelen, aardgas en dieselolie is bij alternatief 1 hetzelfde als bij 

de voorgenomen activiteit. Deze toelichting staat in paragraaf 5.2.6. 

Het water-, zwavelzuur-, en elektraverbruik door de luchtwassers is niet gelijk aan de voorgenomen 

activiteit en staat uitgewerkt in paragraaf 6.3.3., 6.3.4 en 6.3.5. 

6.3 Effecten op het milieu 

Bij de beschrijving van de effecten op het milieu van alternatief 1 zullen aileen die effecten worden 

beschreven die afwijken van de voorgenomen activiteit. Bij de overige aspecten zal worden volstaan door 

te verwijzen naar het betreffende onderdeel van de voorgenomen activiteit. 

6.3.1 Verontreinigingen, veroorzaakt door de activiteiten 

6.3.1.1 Ammoniak 

Ammoniakemissie 

De voorgenomen activiteit staat beschreven in paragraaf 6.1. Uit tabel 6.1 voigt dat het aantal te houden 

dieren op grond van alternatief 1 een ammoniakemissie tot gevolg heeft van 11.594,1 kg NH3 / jaar (zie 

ook Bedrijfsontwikkelingsplan in bijlage 3). 

Ammoniakdepositie 
In paragraaf 4.3 zijn reeds de in de omgeving van de onderhavige locatie gesitueerde gevoelige gebieden 

weergegeven alsmede hun status. In bijlage 8 de resultaten van de depositieberekeningen opgenomen. 

De berekeningen zijn gemaakt met het daartoe bestemde programma Aagro-stacks22
. In tabel 6.2 zijn de 

resultaten weergegeven. Tevens is de depositie weergegeven van de referentiesituatie (zie paragraaf 

4.7.1). De berekende depositie is in het groen weergegeven op het moment dat er sprake is van een 

afname van de ammoniakdepositie ten opzichte van de referentiesituatie. 

22 Voor de gehan!eerde cobrdina!en van de verschillende gebieden word! verwezen naar bijlage 7. 
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Tabel 6 2' Ammoniakdepositie alternatief 123.24.25 

Depositie Depositie 

Gebied x- y- referentie 
alternatief 1 

coordinaat coordinaat situatie 
verticaal EP 5m 

(mol/ha/jaar) 
(mollha/jaar) 

01 Rijswaard (HR) 148268 427053 2,11 1,63 

02 Rijswaard (HR) 146217 426722 1,64 1,27 

03 Rijswaard (HR) 146304 425788 1,53 1,18 

04 Rijswaard (HR) 145061 425487 1,32 1,01 

05 Rijswaard (HR) 148564 426325 1,83 1,42 

06 Kil van Hurwenen (HR) 150505 425386 1,64 1,26 

07 Kil van Hurwenen (HR) 147891 425703 1,66 1,28 

08 Kil van Hurwenen (HR) 149410 425899 1,64 1,27 

09 Kil van Hurwenen (HR) 149034 423973 1,28 0,98 

10 Kil van Hurwenen (HR) 147677 424641 1,41 1,09 

11 Uiterwaarden Waal (VR) 152090 426046 1,77 1,37 

12 Uiterwaarden Waal (VR) 156970 431 304 2,58 2,02 

13 Uiterwaarden Waal (VR) 168540 435962 1,01 0,75 

14 Uiterwaarden Waal (VR) 178973 432552 0,44 0,33 

15 Amerongse bovenpolder (HR) 162551 443597 1,64 1,27 

16 Amerongse bovenpolder (HR) 158116 444073 2,18 1,69 

17 Amerongse bovenpolder (HR) 157672 443994 2,19 1,70 

18 Amerongse bovenpolder (HR) 157756 444073 2,17 1,68 

19 Amerongse bovenpolder (HR) 158254 444623 2,03 1,57 

20 Uiterwaarden Neder-Rijn (VR) 152471 441 155 3,56 2,78 

21 Uiterwaarden Neder-Rijn (VR) 154625 441922 3,53 2,75 

22 Uiterwaarden Neder-Rijn (VR) 158220 442698 2,68 2,08 

23 Uiterwaarden Neder-Rijn (VR) 164383 441 779 1,50 1,16 

24 Uiterwaarden Neder-Rijn (VR) 170353 439060 0,83 0,61 

25 Uiterwaarden Neder-Rijn (VR) 181 027 441 511 0,42 0,32 

26 Kleiputten van Buren (Wav) 150224 435459 13,71 10,91 

27 Kleiputten van Buren (Wav) 150116 435701 11,37 9,13 

28 Kleiputten van Buren (Wav) 150420 435625 12,75 10,22 

29 Regulieren (Wav) 146825 437410 3,24 2,52 

30 Regulieren (Wav) 145684 436985 2,39 1,85 

31 Regulieren (Wav) 145326 437834 2,25 1,74 

32 Regulieren (Wav) 146026 438513 2,34 1,82 

23 Alternatief 1 is berekend met zowel de standaard horizontale uitstroomopening als een verticale uitstroomopening. De horizontale 
uitstroomopening veroorzaakt een hogere ammoniakdepositie dan de verticale uitstroomopening. Derhalve wordt in het MER aileen 
a!ternatief 1 met vertica!e uitstroomopening beschreven. Tar onderbou\tving zijn in bijlage 8 de Aagro-stacks berekeningen van zowel 
de horizontale als de verticale uitvoeringen opgenomen. 
24 Ten gevolge van het voorschrift in het bestemmingsplan dat de goothoogte maximaal 5 meter mag bedragen en vanwege 
bouwlechnische beperkingen, kan het EP niet hoger worden dan 5 meter. Om inzichtelijk te maken dat een EP van 7 meter dezelfde 
ammoniakdepositie veroorzaakt als een EP van 5 meter zijn van beide varianten ammoniakberekeningen opgenomen in bijlage 8. In 
hoofdstuk 6 van het MER wordt echter aileen de verticale uitstroomopening met EP 5 meter beschreven en nader uitgewerkl. 
25 Om tot een vergunbaar alternatief te komen (voor wat betreft de individuele geurbelasting) is het EP noodzakelijkerwijs 85% 
gesmoord. 
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Uit de voorgaande tabel voigt dat de depositie van ammoniak op de zeer kwetsbare natuurgebieden op 
aile toetsingspunten afneemt. Op basis van de berekende deposities en de weergave van de 
depositiecontouren in bijlage 8 kan worden uitgesloten dat alternatief 1 significante negatieve gevolgen 
met zich meebrengt voor omliggende Natura-2000 gebieden en de overige zeer kwetsbare gebieden. 
Daarmee kan worden uitgesloten dat alternatief 1 voor wat betreft het milieuaspect ammoniak een 
belangrijke verontreiniging met zich meebrengt. Alternatief 1 voldoet daarmee aan de IPPC-richtlijn en 
draagt bij aan de instandhoudingsdoelstellingen van de verschillende gebieden. 

Flora en Fauna 
Wat betreft de effecten op de flora en fauna wijkt alternatief 1 niet af van de voorgenomen activiteit. Voor 
de beschrijving hiervan wordt dan ook verwezen naar paragraaf 5.3.1.1. 

Directe ammoniakschade 
Wat betreft mogelijk directe ammoniakschade wijkt alternatief 1 niet af van de voorgenomen activiteit. 
Voor de beschrijving hiervan wordt dan ook verwezen naar paragraaf 5.3.1.1. 

6.3.1.2 Geurhinder 

6.3.1.2.1 Geuremissie 

Alternatief 1 staat beschreven in paragraaf 6.1. Uit tabel 6.1 voigt dat het aantal te houden dieren op 
grond van de voorgenomen activiteit een geuremissie tot gevolg heeft van 64.270,8 Odour units per jaar 
(Ou/jaar) (zie ook bedrijfsontwikkelingsplan in bijlage 3). 

6.3.1.2.2 Individuele Geurbelasting ingevolge Wet geurhinder en veehouderij 

De geurhinder, die afkomstig is van de dierenverblijven van de inrichting, is voor alternatief 1 getoetst aan 
de normen voor de geurbelasting en de afstandseisen uit de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv). De 
geuremissiefactoren voor het bepalen van de geuruitstoot zijn overgenomen uit bijlage 1 van de Regeling 
geurhinder en veehouderij (Rgv). Binnen de inrichting worden aileen dieren gehouden waarvoor wei 
geuremissiefactoren zijn vastgesteld. Voor deze diercategorieen moet met behulp van het 
verspreidingsmodel 'V-Stacks vergunningen' de geurbelasting op het geurgevoelige object worden 
berekend. 

Op grond van artikel 3 lid 1 van de Wgv mag de geurbelasting op geurgevoelige objecten niet meer 
bedragen dan: 

• 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 grond van artikel 3 lid 2 van de Wgv 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: 
• minimaal100 meter indien gelegen binnen een bebouwde kom; 
• minimaal 50 meter indien gelegen buiten een bebouwde kom. 
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Verder moet op grond van artikel 5 van de Wgv 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. 

Dieren met omrekeningfactoren 
Op basis van de vergunde situatie wordt niet op aile woningen aan de betreffende norm voor 
geurbelasting voldaan, zie tabel 4.5 van paragraaf 4.7.2.1. Alternatief 1 heeft betrekking op een 
uitbreiding in het aantal te houden dieren van de diercategorieen. De uitbreiding wordt gecompenseerd 
door het nemen van geurreducerende maatregelen zijnde het plaatsen van een gecombineerde 
luchtwasser van Big Dutchman op de emissiepunten van de vergunde afdelingen. Ais gevolg van deze 
geurreducerende maatregelen is de reductie in geurbelasting bij het vergunde veebestand bepaald (zie 
tabel 6.3). De resultaten van de geurberekeningen met V-stacks vergunningen zijn bijgevoegd in bijlage 9 
26.27.28.29 

Ingevolge artikel 3 lid 4 van de Wet geurhinder en veehouderij mag van deze reductie maximaal 50 
procent weer worden ingevuld door de uitbreiding van de inrichting (de andere 50% komt ten goede aan 
de omgeving). De bepaling van artikel 3 lid 4 is van toepassing op het moment dat niet kan worden 
voldaan aan de wettelijke geurnorm. Dit betekent dat in de aangevraagde situatie de geurbelasting niet 
groter mag zijn dan de eveneens in tabel 6.3 weergegeven belasting, het geurbelastingplafond. 

26 In het bedrijfsontwikkelingsplan (zie bijlage 3) en het "dimensioneringsplan met geurreducerende maatregel t.b.v. alternatief 1" (zie 
bijlage 5) staan de verschillende variabelen van deze berekening toegelicht. Een verduidelijking is hierbij eveneens te vinden op de 
kadastrale situatietekening (zie bijlage 6) en de milieutekening (zie bijlage 23). Zoals blijkt uit het dimensioneringsplan is het 
emissiepunt bij alternatief 1 niet verkleind. De Combiwasser van Big Dutchman heeft namelijk een horizontale uitstroomopening als 
gevolg waarvan de uittredesnelheid een vaste defaultwaarde van 0,4 m/s krijgt toegekend. Het verhagen van de snelheid bij dit 
alternatief door het verkleinen van de het emissiepunt heeft daarmee geen gevolgen voor de geurbelasting naar de omgeving en de 
vergelijking hiervan. De verkleining zal aileen maar een verhoging van de weerstand van de ventilatielucht door het emissiepunt 
betekenen waardoor het energieverbruik toeneemt. 

27 Alternatief 1 is berekend met zowel de standaard horizontale uitstroomopening als een verticale uitstroomopening. Een horizontale 
uitstroomopening veroorzaakt een hogere geurbelasting dan een verticale uitstroomopening. Daarom wordt in het MER aileen 
alternatief 1 met verticale uitstroomopening beschreven. Ter onderbouwing zijn in bijlage 9 zowel de V-stacks vergunningen 
berekeningen opgenomen van zowel de horizontale als verticale uitvoering opgenomen. 

28 Ten gevolge van het voorschrift in het bestemmingsplan dat de goothoogte maximaal 5 meter mag bedragen en vanwege 
bouwtechnische beperkingen, kan het EP niet hager worden dan 5 meter. Om inzichtelijk te maken dat een EP van 7 meter dezelfde 
geurbelasting veroorzaakt als een EP van 5 meter zijn van beide varianten geurberekeningen opgenomen in bijlage 9. In hoofdstuk 6 
van het MER wordt aileen de horizontale uitstroomopening en verticale uitstroomopening met EP 5 meter beschreven en uitgewerkt. 

29 Om tot een vergunbaar alternatief te komen voor wat betreft de individuele geurbelasting is het EP noodzakelijkerwijs 85% 
gesmoord. Dit is 10% meer dan de voorgenomen activiteit. Gezien de hogere geurreductie van alternatief 1 is het tach interessant 
am de gevolgen voor geurbelasting en elektraverbruik te beschrijven en te vergelijken. 
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Tabel 6.3: Resultaten geurberekeningen vergund na geurreducerende maatregel BWL 2006-15, 
EP verticaal 5 meter 

Geurgevoelige objecten, niet zijnde een veehouderij: 

Geurgevoelig Cat. Geurbelasting (OU E/m3) 

Object* object Geur Geur Geur- Winst Maximale Maximale 
norm belasting belasting Geurbelasting Geurbelasting 

vergund na (50% opvullen) (voor 
maatr~gel vergunning) 

1001 Erichemsewal 3 Buiten 8 14.03 2.77 11.26 8.40 8.40 
1002 Erichemsewal 1 Buiten 8 16.97 3.79 13.18 10.38 10.38 
1004 Mierlingsestraat 20 Buiten 8 7.61 1.74 5.87 8.00 
1005 Mierlingsestraat 17 Buiten 8 8.88 2.10 6.78 5.49 8.00 
1006 Mierlingsestraat 24 Buiten 8 3.79 0.98 2.81 8.00 
1007 Mierlingsestraat 25 Buiten 8 2.08 0.55 1.53 8.00 
1008 Mierlingsestraat 28 Buiten 8 3.44 0.75 2.69 8.00 
1009 Burensewal 5 Buiten 8 9.35 1.96 7.39 5.66 8.00 
1010 Hulsterstraat 3 Binnen 2 1.61 0.40 1.21 2.00 
1011 Hulsterstraat 1 Binnen 2 1.55 0.35 1.20 2.00 
1012 Mierlingsestraal6 Binnen 2 5.34 1.34 4.00 3.34 3.34 
1013 De Meent 6 Binnen 2 3.89 0.89 3.00 2.39 2.39 
1016 Meentstraat 19 Binnen 2 6.05 1.43 4.62 3.74 3.74 
1 024 Erichemseweg 65 Binnen 2 1.98 0.45 1.53 2.00 
1025 Lulterveld 1 Buiten 8 0.90 0.20 0.70 8.00 
1 026 Lulterveld 12 Buiten 8 0.81 0.19 0.62 8.00 
1027 Erichemsekade 17 a Buiten 8 1.03 0.24 0.79 8.00 
1028 Laageinde 28 Buiten 8 1.97 0.46 1.51 8.00 
1029 Laageinde 16 Buiten 8 1.87 0.43 1.44 8.00 
1030 Nieuwlandsesteeg 2 Buiten 8 1.78 0.39 1.39 8.00 
1031 Twee Sluizen 2 Buiten 8 1.29 0.29 1.00 8.00 
1032 Twee Sluizen 1 Buiten 8 1.52 0.35 1.17 8.00 
1033 Twee Sluizen 9 Buiten 8 1.71 0.39 1.32 8.00 
1034 Lingedijk 86 Binnen 2 1.49 0.33 1.16 2.00 
1035 Teisterbantstraat 27 Binnen 2 0.59 0.14 0.45 2.00 
1036 De Hucht 12 Binnen 2 0.57 0.13 0.44 2.00 
1037 Muggenborch 2 Binnen 2 0.60 0.13 0.47 2.00 
1015 De Meent 5 Buiten 2 4.50 1.11 3.39 2.81 2.81 
1017 Meentstraat 17 Binnen 2 5.25 1.29 3.96 3.27 3.27 
1018 Meentstraat 14 Binnen 2 5.10 1.25 3.85 3.18 3.18 
1019 Meentstraat 11 Binnen 2 5.24 1.30 3.94 3.27 3.27 
1020 Meenlstraat 10 Binnen 2 5.33 1.33 4.00 3.33 3.33 
1021 Meentstraat 6 Binnen 2 5.40 1.30 4.10 3.35 3.35 
1022 Meentstraat 5 Binnen 2 5.39 1.30 4.09 3.35 3.35 
1023 Meentstraat 1 Binnen 2 5.49 1.29 4.20 3.39 3.39 
1003 Erichemesewal 2 Buiten 8 8.44 1.78 6.66 5.11 8.00 
1038 Burensewal 1 Buiten >50m 28.46 5.68 22.78 n.v.t. >50 m 
1039 Erichemsewal 1 a Buiten 8 22.26 4.60 17.66 13.43 13.43 
1014 De Meent4 Binnen 2 4.73 1.10 3.63 2.92 2.92 
1040 Recreatiepark Buiten 8 1.85 0.40 1.45 

De Vergarde (terrein) 

8.00 
.. 

* Nummenng GGO komt overeen met weergave GGO s op topografische kaart In blJlage 9 
Cat. object: categorie indeling van het betreffende object, binnen is binnen bebouwde kom en buiten is buiten bebouwde kom. 
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De geurbelasting voor dieren met een omrekeningsfactor is voor alternatief 1 eveneens berekend met het 
verspreidingsmodel V-stacks vergunningen (horizontale uitstroomopening, verticale uitstroomopening EP 
5 meter en verticale uitstroomopening EP 7m). Deze berekeningen zijn bijgevoegd in bijlage 9 30.31. De 
uitkomsten van de berekening voor alternatief 1 met verticale uitstroomopening EP 5 meter zijn 
opgenomen in tabel 6.4. In deze tabel 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. 
Tevens is de geurnorm weergegeven zoals bepaald in tabeI6.3. 

30 In het bedrijfsontwikkelingsplan (zie bijlage 3) en het "dimensioneringsplan alternatief 1" (zie bijlage 5) staan de verschillende 
variabelen van deze berekening loegelicht. Een verduidelijking is hierbij eveneens te vinden op de kadaslrale situalietekening en de 
milieutekening (zie bijlage 23). Zoals blijkt uit het dimensioneringsplan is het emissiepunl bij alternalief 1 85% gesmoord. Dil is 10% 
meer dan bij de voorgenomen activiteit. Gezien de hogere geurreduclie van allernatief 1 is hel toch inleressanl om de gevolgen voor 
~eurbelasting en eleklraverbruik Ie beschrijven en Ie vergelijken. 
1 Allernalief 1 is berekend mel zowel de slandaard horizontale uilslroomopening als een verticale uitslroomopening. Een horizonlale 

uitslroomopening veroorzaakl een hogere geurbelasling dan een verticale uilstroomopening. Daarom wordl in hel MER aileen 
alternalief 1 mel verticale uilslroomopening beschreven. Ter onderbouwing zijn in bijlage 9 zowel de V-slacks vergunningen 
berekeningen opgenomen van zowel de horizonlale als verticale uilvoering opgenomen. 
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T b 16 a e .4: Resu taten geur b k f ere emngen alternatie 1 
Adres geurgevoelig object' Cat. Gemeten tot buitenzijde 

object 
Werkelijk Norm Werk. Gew. Punt 

afst. (m) afst. (m) 

1001 Erichemsewal 3 Buiten 3.83 8.40 >250 25 Gevel3A 
1002 Erichemsewal 1 Buiten 5.08 10.38 >250 25 Gevel3A 

1004 Mierlingsestraat 20 Buiten 2.17 8.00 >250 25 Gevel3A 

1005 Mierlingsestraat 17 Buiten 2.66 8.00 >250 25 Gevel3A 

1006 Mierlingsestraat 24 Buiten 1.24 8.00 >250 25 Gevel3A 
1007 Mierlingsestraat 25 Buiten 0.66 8.00 >250 25 Gevel3A 

1008 Mierlingsestraat 28 Buiten 1.00 8.00 >250 25 Gevel3A 

1009 Burensewal 5 Buiten 2.59 8.00 >250 25 Gevel3A 
1010 Hulsterstraat 3 Binnen 0.53 2.00 >250 50 Gevel3A 

1011 Hulsterstraat 1 Binnen 0.49 2.00 >250 50 Gevel3A 
1012 Mierlingsestraat 6 Binnen 1.81 3.34 >250 50 Gevel3A 
1013 De Meent 6 Binnen 1.22 2.39 >250 50 Gevel3A 

1016 Meentstraat 19 Binnen 2.02 3.74 >250 50 Gevel3A 
1024 Erichemseweg 65 Binnen 0.60 2.00 >250 50 Gevel3A 

1025 Lutterveld 1 Buiten 0.27 8.00 >250 25 Gevel3A 
1026 Lutterveld 12 Buiten 0.24 8.00 >250 25 Gevel3A 
1027 Erichemsekade 17a Buiten 0.29 8.00 >250 25 Gevel3A 

1028 Laageinde 28 Buiten 0.56 8.00 >250 25 Gevel3A 
1029 Laageinde 16 Buiten 0.56 8.00 >250 25 Gevel3A 
1030 Nieuwlandsesteeg 2 Buiten 0.47 8.00 >250 25 Gevel3A 

1031 Twee Sluizen 2 Buiten 0.36 8.00 >250 25 Gevel3A 

1032 Twee Sluizen 1 Buiten 0.43 8.00 >250 25 Gevel3A 
1033 Twee Sluizen 9 Buiten 0.49 8.00 >250 25 Gevel3A 

1034 Lingedijk 86 Binnen 0.42 2.00 >250 50 Gevel3A 
1035 Teisterbantstraat 27 Binnen 0.16 2.00 >250 50 Gevel3A 

1036 De Hucht 12 Binnen 0.15 2.00 >250 50 Gevel3A 
1037 Muggenborch 2 Binnen 0.16 2.00 >250 50 Gevel3A 
1015 De Meent 5 Buiten 1.50 2.81 >250 25 Gevel3A 

1017 Meentstraat 17 Binnen 1.73 3.27 >250 50 Gevel3A 
1018 Meentstraat 14 Binnen 1.70 3.18 >250 50 Gevel3A 

1019 Meentstraat 11 Binnen 1.74 3.27 >250 50 Gevel3A 
1020 Meentstraat 10 Binnen 1.83 3.33 >250 50 Gevel3A 
1021 Meentstraat 6 Binnen 1.83 3.35 >250 50 Gevel3A 

1022 Meentstraat 5 Binnen 1.79 3.35 >250 50 Gevel3A 
1023 Meentstraat 1 Binnen 1.81 3.39 >250 50 Gevel3A 

1003 Erichemesewal 2 Buiten 2.33 8.00 >250 25 Gevel3A 
1038 Burensewal 1 Buiten 7.96 >50 m >250 25 Gevel3A 
1039 Erichemsewal 1 a Buiten 6.91 13.43 >250 25 Gevel3A 

1014 De Meent 4 Binnen 1.51 2.92 >250 50 Gevel3A 
1040 Recreatiepark Buiten 0.52 8.00 > 250 25 Gevel3A 
De Vergarde (terrein) 

Adres geurgevoelig object Gemeten tot buitenzijde 

Punt I Werk. Gew. Punt 
Burense wal 1 wasser I 176 25 Gevel3A 

.. 
, Nummenng GGO komt overeen met weergave GGO s op topograflsche kaart In blJlage 9 
Cat. object: categorie indeling van het betreffende object, binnen is binnen bebouwde kom en buiten is buiten kom. 
Werkelijk: berekende geurbelasting met 'V-Stacks vergunning'. 
Norm: norm geurbelasting op basis van de Wgv 
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, betrefi het emissiepunt of de buitenzijde van het dierenverblijf. 
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Conclusie individuele Geurbelasting ingevolge Wet geurhinder en veehouderij 

Uit de resultaten van de geurberekeningen blijkt dat alternatief 1 voldoet aan de eisen uit de Wet 

geurhinder en veehouderij (de uitvoering met een verticale uitstroomopening geeft een lagere 

geurbelasting dan de uitvoering met een horizontale uitstroomopening, maar beide uitvoeringen voldoen 

aan de eisen in de Wet geurhinder en veehouderij). Alternatief 1 is hiermee vergunbaar in het kader van 

de Wet milieubeheer. Verder kan geconcludeerd worden dat voor het aspect individuele geurhinder geen 

sprake is van een significante verontreiniging in de zin van de IPPC-richtlijn. 

6.3.1.2.3 Achtergrondbelasting geurhinder 

Middels het verspreidingsmodel V-stacks gebied is de cumulatieve geurbelasting op de omliggende 

geurgevoelige objecten (binnen een straal van circa 2-3 km rondom initiatieflocatie) berekend voor 

alternatief 1. Aangezien het toepassen van een verticale uitstroomopening een lagere geurbelasting 

veroorzaakt dan het toepassen van een horizontale uitstroomopening, wordt aileen van de verticale 

uitvoering de cumulatieve geurhinder berekend. De resultaten zijn weergegeven in tabel 6.5. Zie bijlage 

11 voor invoergegevens en resultaten van de bijbehorende V-stacks gebied berekeningen. In bijlage 10 
staan de geurgevoelige objecten met bijbehorende volgnummers weergegeven op een topografische 

kaart. 

T b 165C a e I r umu a leve_geur b I r e as mg a It r f 1 (0 / 3) erna Ie UE m 
Volgnr Adres GGO x- y- Herleide streefwaarde Geurbelasting Geurbelasting 

GGO* coordinaat coordinaat cumulalieve geurbelasting** vergund Alternalief 1 

1010 Erichemsewal 1 a 152027 434113 18 25.126 10,044 
1011 Erichemsewal 1 151964 434200 18 17.154 6,170 
1012 Erichemsewal 3 152140 433981 18 14,555 5,893 
1013 Erichemsewal 2 152317 433825 18 8,704 2,964 
1014 Mierlingsestraat 20 151522 434257 18 7,817 2,742 
1015 Mierlingsestraat 17 151467 434135 18 9,059 3,096 
1016 Mierlingseslraat 24 150949 433860 18 3,880 1,588 
1017 Mierlingsestraat 25 150522 433850 18 2,650 1,436 
1018 Mierlingsestraat 28 150782 433695 18 3,643 1,387 
1019 Burensewal 5 151314 433686 18 9,773 2,928 
1020 Erichemsekade 7a 150780 434677 18 2,005 1,059 
1021 Erichemsekade 7 150799 434724 18 1,885 1,028 
1022 Hulsterslraal 1 151363 435250 4 bebouwde kom Buren 1,735 0,794 
1023 Erichemseweg 10 151768 435054 18 2,335 0,963 
1024 Erichemseweg 10a 152045 434870 18 3,092 1,215 
1025 Erichemseweg 12 152229 434711 18 4,561 1,779 
1026 Mierlingsestraat 6 152207 434577 4 bebouwde kom Erichem 5.769 2,299 
1027 De Meenl 6 152436 434424 4 bebouwde kom Erichem 4,412 1,647 
1028 Meentstraat 19 152252 434473 4 bebouwde kom Erichem 6.S'16 2,628 
1029 Recreatiepark De 153066 434085 4 bebouwde kom Erichem 2,122 1,097 

\/prn"rrl" iter[ein) 
1030 Erichemseweg 65 152756 434413 4 bebouwde kom Erichem 2,194 1,080 
1031 Erichemseweg 88 153282 434676 4 bebouwde kom Erichem 1,169 0,712 
1032 Lutterveld 1 153381 434567 181intbebouwing Lutterveld 1,167 0,725 
1033 Lutterveld 12 153499 434467 18linlbebouwing Lutterveld 1,226 0,778 
1034 Lutterveld 28 153609 434327 18 lintbebouwing Lutterveld 1,280 0,870 
1035 Erichemsekade 13 150561 433505 18 2,539 1,021 
1036 Erichemsekade 12b 150525 433576 18 2,654 1,068 
1037 Erichemsekade 15 150670 433177 18 1,624 0,751 
1038 Erichemsekade 17a 150855 432871 18 1,153 0,620 
1039 Erichemsekade ~ng. 151091 432737 18 1,349 0,724 
1040 Laageinde 28 152018 432450 18 2,364 1,118 
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1041 Laageinde 24 152144 432551 18 2,986 1,433 
1042 Laageinde 16 152431 432684 18 2,816 1,705 

1043 Laageinde 41 152733 432597 18 2,498 1,638 

1044 Laageinde 27 152969 432571 18 2,350 1,729 

1045 Laageinde 19 153272 432518 18 3,190 2,808 

1046 Roodakker2 153412 433245 18 6,629 6,759 

1047 Nieuwlandsesteeg 2 152894 433255 18 3,619 2,553 

1048 Twee Sluizen 2 153201 433260 18lintbebouwing Twee sluizen 5,589 5,239 

1049 Twee Sluizen 1 153105 433620 18 lintbebouwing Twee sluizen 2,689 1,969 

1050 Twee Sluizen 9 153062 433812 18 lintbebouwing Twee sluizen 2,420 1,425 

1051 Lingedijk 86 150146 433267 4 bebouwde kom Geldermalsen 1,615 0,670 

1052 Erichemsekade 11 a 150304 434150 18 3,694 2,575 

1053 Erichemsekade 8 150529 434248 18 4,106 2,905 

1054 Erichemsekade 7b 150551 434304 18 3,460 2,597 

1055 Kornedijk 11 149854 434417 18 1,644 1,036 

1056 Kornedijk 8b 150555 435183 18 1,146 0,621 

1057 Erichemsekade 5a 153201 435017 18 1,130 0,630 

1058 Teisterbantstraat 27 154141 432998 4 bebouwde kom Kerk-Avezaath 1,734 1,232 

1059 Lutterveldsestraat 15 154119 434047 18 1,215 0,847 

1060 De Hucht 12 154480 434028. 4 bebouwde kom Kerk-Avezaath 0,973 0,635 

1061 Muggenborch 2 153942 432502 4 bebouwde kom Kapel-Avezaath 1,957 1,514 
.. 

* Weergave geurgevoellge obJecten met volgnummer (V-stacks gebled), zle blJlage 10 
** Herleide streefwaarde a.h.v. bijlage 6 en 7 van de Handreiking Wet geurhinder en veehouderij 
I~ood weergegeven: curnulatieve geurbelasting overscllrijdt de (llerleide) streefwaarcle cumulatieve geurbelastin9 

Beoordeling achtergrondbelasting bij toepassing alternatief 1 
De berekende achtergrondbelasting komt bij toepassing van alternatief 1 voor geen van de geurgevoelige 
objecten boven de (herleide) streefwaarden van 18 en 4 Ou/m3 (zie toelichting in paragraaf 4.7.2.2). De 
cumulatieve geurbelasting neemt bij toepassing van alternatief 1 af ten opzichte ver de vergunde situatie. 
Op het GGO Roodakker 2 neemt de cumulatieve geurbelasting licht toe ten opzichte van de vergunde 
situatie. Een eenduidige verklaring is hiervoor niet te geven (aileen bij alternatief 1 aan de orde), maar het 
zal een wisselwerking van factoren zijn. Een invloedsfactor is dat Roodakker 2 het dichtstbij (en in de 
windrichting van) de varkenshouderij aan de Burenseweg 2 is gelegen. De toe name in cumulatieve 
geurbelasting is op Roodakker 2 is dusdanig klein dat dit geen verslechtering van het leefklimaat zal 
veroorzaken. Geconcludeerd kan worden dat bij toepassing van alternatief 1 het leefklimaat in het 
plangebied verbetert. Alternatief 1 voldoet aan het gemeentelijke geurbeleid en daarmee is voor wat 
betreft cumulatieve geurhinder geen sprake van een belangrijke verontreiniging. Hiermee wordt voor het 
aspect cumulatieve geurhinder voldaan aan de IPPC-richtlijn. 

6.3.1.2.4 Hedonische waarden en cumulatieve effecten diverse geurbronnen 

In paragraaf 5.3.1.2.4 worden de hedonische waarden en cumulatieve effecten inzake het spoelen van de 
mestgoten, de opslag van bijproducten, de voerkeuken en de mestopslag beschreven. In onderstaande 
tabellen 6.6 en 6.7 is een overzicht gegeven van de geuremissie als gevolg van de bronnen binnen de 
inrichting, alsmede de bijdrage per bron aan de totale geuremissie (gezien het feit dat aile bronnen 
continue bronnen betreffen is niet gekeken naar de bijdrage op jaarbasis, aangezien dit gelijk is aan de 
bijdrage op uurbasis). Uit de tabellen komt naar voren dat ook bij alternatief 1 de stallen veruit de 
belangrijkste geurbron zijn bij het bedrijf. 

MER varkenshollderij De KnorhofB.V. Bllrensewal 3 Kapel-Avezaath, .20 maart 2009 139 



Tbl660 a e . ht ttl verzlc o a egeuremlssle 

Geurbron Vergunde situatie Alternatief 1 
[.106 oUE/h] [*106 oudh] 

Stallen 825,4 231,4 

8rijvoerinstallatie 18,9 3,8 
Mestopslag 2,0 2,0 

Totaal 8463, 237,2 

T b 0 a eI6.7: verzicht bijdrage per bron aan de totale geuremissie 

Geurbron Vergunde situatie Alternatief 1 [%] 
[%] 

Stallen 97,5% 97,6% 
8rijvoerinstallatie 2,2% 1,6 

Mestopsl,!g 0,2% 0,8 

Totaal 100,0% 100,0% 

Toetsing Gelders geurbeleid 

Volgens het Gelders geurbeleid dient het toetsingskader gehanteerd te worden dat hieronder in tabel 
6.8 is samengevat. Omdat aile bronnen continue bronnen betreffen, hoeft aileen getoetst te worden aan 
de 98-percentielwaarden. 

Tabel 6.8: Toetsingskader [ouE/m3] voor initiatieflocatie volgens Gelders geurbeleid 

Percentiel Wonen/buitengebied (A) Werken (8) 

waarde 

streefwaarde richtwaarde bovenwaarde streefwaarde richtwaarde bovenwaarde 

98 0,5 1,5 5 1,5 5 15 

99,5 1 3 10 3 10 30 

99,9 2 6 20 6 20 60 

99,99 5 15 50 15 50 150 

(A) Onder gebiedscategorie 'wonen' wordt verstaan een gebied met woningen, winkels, ziekenhuizen of internaten of gebied waarin 
zich accommodaties voor verblijfsrecreatie of gelijksoortige objecten bevinden. 
Gebiedscategorie 'buitengebied' betreft verspreid liggende woningen of lintbebouwing en gebied voor dagrecreatie of gelijkwaardige 
objecten. 
(8) Onder de gebiedscategorie 'werken' wordt verstaan een gebied waarin zich in hoofdzaak industrie, bedrijven, kantoren of 
gelijkwaardige objecten bevinden. 

Om de resultaten van de diverse scenario's goed met elkaar te kunnen vergelijken is de maximale 
geurbelasting (als 98-percentielwaarde) ter plaatse van de dichtstbij gelegen aaneengesloten 
woonbebouwing, verspreid liggende woning en bedrijfswoning bij een veehouderij bepaald. De 
resultaten staan in tabel 6.9. De contouren zijn opgenomen in het rapport van PRA in bijlage 12. 
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Tabel 6.9: Maximale geurbelasting (in ouE/m 3 als 98-percentielwaarde) op geurgevoelige objecten 

Situatie Aaneengesloten Verspreid liggende Bedrijfswoning 
woonbebouwing woning (veehouderij) 

Vergunde situatie 4,1 11,5 15 

Alternatief 1 1,4 3,5 5,0 

Bij toepassing van alternatief 1 wordt de geurbelasting (als 98-percentielwaarde) meer dan gehalveerd ten 

opzichte van de vergunde situatie. Alternatief 1 voldoet voor de dichtstbijgelegen aaneengesloten 

woonbebouwing aan de richtwaarde voor Wonen/Buitengebied (A) en voor de dichtstbijgelegen verspreid 

liggende woning aan de bovenwaarde voor Wonen/Buitengebied (A) . Voor de dichtstbijzijnde 
bedrijfswoning wordt voldaan aan de richtwaarde voor Werken (B). 

6.3. 1.3 Luchtkwaliteit 

Wat betreft de onderzoeksopzet naar de luchtkwaliteit wijkt alternatief 1 niet af van de voorgenomen 
activiteit. V~~r de beschrijving hiervan wordt dan ook verwezen naar paragraaf 5.3.1 .3. Uit het 

uitgevoerde onderzoek (bijlage 18) blijkt dat bij alternatief 1 op geen enkel punt op of buiten de 
inrichtingsgrens de grenswaarde voor de jaargemiddelde PM1Q concentratie van 40 IJg/m3 worden 
overschreden. Tevens wordt op geen enkel punt op de inrichtingsgrens het maximaal aantal 
overschrijdingen voor daggemiddelde PM10 (maximaal vijfendertig per jaar, conform het Wet Luchtkwaliteit 
2007) overschreden. Op het wettelijk voorgeschreven toetsingspunt vanaf de wegas (10 meter voor PM1Q) 

vindt geen overschrijding van de jaargemiddelde PM 10 concentratie van 40 IJg/m3 plaats . Tevens vindt op 
dit punt geen overschrijding plaats van het maximaal aantal overschrijdingen voor daggemiddelde PM 10 

(maximaal vijfendertig per jaar, conform het Wet Luchtkwaliteit 2007). In figuur 6.1 zijn de PM10-contouren 
voor alternatief 1 weergegeven. 

Figuur 6.1: Contouren PM10 alternatief 1 
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Verder blijkt uit voornoemd onderzoek dat bij alternatief 1 op de relevante toetsingspunten geen 
overschrijdingen van de grenswaarde voor de jaargemiddelde N02 concentratie plaatsvinden. Tevens 

blijkt dat het maximaal aantal overschrijdingen van de uurgemiddelde grenswaarde niet worden 
overschreden (maximaal 18 per jaar, conform het Wet Luchtkwaliteit 2007). 

Koelinstallatie 
Wat betreft de effecten van de koelinstallatie wijkt alternatief 1 niet af van de voorgenomen activiteit. Voor 
de beschrijving hiervan wordt dan ook verwezen naar paragraaf 5.3.2.7. 

6.3.2 Bodem 

De bodemaspecten van alternatief 1 wijken niet af van de voorgenomen activiteit. Voor de beschrijving 
hiervan wordt dan ook verwezen naar paragraaf 5.3.1.4. 

6.3.3 Water 

De wateraspecten van alternatief 1 wijken niet af van de voorgenomen activiteit, behalve het 
waterverbruik door de luchtwassers. Voor de beschrijving van de wateraspecten (behalve waterverbruik) 
wordt verwezen naar paragraaf 5.3.2.4. De berekening van het waterverbruik staat opgenomen in de 
waterbalans in bijlage 20 en de bedrijfskostenberekeningen in bijlage 14. Het totale waterverbruik 
bedraagt bij toepassing van alternatief 1: 29.816 m3/jaar. 

6.3.4 Zuur 

Het zuurverbruik bedraagt bij toepassing van alternatief 1: 51,9 liter per jaar. Zie de 
bedrijfskostenberekening in bijlage 14. 

6.3.5 Elektra 

De energieaspecten van alternatief 1 wijken niet af van de voorgenomen activiteit, behalve het 
elektraverbruik door de luchtwassers en voor de ventilatie. Het elektraverbruik bedraagt bij toepassing van 
alternatief 1: 1.391.543 kWh per jaar. Zie voor de berekening bijlage 14. De emissiepunten bij alternatief 
1 moeten 85% gesmoord worden om tot een vergunbaar alternatief te komen en hoe kleiner het 
emissiepunt, hoe groter de weerstand in de uitstroomopening en hoe hoger het energieverbruik. De 
pompen voor het rondpompen van het waswater hebben bij de Big Dutchman luchtwasser (alternatief 1) 
een hoger elektrisch vermogen (en daarmee hoger elektraverbruik) dan de pompen bij de Uniqfill 

luchtwasser. Met name hierdoor ligt het totale elektraverbruik bij alternatief 1 een stuk hoger dan bij de 
voorgenomen activiteit. 

6.3.6 Afvalstoffen 
Het aspect afvalstoffen is voor alternatief 1 gelijk aan de voorgenomen activiteit, behalve de productie van 
spuiwater. Zie voor de beschrijving (behalve spuiwaterproductie) van afvalstoffen paragraaf 5.3.1.6. 

Uitgangspunt voor de bepaling van de spuiwaterproductie is het spuiwaterdebiet dat staat opgenomen in 
de 'bijlage behorende bij gecombineerde luchtwasser van Uniqfill'. Dit minimale spuiwaterdebiet wordt in 
dit document uitgedrukt in liter/jaar/dierplaats en is een controlepunt voor de wekelijkse controle van het 
luchtwassysteem die in de leaflet wordt voorgeschreven. Deze bijlagen zijn bij de stalbeschrijvingen in 
bijlage 4 van dit MER opgenomen. Op basis van de kengetallen bedraagt de geraamde hoeveelheid 
spuiwater bij toepassing van alternatief 1 circa 607 m3 per jaar. Zie tabel 6.10 voor de berekening van de 
spuiwaterproductie. 
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T b 16 a e .10: Berekening spulwaterproductie alternatie f 1 

EP dierplaatsen Norm Spuiwater (m3/jaar) Totaal 

leaflet* spuiwater 

(m3/jaar) 

dek- g.ldr.- kraam- gespeende vlees- liter! 1e fase totaal 2de fase 

beren zeugen zeugen biggen varkens dierpll chemisch 1e fase EP water 

jaar reiniginq** 

A 2 85 0,2 

331 65 21,5 

720 40 28,8 50,5 - 56 

B 3 85 0,3 

571 65 37,1 

1280 40 51,2 88,6 - 89 

C 143 125 17,9 

1800 9 16,2 

1440 40 57,6 91,7 - 92 

D 1800 9 16,2 

800 40 32 48,2 - 48 

E 2000 9 18 

880 40 35,2 53,2 - 53 

F 144 125 18 

2000 9 18 

1760 40 70,4 106,4 - 106 

G 345 65 22,4 

144 125 18 

1760 40 70,4 110,8 - 111 

H 345 65 22,4 

880 40 35,2 57,6 - 58 

Totaal 607 

* Minimale spuiwaterdebieten staan opgenomen in de leaflets, welke zijn opgenomen in bijlage 4 van dit MER (1000 liter = 1 m3
) 

** Volgens opgave leverancier luchtwasser Big Dutchman 

6.3.7 Verkeer en ontsluiting 
De verkeersaspecten bij alternatief 1 wijken niet af van de voorgenomen activiteit. Voor de beschrijving 
hiervan wordt dan ook verwezen naar paragraaf 5.3.1.7. 

6.3.8 Geluid 
De geluidsproductie is uitgewerkt in het akoestisch onderzoek in bijlage 17. Het verschil met de 
voorgenomen activiteit heeft aileen betrekking op het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT). De 
maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder zijn gelijk aan die van de voorgenomen activiteit, zie 
paragraaf 5.3.1.8. 
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Resultaten LAr LT en LA max RBS alternatief 1 

T b I 6 11 G I 'd L a e e UI snlveaus Ar L T oR on vangerpun en 
Ontvangerpunten Gemiddeld en maximaal geluidsniveau in dB(A) 

Dagperiode A vondperiode Nachtperiode 

LArLT LA max LArLT LA max LArLT LA max 

01 Burensewal 1 38 51 35 36 30 58 

02 Burensewal 5 32 45 22 24 26 36 

03 MierlinltSestraat 15 33 44 26 26 26 42 

04 Erichemsewal 1 38 51 31 30 27 52 

05 Erichemsewal 3 39 52 32 32 27 53 

06 Erichemsewal 2 32 46 27 27 22 47 

07 Erichemsewal 1 a 40 54 33 33 29 55 

Richtwaarde / grenswaarde 40 70 35 65 30 60 

Ter plaatse van de woningen in de omgeving van de initiatieflocatie vinden bij toepassing van alternatief 1 
geen overschrijdingen van de normstelling plaats. 

6.3.9 Externe veiligheid 
De aspecten met betrekking tot externe veiligheid wijken bij alternatief 1 niet af ten opzichte van de 
voorgenomen activiteit. V~~r de beschrijving hiervan wordt dan ook verwezen naar paragraaf 5.3.1.10. 

6.3.10 Toepassing best beschikbare technieken (BBT) 
De toepassing van BBT (goede landbouwpraktijk, voerstrategie, BREF-documenten) staat uitgewerkt in 
paragraaf 5.3.2. Het toegepaste huisvestingssysteem wijkt bij alternatief 1 af van de voorgenomen 
activiteit. In tabel 6.12 zijn voor alternatief 1 de ammoniakemissiefactoren van de huisvesting in de 
onderscheidenlijke stallen en de betreffende maximale emissiefactoren voor de betreffende 
diercategorieen aangegeven. 
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Tabel 6.12: Huisvestingssystemen alternatief 1 

Ammoniakemissie 

EP Stal Huisvestingsysteem Diercategorie NH3-factor* Maximale factor* 

a 3a BWL 2006-15 vleesvarkens 0,75 1,4 

a 3b BWL 2006-15 g-/dr zeugen 1,26 2,6 

a 3b BWL 2006-15 dekberen 1,65 -

b 3a BWL 2006-15 vleesvarkens 0,75 1,4 

b 3b BWL 2006-15 g-/dr zeugen 1,26 2,6 

b 3b BWL 2006-15 dekberen 1,65 -

c 3a BWL 2006-15 vleesvarkens 0,75 1,4 

c 3b BWL2006-15 kraamzeugen 2,49 2,9 

c 3b BWL 2006-15 biggen 0,18 0,23 

d 3a BWL 2006-15 vleesvarkens 0,75 1,4 

d 3b BWL 2006-15 biggen 0,18 0,23 

e 3a BWL 2006-15 vleesvarkens 0,75 1,4 

e 3b BWL 2006-15 biggen 0,18 0,23 

f 3a BWL 2006-15 vleesvarkens 0,75 1,4 

f 3b BWL 2006-15 kraamzeugen 2,49 2,9 

f 3b BWL 2006-15 biggen 0,18 0,23 

9 3a BWL 2006-15 vleesvarkens 0,75 1,4 

9 3b BWL 2006-15 g-/dr zeugen 1,26 2,6 

9 BWL 2006-15 kraamzeugen 2,49 2,9 

h 3a BWL 2006-15 vleesvarkens 0,75 1,4 

h 3b BWL 2006-15 g-/dr zeugen 1,26 2,6 

*Emissiefactar a.b. v. bij/age 1 van de Raven maximale emissiewaarde ap basis van bij/age 1 van het Bes/uit huisvesting. 

Uit de bovenstaande tabel voigt dat aile stalsystemen in de stallen 3A en 3B bij toepassing van de 
alternatief 1 voldoen aan de maximale emissiewaarden. V~~r dekberen geldt geen maximale 
emissiewaarde. V~~r zover bekend zijn op dit punt ook geen ontwikkelingen gaande. 

Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij 
Wanneer aile huisvestingssystemen precies zouden voldoen aan de wettelijke emissienorm, de maximale 
emissiewaarde van het Besluit huisvesting dan zou de inrichting een ammoniakemissie hebben van 
20.466,65 kg per jaar (zie tabel 6.13). 
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Tabel6 13· Situatie alternatief 1 wanneer aile stalsystemen worden uitgevoerd als BBT 

Ammoniakemissie 

Stal Huisvestingsysteem Diercategorie 
Aantal 

NH3-factor NH3 totaal EP dieren 

a 3a BWL 2006-15 vleesvarkens 720 1,4 1008 

a 3b BWL 2006-15 g-/dr zeugen 331 2,6 860,6 

a 3b BWL 2006-15 dekberen 2 0,83 1,66 

b 3a BWL 2006-15 vleesvarkens 1280 1,4 1792 

b 3b BWL 2006-15 g-/dr zeugen 571 2,6 1484,6 

b 3b BWL 2006-15 dekberen 3 0,83 2,49 

c 3a BWL 2006-15 vleesvarkens 1440 1,4 2016 

c 3b BWL 2006-15 kraamzeugen 143 2,9 414,7 

c 3b BWL 2006-15 biggen 1800 0,23 414 

d 3a BWL 2006-15 vleesvarkens 800 1,4 1120 

d 3b BWL2006-15 biggen 1800 0,23 414 

e 3a BWL 2006-15 vleesvarkens 880 1,4 1232 

e 3b BWL 2006-15 biggen 2000 0,23 460 

f 3a BWL 2006-15 vleesvarkens 1760 1,4 2464 

f 3b BWL 2006-15 kraamzeugen 144 2,9 417,6 

f 3b BWL 2006-15 biggen 2000 0,23 460 

9 3a BWL 2006-15 vleesvarkens 1760 1,4 2464 

9 3b BWL 2006-15 g-/dr zeugen 345 2,6 897 

9 3b BWL2006-15 kraamzeugen 144 2,9 417,6 

h 3a BWL 2006-15 vleesvarkens 880 1,4 1232 

h 3b BWL2006-15 g-/dr zeugen 344 2,6 894,4 

20.466,65 
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Uit tabel 6.13 blijkt dat de jaarlijkse ammoniakemissie na uitbreiding bij toepassing van SST meer dan 

10.000 kg bedraagt. Door deze kenmerken geldt dat een extra reductie ten opzichte van SST moet 
worden gerealiseerd. Uit de beleidslijn voigt dat onaantastbaar vergund recht wordt gerespecteerd. 
Wanneer aile huisvestingssystemen in de vergunde situatie precies zouden voldoen aan de wettelijke 

emissienorm, de maximale emissiewaarde van het Sesluit huisvesting dan zou de inrichting een 
ammoniakemissie hebben van 15.043,18 kg per jaar (zie tabel 6.14). 

Met alternatief 1 neemt het aantal dieren toe ten opzichte van de rechtsgeldige vergunde situatie. De 
toename in ammoniakemissie (wanneer aile stalsystemen voldoen aan de maximale emissiewaarde) van 

alternatief 1 ten opzichte van de ammoniakemissie horende bij de vergunde situatie (onaantastbaar recht) 
bedraagt 5.423,47 kg/jaar (20.466,65 - 15.043,18). Over dit meerdere (5.423,47) moet worden uitgegaan 

van een extra reductie van 85%, oftewel het toepassen van SST ++ (deze toename vind immers plaats in 
het segment> 10.000 kg NH3/jaar). Het meerdere komt overeen met 3874 vleesvarkens (3874 * 1,4 = 
5.423,6 kg). De emissiegrenswaarde voor vleesvarkens bij SST ++ bedraagt 0,53 kg NH3/jaar. Wanneer 

aile huisvestingssystemen precies zouden voldoen aan de wettelijke maximale emissiewaarde, en voorts 
voor 3874 vleesvarkens de strengere eis (SST ++) wordt gesteld, zou de inrichting een ammoniakemissie 
hebben van 17.096,27 kg per jaar (zie tabel 6.15). 

Tabel 6.14: Vergunde situatie wanneer aile stalsystemen worden uitgevoerd als SST 
Ammoniakemissie 

SIal Huisveslingsysleem Diercalegorie 
Aantal 

NH 3-faclor NH3 10laai EP dieren 
a 3A&3B BB 93.06.010 vleesvarkens 720 1,4 1008 
a 3A&3B BB95.10.030 gusle-/dragende zeugen 275 2,6 715 
a 3A&3B Tradilioneel dekberen 6 5,5 33 
b 3A&3B BB 93.06.010 vleesvarkens 1360 1,4 1904 
b 3A&3B BB 95.10.030 gusle-/dragende zeugen 625 2,6 1625 
b 3A&3B Tradilioneel dekberen 5 5,5 27,5 
c 3A&3B BB 93.06.010 vleesvarkens 1360 1,4 1904 
c 3A&3B BB 95.10.030 gusle-/dragende zeugen 350 2,6 910 
c 3A&3B BB 93.11.012 kraamzeugen 136 2,9 394,4 
d 3A&3B BB 93.06.010 vleesvarkens 720 1,4 1008 
d 3A&3B BB 93.11.012 kraamzeugen 136 2,9 394,4 
e 3A&3B BB 93.06.010 vleesvarkens 720 1,4 1008 
e 3A&3B BB 93.11.012 kraamzeuqen 55 2,9 159,5 
e 3A&3B BB 94 06 021 biggen 1176 0,23 270,48 
f 3A&3B BB 93.06.010 vleesvarkens 1440 1,4 2016 
f 3A&3B BB 93.11.012 kraamzeugen 55 2,9 159,5 
f 3A&3B BB 94 06 021 biqqen 3136 0,23 721,28 

9 3A&3B BB 93.06.010 vleesvarkens 432 1,4 604,8 

9 3A&3B BB 94 06 021 biggen 784 0,23 180,32 
15.043,18 
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Tabel 6.15: Situatie alternatief 1 wanneer aile stalsystemen worden uitgevoerd als BBT en 
met 3874 vleesvarkens op BBT ++ 

Ammoniakemissie 

Stal Huisvestingsysteem Diercategorie 
Aantal 

NH3-factor EP dieren 
a 3a BWL 2006-14 vleesvarkens 720 0,75 
a 3b BWL 2006-14 g-/dr zeugen 331 2,6 
a 3b BWL 2006-14 dekberen 2 0,83 
b 3a BWL 2006-14 vleesvarkens 1280 0,75 
b 3b BWL 2006-14 g-/dr zeugen 571 2,6 
b 3b BWL 2006-14 dekberen 3 0,83 
c 3a BWL 2006-14 vleesvarkens 1440 0,75 
c 3b BWL 2006-14 kraamzeugen 143 2,9 
c 3b BWL 2006-14 biggen 1800 0,23 
d 3a BWL 2006-14 vleesvarkens 434 0,75 
d 3a BWL 2006-14 vleesvarkens 366 1,4 
d 3b BWL 2006-14 biggen 1800 0,23 
e 3a BWL 2006-14 vleesvarkens 880 1,4 
e 3b BWL2006-14 biqqen 2000 0,23 
f 3a BWL 2006-14 vleesvarkens 1760 1,4 
f 3b BWL 2006-14 kraamzeugen 144 2,9 
f 3b BWL 2006-14 biggen 2000 0,23 
q 3a BWL 2006-14 vleesvarkens 1760 1,4 
g 3b BWL2006-14 g-/dr zeugen 345 2,6 

9 3b BWL 2006-14 kraamzeugen 144 2,9 
h 3a BWL 2006-14 vleesvarkens 880 1,4 
h 3b BWL 2006-14 g-/dr zeugen 344 2,6 

NH3 totaal 

540 
860,6 

1,66 
960 

1484,6 
2,49 
1080 

414,7 
414 

325,5 
512,4 

414 
1232 
460 

2464 
417,6 

460 
2464 

897 
417,6 
1232 

894,4 
17.948,55 

De inrichting heeft bij toepassing van alternatief 1 een ammoniakemissie van 11.594,1 kg per jaar (zie 
tabel 6.1). Omdat de ammoniakemissie van alternatief 1 niet groter is dan de in tabel 6.15 berekende 
ammoniakemissie, en verder de nieuw te bouwen en te wijzigen afdelingen afzonderlijk ook voldoen aan 
het Besluit huisvesting (zie hiervoor), zijn in deze situatie voldoende compenserende maatregelen 
toegepast. De gehele inrichting voldoet daarmee bij toepassing van alternatief 1 in zijn geheel aan de eis 
van het toepassen van de Beste Beschikbare Technieken (BBT). Tevens wordt voldaan aan artikel 3 lid 3 
Wav. Overigens wordt, door aile dierenverblijven aan te sluiten op een gecombineerde luchtwasser met 
een reinigingsrendement van 85%, bij alternatief 1 voor aile toegepaste stalsystemen voldaan aan 
BBT ++. Er worden bij toepassing van alternatief 1 dus veel verdergaande reducerende maatregelen 
getroffen dan noodzakelijk. 

Conclusie BBT huisvestingsystemen 
Alternatief 1 voldoet aan BBT. 

6.3.11 Conclusie effecten op het milieu alternatief 1 
In paragraaf 6.3.2. zijn de drie meest belangrijke milieuaspecten beschreven. De hoge 
achtergrondconcentratie van ammoniak in Nederland in beschouwing genomen wordt aan de 
ammoniakdepositie veel waarde gehecht. De wettelijke bepalingen ten aanzien van geurhinder en de 
emissie van fijn stof, alsmede de maatschappelijke beleving van deze aspecten, maken deze 
milieuaspecten eveneens zwaarwegend. Aangezien de emissiepunten met 85% gesmoord moeten 
worden om tot een vergunbaar alternatief te komen (voor wat betreft geurbelasting) zal de weerstand in 
de uitstroomopening toenemen en het elektraverbruik flink stijgen. Derhalve geldt het milieuaspect 
energie ook als zwaarwegend. Het verbruik aan water, zuur en de afzet van spuiwater (en daarmee de 
jaarkosten) zijn minder zwaarwegend dan de milieuaspecten ammoniak, geur, fijn stof en energie. 
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Uit paragraaf 6.3.2. voigt dat bij toepassing van alternatief 1 de depositie van ammoniak op de gevoelige 

natuurgebieden afneemt. Het kan aan de hand van de resultaten van de verspreidingsberekeningen en de 

bijbehorende contourenkaartjes worden uitgesloten dat alternatief 1 significante negatieve gevolgen met 
zich meebrengt voor omliggende Natura 2000-gebieden en daarmee kan dus worden uitgesloten dat 

alternatief 1 een belangrijke verontreiniging met zich meebrengt. Alternatief 1 is daarmee vergunbaar in 

het kader van de Natuurbeschermingswet. 

In het kader van de Wet geurhinder en veehouderij blijkt dat bij alternatief 1 voldoet aan de wettelijke 

geurnormen uit de Wgv (individuele geurhinder) en aan het gemeentelijk beleid (cumulatieve geurhinder). 
Voor het aspect geur is geen sprake van een significante verontreiniging in de zin van de IPPC-richtlijn. 

Echter om tot een vergunbaar alternatief te komen dienen de EP's 85% gesmoord te worden, hetgeen 
een toename in elektraverbruik betekent. 

Alternatief 1 voldoet aan de IPPC-richtlijn en is vergunbaar voor zowel de Wet milieubeheer als de 
Natuurbeschermingswet. Alternatief 1 is daarmee net als de voorgenomen activiteit een zwaarwegend 

alternatief in de afweging naar het Meest milieuvriendelijke alternatief (MMA). Bovendien is alternatief 1 
een reeel alternatief in de afweging naar het keuzealternatief voor de aanvraag om een milieuvergunning. 

6.4 Investeringskosten en jaarlijkse bedrijfskosten 
In tabel 6.16 staan de investeringskosten en jaarlijkse bedrijfskosten voor alternatief 1 weergegeven. Zie 

voor de bijbehorende berekeningen bijlage 14. 

Tabel 6.16: Overzicht investeringskosten en iaarliikse bedriifskosten alternatief 1 (€) 

I nvesteringskosten Jaarliikse bedriifskosten 

Rente en Elektra, water, zuur, spuiwater Totaal 

aflossing 

€ 1.151.533,- € 118.834,-* € 122.120,- € 240.954,-

* Afschrijvingstermijn luchtwassers bedraagt 10 jaar. Afschrijvingstermijn CAS+bouwkundig bedraagt 20 jaar 
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7 Alternatief 2 
7.1 Aard en omvang van de activiteit 

In dit hoofdstuk zal het tweede alternatief worden beschreven (alternatief 2). Gezien de overbelaste 
situatie ten aanzien van geurhinder in de referentiesituatie, alsmede de geurbelasting van de 
voorgenomen activiteit en alternatief 1, zal naar verwachting een chemische luchtwasser 95% de 
geurbelasting naar de omgeving toe onvoldoende reduceren om te komen tot een vergunbare en 
aanvaardbare situatie ten aanzien van geurhinder. Een biologische luchtwasser reduceert meer geur dan 
een chemische luchtwasser. Bovendien is voor een biologische luchtwasser in samenhang met een 
emissiearm bouwkundig systeem een dubbele reductie van geur erkend in de Regeling geurhinder en 
veehouderij. In alternatief 2 zal een alternatief worden beschreven waarin aile dierenverblijven worden 
aangesloten op een biologische luchtwasser32

. In alternatief 3 zal vervolgens een alternatief worden 
beschreven waarin aile dierenverblijven worden aangesloten op een biologische luchtwasser in 
combinatie met een bouwkundig emissiearm stalsysteem. In alternatief 2 en 3 zal worden bezien of en in 
hoeverre kan worden voldaan aan de weUelijke geurnormen en hoe deze alternatieven zich verhouden 
met de overige milieuaspecten. De in alternatief 2 beschreven biologische luchtwasser is de biologische 
luchtwasser van Uniqfill (BWL 2007.03). Alternatief 2 betreft een veebezeUing zoals in tabel 7.1. 

Tabel 7.1: Alternatief 2 

Ammoniakemissie Geuremissie 

Geur-
Aantal NH3- Totaal emissie- Totaal 

EP Stal HuisvestinQsysteem DiercateQorie Rav-code dieren factor NH3 factor geur 
a 3a BWL2007.03 vleesvarkens D 3.2.8.1 720 0,8 576,0 12,7 9.144,0 

a 3b BWL 2007.03 g-/dr zeugen D 1.3.6 331 1,3 430,3 10,3 3.409,3 

a 3b BWL 2007.03 dekberen D 2.1 2 1,7 3,4 12,7 25,4 

b 3a BWL2007.03 vleesvarkens D 3.2.8.1 1280 0,8 1024,0 12,7 16.256,0 

b 3b BWL2007.03 g-/dr zeugen D 1.3.6 571 1,3 742,3 10,3 5.881,3 

b 3b BWL2007.03 dekberen D 2.1 3 1,7 5,1 12,7 38,1 

c 3a BWL 2007.03 vleesvarkens D 3.2.8.1 1440 0,8 1152,0 12,7 18.288,0 

c 3b BWL2007.03 kraamzeugen D 1.2.10 143 2,5 357,5 15,3 2.187,9 

c 3b BWL2007.03 biggen D 1.1.9.1 1800 0,18 324,0 4,3 7.740,0 

d 3a BWL2007.03 vleesvarkens D 3.2.8.1 800 0,8 640,0 12,7 10.160,0 

d 3b BWL 2007.03 biggen D 1.1.9.1 1800 0,18 324,0 4,3 7.740,0 

e 3a BWL2007.03 vleesvarkens D 3.2.8.1 880 0,8 704,0 12,7 11.176,0 

e 3b BWL2007.03 biggen D 1.1.9.1 2000 0,18 360,0 4,3 8.600,0 

f 3a BWL2007.03 vleesvarkens D 3.2.8.1 1760 0,8 1408,0 12,7 22.352,0 

f 3b BWL2007.03 kraamzeugen D 1.2.10 144 2,5 360,0 15,3 2.203,2 

f 3b BWL2007.03 biggen D 1.1.9.1 2000 0,18 360,0 4,3 8.600,0 

9 3a BWL2007.03 vleesvarkens D 3.2.8.1 1760 0,8 1408,0 12,7 22.352,0 

9 3b BWL2007.03 g-/dr zeugen D 1.3.6 345 1,3 448,5 10,3 3.553,5 

9 BWL2007.03 kraamzeugen D 1.2.10 144 2,5 360,0 15,3 2.203,2 

h 3a BWL 2007.03 vleesvarkens D 3.2.8.1 880 0,8 704,0 12,7 11.176,0 

h 3b BWL 2007.03 g-/dr zeugen D 1.3.6 344 1,3 447,2 10,3 3.543,2 
12.138,3 176.629,1 

Het aantal dierplaatsen is gelijk aan het aantal dieren. 

32 Doordat de biologische luchtwasser met 70% ammoniak- en 45% geurreductie wordt beschreven in voorliggend MER wordt 
tevens inzichtelijk gemaakt dat een chemische luchtwasser 95% ammoniak- en 30% geurreductie niet vergunbaar zal zijn wat betreft 
geuremissie. 
150 MER varkenshouderij De KnorhofB.V. Burensewal3 Kapel-Avezaath, .20 maart 2009 



7.2 Bedrijfsvoering 

7.2.1 Productieproces 
Het productieproces van alternatief 2 wijkt niet af van de voorgenomen activiteit. V~~r de beschrijving 
hiervan wordt dan ook verwezen naar paragraaf 5.2.1. 

7.2.2 Wijze van aanleg 
De wijze van aanleg van alternatief 2 wijkt niet af van de voorgenomen activiteit. V~~r de beschrijving 
hiervan wordt dan ook verwezen naar paragraaf 5.2.2. 

7.2.3 Dierwelzijn 
Het dierenwelzijn van alternatief 2 wijkt niet af van de voorgenomen activiteit. Voor de beschrijving hiervan 
wordt dan ook verwezen naar paragraaf 5.2.3. 

7.2.4 Diergezondheid 
De aspecten wat betreft dierengezondheid van alternatief 2 wijken niet af van de voorgenomen activiteit. 
Voor de beschrijving hiervan wordt dan ook verwezen naar paragraaf 5.2.4. 

7.2.5 Klimaat en ventilatie 

Klimaatregeling 
De beschrijving van de klimaatregeling van alternatief 2 wijkt niet af van de voorgenomen activiteit. Voor 
de beschrijving hiervan wordt dan ook verwezen naar paragraaf 5.2.5. 

Luchtwassers 

De stallen 3A en 3B worden aangesloten op een biologische luchtwasser (BWL 2007.03). V~~r de 
beschrijving van het stalsysteem wordt verwezen naar bijlage 4. De ammoniakemissie wordt beperkt door 
de ventilatielucht te behandelen in een biologisch luchtwassysteem. Bij het beschreven systeem bestaat 
de installatie uit een filterunit van het type tegenstroom. Via de ruimte onder het waspakket wordt de lucht 
door het waspakket geleid. In deze ruimte onder het waspakket vindt alvast enige bevochtiging van de 
lucht plaats. Verder wordt hier de lucht optimaal verdeeld over het gehele aanstroomoppervlak van de 
wassectie. De wassectie bestaat uit een kolom met vulmateriaal, waarover continu wasvloeistof wordt 
gesproeid. Bij passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt de ammoniak opgevangen 
in de wasvloeistof, waarna de gereinigde ventilatielucht het systeem verlaat. Middels bacterien die zich op 
het vulmateriaal en in de wasvloeistof bevinden, wordt de ammoniak omgezet in nitriet en/of nitraat. De 
voorgestelde luchtwasser heeft een reinigingsrendement van 70% ammoniak en heeft een 
reinigingsrendement van 45% geur. 

Dimensioneringsplan 
De biologische luchtwasunits hebben ieder een wascapaciteit van 10.000 m3/uur. In bijlage 5 is het totale 
dimensioneringsplan van het ventilatiesysteem en luchtwassers van alternatief 2 opgenomen. 
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7.3 Effecten op het milieu 
Bij de beschrijving van de effecten op het milieu van alternatief 2 zullen aileen die effecten worden 
beschreven die afwijken van de voorgenomen activiteit. Bij de overige aspecten zal worden volstaan door 
te verwijzen naar het betreffende onderdeel van de voorgenomen activiteit. 

7.3.1 Verontreinigingen, veroorzaakt door de activiteiten 

7. 3. 1. 1 Ammoniak 

Ammoniakemissie 
De voorgenomen activiteit staat beschreven in paragraaf 7.1. Uit tabel 7.1 voigt dat het aantal te houden 
dieren op grond van de voorgenomen activiteit een ammoniakemissie tot gevolg heeft van 12.138,3 kg 
NH3 / jaar (zie ook Bedrijfsontwikkelingsplan in bijlage 3) 

Ammoniakdepositie 
In paragraaf 4.3 zijn reeds de in de omgeving van de onderhavige locatie gesitueerde gevoelige gebieden 
weergegeven alsmede hun status. In bijlage 8 zijn de depositieberekeningen opgenomen De 
berekeningen zijn gemaakt met het daartoe bestemde programma Aagro-stacks33. In tabel 7.2 zijn de 
resultaten weergegeven. Tevens is de depositie weergegeven van de referentiesituatie (zie paragraaf 
4.7.1). De berekende depositie is in het groen weergegeven op het moment dat sprake is van een afname 
van de ammoniakdepositie ten opzichte van de referentiesituatie. 

33 Vaar de gehanteerde caordinaten van de verschillende gebieden wardt verwezen naar bijlage 7. 
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Tabel 7.2: Ammoniakde ositie alternatief 2 34 

Gebied X-coordinaat Y-coordinaat Oepositie Oepositie 

referentiesituatie 
alternatief 2 
(molfhafjaar) 

(molfhafjaar) 

01 Rijswaard (HR) 148268 427053 2,11 

02 Rijswaard (HR) 146217 426722 1,64 

03 Rijswaard (HR) 146304 425788 1,53 

04 Rijswaard (HR) 145061 425487 1,32 1, i 7 

05 Rijswaard (HR) 148564 426325 1,83 

06 Kil van Hurwenen (HR) 150505 425386 1,64 

07 Kil van Hurwenen (HR) 147891 425703 1,66 

08 Kil van Hurwenen (HR) 149410 425899 1,64 

09 Kil van Hurwenen (HR) 149034 423973 1,28 

10 Kil van Hurwenen (HR) 147677 424641 1,41 

11 Uiterwaarden Waal (VR) 152090 426046 1,77 

12 Uilerwaarden Waal (VR) 156970 431 304 2,58 

13 Uilerwaarden Waal (VR) 168540 435962 1,01 

14 Uilerwaarden Waal (VR) 178973 432552 0,44 

15 Amerongse bovenpolder (HR) 162551 443597 1,64 

16 Amerongse bovenpolder (HR) 158 116 444073 2,18 

17 Amerongse bovenpolder (HR) 157672 443994 2,19 

18 Amerongse bovenpolder (HR) 157756 444073 2,17 1,90 

19 Amerongse bovenpolder (HR) 158254 444623 2,03 'L77 

20 Uilerwaarden Neder-Rijn (VR) 152471 441 155 3,56 

21 Uilerwaarden Neder-Rijn (VR) 154625 441 922 3,53 W 

22 Uilerwaarden Neder-Rijn (VR) 158220 442698 2,68 

23 Uilerwaarden Neder-Rijn (VR) 164383 441 779 1,50 

24 Uilerwaarden Neder-Rijn (VR) 170353 439060 0,83 0,64 

25 Uilerwaarden Neder-Rijn (VR) 181 027 441 511 0,42 

26 Kleiputten van Buren (Wav) 150224 435459 13,71 

27 Kleiputten van Buren (Wav) 150 116 435701 11,37 

28 Kleiputten van Buren (Wav) 150420 435625 12,75 

29 Regulieren (Wav) 146825 437410 3,24 

30 Regulieren (Wav) 145684 436985 2,39 

31 Regulieren (Wav) 145326 437834 2,25 

32 Regulieren (Wav) 146026 438513 2,34 

Uit de voorgaande tabel voigt dat de depositie van ammoniak op de zeer kwetsbare natuurgebieden op 
aile toetsingspunten afneemt. Op basis van de berekende deposities en de weergave van de 
depositiecontouren in bijlage 8 kan worden uitgesloten dat alternatief 2 significante negatieve gevolgen 
met zich meebrengt voor omliggende Natura-2000 gebieden en de overige zeer kwetsbare gebieden. 
Daarmee kan worden uitgesloten dat alternatief 2 voor wat betreft het milieuaspect ammoniak een 
belangrijke verontreiniging met zich meebrengt. Alternatief 2 voldoet daarmee aan de IPPC-richtlijn en 
draagt bij aan de instandhoudingsdoelstellingen van de verschillende gebieden. 

34 De emissiepunten worden mel 75% gesmoord. Oil is in lijn mel de berekening van de voorgenomen aclivileit. Op deze wijze kan 
goede en eenduidige vergelijking plaatsvinden. 
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Flora en Fauna 

Wat betreft de effecten op de flora en fauna wijkt alternatief 2 niet af van de voorgenomen activiteit. V~~r 
de beschrijving hiervan wordt dan ook verwezen naar paragraaf 5.3.1.1. 

Directe ammoniakschade 

Wat betreft mogelijk directe ammoniakschade wijkt alternatief 2 niet af van de voorgenomen activiteit. 
Voor de beschrijving hiervan wordt dan ook verwezen naar paragraaf 5.3.1.1. 

7.3.1.2 Geurhinder 

7.3.1.2.1 Geuremissie 

Alternatief 2 staat beschreven in paragraaf 7.1. Uit tabel 7.1 voigt dat het aantal te houden dieren op 
grond van de voorgenomen activiteit een geuremissie tot gevolg heeft van 176.629,1 Qdour units per jaar 
(Qu/jaar)(zie ook bedrijfsontwikkelingsplan in bijlage 3). 

7.3.1.2.2 Individuele Geurbelasting ingevolge Wet geurhinder en veehouderij 

De geurhinder, die afkomstig is van de dierenverblijven van de inrichting, is voor alternatief 2 getoetst aan 
de normen voor de geurbelasting en de afstandseisen uit de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv). De 
geuremissiefactoren voor het bepalen van de geuruitstoot zijn overgenomen uit bijlage 1 van de Regeling 
geurhinder en veehouderij (Rgv). Binnen de inrichting worden aileen dieren gehouden waarvoor 
geuremissiefactoren zijn vastgesteld. Bij deze diercategorieen moet met behulp van het 
verspreidingsmodel 'V-Stacks vergunningen' de geurbelasting op het geurgevoelige object worden 
bepaald. 

Qp grond van artikel 3 lid 1 van de Wgv mag de geurbelasting op geurgevoelige objecten niet meer 
bedragen dan: 

• 2,0 QUE/m3 lucht op een geurgevoelig object binnen een bebouwde kom, buiten een 
concentratiegebied 

• 8,0 QUE/m3 lucht op een geurgevoelig object buiten een bebouwde kom, buiten een 
concentratiegebied. 

In afwijking hiervan moet op grond van artikel 3 lid 2 van de Wgv 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. 
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Dieren met omrekeningfactoren 
Op basis van de vergunde situatie wordt niet op aile woningen aan de betreffende norm voor 
geurbelasting voldaan, zie tabel 4.5 van paragraaf 4.7.2.1. Alternatief 2 heeft betrekking op een 
uitbreiding in het aantal te houden dieren van de diercategorieen. De uitbreiding wordt gecompenseerd 
door het nemen van geurreducerende maatregelen zijnde het plaatsen van een biologische luchtwasser 
van Uniqfill op de emissiepunten van de vergunde afdelingen. Ais gevolg van deze geurreducerende 
maatregelen is de reductie in geurbelasting bij het vergunde veebestand bepaald (zie tabel 7.3). Deze 
berekening is bijgevoegd in bijlage 9 35

. 

Ingevolge artikel 3 lid 4 van de Wet geurhinder en veehouderij mag van deze reductie maximaal 50 
procent weer worden ingevuld door de uitbreiding van de inrichting (de andere 50% komt ten goede aan 
de omgeving). De bepaling van artikel 3 lid 4 is van toepassing op het moment dat niet kan worden 
voldaan aan de wettelijke geurnorm. Dit betekent dat in de aangevraagde situatie de geurbelasting niet 
groter mag zijn dan de eveneens in tabel 7.3 weergegeven belasting, het geurbelastingplafond. 

35 In het bedrijfsontwikkelingsplan (zie bijlage 3) en het "dimensioneringsplan met geurreducerende maatregel t.b.v. alternatief 2" (zie 
bijlage 5) staan de verschillende varia belen van deze berekening toegelicht. Een verduidelijking is hierbij eveneens te vinden op de 
kadastrale situatietekening en de milieutekening (zie bijlage 23). Zoals blijkt uit het dimensioneringsplan blijkt is de luchtsnelheid 
verhoogd door het emissiepunt met 75% af te sluiten. Oit is in lijn met de berekening van de voorgenomen activiteit. Op deze wijze 
kan goede en eenduidige vergelijking plaatsvinden. 
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b Ta eI7.3: R k esultaten geurbere eningen vergund na geurreducerende maatregel BWL 2 o 07-03 

Geurgevoelige objecten. niet zijnde een veehouderij: 

Geurgevoelig Cat. Geurbelasting (OUE/m3) 

Object* object Geur Geur Geur Winst Maximale Maximale 
norm belasting belasting Geurbelasting Geurbelasting 

vergund na maatregel (50% opvulien) (voor vergunning) 
1001 Erichemsewal3 Builen 8 14.03 7.28 6.75 10.66 10.66 

1002 Erichemsewal 1 Builen 8 16.97 10.46 6.51 13.72 13.72 
1004 Mierlingseslraal 20 Builen 8 7.61 4.76 2.85 8.00 
1005 Mierlingsestraal 17 Buiten 8 8.88 5.63 3.25 7.26 8.00 

1006 Mierlingseslraal 24 Builen 8 3.79 2.68 1.11 8.00 
1007 Mierlingseslraal 25 Builen 8 2.08 1.51 0.57 8.00 

1008 Mierlingseslraal 28 Builen 8 3.44 2.07 1.37 8.00 
1009 Burensewal 5 Builen 8 9.35 5.35 4.00 7.35 8.00 
1010 Hulslerstraal 3 Binnen 2 1.61 1.10 0.51 2.00 
1011 Hulsterslraal 1 Binnen 2 1.55 0.96 0.59 2.00 
1012 Mierlingseslraal 6 Binnen 2 5.34 3.66 1.68 4.50 4.50 
1013 De Meent 6 Binnen 2 3.89 2.43 1.46 3.16 3.16 

1016 Meenlslraal 19 Binnen 2 6.05 3.90 2.15 4.98 4.98 
1024 Erichemseweg 65 Binnen 2 1.98 1.21 0.77 2.00 
1025 Lutterveld 1 Builen 8 0.90 0.56 0.34 8.00 
1026 Lutterveld 12 Builen 8 0.81 0.53 0.28 8.00 
1027 Erichemsekade 17a Builen 8 1.03 0.66 0.37 8.00 
1028 Laageinde 28 Builen 8 1.97 1.27 0.70 8.00 
1029 Laageinde 16 Builen 8 1.87 1.18 0.69 8.00 
1030 Nieuwlandsesleeg 2 Builen 8 1.78 1.06 0.72 8.00 
1031 Twee Sluizen 2 Builen 8 1.29 0.79 0.50 8.00 
1032 Twee Sluizen 1 Builen 8 1.52 0.96 0.56 8.00 
1033 Twee Sluizen 9 Builen 8 1.71 1.06 0.65 8.00 

1034 Ungedijk 86 Binnen 2 1.49 0.90 0.59 2.00 
1035 Teislerbanlslraal 27 Binnen 2 0.59 0.37 0.22 2.00 

1036 De Huchl 12 Binnen 2 0.57 0.35 0.22 2.00 
1037 Muggenborch 2 Binnen 2 0.60 0.37 0.23 2.00 
1015 De Meenl 5 Builen 2 4.50 3.00 1.50 3.75 3.75 
1017 Meenlslraal 17 Binnen 2 5.25 3.50 1.75 4.38 4.38 
1018 Meenlslraal 14 Binnen 2 5.10 3.40 1.70 4.25 4.25 
1019 Meenlslraal 11 Binnen 2 5.24 3.54 1.70 4.39 4.39 

1020 Meenlslraal 10 Binnen 2 5.33 3.67 1.66 4.50 4.50 
1021 Meenlslraal6 Binnen 2 5.40 3.52 1.88 4.46 4.46 
1022 Meenlslraal 5 Binnen 2 5.39 3.56 1.83 4.48 4.48 

1023 Meenlslraal 1 Binnen 2 5.49 3.52 1.97 4.51 4.51 
1003 Erichemesewal 2 Builen 8 8.44 4.99 3.45 6.72 8.00 

1038 Burensewal 1 Builen >50m 28.46 15.08 13.38 n.v.t. >50 m 

1039 Erichemsewal 1 a Builen 8 22.26 12.40 9.86 17.33 17.33 
1014 De Meenl 4 Binnen 2 4.73 2.95 1.78 3.84 3.84 
1040 Recrealiepark Builen 8 1.85 1.09 0.76 8.00 
De Vergarde (Ierrein) 

* 
.. 

Nummenng GGO komI overeen mel weergave GGO s op lopografische kaart In blJlage 9 
Cat. object: calegorie indeling van hel belreffende objecl, binnen is binnen bebouwde kom en builen is builen bebouwde kom. 
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De geurbelasting voor dieren met een omrekeningsfactor is voor alternatief 2 eveneens berekend met het 
verspreidingsmodel V-stacks vergunningen. Deze berekening is opgenomen in bijlage 9 36. De uitkomsten 
van de berekening zijn weergegeven in tabel 7.4 In deze tabel 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. V~~r 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. Tevens is de geurnorm weergegeven zoals bepaald in tabeI7.3. 

36 In het bedrijfsontwikkelingsplan (zie bijlage 3 en het "dimensioneringsplan alternatief 2" (zie bijlage 5 staan de verschillende 
variabelen van deze berekening toegelicht. Een verduidelijking is hierbij eveneens te vinden op de kadastrale situatietekening en de 
milieutekening (zie bijlage 23). Zoals blijkt uit het dimensioneringsplan blijkt is de luchtsnelheid verhoogd door het emissiepunt met 
75% af te sluiten. Dit is in lijn met de berekening van de voorgenomen activiteit. Op deze wijze kan goede en eenduidige vergelijking 
plaatsvinden. 
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Tbl74R a e It t b k It r f 2 esu a en geur ere emngen a erna Ie 

GeurQevoeliQe objecten, niet zijnde een veehouderij : 

Adres geurgevoelig Cat. Geurbelasting (OUE/m3) Gemeten tot buitenzijde 

object' object Werkelijk Norm Werk . Gew. Punt 

1001 Erichemsewal 3 Buiten 10.26 10.66 >250 25 Gevel3A 
1002 Erichemsewal 1 Buiten 14.32 13.72 >250 25 Gevel3A 
1004 Mierlingsestraat 20 Buiten 6.16 8.00 >250 25 Gevel 3A 
1005 Mierlingsestraat 17 Buiten 7.38 8.00 >250 25 Gevel 3A 
1006 Mierlingsestraat 24 Buiten 3.52 8.00 >250 25 Gevel 3A 
1007 Mierlingsestraat 25 Buiten 1.84 8.00 >250 25 Gevel 3A 
1008 Mierlingsestraat 28 Buiten 2.75 8.00 >250 25 Gevel3A 
1009 Burensewal 5 Buiten 7. 11 8.00 >250 25 Gevel3A 
1010 Hulsterstraat 3 Binnen 1.49 2.00 >250 50 Gevel 3A 
1011 Hulsterstraat 1 Binnen 1.35 2.00 >250 50 Gevel3A 
101 2 Mierlingsestraat 6 Binnen 5.20 4.50 >250 50 Gevel3A 
101 3 De Meent 6 Binnen 3.40 3.16 >250 50 Gevel 3A 
101 6 Meentstraat 19 Binnen 5.68 4.98 >250 50 Gevel 3A 
1024 Erichemseweg 65 Binnen 1.65 2.00 >250 50 Gevel 3A 
1025 Lulterveld 1 Buiten 0.75 8.00 >250 25 Gevel 3A 
1026 Lulterveld 12 Buiten 0.67 8.00 >250 25 Gevel 3A 
1027 Erichemsekade 17a Buiten 0.80 8.00 >250 25 Gevel3A 
1028 Laageinde 28 Buiten 1.57 8.00 >250 25 Gevel 3A 
1029 Laageinde 16 Buiten 1.52 8.00 >250 25 Gevel 3A 
1030 Nieuwlandsesteeg 2 Buiten 1.31 8.00 >250 25 Gevel 3A 
1031 Twee Sluizen 2 Buiten 0.97 8.00 >250 25 Gevel 3A 
1032 Twee Sluizen 1 Buiten 1.16 8.00 >250 25 Gevel 3A 
1033 Twee Sluizen 9 Buiten 1.34 8.00 >250 25 Gevel3A 
1034 Linged ijk 86 Binnen 1.16 2.00 >250 50 Gevel 3A 
1035 Teisterbantstraat 27 Binnen 0.44 2.00 >250 50 Gevel 3A 
1036 De Hucht 12 Binnen 0.42 2.00 >250 50 Gevel 3A 
1037 Muggenborch 2 Binnen 0.44 2.00 >250 50 Gevel3A 
1015 De Meent 5 Buiten 4.23 3.75 >250 25 Gevel3A 
1017 Meentstraat 17 Binnen 4.80 4.38 >250 50 Gevel 3A 
1018 Meentstraat 14 Binnen 4.74 4.25 >250 50 Gevel3A 
1019 Meentstraat 11 Binnen 4.94 4.39 >250 50 Gevel 3A 
1 020 Meentstraat 10 Binnen 5.12 4.50 >250 50 Gevel3A 
1021 Meentstraat 6 Binnen 5.14 4.46 >250 50 Gevel3A 
1022 Meentstraat 5 Binnen 5.06 4.48 >250 50 Gevel 3A 
1023 Meentstraat 1 Binnen 5.11 4.51 >250 50 Gevel 3A 
1003 Erichemesewal 2 Buiten 6.40 8.00 >250 25 Gevel3A 
1038 Burensewal 1 Buiten 21.78 >50 m >250 25 Gevel3A 
1 039 Erichemsewal 1 a Buiten 19.22 17.33 >250 25 Gevel 3A 
1014 De Meent 4 Binnen 4.20 3.84 >250 50 Gevel 3A 
1040 Recreatiepark Buiten 1.48 8.00 >250 25 Gevel 3A 
De Vergarde (terrein) 

GeurQevoeliQe objecten, zijnde een veehouderij : 

Adres geurgevoelig object Cat. Gemeten tot emissiepunt Gemeten tot buitenzijde 

object Werk. I Gew. Punt Werk. Gew. Punt 

Burense wal 1 Buiten 176 1 50 wasser 176 25 Gevel 3A 
.. 

, Nummenng GGO komt overeen met weergave GGO s op topografische kaart In blJlage 9 
Cat. object: categorie indeling van het object, binnen is binnen bebouwde kom en buiten is buiten bebouwde kom. 
Werkelijk: berekende geurbelasting met 'V-Stacks vergunning'. 
Norm: norm geurbelasting op basis van de Wgv 
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. 
Rood weergegeven : geurbelasting overschrijft de weltelijk toegestane geurbelasting op basis van de Wgv 
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Conclusie individuele Geurbelasting ingevolge Wet geurhinder en veehouderij 

Uit de resultaten van de geurberekeningen blijkt dat bij alternatief 2 op diverse woningen niet kan worden 

voldaan aan de eisen uit de Wet geurhinder en veehouderij. Door deze strijdigheid is dit alternatief niet 

vergunbaar in het kader van de Wet milieubeheer. Door deze overbelasting kan worden gesproken van 

een significante verontreiniging in de zin van de IPPC-richtlijn. Doordat de biologische luchtwasser een 

hogere geurreductie heeft (45% geurreductie) dan een chemische luchtwasser ( 95% ammoniak- en 30% 

geurreductie) wordt hiermee tevens aangetoond dat de toepassing van een chemische luchtwasser een 

niet-vergunbaar alternatief oplevert. 

7.3.1.2.3 Achtergrondbe/asting geur 

Middels het verspreidingsmodel V-stacks gebied is de cumulatieve geurbelasting op de omliggende 

geurgevoelige objecten (binnen een straal van circa 2-3 km rondom initiatieflocatie) berekend voor 

alternatief 2. De resultaten zijn weergegeven in tabel 7.5. Zie bijlage 11voor de invoergegevens en de 

resultaten van de bijbehorende V-stacks gebied berekeningen. In bijlage 10 staan de geurgevoelige 

objecten met bijbehorende volgnummers weergegeven op een topografische kaart. 

T b 175C a e I r umu a leve geur b I r e as Ing a It r f 2 (0 / 3) erna Ie UE m 
Volgnr Adres GGO x- y- Herleide streefwaarde** Geurbelasting Geurbelasting 

GGO* coordinaat coordinaat vergund alternatief 2 

1010 Erichemsewal 1 a 152027 434113 18 25.'126 21.467 

1011 Erichemsewal 1 151964 434200 18 '17,'154 14,634 
1012 Erichemsewal 3 152140 433981 18 14,555 11,455 
1013 Erichemsewal 2 152317 433825 18 8,704 6,947 
1014 Mierlingsestraat 20 151522 434257 18 7,817 6,315 
1015 Mierlingsestraat 17 151467 434135 18 9,059 7,781 
1016 Mierlingsestraat 24 150949 433860 18 3,880 3,902 
1017 Mierlingsestraat 25 150522 433850 18 2,650 2,421 
1018 Mierlingsestraal 28 150782 433695 18 3,643 2,988 
1019 Burensewal 5 151314 433686 18 9,773 7,499 
1020 Erichemsekade 7a 150780 434677 18 2,005 1,939 
1021 Erichemsekade 7 150799 434724 18 1,885 1,806 
1022 H ulsterstraat 1 151363 435250 4 bebouwde kom Buren 1,735 1,614 
1023 Erichemseweg 10 151768 435054 18 2,335 2,161 
1024 Erichemseweg 10a 152045 434870 18 3,092 2,811 
1025 Erichemseweg 12 152229 434711 18 4,561 4,258 
1026 Mierlingsestraat 6 152207 434577 4 bebouwde kom Erichem 5.769 5.597 

1027 De Meent6 152436 434424 4 bebouwde kom Erichem 4.412 3,745 
1028 Meentstraat 19 152252 434473 4 bebouwde kom Erichem 6,816 6.178 

1029 Recreatiepark De 153066 
Vergarde (terrein) 

434085 4 bebouwde kom Erichem 2,122 1,825 

1030 Erichemseweg 65 152756 434413 4 bebouwde kom Erichem 2,194 1,870 
1031 Erichemseweg 88 153282 434676 4 bebouwde kom Erichem 1,169 1,052 
1032 Lutterveld 1 153381 434567 18 lintbebouwing Lutterveld 1,167 1,027 
1033 Lutterveld 12 153499 434467 18 lintbebouwing Lutterveld 1,226 1,091 
1034 Lutterveld 28 153609 434327 18 lintbebouwing Lutterveld 1,280 1,166 
1035 Erichemsekade 13 150561 433505 18 2,539 2,201 
1036 Erichemsekade 12b 150525 433576 18 2,654 2,231 
1037 Erichemsekade 15 150670 433177 18 1,624 1,371 
1038 Erichemsekade 17a 150855 432871 18 1,153 1,002 
1039 Erichemsekade ong. 151091 432737 18 1,349 1,212 
1040 Laageinde 28 152018 432450 18 2,364 2,032 
1041 Laageinde 24 152144 432551 18 2,986 2,539 
1042 Laageinde 16 152431 432684 18 2,816 2,585 
1043 Laageinde 41 152733 432597 

') ..taR 

MER varkenshouderij De KnorhofB.V. Bureril~wal3 Kapel-Avezaath, .20 maart 2009 L,01L 
159 



1044 Laageinde 27 152969 432571 18 2,350 2,197 
1045 Laageinde 19 153272 432518 18 3,190 2,988 

1046 Roodakker 2 153412 433245 18 6,629 6,489 

1047 Nieuwlandsesteeg 2 152894 433255 18 3,619 3,286 

1048 Twee Sluizen 2 153201 433260 18 lintbebouwing Twee sluizen 5,589 5,396 

1049 Twee Sluizen 1 153105 433620 18 lintbebouwing Twee sluizen 2,689 2,509 

1050 Twee Sluizen 9 153062 433812 18 lintbebouwing Twee sluizen 2,420 2,074 

1051 Lingedijk 86 150146 433267 4 bebouwde kom Geldermalsen 1,615 1,348 

1052 Erichemsekade 11 a 150304 434150 18 3,694 3,529 

1053 Erichemsekade 8 150529 434248 18 4,106 4,045 

1054 Erichemsekade 7b 150551 434304 18 3,460 3,446 

1055 Kornedijk 11 149854 434417 18 1,644 1,527 

1056 Kornedijk 8b 150555 435183 18 1,146 1,041 

1057 Erichemsekade 5a 153201 435017 18 1,130 1,029 

1058 Teisterbantstraat 27 154141 432998 4 bebouwde kom Kerk-Avezaath 1,734 1,556 

1059 Lutlerveldsestraat 15 154119 434047 18 1,215 1,092 

1060 De Hucht 12 154480 434028. 4 bebouwde kom Kerk-Avezaath 0,973 0,842 

1061 Muggenborch 2 153942 432502 4 bebouwde kom Kapel-Avezaath 1,957 1,812 

* Weergave geurgevoeilge obJecten met volgnummer (V-stacks gebled), zle blJlage 10 
** Herleide streefwaarde a.h.v. bijlage 6 en 7 van de Handreiking Wet geurhinder en veehouderij 
F~oocl weergegeven: cumulatieve geurbelasting Clverschrijclt de (r!erleide) streefwaarcle cumulatieve geurbelastill9 

Beoordeling achtergrondbelasting bij toepassing alternatief 2 
De cumulatieve geurbelasting neemt bij toepassing van alternatief 2 af ten opzichte van de vergunde 
situatie. Zie de resultaten in tabel 7.5. De berekende achtergrondbelasting komt echter bij toepassing van 
alternatief 2 voor drie geurgevoelige objecten boven de (herleide) streefwaarden van 18 en 4 Ou/m3

. Dit 
zijn Erichemsewal 1a, Meentstraat 19 en Mierlingsestraat 6. Alternatief 2 voldoet niet aan het geurbeleid 
dat de gemeente hanteert, waardoor gesteld kan worden dat sprake is van een belangrijke 
verontreiniging. Voor het aspect cumulatieve geurhinder wordt niet voldaan aan de IPPC-richtlijn. 

7.3.1.2.4 Hedonische waarden en cumulatieve effecten diverse geurbronnen 

In paragraaf 5.3.1.2.4 worden de hedonische waarden en cumulatieve effecten inzake het spoelen van de 
mestgoten, de opslag van bijproducten, de voerkeuken en de mestopslag beschreven. In onderstaande 
tabellen 7.6 en 7.7 is een overzicht gegeven van de geuremissie als gevolg van de bronnen binnen de 
inrichting, alsmede de bijdrage per bron aan de totale geuremissie (gezien het feit dat aile bronnen 
continue bronnen betreffen is niet gekeken naar de bijdrage op jaarbasis, aangezien dit gelijk is aan de 
bijdrage op uurbasis). Uit de tabellen komt naar voren dat ook bij alternatief 2 de stallen veruit de 
belangrijkste geurbron zijn bij het bedrijf. 

Tbl760 a e . ht ttl verzlc o a e geuremlssle 

Geurbron Vergunde situatie Alternatief 2 

[*106 oUE/h) [*106 oUE/h) 

Stallen 825,4 635,9 
B rijvoeri nsta Ilatie 18,9 10,4 
Mestopslag 2,0 2,0 
Totaal 8463, 648,3 
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Tbl770 a e .. . h b"d verzlc t IJI rage ~er b ron aan d e tota e geuremlssle 

Geurbron Vergunde situatie Alternatief 2 [%] 
[%] 

Stallen 97,5% 98,1% 

Brijvoerinstallatie 2,2% 1,6 

Mestopslag 0,2% 0,3 

Totaal 100,0% 100,0% 

Toetsing Gelders geurbeleid 

Volgens het Gelders geurbeleid dient het toetsingskader gehanteerd te worden dat hieronder in tabel 

7.8 is samengevat. Omdat aile bronnen continue bronnen betreffen, hoeft aileen getoetst te worden aan 

de 98-percentielwaarden. 

Tabel 7.8: Toetsingskader [ouE/m3] voor initiatieflocatie volgens Gelders geurbeleid 

Percentiel Wonen/buitengebied (A) Werken (B) 

waarde 

streefwaarde richtwaarde bovenwaarde streefwaarde richtwaarde bovenwaarde 

98 0,5 1,5 5 1,5 5 15 

99,5 1 3 10 3 10 30 

99,9 2 6 20 6 20 60 

99,99 5 15 50 15 50 150 

(A) Onder gebiedscategorie 'wonen' wordt verstaan een gebied met woningen, winkels, ziekenhuizen of intematen of gebied waarin 
zich accommodaties voor verblijfsrecreatie of gelijksoortige objecten bevinden. 
Gebiedscategorie 'buitengebied' betreft verspreid liggende woningen of lintbebouwing en gebied voor dagrecreatie of gelijkwaardige 
objecten. 
(B) Onder de gebiedscategorie 'werken' wordt verstaan een gebied waarin zich in hoofdzaak industrie, bedrijven, kantoren of 
gelijkwaardige objecten bevinden. 

Om de resultaten van de diverse scenario's goed met elkaar te kunnen vergelijken is de maximale 
geurbelasting (a Is 98-percentielwaarde) ter plaatse van de dichtstbij gelegen aaneengesloten 

woonbebouwing, verspreid liggende woning en bedrijfswoning bij een veehouderij bepaald. De 

resultaten staan in tabeI7.9. De contouren zijn opgenomen in het rapport van PRA in bijlage 12. 

Tabel 7.9: Maximale geurbelasting (in ouE/m3 als 98-percentielwaarde) op geurgevoelige objecten 

Situatie Aaneengesloten Verspreid liggende Bedrijfswon ing 
woonbebouwing woning (veehouderij) 

Vergunde situatie 4,1 11,5 15 

Alternatief 2 4,5 11 15 

Bij toepassing van alternatief 2 wordt de geurbelasting (a Is 98-percentielwaarde) vrijwel niet verminderd 
ten opzichte van de vergunde situatie. Alternatief 2 voldoet v~~r de dichtstbijgelegen aaneengesloten 
woonbebouwing aan de bovenwaarde voor Wonen/Buitengebied (A) en voor de dichtstbijzijnde 

bedrijfswoning wordt voldaan aan de bovenwaarde voor Werken (B). De geurbelasting op de 
dichtstbijgelegen verspreid liggende woning overschrijdt de bovenwaarde voor Wonen/Buitengebied (A). 
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7.3.1 .3 Luchtkwaliteit 

Wat betreft de onderzoeksopzet naar de luchtkwaliteit wijkt alternatief 2 niet af van de voorgenomen 
activiteit. Voor de beschrijving hiervan wordt dan ook verwezen naar paragraaf 5.3 .1.3. 

Resultaten onderzoek luchtkwaliteit 
Uit het uitgevoerde onderzoek (bijlage 18) blijkt dat bij alternatief 2 op geen enkel punt op of bu iten de 
inrichtingsgrens de grenswaarde voor de jaargemiddelde PM10 concentratie van 40 IJg/m3 worden 
overschreden. Tevens wordt op geen enkel punt op de inrichtingsgrens het maximaal aantal 
overschrijdingen voor daggemiddelde PM 10 (maximaal vijfendertig per jaar, conform het Wet Luchtkwaliteit 
2007) overschreden . Op het wettel ijk voorgeschreven toetsingspunt vanaf de wegas (10 meter voor 
PM10) vindt geen overschrijding van de jaargemiddelde PM1Q concentratie van 40 IJg/m3 plaats . Tevens 
vindt op dit punt geen overschrijding plaats van het maximaal aantal overschrijdingen voor daggemiddelde 
PM1Q (maximaal vijfendertig per jaar, conform het Wet Luchtkwaliteit 2007).ln figuur 7.1 worden de PM10-

contouren weergegeven . 
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Figuur 7.1: PM1Q-contouren alternatief 2 

Uit het luchtkwaliteitsonderzoek blijkt tevens dat bij alternatief 2 op de relevante toetsingspunten geen 
overschrijdingen van de grenswaarde voor de jaargemiddelde N02 concentratie plaatsvinden. Tevens 
blijkt dat het maximaal aantal overschrijdingen van de uurgemiddelde grenswaarde niet worden 
overschreden (maximaal 18 per jaar, conform het Wet Luchtkwaliteit 2007) . 

Koelinstallatie 
Wat betreft de effecten van de koelinstallatie wijkt alternatief 2 niet af van de voorgenomen activiteit. V~~r 
de beschrijving hiervan wordt dan ook verwezen naar paragraaf 5.3.2.7. 
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7.3.2 Conclusie effecten op het milieu 

In het kader van de Wet geurhinder en veehouderij blijkt dat bij alternatief 2 op diverse woningen niet kan 
worden voldaan aan wettelijke geurnormen. Door deze strijdigheid is dit alternatief niet vergunbaar in het 
kader van de Wet milieubeheer. Door deze overbelasting kan worden gesproken van een significante 
verontreiniging in de zin van de IPPC-richtlijn. Alternatief 2 voldoet wat betreft cumulatieve geurhinder ook 
niet aan het geurbeleid dat de gemeente hanteert, waardoor ook voor de cumulatieve geurhinder gesteld 
kan worden dat sprake is van een belangrijke verontreiniging. V~~r het aspect geurhinder wordt bij 
toepassing van alternatief 2 niet voldaan aan de IPPC-richtlijn. De strijdigheid met de IPPC-richtlijn en de 
Wet geurhinder en veehouderij lijdt tot een niet vergunbaar alternatief. 

Alternatief 2 is gezien de vergunbare status van de voorgenomen activiteit en alternatief 1 en gezien de 
flink hogere geuremissie geen zwaarwegend alternatief in de afweging naar het Meest milieuvriendelijke 
alternatief (MMA). Bovendien is alternatief 2 geen reeel alternatief in de afweging naar het 
keuzealternatief voor de aanvraag om een milieuvergunning. Het alternatief is immers niet vergunbaar. Dit 
in samenhang met het gegeven dat de overige milieuaspecten ondergeschikt zijn in de te maken afweging 
in dit MER en omwille van de overzichtelijkheid in dit MER, is ervoor gekozen de overige milieuaspecten 
niet nader uit te werken. Alternatief 2 is overigens wei betrokken in het akoestisch onderzoek in bijlage 17. 
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8 Alternatief 3 

8.1 Aard en omvang van de activiteit 

In alternatief 2 is de beschrijving opgenomen waarin aile dierenverblijven worden aangesloten op een 
biologische luchtwasser. am bij de biologische luchtwasser te komen tot een maximale geurreductie 
wordt in alternatief 3 aansluiting gezocht bij een bouwkundig emissiearm stalsysteem in combinatie met 
de een biologische luchtwasser (dubbele geurreductie). Deze dubbele geurreductie is voor wat betreft de 
toe passing van biologische luchtwasser in de Regeling geurhinder en veehouderij erkend. Deze 
erkenning geldt echter aileen voor de gespeende biggen en vleesvarkens. Omdat in voorliggend MER 
gestreefd wordt om een vergunbare situatie te beschrijven wordt in dit alternatief aileen voor wat betreft 
de te houden gespeende biggen en de vleesvarkens aangesloten bij een bouwkundig emissiearm 
stalsysteem. 

Gezien het voorgaande zal alternatief 3 het alternatief beschrijven waarin aile stallen zijn voorzien van 
een biologische luchtwasser van Uniqfill met een ammoniakreducerend vermogen van 70% en een 
geurenreducerend vermogen van 45%. am ook de geur zoveel mogelijk te reduceren zullen in alternatief 
3 aile vleesvarkens en aile gespeende biggen (naast een biologische luchtwasser) worden voorzien van 
een emissiearm bouwkundig systeem. De vleesvarkenverblijven zullen worden voorzien van het 
bouwkundig emissiearm ICV-systeem (BB 2004.04). De gespeende biggen zulien worden gehouden op 
het bouwkundig emissiearm Sontag systeem (BWL 2006.06)37. 

Alternatief 3 betreft een veebezetting zoals weergegeven in tabel 8.1. 

37 Ingevolge voetnoot 3 van bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij wordt een spoelgotensysteem niet gewaardeerd als 
emissiearme huisvesting en moet daarmee worden beschouwd als overige huisvesting. Bij het spoelgotensysteem mag daarmee 
niet met dubbele geurreduclie worden gerekend. Er is derhalve aansluiting gezocht bij een ander bouwkundig emissiearmsysteem 
welke bouwkundig te realiseren is en waarbij voorts gerekend mag worden met een dubbele geurreduclie. 
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Tabel 8.1: Alternatief 3 

Ammoniakemissie Geuremissie 

Geur-
Aantal NHr Totaal emissie- Totaal 

EP Stal Huisvestin~systeem Diercate~orie Rav-code dieren factor NH3 factor geur 

3a 
BWL 2004.04 + 

vleesvarkens D 3.2.15.2.1 720 0,8 576,0 9,8 7.056,0 a BWL2007.03 

a 3b BWL2007.03 g-/dr zeugen D 1.3.12.2 331 1,3 430,3 10,3 3.409,3 

a 3b BWL2007.03 dekberen D 2.4.2 2 1,7 3,4 12,7 25,4 

b 3a 
BWL 2004.04 + 

vleesvarkens D 3.2.15.2.1 1280 0,8 1024,0 9,8 12.544,0 
BWL 2007.03 

b 3b BWL 2007.03 g-/dr zeugen D 1.3.12.2 571 1,3 742,3 10,3 5.881,3 

b 3b BWL 2007.03 dekberen D 2.4.2 3 1,7 5,1 12,7 38,1 

3a 
BWL 2004.04 + 

vleesvarkens D 3.2.15.2.1 1440 0,8 1152,0 9,8 14.112,0 c 
BWL 2007.03 

c 3b BWL 2007.03 kraamzeugen D 1.2.17.2 143 2,5 357,5 15,3 2.187,9 

c 3b 
BWL 2006.06 + 
BWL 2007.03 

biggen D 1.1.15.2.1 1800 0,18 324,0 3 5.400,0 

d 3a 
BWL 2004.04 + 

vleesvarkens D 3.2.15.2.1 800 0,8 640,0 9,8 7.840,0 
BWL 2007.03 

d 3b 
BWL 2006.06 + 

biggen D 1.1.15.2.1 1800 0,18 324,0 3 5.400,0 
BWL2007.03 

e 3a 
BWL 2004.04 + 
BWL2007.03 

vleesvarkens D 3.2.15.2.1 880 0,8 704,0 9,8 8.624,0 

e 3b 
BWL 2006.06 + 
BWL 2007.03 

biggen D 1.1.15.2.1 2000 0,18 360,0 3 6.000,0 

f 3a 
BWL 2004.04 + 

vleesvarkens D 3.2.15.2.1 1760 0,8 1408,0 9,8 17.248,0 
BWL2007.03 

f 3b BWL 2007.03 kraamzeugen D 1.2.17.2 144 2,5 360,0 15,3 2.203,2 

f 3b 
BWL 2006.06 + 

biggen D 1.1.15.2.1 2000 0,18 360,0 3 6.000,0 
BWL 2007.03 

9 3a 
BWL 2004.04 + 
BWL 2007.03 

vleesvarkens D 3.2.15.2.1 1760 0,8 1408,0 9,8 17.248,0 

9 3b BWL 2007.03 g-/dr zeugen D 1.3.12.2 345 1,3 448,5 10,3 3.553,5 

9 BWL 2007.03 kraamzeugen D 1.2.17.2 144 2,5 360,0 15,3 2.203,2 

h 3a 
BWL 2004.04 + 

vleesvarkens D 3.2.15.2.1 880 0,8 704,0 9,8 8.624,0 
BWL2007.03 

h 3b BWL2007.03 g-/dr zeugen D 1.3.12.2 344 1,3 447,2 10,3 3.543,2 

12.138,3 139.141,1 

Het aantal dierplaatsen is gelijk aan het aantal dieren. 

8.2 Bedrijfsvoering 

8.2.1 Productieproces 
Het productieproces van alternatief 3 wijkt niet af van de voorgenomen activiteit. Voor de beschrijving 
hiervan wordt dan ook verwezen naar paragraaf 5.2.1. 

8.2.2 Wijze van aanleg 
De wijze van aanleg van alternatief 3 wijkt niet af van de voorgenomen activiteit. Voor de beschrijving 
hiervan wordt dan ook verwezen naar paragraaf 5.2.2. 
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8.2.3 DielWelzijn 
Het dierenwelzijn van alternatief 3 wijkt niet af van de voorgenomen activiteit. Voor de beschrijving hiervan 
wordt dan ook velWezen naar paragraaf 5.2.3. 

8.2.4 Diergezondheid 
De aspecten wat betreft dierengezondheid van alternatief 3 wijken niet af van de voorgenomen activiteit. 
V~~r de beschrijving hiervan wordt dan ook velWezen naar paragraaf 5.2.4. 

8.2.5 Klimaat en ventilatie 

Klimaatregeling 
De beschrijving van de klimaatregeling van alternatief 3 wijkt niet af van de voorgenomen activiteit. Voor 
de beschrijving hiervan wordt dan ook velWezen naar paragraaf 5.2.5. 

Luchtwassers 
De stalien worden aangesloten op een biologische luchtwasser (BWL 2007.03). Voor de beschrijving van 
het stalsysteem wordt velWezen naar paragraaf 7.2.5 en bijlage 4. 

Groen Label aWL 2004.04 (ICV-systeem) 
De ammoniakuitstoot wordt in dit systeem beperkt door verkleining van het mestoppervlak per dierplaats. 
Aan de achterkant wordt de mest opgevangen in een breed mestkanaal, voorzien van een roostervloer en 
schuine putwand(en). Bij dit systeem is de aanwezigheid van een overloop met een diameter van 75 mm 
of groter in elk mestkanaal vereist. Deze overloop moet zijn voorzien van een stankafsluiter. De 
instroomopening moet zichtbaar in het mestkanaal zijn gemonteerd. Het aanbrengen van een overloop is 
nodig om te alien tijde te voorkomen dat het mestniveau in het mestkanaal te hoog wordt. Een overloop 
moet zo zijn uitgevoerd dat zonder een handeling van de veehouder de mest automatisch kan overlopen. 
Doordat de uitstroomopening zich bevindt tussen het niveau van de instroomopening en de 
mestafvoerleiding blijft de leiding altijd vol mest staan. Hierdoor is de stankafsluitende werking 
gewaarborgd. Tussen twee mestkanalen en tussen een mestkanaal en de mestopvangput kan via de 
betreffende afvoerleiding geen luchttransport plaatsvinden. Daarnaast maakt de aanwezigheid van een 
afsluiter in de opvangput het mogelijk om regelmatig de mestafvoerleiding geheel leeg te laten lopen om 
het eventueel in de leiding aanwezige bezinksel te velWijderen. Ook is het door de aanwezigheid van een 
afsluiter mogelijk om de leiding eens een keer door te spoelen. Om verstopping van de afvoerleiding te 
voorkomen is het belangrijk dat deze voldoende ruim is. V~~r de specifieke systeembeschrijving alsmede 
een schematische schets wordt velWezen naar bijlage 4. 

Groen Label aWL 2006.06 (Sontag) 
De ammoniakemissiebeperking in dit systeem is gebaseerd op beperken van putemissie door opvang van 
mest in water in combinatie met een regelmatige mestafvoer (na afloop van elke ronde). V~~r de 
specifieke systeembeschrijving alsmede een situatieschets wordt velWezen naar bijlage 4. 
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Dimensioneringsplan 
De biologische luchtwasunits hebben ieder een wascapaciteit van 10.000 m3/uur. In bijlage 5 is het totale 

dimensioneringsplan van het ventilatiesysteem en luchtwassers van alternatief 3 opgenomen. 

8.3 Effecten op het milieu 

Bij de beschrijving van de effecten op het milieu van alternatief 3 zullen aileen die effecten worden 

beschreven die afwijken van de voorgenomen activiteit. Bij de overige aspecten zal worden volstaan door 

te verwijzen naar het betreffende onderdeel van de voorgenomen activiteit. 

8.3.1 Verontreinigingen, veroorzaakt door de activiteiten 

8.3.1.1 Ammoniak 

Ammoniakemissie 

Alternatief 3 staat beschreven in paragraaf 8.1. Uit tabel 8.1 voigt dat het aantal te houden dieren op 

grond van de voorgenomen activiteit een ammoniakemissie tot gevolg heeft van 12.138,3 kg NH3 / jaar 

(zie ook Bedrijfsontwikkelingsplan in bijlage 3) 

Ammoniakdepositie 
In paragraaf 4.3 zijn reeds de in de omgeving van de onderhavige locatie gesitueerde gevoelige gebieden 

weergegeven alsmede hun status. In bijlage 8 zijn de resultaten van de depositieberekeningen 

opgenomen. De berekeningen zijn gemaakt met het daartoe bestemde programma Aagro-stacks38. In 

tabel 8.2 zijn de resultaten weergegeven. Tevens is de depositie weergegeven van de referentiesituatie 

(zie paragraaf 4.7.1). De berekende depositie is in het groen weergegeven als sprake is van een afname 

van de ammoniakdepositie ten opzichte van de referentiesituatie. 

38 Voor de gehanteerde coordinaten van de verschillende gebieden wordt verwezen naar bijlage 7. 
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T abe 18 f .2: Ammoniakdepositie alternatie 3 39 

Gebied X-coordinaat Y-coordinaat Depositie Depositie 

Referentiesituatie 
alternatief 3 
(rnol/ha/jaar) 

(mol/ha/jaar) 

01 Rijswaard (HR) 148268 427053 2,11 1,93 

02 Rijswaard (HR) 146217 426722 1,64 1,48 

03 Rijswaard (HR) 146304 425788 1,53 1,37 

04 Rijswaard (HR) 145061 425487 1,32 1,17 

05 Rijswaard (HR) 148564 426325 1,83 1,69 

06 Kil van Hurwenen (HR) 150505 425386 1,64 1,54 

07 Kil van Hurwenen (HR) 147891 425703 1,66 1,51 

08 Kil van Hurwenen (HR) 149410 425899 1,64 1,54 

09 Kil van Hurwenen (HR) 149034 423973 1,28 1,19 

10 Kil van Hurwenen (HR) 147677 424641 1,41 1,29 

11 Uiterwaarden Waal (VR) 152090 426046 1,77 1,71 

12 Uiterwaarden Waal (VR) 156970 431304 2,58 2,48 

13 Uiterwaarden Waal (VR) 168540 435962 1,01 0,80 

14 Uiterwaarden Waal (VR) 178973 432552 0,44 0,34 

15 Amerongse bovenpolder (HR) 162551 443597 1,64 1,42 

16 Amerongse bovenpolder (HR) 158 116 444073 2,18 1,90 

17 Amerongse bovenpolder (HR) 157672 443994 2,19 1,91 

18 Amerongse bovenpolder (HR) 157756 444073 2,17 1,90 

19 Amerongse bovenpolder (HR) 158254 444623 2,03 1,77 

20 Uiterwaarden Neder-Rijn (VR) 152471 441 155 3,56 3,22 

21 Uiterwaarden Neder-Rijn (VR) 154625 441 922 3,53 3,10 

22 Uiterwaarden Neder-Rijn (VR) 158220 442698 2,68 2,33 

23 Uiterwaarden Neder-Rijn (VR) 164383 441779 1,50 1,30 

24 Uiterwaarden Neder-Rijn (VR) 170353 439060 0,83 0,64 

25 Uiterwaarden Neder-Rijn (VR) 181 027 441511 0,42 0,33 

26 Kleipulten van Buren (Wav) 150224 435459 13,71 13,05 

27 Kleipulten van Buren (Wav) 150 116 435701 11,37 10,95 

28 Kleipulten van Buren (Wav) 150420 435625 12,75 12,28 

'29 Regulieren (Wav) 146825 437410 3,24 2,94 

30 Regulieren (Wav) 145684 436985 2,39 2,16 

31 Regulieren (Wav) 145326 437834 2,25 2,03 

32 Regulieren (Wav) 146026 438513 2,34 2,13 

Uit de voorgaande tabel voigt dat de depositie van ammoniak op de zeer kwetsbare natuurgebieden op 
aile toetsingspunten afneemt. Op basis van de berekende deposities en de weergave van de 
depositiecontouren in bijlage 8 kan worden uitgesloten dat alternatief 3 significante negatieve gevolgen 
met zich meebrengt voor omliggende Natura-2000 gebieden en de overige zeer kwetsbare gebieden. 
Daarmee kan worden uitgesloten dat alternatief 3 voor wat betreft het milieuaspect ammoniak een 
belangrijke verontreiniging met zich meebrengt. Alternatief 3 voldoet daarmee aan de IPPC-richtlijn en 
draagt bij aan de instandhoudingsdoelstellingen van de verschillende gebieden. 

39 De emissiepunten worden gesmoord tot 75%. Dit is in lijn met de berekening van de voorgenomen activiteit. Op deze wijze kan 
goede en eenduidige vergelijking plaatsvinden. 
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De voorgaande resultaten zijn gelijk aan de resultaten van alternatief 2. De reden hiervoor is dat de 

dubbele reducerende stap bij toepassing van een emissiearm bouwkundig systeem in combinatie met de 

biologische wasser (nog) niet is erkend in de Regeling ammoniak en veehouderij. Dit omdat de onderlinge 
be'lnvloeding van het emissiearm systeem op de werking van de luchtwasser (nog) onbekend is. Een 
kwantitatieve beoordeling van de gevolgen die deze stapeling van systemen met zich meebrengt is 

daarmee op dit moment nog moeilijk te geven. Desondanks zal naar verwachting de stapeling van 
systemen een positieve uitwerking hebben op de ammoniakemissie en daarmee op de 
ammoniakdepositie. Door de beperking van het emitterend oppervlakte van de bouwkundige systemen zal 

immers minder ammoniak geemitteerd worden. Daarmee zal minder ammoniak de luchtwasser passeren 
en zal uiteindelijk ook minder ammoniak de luchtwasser verlaten. Doordat minder ammoniak afgevangen 
hoeft te worden zal de stapeling van systemen ook tot gevolg hebben dat het verbruik van zuur en elektra 

afneemt en dat de spuiwaterproductie eveneens afneemt. 

Flora en Fauna 
Wat betreft de effecten op de flora en fauna wijkt alternatief 3 niet af van de voorgenomen activiteit. V~~r 

de beschrijving hiervan wordt dan ook verwezen naar paragraaf 5.3.1.1. 

Oirecte ammoniakschade 
Wat betreft mogelijk directe ammoniakschade wijkt alternatief 3 niet af van de voorgenomen activiteit. 

V~~r de beschrijving hiervan wordt dan ook verwezen naar paragraaf 5.3.1.1. 

8.3.1.2 Geurhinder 

8.3.1.2.1 Geuremissie 

De voorgenomen activiteit staat beschreven in paragraaf 8.1. Uit tabel 8.1 voigt dat het aantal te houden 
dieren op grond van de voorgenomen activiteit een geuremissie tot gevolg heeft van 139.141,1 Odour 

units per jaar (Ou/jaar)(zie ook bedrijfsontwikkelingsplan in bijlage 3). 

8.3.1.2.2 Individuele Geurbelasting ingevolge Wet geurhinder en veehouderij 

De geurhinder, die afkomstig is van de dierenverblijven van de inrichting, is voor de voorgenomen 

activiteit 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. Binnen de inrichting worden aileen dieren gehouden waarvoor geuremissiefactoren zijn 

vastgesteld. Bij deze diercategorieen moet met behulp van het verspreidingsmodel 'V-Stacks 
vergunningen' de geurbelasting op het geurgevoelige object worden bepaald. 

Op grond van artikel 3 lid 1 van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) mag de geurbelasting op 

geurgevoelige objecten niet meer bedragen dan: 

• 2,0 OUE/m3 lucht op een geurgevoelig object binnen een bebouwde kom, buiten een 

concentratiegebied; 

• 8,0 OU E/m3 lucht op een geurgevoelig object buiten een bebouwde kom, buiten een 

concentratiegebied. 
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In afwijking hiervan moet op grond van artikel 3 lid 2 van de Wgv 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 Wgv 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. 

Dieren met omrekeningfactoren 
Op basis van de vergunde situatie wordt niet op aile woningen aan de betreffende norm voor 
geurbelasting voldaan, zie tabel 4.5 van paragraaf 4.7.2.1. De gevraagde vergunning heeft betrekking op 
een uitbreiding in het aantal te houden dieren van de diercategorieen. De uitbreiding wordt 
gecompenseerd door het nemen van geurbelastingreducerende maatregelen (zijnde het plaatsen van een 
biologische luchtwasser van Uniqfill in combinatie met de bouwkundige emissiearme systemen bij de 
gespeende biggen en de vleesvarkens zoals beschreven in paragraaf 8.1) op de emissiepunten van de 
vergunde afdelingen. Ais gevolg van deze geurbelastingreducerende maatregelen is de reductie in 
geurbelasting bij het vergunde veebestand bepaald (zie tabel 8.3). De resultaten van de berekeningen 
met V-stacks vergunningen zijn bijgevoegd in bijlage 9 40. 

Ingevolge artikel 3 lid 4 van de Wgv mag van deze reductie maximaal 50 procent weer worden ingevuld 
door de uitbreiding van de inrichting (de andere 50% komt ten goede aan de omgeving). De bepaling van 
artikel 3 lid 4 is van toepassing op het moment dat niet kan worden voldaan aan de wettelijke geurnorm. 
Dit betekent dat in de aangevraagde situatie de geurbelasting niet groter mag zijn dan de eveneens in 
tabel 8.3 weergegeven belasting, het geurbelastingplafond. 

40 In hel bedrijfsonlwikkelingsplan (zie bijlage 3) en hel "dimensioneringsplan mel geurreducerende maalregel t.b.v. allernalief 3" (zie 
bijlage 5) staan de verschillende varia belen van deze berekening loegelicht. Een verduidelijking is hierbij eveneens Ie vinden op de 
kadaslrale siluatielekening en de milieulekening (zie bijlage 23). Zoals blijkl uil hel dimensioneringsplan blijkl is de luchlsnelheid 
verhoogd door hel emissiepunl mel 75% af Ie sluilen. Dil is in lijn mel de berekening van de voorgenomen aclivileit. Op deze wijze 
kan goede en eenduidige vergelijking plaalsvinden. 
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Tabel 8.3: Resultaten geurberekeningen vergund na geurreduceren d e maatrege I BWL 200703 

Geurgevoelige objecten, niet zijnde een veehouderij: 

Geurgevoelig Cat. Geurbelasting (OU E/m3) 

Object' object Geur Geur Geur- Winst Maximale Maximale 
norm belasting belasting Geurbelasting Geurbelasting 

vergund na (50% opvulien) (voor 
maatregel vergunning) 

1001 Erichemsewal 3 Buiten 8 14.03 5.69 8.34 9.86 9.86 

1002 Erichemsewal 1 Buiten 8 16.97 8.19 8.78 12.58 12.58 

1004 Mierlingsestraat 20 Buiten 8 7.61 3.80 3.81 8.00 

1005 Mierlingsestraat 17 Buiten 8 8.88 4.49 4.39 6.69 8.00 

1006 Mierlingsestraat 24 Buiten 8 3.79 2.14 1.65 8.00 

1007 Mierlingsestraat 25 Buiten 8 2.08 1.21 0.87 8.00 

1008 Mierlingsestraat 28 Buiten 8 3.44 1.65 1.79 8.00 

1009 Burensewal 5 Buiten 8 9.35 4.25 5.10 6.80 8.00 

1010 Hulsterstraat 3 Binnen 2 1.61 0.88 0.73 2.00 

1011 Hulsterstraat 1 Binnen 2 1.55 0.77 0.78 2.00 

1012 Mierlingsestraat 6 Binnen 2 5.34 2.89 2.45 4.12 4.12 

1013 De Meent 6 Binnen 2 3.89 1.90 1.99 2.90 2.90 

1016 Meentstraat 19 Binnen 2 6.05 3.10 2.95 4.58 4.58 

1024 Erichemseweg 65 Binnen 2 1.98 0.96 1.02 2.00 

1025 Lutterveld 1 Buiten 8 0.90 0.44 0.46 8.00 

1026 Lutterveld 12 Buiten 8 0.81 0.42 0.39 8.00 

1027 Erichemsekade 17a Buiten 8 1.03 0.53 0.50 8.00 

1028 Laageinde 28 Buiten 8 1.97 1.00 0.97 8.00 

1029 Laageinde 16 Buiten 8 1.87 0.92 0.95 8.00 

1030 Nieuwlandsesteeg 2 Buiten 8 1.78 0.84 0.94 8.00 

1031 Twee Sluizen 2 Buiten 8 1.29 0.62 0.67 8.00 

1032 Twee Sluizen 1 Buiten 8 1.52 0.76 0.76 8.00 

1033 Twee Sluizen 9 Buiten 8 1.71 0.83 0.88 8.00 

1034 Lingedijk 86 Binnen 2 1.49 0.72 0.77 2.00 

1035 Teisterbantstraat 27 Binnen 2 0.59 0.29 0.30 2.00 

1036 De Hucht 12 Binnen 2 0.57 0.27 0.30 2.00 

1037 Muggenborch 2 Binnen 2 0.60 0.29 0.31 2.00 

1015 De Meent 5 Buiten 2 4.50 2.41 2.09 3.46 3.46 

1017 Meentstraat 17 Binnen 2 5.25 2.75 2.50 4.00 4.00 

1018 Meentstraat 14 Binnen 2 5.10 2.64 2.46 3.87 3.87 

1019 Meentstraat 11 Binnen 2 5.24 2.74 2.50 3.99 3.99 

1020 Meentstraat 10 Binnen 2 5.33 2.88 2.45 4.11 4.11 

1021 Meentstraat 6 Binnen 2 5.40 2.81 2.59 4.11 4.11 

1022 Meentstraat 5 Binnen 2 5.39 2.82 2.57 4.11 4.11 

1023 Meentstraat 1 Binnen 2 5.49 2.78 2.71 4.14 4.14 

1003 Erichemesewal 2 Buiten 8 8.44 3.89 4.55 6.17 8.00 

1038 Burensewal 1 Buiten >50 28.46 11.81 16.65 n.v.t. >50 m 

1039 Erichemsewal 1 a Buiten 8 22.26 9.83 12.43 16.05 16.05 

1014 De Meent 4 Binnen 2 4.73 2.36 2.37 3.55 3.55 

1040 Recreatiepark Buiten 8 1.85 0.86 0.99 8.00 
De Vergarde (terrein) 

" , Nummenng GGO komt overeen met weergave GGO's op topograflsche kaart In blJlage 9 
Cat. object: categorie indeling van het betreffende object, binnen is binnen bebouwde kom en buiten is buiten bebouwde kom. 
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De geurbelasting voor dieren met een omrekeningsfactor is voor alternatief 3 eveneens berekend met het 
verspreidingsmodel V-stacks vergunningen. Deze geurberekening is bijgevoegd in bijlage 9 41. De 
uitkomsten van de berekening zijn opgenomen in tabel 8.4. In deze tabel 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. Tevens is de geurnorm weergegeven zoals bepaald in tabel 8.3. 

41 In het bedrijfsontwikkelingsplan (zie bijlage 3) en het "dimensioneringsplan alternatief 3" (zie bijlage 5) staan de verschillende 
variabelen van deze berekening toegelicht. Een verduidelijking is hierbij eveneens te vinden op de kadastrale situatietekening en de 
milieutekening (zie bijlage 23). Zoals blijkt uit het dimensioneringsplan blijkt is de luchtsnelheid verhoogd door het emissiepunt met 
75% af te sluiten. Dit is in lijn met de berekening van de voorgenomen activiteit. Op deze wijze kan goede en eenduidige vergelijking 
plaatsvinden. 
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T b 184 R a e It t b k It t' f 3 esu a en geur ere enlngen a erna Ie 

Geurgevoelige objecten, niet zijnde een veehouderij: 

Adres geurgevoelig object Cat. Geurbelasting (OUE/m3) Gemeten tot buitenzijde 

object Werkelijk Norm Werk. Gew. Punt 

1001 Erichemsewal 3 Buiten 8.07 9.86 >250 25 Gevel3A 
1002 Erichemsewal 1 Buiten 11.36 12.58 >250 25 Gevel3A 

1004 Mierlingsestraat 20 Buiten 4.84 8.00 >250 25 Gevel3A 

1005 Mierlingsestraat 17 Buiten 5.92 8.00 >250 25 Gevel3A 

1006 Mierlingsestraat 24 Buiten 2.85 8.00 >250 25 Gevel3A 

1007 Mierlingsestraat 25 Buiten 1.47 8.00 >250 25 Gevel3A 

1008 Mierlingsestraat 28 Buiten 2.16 8.00 >250 25 Gevel3A 

1009 Burensewal 5 Buiten 5.57 8.00 >250 25 Gevel3A 

1010 Hulsterstraat 3 Binnen 1.17 2.00 >250 50 Gevel3A 
1011 Hulsterstraat 1 Binnen 1.06 2.00 >250 50 Gevel3A 

1012 Mierlingsestraat 6 Binnen 4.11 4.12 >250 50 Gevel3A 

1013 De Meent 6 Binnen 2.71 2.90 >250 50 Gevel3A 
1016 Meentstraat 19 Binnen 4.47 4.58 >250 50 Gevel3A 

1024 Erichemseweg 65 Binnen 1.30 2.00 >250 50 Gevel3A 

1025 Lutterveld 1 Buiten 0.59 8.00 >250 25 Gevel3A 

1026 Lutterveld 12 Buiten 0.53 8.00 >250 25 Gevel3A 
1027 Erichemsekade 17a Buiten 0.63 8.00 >250 25 Gevel3A 

1028 Laageinde 28 Buiten 1.24 8.00 >250 25 Gevel3A 

1029 Laageinde 16 Buiten 1.20 8.00 >250 25 Gevel3A 

1030 Nieuwlandsesteeg 2 Buiten 1.03 8.00 >250 25 Gevel3A 

1031 Twee Sluizen 2 Buiten 0.77 8.00 >250 25 Gevel3A 

1032 Twee Sluizen 1 Buiten 0.92 8.00 >250 25 Gevel3A 

1033 Twee Sluizen 9 Buiten 1.07 8.00 >250 25 Gevel3A 

1034 Lingedijk 86 Binnen 0.92 2.00 >250 50 Gevel3A 

1035 Teisterbantstraat 27 Binnen 0.35 2.00 >250 50 Gevel3A 

1036 De Hucht 12 Binnen 0.33 2.00 >250 50 Gevel3A 

1037 Muggenborch 2 Binnen 0.35 2.00 >250 50 Gevel3A 
1015 De Meent 5 Buiten 3.30 3.46 >250 25 Gevel3A 

1017 Meentstraat 17 Binnen 3.80 4.00 >250 50 Gevel3A 

1018 Meentstraat 14 Binnen 3.75 3.87 >250 50 Gevel3A 
1019 Meentstraat 11 Binnen 3.87 3.99 >250 50 Gevel3A 

1020 Meentstraat 10 Binnen 4.05 4.11 >250 50 Gevel3A 
1021 Meentstraat 6 Binnen 4.06 4.11 >250 50 Gevel3A 
1022 Meentstraat 5 Binnen 3.98 4.11 >250 50 Gevel3A 

1023 Meentstraat 1 Binnen 4.06 4.14 >250 50 Gevel3A 
1003 Erichemesewal 2 Buiten 5.06 8.00 >250 25 Gevel3A 

1038 Burensewal 1 Buiten 17.25 >50 m >250 25 Gevel3A 
1039 Erichemsewal 1 a Buiten 15.33 16.05 >250 25 Gevel3A 
1014 De Meent 4 Binnen 3.32 3.55 >250 50 Gevel3A 

1040 Recreatiepark Buiten 1.17 8.00 >250 25 Gevel3A 
De Vergarde (terrein) 

Geurgevoelige objecten, zijnde een veehouderij: 

Adres geurgevoelig object Cat. Gemeten tot emissiepunt Gemeten tot buitenzijde 

object Werk. I G Punt Werk. Gew. Punt 

Burensewal 1 Buiten 176 I 5 wasser 176 25 Gevel3A 
.. 

• Nummenng GGO komt overeen met weergave GGO's op topograflsche kaart In blJlage 9 
Cat. object: categorie indeling van het object, binnen is binnen bebouwde kom en buiten is buiten bebouwde kom. 
Werkelijk: berekende geurbelasting met 'V-Stacks vergunningen'. 
Norm: norm geurbelasting op basis van de Wgv 
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. 
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Conclusie individuele Geurbelasting ingevolge Wet geurhinder en veehouderij 
Uit de resultaten van de geurberekeningen blijkt dat bij alternatief 3 kan worden voldaan aan de eisen uit 
de Wet geurhinder en veehouderij. Dit alternatief is wat betreft individuele geurhinder vergunbaar in het 
kader van de Wet milieubeheer. Bij toepassing van alternatief 3 is voor wat betreft individuele geurhinder 
geen sprake van een significante verontreiniging en wordt voldaan aan de IPPC-richtlijn. 

8.3. 1.2.3 Achtergrondbe/asting geurhinder 

Middels het verspreidingsmodel V-stacks gebied is de cumulatieve geurbelasting op de omliggende 
geurgevoelige objecten (binnen een straal van circa 2-3 km rondom initiatieflocatie) berekend voor 
alternatief 3. De resultaten zijn weergegeven in tabel 8.5. Zie bijlage 11 voor de invoergegevens en 
resultaten van de bijbehorende V-stacks gebied berekeningen. In bijlage 10 staan de geurgevoelige 
objecten met bijbehorende volgnummers weergegeven op een topografische kaart. 
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3 Tabel 8.5:Cumulatievegeurbelastinq alternatief 3 (OuEim ') 
Volgnr Adres GGO x- y- Herleide streefwaarde •• Geurbelasting Geurbelasting 

GGO' coordinaat coordinaat vergund alternatief 3 

1010 Erichemsewal 1 a 152027 434113 18 25.126 17,779 

1011 Erichemsewal 1 151964 434200 18 '17.154 11,806 

1012 Erichemsewal 3 152140 433981 18 14,555 9,527 

1013 Erichemsewal 2 152317 433825 18 8,704 5,593 

1014 Mierlingsestraat 20 151522 434257 18 7,817 5,147 

1015 Mierlingsestraat 17 151467 434135 18 9,059 6,335 

1016 Mierlingsestraat 24 150949 433860 18 3,880 3,121 

1017 Mierlingsestraat 25 150522 433850 18 2,650 2,113 

1018 Mierlingsestraat 28 150782 433695 18 3,643 2,448 

1019 Burensewal 5 151314 433686 18 9,773 5,912 

1020 Erichemsekade 7a 150780 434677 18 2,005 1,657 

1021 Erichemsekade 7 150799 434724 18 1,885 1,540 

1022 Hulsterstraat 1 151363 435250 4 bebouwde kom Buren 1,735 1,339 

1023 Erichemseweg 10 151768 435054 18 2,335 1,763 

1024 Erichemseweg 1 Oa 152045 434870 18 3,092 2,282 

1025 Erichemseweg 12 152229 434711 18 4,561 3,427 

1026 Mierlingsestraat 6 152207 434577 4 bebouwde kom Erichem 15.769 4.1529 
1027 De Meent 6 152436 434424 4 bebouwde kom Erichem 4.4'12 3,027 

1028 Meentstraat 19 152252 434473 4 bebouwde kom Erichem 6.816 4.999 

1029 Recreatiepark De 153066 434085 4 bebouwde kom Erichem 2,122 1,552 
·Itprrpin\ 

1030 Erichemseweg 65 152756 434413 4 bebouwde kom Erichem 2,194 1,573 

1031 Erichemseweg 88 153282 434676 4 bebouwde kom Erichem 1,169 0,923 

1032 Lutterveld 1 153381 434567 18 lintbebouwing Lutterveld 1,167 0,899 

1033 Lutterveld 12 153499 434467 18 lintbebouwing Lutterveld 1,226 0,986 

1034 Lutterveld 28 153609 434327 18 lintbebouwing Lutterveld 1,280 1,079 

1035 Erichemsekade 13 150561 433505 18 2,539 1,803 

1036 Erichemsekade 12b 150525 433576 18 2,654 1,872 

1037 Erichemsekade 15 150670 433177 18 1,624 1,186 

1038 Erichemsekade 17a 150855 432871 18 1,153 0,868 

1039 Erichemsekade ong. 151091 432737 18 1,349 1,017 

1040 Laageinde 28 152018 432450 18 2,364 1,715 

1041 Laageinde 24 152144 432551 18 2,986 2,173 

1042 Laageinde 16 152431 432684 18 2,816 2,276 

1043 Laageinde 41 152733 432597 18 2,498 2,083 

1044 Laageinde 27 152969 432571 18 2,350 2,047 

1045 Laageinde 19 153272 432518 18 3,190 2,825 

1046 Roodakker2 153412 433245 18 6,629 4,463 

1047 Nieuwlandsesteeg 2 152894 433255 18 3,619 2,993 

1048 Twee Sluizen 2 153201 433260 18lintbebouwing Twee sluizen 5,589 5,275 

1049 Twee Sluizen 1 153105 433620 18 lintbebouwing Twee sluizen 2,689 2,280 

1050 Twee Sluizen 9 153062 433812 18 lintbebouwing Twee sluizen 2,420 1,829 

1051 Lingedijk 86 150146 433267 4 bebouwde kom Geldermalsen 1,615 1,095 

1052 Erichemsekade 11 a 150304 434150 18 3,694 3,266 

1053 Erichemsekade 8 150529 434248 18 4,106 3,739 

1054 Erichemsekade 7b 150551 434304 18 3,460 3,177 

1055 Kornedijk 11 149854 434417 18 1,644 1,373 

1056 Kornedijk 8b 150555 435183 18 1,146 0,878 

1057 Erichemsekade 5a 153201 435017 18 1,130 0,857 

1058 Teisterbantstraat 27 154141 432998 4 bebouwde kom Kerk-Avezaath 1,734 1,431 

1059 Lutterveldsestraat 15 154119 434047 18 1,215 1,008 

1060 De Hucht 12 154480 434028. 4 bebouwde kom Kerk-Avezaath 0,973 0,784 

1061 Muggenborch 2 153942 432502 4 bebouwde kom Kapel-Avezaath 1,957 1,675 . .. 
Weergave geurgevoelige obJecten met volgnummer (V-stacks gebled), zle blJlage 10 

•• Herleide streefwaarde a.h.v. bijlage 6 en 7 van de Handreiking Wet geurhinder en veehouderij 
I~ooel weergegeven: cUlllulatieve ~Jeurbelastin9 overscllrijelt ele (herleicle) slreefw8cll'Cie CUITIl.i121tieve geurbelasling 
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Beoordeling achtergrondbelasting bij toepassing alternatief 3 
De cumulatieve geurbelasting neemt bij toepassing van alternatief 3 af ten opzichte van de vergunde 
situatie. Zie de resultaten in tabel 8.5. De berekende achtergrondbelasting komt echter bij toepassing van 
alternatief 3 voor twee geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom van Erichem boven de (herleide) 
streefwaarde van 4 Ou/m3

. Dit zijn Meentstraat 19 en Mierlingsestraat 6. Alternatief 3 voldoet niet aan het 
geurbeleid dat de gemeente hanteert, waardoor gesteld kan worden dat sprake is van een belangrijke 
verontreiniging. Voor het aspect cumulatieve geurhinder wordt niet voldaan aan de IPPC-richtlijn. 

8.3.1.2.4 Hedonische waarden en cumulatieve effecten diverse geurbronnen 

In paragraaf 5.3.1.2.4 worden de hedonische waarden en cumulatieve effecten inzake het spoelen van de 
mestgoten, de opslag van bijproducten, de voerkeuken en de mestopslag beschreven. In onderstaande 
tabellen 8.6 en 8.7 is een overzicht gegeven van de geuremissie als gevolg van de bronnen binnen de 
inrichting, alsmede de bijdrage per bron aan de totale geuremissie (gezien het feit dat aile bronnen 
continue bronnen betreffen is niet gekeken naar de bijdrage op jaarbasis, aangezien dit gelijk is aan de 
bijdrage op uurbasis). Uit de tabellen komt naar voren dat ook bij alternatief 3 de stallen veruit de 
belangrijkste geurbron zijn bij het bedrijf. 

T b 0 a eI8.6: verzicht totale geuremissie 

Geurbron Vergunde situatie Alternatief 3 

[* 106 oUE/h] [*106 oUE/h] 

Stallen 825,4 500,9 
Brijvoerinstallatie 18,9 10,4 

Mestopslag 2,0 2,0 
Totaal 8463, 521,8 

Tbl870 a e .. . ht b"d verzlc IJ( r~Re per b ron aan d ttl e 0 a e geuremlssle 

Geurbron Vergunde situatie Alternatief 3 [%] 
[%] 

Stallen 97,5% 96% 
Brijvoerinstallatie 2,2% 3,6% 
Mestopslag 0,2% 0,4% 
Totaal 100,0% 100,0% 

Toetsing Gelders geurbeleid 

Volgens het Gelders geurbeleid dient het toetsingskader gehanteerd te worden dat hieronder in tabel 
8.8 is samengevat. Omdat aile bronnen continue bronnen betreffen, hoeft aileen getoetst te worden aan 
de 98-percentielwaarden. 
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Tabel 8.8: Toetsingskader [ouE/m3j voor initiatieflocatie volgens Gelders geurbeleid 

Percentiel Wonen/buitengebied (A) Werken (B) 

waarde 

streefwaarde richtwaarde bovenwaarde streefwaarde richtwaarde bovenwaarde 

98 0,5 1,5 5 1,5 5 15 

99,5 1 3 10 3 10 30 

99,9 2 6 20 6 20 60 

99,99 5 15 50 15 50 150 

(A) Onder gebiedscategorie 'wonen' wordt verstaan een gebied met woningen, winkels, ziekenhuizen of intematen of gebied waarin 
zich accommodaties voor verblijfsrecreatie of gelijksoorlige objecten bevinden. 
Gebiedscategorie 'buitengebied' betreft verspreid liggende woningen of lintbebouwing en gebied voor dagrecreatie of gelijkwaardige 
objecten. 
(8) Onder de gebiedscategorie 'werken' wordt verstaan een gebied waarin zich in hoofdzaak industrie, bedrijven, kantoren of 
gelijkwaardige objecten bevinden. 

Om de resultaten van de diverse scenario's goed met elkaar te kunnen vergelijken is de maximale 
geurbelasting (als 98-percentielwaarde) ter plaatse van de dichtstbij gelegen aaneengesloten 
woonbebouwing, verspreid liggende woning en bedrijfswoning bij een veehouderij bepaald. De 
resultaten staan in tabel 8.9. De contouren zijn opgenomen in het rapport van PRA in bijlage 12. 

Tabel 8.9: Maximale geurbelasting (in ouE/m3 als 98-percentielwaarde) op geurgevoelige objecten 

Situatie Aaneengesloten Verspreid liggende Bedrijfswoning 
woonbebouwing woning (veehouderij) 

Vergunde situatie 4,1 11,5 15 

Alternatief 3 3,7 9,0 12 

Bij toepassing van alternatief 3 wordt de geurbelasting (als 98-percentielwaarde) verminderd ten opzichte 
van de vergunde situatie. Alternatief 3 voldoet voor de dichtstbijgelegen aaneengesloten woonbebouwing 
aan de bovenwaarde voor Wonen/Buitengebied (A) en voor de dichtstbijzijnde bedrijfswoning wordt 
voldaan aan de bovenwaarde voor Werken (B). De geurbelasting op de dichtstbijgelegen verspreid 
liggende woning overschrijdt de bovenwaarde voor Wonen/Buitengebied (A). 

8.3.1.3 Luchtkwaliteit 

Wat betreft de onderzoeksopzet naar de luchtkwaliteit wijkt alternatief 3 niet af van de voorgenomen 
activiteit. V~~r de beschrijving hiervan wordt dan ook verwezen naar paragraaf 5.3.1.3. De resultaten zijn 
hetzelfde als bij alternatief 2, zie paragraaf 7.3.1.3. 

Wat betreft de effecten van de koelinstallatie wijkt alternatief 3 niet af van de voorgenomen activiteit. V~~r 
de beschrijving hiervan wordt dan ook verwezen naar paragraaf 5.3.2.7. 
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8.3.2 Conclusie effecten op het milieu 

Alternatief 3 voldoet niet aan het geurbeleid dat de gemeente hanteert, waardoor gesteld kan worden dat 
voor wat betreft cumulatieve geurhinder sprake is van een belangrijke verontreiniging. Voor het aspect 
cumulatieve geurhinder wordt niet voldaan aan de IPPC-richtlijn. 

Alternatief 3 is gezien de vergunbare status van de voorgenomen activiteit en alternatief 1 en gezien de 
hogere geuremissie geen zwaarwegend alternatief in de afweging naar het Meest Milieuvriendelijke 
Alternatief (MMA). Dit in samenhang met het gegeven dat de overige milieuaspecten ondergeschikt zijn in 
de te maken afweging in dit MER en omwille van de overzichtelijkheid in dit MER, is ervoor gekozen de 
overige milieuaspecten niet nader uit te werken. Alternatief 3 is overigens wei betrokken in het akoestisch 
onderzoek in bijlage 17. 
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9 Vergelijking voornemen en alternatieven 

9.1 Aigemeen 

In dit hoofdstuk 9 van het MER vindt een vergelijking plaats van de voorgenomen activiteit, alternatief 1, 
alternatief 2 en alternatief 3. Tevens wordt de referentiesituatie hierbij betrokken42 Daarbij zijn aileen de in 
het MER uiteengezette milieuaspecten meegenomen, te weten: ammoniak, geur, luchtkwaliteit, water, 
afvalstoffen (spuiwater luchtwassers), zuurverbruik luchtwassers, geluid en energie. Voor de afweging ten 
aanzien van de te realiseren varkenshouderij zijn daarnaast nog een aantal aanvullende niet 
milieugerelateerde aspecten van belang, zoals: 

- Bedrijfsvoering (de praktische bedrijfszekerheid van een alternatief); 
- Jaarkosten / investeringskosten (financiele gevolgen alternatief); 

Tevens wordt een kwantitatieve vergelijking in tabelvorm weergegeven. De vergelijking moet uiteindelijk 
leiden tot een onderbouwde aanwijzing van het MMA en een onderbouwde keuze voor de aanvraag 
milieuvergunning. 

9.2 Vergelijking voornemen en alternatieven 

9.2.1 Ammoniak 

Ammoniakemissie 
In tabel 9.1 is een overzicht gegeven de emissie van ammoniak van zowel de referentiesituatie als van 
alternatief 1, alternatief 2 en alternatief 3. 

Tabel 9 l' Overzicht ammoniakemissies 

Vergunde situatie Voorgenomen Emissie Emissie Emissie 

(referentie) activiteit Alternatief 1 alternatief 2 alternatief 3 

(kg NH3 / jaar) (kg NH3 / jaar) (kg NH3 / jaar) (kg NH3 / jaar) 

14.969,1 5.846,8 11.594,1 12.138,3 12.138,3 

Uit voorgaand overzicht blijkt dat de ammoniakemissie van zowel de voorgenomen activiteit als van 
alternatief 1, alternatief 2 en alternatief 3 aanzienlijk lager ligt dan de emissie van de vergunde situatie. De 
ammoniakemissie van de voorgenomen activiteit ligt aanzienlijk lager ligt dan die van alternatief 1, 2 en 3. 
Ten aanzien van directe ammoniakschade geldt dat bij zowel de voorgenomen activiteit als alternatief 1, 2 
en 3 de afstanden van de gevels van de stallen tot meer gevoelige planten en bodem minimaal 50 meter 
bedraagt en minimaal 25 meter tot minder gevoelige planten en bodem. Bij toepassing van de 
voorgenomen activiteit en de alternatieven is geen sprake van directe ammoniakschade. 

42 Zoals beschreven in paragraaf 4.2.3 wordt hierbij uitgegaan van de worstcase benadering door aileen de vergunde situatie als 
referentiesituatie te gebruiken. 
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Ammoniakdepositie (Natuur) 
In tabel 9.2 staan de ammoniakdeposities van de referentiesituatie, voorgenomen activiteit, alternatief 1, 2 
en 3. Een afname ten aanzien van de referentiesituatie staat in groen weergegeven. 

Tabel 9.2: Overzicht ammoniakdeposities ten aanzien van de referentiesituatie (mol/ha/jaar) 

Naam Vergunde Voorgenomen Alternatief 1" Alternatief 2 Alternatief 3 

situatie activiteit" 

01 Rijswaard (HR) 2,11 0,95 1,63 1,93 1,93 
02 Rijswaard (HR) 1,64 0,73 1,27 1,48 1,48 

03 Rijswaard (HR) 1,53 0,66 1,18 1,37 1,37 

04 Rijswaard (HR) 1,32 0,58 1,01 1,17 1,17 

05 Rijswaard (HR) 1,83 0,84 1,42 1,69 1,69 

06 Kil van Hurwenen (HR) 1,64 0,77 1,26 1,54 1,54 

07 Kil van Hurwenen (HR) 1,66 0,75 1,28 1,51 1,51 

08 Kil van Hurwenen (HR) 1,64 0,77 1,27 1,54 1,54 

09 Kil van Hurwenen (HR) 1,28 0,59 0,98 1,19 1,19 

10 Kil van Hurwenen (HR) 1,41 0,64 1,09 1,29 1,29 

11 Uiterwaarden Waal (VR) 1,77 0,85 1,37 1,71 1,71 

12 Uiterwaarden Waal (VR) 2,58 1,24 2,02 2,48 2,48 

13 Uiterwaarden Waal (VR) 1,01 0,38 0,75 0,80 0,80 

14 Uiterwaarden Waal (VR) 0,44 0,16 0,33 0,34 0,34 

15 Amerongse bovenpolder (HR) 1,64 0,69 1,27 1,42 1,42 

16 Amerongse bovenpolder (HR) 2,18 0,93 1,69 1,90 1,90 

17 Amerongse bovenpolder (HR) 2,19 0,94 1,70 1,91 1,91 

18 Amerongse bovenpolder (HR) 2,17 0,93 1,68 1,90 1,90 

19 Amerongse bovenpolder (HR) 2,03 0,87 1,57 1,77 1,77 

20 Uiterwaarden Neder-Rijn (VR) 3,56 1,59 2,78 3,22 3,22 

21 Uiterwaarden Neder-Rijn (VR) 3,53 1,52 2,75 3,10 3,10 

22 Uiterwaarden Neder-Rijn (VR) 2,68 1,14 2,08 2,33 2,33 

23 Uiterwaarden Neder-Rijn (VR) 1,50 0,64 1,16 1,30 1,30 

24 Uiterwaarden Neder-Rijn (VR) 0,83 0,30 0,61 0,64 0,64 

25 Uiterwaarden Neder-Rijn (VR) 0,42 0,15 0,32 0,33 0,33 

26 Kleipulten van Buren (Wav) 13,71 6,57 10,91 13,05 13,05 

27 Kleipulten van Buren (Wav) 11,37 5,52 9,13 10,95 10,95 

28 Kleipulten van Buren (Wav) 12,75 6,18 10,22 12,28 12,28 

29 Regulieren (Wav) 3,24 1,46 2,52 2,94 2,94 

30 Regulieren (Wav) 2,39 1,07 1,85 2,16 2,16 

31 Regul ieren (Wav) 2,25 1,00 1,74 2,03 2,03 

32 Regulieren (Wav) 2,34 1,05 1,82 2,13 2,13 

" De voorgenomen activiteit en alternatief 1 zijn in tabel 9.2 uitgevoerd met verticale uitstroomopening. Uit bij lage 8 blijkt dat de 

horizontale uitvoering van alternatief 1 een hogere ammoniakdepositie veroorzaakt dan de verticale uitvoering van alternatief 1. De 

horizontale uitvoering van de voorgenomen activiteit veroorzaakt een nagenoeg gelijke depositie als de verticale uitvoering 

(horizontaal is op enkele punten 0,01 mol gunstiger dan verticaal) . Tevens blijkt uit bijlage 8 dat bij alternatief 1 een EP-hoogte van 5 

en 7 meter dezelfde ammoniakdepositie veroorzaakl. 

Uit de voorgaande tabel voigt dat bij zowel de voorgenomen activiteit als de alternatieven de depositie van 
ammoniak op aile toetsingspunten afneemt. Op basis van de berekende deposities en de weergave van 
de depositiecontouren in bijlage 8 kan worden uitgesloten dat de voorgenomen activiteit en de 
alternatieven significante negatieve gevolgen met zich meebrengen voor omliggende Natura-2000 
gebieden en de overige zeer kwetsbare gebieden . Daarmee kan worden uitgesloten dat de voorgenomen 
activiteit en de alternatieven voor wat betreft het milieuaspect ammoniak een belangrijke verontreiniging 
met zich meebrengt. Hiermee wordt voldaan aan de IPPC-richtlijn en bijgedragen aan de 
instandhoudingsdoelstellingen van de verschillende zeer kwetsbare gebieden. 
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9.2.2 Geurhinder 

Geuremissie 

In tabel 9.3 is een overzicht gegeven van de geuremissie van zowel de referentiesituatie als alternatief 1, 

alternatief 2 en alternatief 3. 

T b I a e 9.3: o . h verzlc t geuremlssles 

Vergunde situatie Voorgenomen Emissie Emissie Emissie 
(referentie) activiteit Altematief 1 Alternatief 2 alternatief 3 
(Que/sec) (Que/sec) (Que/sec) (Que/sec) (Que/sec) 

229.283,3 95.726,0 64.270,8 176.629,1 100.316,9 

Het blijkt dat de geuremissie van zowel de voorgenomen activiteit als van alternatief 1, 2 en 3 lager is dan 

die van de referentiesituatie. Verder blijkt dat de geuremissie van alternatief 1 lager is dan de geuremissie 

van de voorgenomen activiteit. De geuremissie van alternatief 2 en 3 zijn daarentegen hoger dan de 

geuremissie van de voorgenomen activiteit. 

Individuele geurbelasting 

In tabel 9.4 is een overzicht gegeven van de belasting van geur van zowel de referentiesituatie en de 

voorgenomen activiteit als van alternatief 1, 2 en alternatief 3. Tevens wordt de belasting afgezet tegen de 

geldende geurnorm van het betreffende alternatief. 

Uit de tabel 9.4 voigt dat zowel de voorgenomen activiteit als de alternatieven een verlaging van de 

geurbelasting tot gevolg hebben. Alternatief 2 voldoet echter niet de wettelijke geurnormen. Door deze 

strijdigheid is alternatief 2 niet vergunbaar in het kader van de Wet milieubeheer en is sprake van een 

belangrijke verontreiniging. Bij toepassing van alternatief 2 wordt voor het aspect individuele geurhinder 

niet voldaan aan de IPPC-richtlijn. 

Verder blijkt uit tabel 9.4 dat de voorgenomen activiteit, alternatief 1 en 3 wei voldoen aan de geurnormen 

van de Wet geurhinder en veehouderij en daarmee ook (voor het aspect individuele geurhinder) aan de 

IPPC-richtlijn. 
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Tbl a e 9.4: Overzicht individuele geurbelasting (QUE/m3) 

Geurgevoelig Geur 
Norm Geur Norm Geur Norm Geur Norm Geur 

object vergunde VA* VA* A11.1* AIt.1 * AIt.2 All. 2 All. 3 All. 3 
situatie 

Erichemsewal 3 14,03 9.1 2 5.79 8.40 3.83 10.66 10.26 9.86 8.07 

Erichemsewal 1 16,97 11.46 8.12 10.38 5.08 13.72 14.32 12.58 11 .36 

Mierlingsest.20 7,61 8.00 3.44 8.00 2.17 8.00 6.16 8.00 4.84 

Mierlingsest.1 7 8,88 8.00 4.12 8.00 2.66 8.00 7.38 8.00 5.92 

Mierlingsest.24 3,79 8.00 2.01 8.00 1.24 8.00 3.52 8.00 2.85 

Mierlingsest.25 2,08 8.00 1.12 8.00 0.66 8.00 1.84 8.00 1.47 

Mierlingsest.28 3,44 8.00 1.49 8.00 1.00 8.00 2.75 8.00 2.16 

Burensewal 5 9,35 8.00 3.77 8.00 2.59 8.00 7.11 8.00 5.57 

Hulsterstraat 3 1,61 2.00 0.82 2.00 0.53 2.00 1.49 2.00 1.17 

Hulsterstraat 1 1,55 2.00 0.74 2.00 0.49 2.00 1.35 2.00 1.06 

Mierlingsest. 6 5,34 3.68 2.83 3. 34 1.81 4.50 5.20 4.12 4.11 

De Meent 6 3,89 2.61 1.89 2.39 1.22 3.16 3.40 2.90 2.71 

Meentstraat 19 6,05 4.09 3.06 3.74 2.02 4.98 5.68 4.58 4.47 

Erichemseweg65 1,98 2.00 0.90 2. 00 0.60 2.00 1.65 2.00 1.30 

Lutterveld 1 0,90 8.00 0.41 8.00 0.27 8.00 0.75 8.00 0.59 

Lutterveld 12 0,81 8.00 0.37 8.00 0.24 8.00 0.67 8.00 0.53 

Erichemsek.17a 1,03 8.00 0.45 8.00 0.29 8. 00 0.80 8.00 0.63 

Laageind 28 1,97 8.00 0.86 8.00 0.56 8.00 1.57 8.00 1.24 

Laageind 16 1,87 8.00 0.86 8.00 0.56 8.00 1.52 8.00 1.20 

Nieuwlandsest.2 1,78 8.00 0.74 8.00 0.47 8.00 1.31 8.00 1.03 

Twee Sluizen 2 1,29 8.00 0.55 8.00 0.36 8.00 0.97 8.00 0.77 

Twee Sluizen 1 1,52 8.00 0.69 8.00 0.43 8.00 1.16 8.00 0.92 

Twee Sluizen 9 1,71 8.00 0.74 8.00 0.49 8.00 1.34 8.00 1.07 

Lingedijk 86 1,49 2.00 0.65 2.00 0.42 2.00 1.16 2.00 0.92 

Teisterbants27 0,59 2.00 0.26 2.00 0.16 2.00 0.44 2.00 0.35 

De Hucht 12 0,57 2.00 0.25 2.00 0.15 2.00 0.42 2.00 0.33 

Muggenborch 2 0,60 2.00 0.26 2.00 0.16 2.00 0.44 2.00 0.35 

De Meent 5 4,50 3.09 2.37 2.81 1.50 3.75 4.23 3.46 3.30 

Meentstraat 17 5,25 3.60 2.67 3.27 1.73 4.38 4.80 4.00 3.80 

Meentstraat 14 5,10 3.48 2.60 3.18 1.70 4.25 4.74 3.87 3.75 

Meentstraat 11 5,24 3.57 2.73 3.27 1.74 4.39 4.94 3.99 3.87 

Meentstraat 10 5,33 3.67 2.80 3.33 1.83 4.50 5.12 4.11 4.05 

Meentstraat 6 5,40 3.67 2.82 3.35 1.83 4.46 5.14 4.11 4.06 

Meentstraat 5 5,39 3.67 2.76 3.35 1.79 4.48 5.06 4.11 3.98 

Meentstraat 1 5,49 3.71 2.76 3.39 1.81 4.51 5.11 4.14 4.06 

Erichemesewal 2 8,44 8.00 3.55 8.00 2.33 8.00 6.40 8.00 5.06 

Burensewal 1 28,46 >50m 12.17 >50m 7.96 >50m 21 .78 >50m 17.25 

Erichemsewal 1 a 22,26 14.43 10.33 13.43 6.91 17.33 19.22 16.05 15.33 

De Meent 4 4,73 3.1 8 2.29 2.92 1.51 3.84 4.20 3.55 3.32 

Recreatiepark 1,85 8.00 0.82 8.00 0.52 8.00 1.48 8.00 1.17 
De Vergarde 
(terrein) 

* De voorgenomen acliviteit en alternatief 1 zijn uitgevoerd met verti cale uitstroomopening. Uit bijlage 9 blijkt dat de horizontale 

uitvoeringen een hogere geurbelasting veroorzaken dan de verticale uitvoeringen. Tevens blijkt uit bijlage 9 dat bij alternatief 1 een 

EP-hoogte van 5 en 7 meter dezelfde geurbelasting veroorzaakt. 

Groen = geurbelasting voldoet aan wettelijke geurnormen Wgv 

Rood = geurbelasting voldoet niet aan wettelijke geurnormen Wgv 
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Cumulatieve geurhinder 

In tabel 9.5 is een overzicht gegeven van de cumulatieve geurbelasting van de referentiesituatie 

(vergunde situatie), de voorgenomen activiteit en alternatief 1, 2 en 3. 

De cumulatieve geurbelasting neemt bij toepassing van de voorgenomen activiteit en aile alternatieven af 

ten opzichte van de vergunde situatie. Bij alternatief 2 en 3 worden de (herleide) streefwaarden op enkele 

geurgevoelige objecten overschreden en daarmee wordt niet voldaan aan het gemeentelijk geurbeleid en 

de IPPC-richtlijn. Bij de voorgenomen activiteit en alternatief 1 worden de (herleide) streefwaarden voor 

cumulatieve geurhinder niet overschreden en wordt voldaan aan het gemeentelijke geurbeleid. 

Geconcludeerd kan worden dat bij toepassing van de voorgenomen activiteit en alternatief 1 geen sprake 

is van een belangrijke verontreiniging, waardoor voor het aspect cumulatieve geurhinder wordt voldaan 

aan de IPPC-richtlijn. 

Tbl950 a e . ht verzlc I r cumu a leve geur b I f e as Ing 
adres herleide vergunde voorgenomen alternatief 1 alternatief 2 alternatief 3 
geurgevoelig object * streefwaarde** situatie activiteit verticaal (QUE/m3) (QUE/rn') 

(QUE/m') (QUE/m3) (QUE/m3) 

Erichemsewal 1 a 18 25.126 13,360 10,044 2'1,467 17,779 
Erichemsewal 1 18 17.'i54 8,940 6,170 14,634 11,806 
Erichemsewal 3 18 14,555 7,650 5,893 11,455 9,527 
Erichemsewal 2 18 8,704 4,397 2,964 6,947 5,593 
Mierlingsestraat 20 18 7,817 4,006 2,742 6,315 5,147 
Mierlingsestraat 17 18 9,059 4,655 3,096 7,781 6,335 
Mierlingsestraat 24 18 3,880 2,384 1,588 3,902 3,121 
Mierlingsestraat 25 18 2,650 1,805 1,436 2,421 2,113 
Mierlingsestraat 28 18 3,643 1,927 1,387 2,988 2,448 
Burensewal 5 18 9,773 4,177 2,928 7,499 5,912 
Erichemsekade 7a 18 2,005 1,333 1,059 1,939 1,657 
Erichemsekade 7 18 1,885 1,280 1,028 1,806 1,540 
Hulsterstraat 1 4 1,735 1,050 0,794 1,614 1,339 
Erichemseweg 1O 18 2,335 1,318 0,963 2,161 1,763 
Erichemseweg 10a 18 3,092 1,797 1,215 2,811 2,282 
Erichemseweg 12 18 4,561 2,577 1,779 4,258 3,427 
Mierlingsestraat 6 4 5,769 3,446 2,299 5,597 4,529 
De Meent 6 4 4.4'12 2,261 1,647 3,745 3,027 
Meentstraat 19 4 6,816 3,676 2,628 6,178 4,999 
Recreatiepark De 4 2,122 1,255 1,097 1,825 1,552 Verqardelterrein) 
Erichemseweg 65 4 2,194 1,302 1,080 1,870 1,573 
Erichemseweg 88 4 1,169 0,807 0,712 1,052 0,923 
Lutterveld 1 18 1,167 0,807 0,725 1,027 0,899 
Lutterveld 12 18 1,226 0,850 0,778 1,091 0,986 
Lutterveld 28 18 1,280 0,958 0,870 1,166 1,079 
Erichemsekade 13 18 2,539 1,345 1,021 2,201 1,803 
Erichemsekade 12b 18 2,654 1,426 1,068 2,231 1,872 
Erichemsekade 15 18 1,624 0,943 0,751 1,371 1,186 
Erichemsekade 17a 18 1,153 0,738 0,620 1,002 0,868 
Erichemsekade ~ng. 18 1,349 0,874 0,724 1,212 1,017 
Laageinde 28 18 2,364 1,587 1,118 2,032 1,715 
Laageinde 24 18 2,986 1,990 1,433 2,539 2,173 
Laageinde 16 18 2,816 2,119 1,705 2,585 2,276 
Laageinde 41 18 2,498 1,990 1,638 2,312 2,083 
Laageinde 27 18 2,350 1,976 1,729 2,197 2,047 
Laageinde 19 18 3,190 2,841 2,808 2,988 2,825 
Roodakker 2 18 6,629 6,436 6,759 6,489 4,463 
Nieuwlandsesteeg 2 18 3,619 2,924 2,553 3,286 2,993 
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Twee Sluizen 2 18 5,589 5,138 5,239 5,396 5,275 

Twee Sluizen 1 18 2,689 2,115 1,969 2,509 2,280 

Twee Sluizen 9 18 2,420 1,621 1,425 2,074 1,829 

Lingedijk 86 4 1,615 0,875 0,670 1,348 1,095 

Erichemsekade 11 a 18 3,694 2,932 2,575 3,529 3,266 

Erichemsekade 8 18 4,106 3,303 2,905 4,045 3,739 

Erichemsekade 7b 18 3,460 2,925 2,597 3,446 3,177 

Komedijk 11 18 1,644 1,199 1,036 1,527 1,373 

Komedijk 8b 18 1,146 0,741 0,621 1,041 0,878 

Erichemsekade 5a 18 1,130 0,742 0,630 1,029 0,857 

Teisterbantstraat 27 4 1,734 1,434 1,232 1,556 1,431 

Lutterveldsestraat 15 18 1,215 0,918 0,847 1,092 1,008 

De Hucht 12 4 0,973 0,695 0,635 0,842 0,784 

Muggenborch 2 4 1,957 1,619 1,514 1,812 1,675 
" * Weergave geurgevoellge obJecten met volgnummer (V-stacks gebled), zle blJlage 10 

** Herleide streefwaarde a.h.v. bijlage 6 en 7 van de Handreiking Wet geurhinder en veehouderij 
r<oocl weergegeven: cUiTlulatieve geurbelasting overschrijclt de (herleide) streefwaarclen 18 en 4 CJuc/m3 

Geuremissie als gevolg van bronnen binnen de inrichting 

In onderstaande tabellen is een overzicht gegeven van de geuremissie als gevolg van de bronnen 
binnen de inrichting, alsmede de bijdrage per bron aan de totale geuremissie (gezien het feit dat aile 
bronnen continue bronnen betreffen is niet gekeken naar de bijdrage op jaarbasis, aangezien dit gelijk 
is aan de bijdrage op uurbasis). Uit de tabellen komt naar voren dat de stallen veruit de belangrijkste 
geurbron zijn bij het bedrijf, ongeacht welk scenario wordt beschouwd. 

Tabel 9.2: Overzicht totale geuremissie van bronnen binnen de inrichting 

Geurbron Vergund Voorgenomen Alternatief 1 Alternatief 2 Alternatief 3 

[*106 ouE/h] Activiteit [* 106 oUE/h] [*106 oUE/h] [*106 ouE/h] 

[*106 ouE/h] 

Stallen 825,4 344,6 231,4 635,9 500,9 

Brijvoerinstallatie 18,9 5,7 3,8 10,4 10,4 

Mestopslag 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Totaal 8463, 352,3 237,2 648,3 521,8 

Tabel 9.3: Overzicht bijdrage per bron aan de totale geuremissie 

Geurbron Vergund Voorgenomen Alternatief 1 Alternatief 2 Alternatief 3 

[%] Activiteit [%] [%] [%] [%] 

Stallen 97,5% 97,8% 97,6% 98,1% 96,0% 

Brijvoerinstallatie 2,2% 1,6% 1,6% 1,6% 3,6% 

Mestopslag 0,2% 0,6% 0,8% 0,3% 0,4% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Volgens het Gelders geurbeleid dient voor het toetsingskader gehanteerd te worden dat in tabel 9.8 is 

weergegeven. Omdat aile bronnen continue bronnen betreffen hoeft aileen getoetst te worden aan de 

98-percentielwaarden. 

TabeI4.8: Toetsingskader [ouE/m3j voor Knorhof BV volgens Gelders geurbeleid 

Percentiel Wonen/buitengebied (A) Werken (B) 

waarde 

streefwaarde richtwaarde bovenwaarde streefwaarde richtwaarde bovenwaarde 

98 0,5 1,5 5 1,5 5 15 

99,5 1 3 10 3 10 30 

99,9 2 6 20 6 20 60 

99,99 5 15 50 15 50 150 

(A) Onder gebiedscategorie 'wonen' wordt verstaan een gebied met woningen, winkels, ziekenhuizen of intematen of gebied waarin 
zich accommodaties voor verblijfsrecreatie of gelijksoortige objecten bevinden. 
Gebiedscategorie 'buitengebied' betreft verspreid liggende woningen of lintbebouwing en gebied voor dagrecreatie of gelijkwaardige 
objecten. 
(8) Onder de gebiedscategorie 'werken' wordt verstaan een gebied waarin zich in hoofdzaak industrie, bedrijven, kantoren of 
gelijkwaardige objecten bevinden. 

Om de resultaten van de diverse scenario's goed met elkaar te kunnen vergelijken is de maximale 

geurbelasting (als 98-percentielwaarde) ter plaatse van de dichtstbij gelegen aaneengesloten 

woonbebouwing, verspreid liggende woning en bedrijfswoning bij een veehouderij bepaald. De 

resultaten zijn in onderstaande tabel samengevat. De contouren zijn opgenomen in bijlage 12. 

Tabel 9.9: Maximale geurbelasting (in ou E/m3 als 98-percentielwaarde) op geurgevoelige objecten 

Situatie Aaneengesloten Verspreid liggende Bedrijfswoning 
woonbebouwing woning (veehouderij) 

Vergunde situatie 4,1 11,5 15 

Voorgenomen activiteit 2,4 6,0 8,0 

Alternatief 1 1,4 3,5 5,0 

Alternatief 2 4,5 11 15 

Alternatief 3 3,7 9,0 12 

Uit de verspreidingsberekeningen blijkt dat de geurbelasting in de voorgenomen situatie bijna 
gehalveerd wordt ten opzichte van de vergunde situatie. Bij alternatief 1 wordt de geurbelasting meer 
dan gehalveerd ten opzichte van de vergunde situatie. Bij alternatief 2 is vrijwel geen sprake van een 
reductie in geurbelasting ten opzichte van de vergunde situatie. Ook bij alternatief 3 is de reductie ten 
opzichte van de vergunde situatie een stuk beperkter ten opzichte van de voorgenomen activiteit en 
alternatief 1. 

Bij toepassing van de voorgenomen activiteit, alternatief 2 en 3 wordt voor de dichtstbijzijnde verspreid 
liggende woning de bovenwaarde voor Wonen/Buitengebied (A) overschreden. De geurbelasting bij 
alternatief 2 en 3 zal niet worden gezien als een acceptabel geurhinderniveau, aangezien 
combiwassers flink meer geur reduceren dan enkelvoudige biologische luchtwassers (met en zonder de 
combinatie met een bouwkundig emissiearm stalsysteem). 
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Bij bestaande bronnen kan gemotiveerd afgeweken worden van de bovenwaarde. Het belangrijkst is dat 
de geurbelasting ter plaatse van de aaneengesloten bebouwing onder de bovenwaarde zit en dat de 
geurbelasting op de omgeving bijna gehalveerd wordt. Deze reductie vindt ook plaats op de verspreid 
liggende woningen, waardoor ook op deze woningen sprake kan zijn van een acceptabel geurniveau. 

9.2.3 Luchtkwaliteit 

Uit het luchtkwaliteitsonderzoek blijkt dat in de vergunde situatie op geen enkel punt op of buiten de 
inrichtingsgrens de grenswaarde voor de jaargemiddelde PM10 concentratie van 40 f,lg/m 3 worden 
overschreden. Op twee punten op de inrichtingsgrens wordt wei het maximaal aantal overschrijdingen 
voor daggemiddelde PM lO (maximaal vijfendertig per jaar, conform het Wet Luchtkwaliteit 2007) 
oversch reden. 

Bij zowel de voorgenomen activiteit als alternatief 1, 2 en alternatief 3 wordt op geen enkel punt op of 
buiten de inrichtingsgrens de grenswaarde voor de jaargemiddelde PM10 concentratie van 40 f,lg/m 3 

overschreden. Tevens wordt op geen enkel punt op de inrichtingsgrens het maximaal aantal 
overschrijdingen voor daggemiddelde PM10 (maximaal vijfendertig per jaar, conform het Wet Luchtkwaliteit 
2007) overschreden. Op het weUelijk voorgeschreven toetsingspunt vanaf de wegas (10 meter voor PM10) 

vindt geen overschrijding van de jaargemiddelde PM10 concentratie van 40 f,lg/m 3 plaats. Tevens vindt op 
dit punt geen overschrijding plaats van het maximaal aantal overschrijdingen voor daggemiddelde PM lO 

(maximaal vijfendertig per jaar, conform het Wet Luchtkwaliteit 2007). Verder vinden bij zowel de 
voorgenomen activiteit als alternatief 1, 2 en alternatief 3 op de relevante toetsingspunten geen 
overschrijdingen van de grenswaarde voor de jaargemiddelde N02 concentratie plaats. Tevens blijkt dat 
het maximaal aantal overschrijdingen van de uurgemiddelde grenswaarde niet worden overschreden 
(maximaal 18 per jaar, conform het Wet Luchtkwaliteit 2007). 

9.2.4 Vergelijking overige milieuaspecten 

In de voorgaande vergelijking zijn de drie meest belangrijke milieuaspecten beschreven van de 
voorgenomen activiteit en alternatieven. De ammoniakproblematiek in Nederland in beschouwing 
genomen wordt aan de ammoniakdepositie veel waarde gehecht. De weUelijke bepalingen en de 
maatschappelijk beleving ten aanzien van geurhinder en fijn stof, maken deze milieuaspecten eveneens 
zwaarwegend. Het verbruik aan energie, water, zuur en de productie van spuiwater zijn niet bij aile 
alternatieven gelijk. Dit geldt ook voor de geluidsbelasting en de overige milieuaspecten. Deze aspecten 

zijn minder zwaarwegend dan de milieuaspecten ammoniak, geur en fijn stof. 

Alternatief 2 en 3 komen gezien de (vergunbare) status van de voorgenomen activiteit en alternatief 1 niet 
in aanmerking voor de afweging naar het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA). Dit in samenhang 
met het gegeven dat de overige milieuaspecten ondergeschikt zijn in de te maken afweging in dit MER en 
omwille van de overzichtelijkheid in dit MER, is ervoor gekozen de overige milieuaspecten aileen voor de 

voorgenomen activiteit en alternatief 1 nader uit te werken. 
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9.2.5 Water 
In tabel 9.10 is een overzicht opgenomen van het verbruik aan water van de vergunde situatie, de 
voorgenomen activiteit en alternatief 1. 

Tabel 9 10' Overzicht waterverbruik luchtwassers 

Waterverbruik Waterverbruik 
Waterverbruik 

Voorgenomen activiteit alternatief 1 
Vergunde situatie (m3/jaar) 

(m3/jaar) (m3/jaar) 

22.725 29.634 29.816 

9.2.6 Energie 
In tabel 9.11 is een overzicht opgenomen van het elektraverbruik en het gasverbruik voor de vergunde 
situatie, de voorgenomen activiteit en alternatief 1. Om bij tot vergunbare alternatieven te komen zijn de 
emissiepunten bij de voorgenomen activiteit 75% gesmoord en bij alternatief 1 85% gesmoord. Echter 
doordat de Big Dutchman combiwasser anders uitgevoerd wordt dan de Uniqfill combiwasser ligt het 
elektraverbruik voor ventilatie bij alternatief 1 toch lager dan bij de voorgenomen activiteit. Echter het 
grote verschil in elektrisch vermogen van de pompen die het waswater rondpompen zorgt ervoor dat 
alternatief 1 een veel hoger elektraverbruik ten behoeve van de luchtwassers heeft dan de voorgenomen 
activiteit. Hierdoor ligt het totale elektraverbruik bij alternatief 1 hoger dan bij de voorgenomen activiteit. 

Tbl9110 a e . ht I kt verzlc ee b 'k ra- en gasver rUi 

Vergunde situatie Voorgenomen activiteit Alternatief 1 
(kWh/jaar) (kWh/jaar) (kWh/jaar) 

Elektraverbruik (kWh/jaar) 738.230 1.215.943 1.391.543 

Gasverbruik (m3/jaar) 134.496 170.100 170.100 

9.2.7 Zuurverbruik 
In tabel 9.12 is een overzicht opgenomen van het zuurverbruik voor de vergunde situatie, de 
voorgenomen activiteit en alternatief 1. De voorgenomen activiteit heeft een hoger zuurverbruik dan 
alternatief 1, aangezien de voorgenomen activiteit meer ammoniak reduceert. 

Tabel9 12' Overzicht zuurverbruik 

Zuurverbruik Zuurverbruik Zuurverbruik 
Vergunde situatie Voorgenomen activiteit Alternatief 1 

(Iiter/jaar) (Iiter/jaar) (Iiter/jaar) 

nvt 61,2 51,9 

9.2.8 Afvalstoffen 
De bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen zullen voor de referentiesituatie en voor de 
voorgenomen activiteit niet van elkaar verschillen. In de voorgenomen activiteit en alternatief 1 zal ten 
opzichte van de referentiesituatie uiteraard sprake zijn van een toename (van circa 30%) in hoeveelheid 
van de vrijkomende kadavers en meststoffen. Tevens zal spuiwater vrijkomen. 
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In tabel 9.13 is een overzicht opgenomen van de spuiwaterproductie voor de vergunde situatie, 
voorgenomen activiteit en alternatief 1. 

Tbl9130 a e . ht verzlc spulwa erpro d r uCle 

S p u iwaterprod uctie Spuiwaterproductie Spu iwaterprod uctie 
Vergunde situatie Voorgenomen activiteit Alternatief 1 

(m3/jaar) (m3/jaar) (m3/jaar) 

nvt 789 607 

9.2.9 Geluid 
V~~r de representatieve bedrijfssituatie (RBS) zal in de voorgenomen activiteit en alternatief 1 voldaan 
kunnen worden aan de in de vigerende milieuvergunning vastgelegde geluidsnormen. De geluidsbelasting 
van de voorgenomen activiteit en alternatief 1 is aan elkaar gelijk. 

9.2.10 Bedrijfskosten en investeringskosten 
De bedrijfskosten bestaan voor wat betreft de luchtwassers uit de jaarkosten voor aflossing en rente, 
water, elektra, zuur en spuiwater. De jaarlijkse bedrijfskosten zullen in de voorgenomen activiteit en 
alternatief 1 toenemen ten aanzien van de bedrijfskosten van de referentiesituatie als gevolg van het 
toepassen van luchtwassers. De jaarlijkse bedrijfskosten zijn (ondanks een hogere rente en aflossing) 
voor de voorgenomen activiteit lager dan voor alternatief 1. De investeringskosten (en daarmee ook de 
rente en aflossing) liggen voor de voorgenomen activiteit hoger dan voor alternatief 1, echter dit verschil in 
investeringskosten is bij de huidige energieprijzen bij toepassing van de voorgenomen activiteit na 6 jaar 
al terugverdiend als gevolg van lagere jaarkosten voor de voorgenomen activiteit. Het is de verwachting 
dat de energieprijzen de komen de jaren verder zullen stijgen, waardoor het verschil in jaarlijkse 
bedrijfskosten aileen maar groter wordt. Hiermee wordt voor de voorgenomen activiteit de terugverdientijd 
van het verschil in investeringskosten met alternatief 1 nog korter. 

T b 1914 0 a e . ht' I""k b d "f k t verzlc laar IJI se e rillS OS en uc ht wassers 

Voorgenomen activiteit (€/jaar) Alternatief 1 (€/jaar) 

€ 229.842 € 240.954 

Tabel 9.15: Overzicht investeringskosten luchtwassers (excl. jaarlijkse rente en aflossi ng) 

Voorgenomen activiteit Alternatief 1 

€ 1.217.828 € 1.151.533 
(rente en aflossing: € 136.794) (rente en aflossing: € 118.834) 
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9.3 Kwalitatieve vergelijking 
In onderstaande tabel 9.16 staan de gevolgen van de voorgenomen activiteit, alternatief 1, 2 en alternatief 
3 weergegeven. De verschillen zijn kwalitatief met elkaar vergeleken. De vergelijking vindt plaats ten 
opzichte van de referentiesituatie. 

T b 191 V a e 6: r . T ff . f 1 2 erge Ijklng ml leue ecten voorgenomen actlvltelt, a ternatle , en 3 

Referentie 
Milieugevolg 

situatie 

IPpe-BBT +/-

Ammoniak43 +/-

Natuur44 +/-

Geuremissie +/-

Geurbelasting45 +/-

Bodem +/-

Geluid +/-

Luchtkwaliteit +/-

Energie +/-

Afval/afvalwater +/-

Water +/-

zuurverbruik +/-

Landschap +/-

Flora en fauna +/-

Externe veiligheid +/-

Welziin +/-

Kosten +/-

+ = positieve gevolgen 

o = neutraal 

= licht negatieve gevolgen 

= negatieve gevolgen 

= zeer negatieve gevolgen 

= niet verder uitgewerkt 

Voorgenomen 
Alternatief 1 Alternatief 2 

activiteit 

+ + + 

+++ ++ + 

+++ ++ + 

++ +++ + 

++ +++ -

0 0 0 

- --

++ ++ + 

- -- / 
-- - / 
- -- / 

- nvt --

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

----- / 

Alternatief 3 

+ 

+ 

+ 

+ 

-

0 

-
+ 

/ 
/ 
/ 

nv1 

0 

0 

0 

0 

/ 

43 Zowel de voorgenomen activiteit als alternatief 1, 2 en alternatief 3 hebben een behoorlijke reductie van de emissie tot gevolg en 
krijgen daarmee een positieve beoordeling. De voorgenomen activiteit realiseerl de grootste reductie van de emissie ten aanzien van 
de referentiesituatie en scoort daarmee het hoogste. 

44 De voorgenomen activiteit, alternatief 1, 2 en alternatief 3 hebben een verlaging van de depositie ten aanzien van de 
referentiesituatie tot gevolg en krijgen daarmee een positieve beoordeling. 

45 Zowel de voorgenomen activiteit als alternatief 1, 2 en alternatief 3 hebben een veri aging van de geurbelasting tot gevolg ten 
aanzien van de referentiesituatie. Bij alternatief 2 en 3 wordt niet voldaan aan de weltelijke geurnormen en/of het gemeentelijk 
geurbeleid en worden daarmee negatief beoordeeld. Bij de voorgenomen activiteit en alternatief 1 kan wei worden voldaan aan de 
weltelijke geurnormen. De voorgenomen activiteit en alternatief 1 krijgen daarmee een positieve beoordeling. 
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9.4 Meest milieuvriendelijke alternatief 

In tabel 9.16 staan de gevolgen van de voorgenomen activiteit, alternatief 1, 2 en alternatief 3 
weergegeven. De verschillen zijn kwalitatief met elkaar vergeleken ten opzichte van de bestaande en 
rechtsgeldige vergunningssituatie. De referentiesituatie dient als basis voor de aanvraag om een 
milieuvergunning, waaraan voorliggend MER ten grondslag ligt. 

Ammoniak 

Uit de beoordeling van de ammoniakdepositie voigt dat de ammoniakdepositie bij zowel de voorgenomen 
activiteit als alternatief 1, 2 en 3 afneemt ten aanzien van de referentiesituatie. Het kan worden uitgesloten 
dat de voorgenomen activiteit, alternatief 1, 2 en 3 significante negatieve gevolgen met zich meebrengen 
voor de Natura 2000-gebieden en overige zeer kwetsbare natuurgebieden. De ammoniakdepositie is het 
bij toepassing van de voorgenomen activiteit circa 40-45% lager dan bij toepassing van alternatief 1. De 
voorgenomen activiteit zal de grootste bijdrage hebben aan het realiseren van de 
instandhoudingsdoelstellingen voor de verschillende natuurgebieden. De ammoniak- en 
stikstofproblematiek staat momenteel in Nederland en in Europa hoog op de politieke agenda en is 
voornamelijk zwaarwegend vanuit landelijk (en uiteraard ook provinciaal) belang. De hoge 
achtergrondconcentratie van ammoniak in Nederland in beschouwing genomen, wordt aan de reductie 
van ammoniak veel waarde gehecht. 

Geur 
Uit de beoordeling van de individuele geurhinder blijkt dat de voorgenomen activiteit en de alternatieven 
een afname veroorzaken ten opzichte van de vergunde situatie. Alternatief 2 voldoet echter niet aan de 
wettelijke geurnormen van de Wgv. De voorgenomen activiteit, alternatief 1 en 3 voldoen wei aan de 
wettelijke geurnormen van de Wgv. Uit de beoordeling van de cumulatieve geurhinder blijkt dat de 
voorgenomen activiteit en de alternatieven een afname veroorzaken ten opzichte van de vergunde 
situatie. Alternatief 2 en 3 voldoen niet aan het gemeentelijke beleid (sprake van een overschrijding van 
de (herleide) streefwaarden voor cumulatieve geurhinder. De voorgenomen activiteit en alternatief 1 
voldoen wei aan het gemeentelijk beleid. 

Uit de toetsing aan het Gelders geurbeleid voigt dat zowel de voorgenomen activiteit als de 
alternatieven een reductie in geurbelasting teweegbrengen ten opzichte van de vergunde situatie. Deze 
reductie is het grootst bij toepassing van alternatief 1 (meer dan halvering geurbelasting) en de 
voorgenomen activiteit (bijna een halvering van de geurbelasting). De voorgenomen activiteit, 
alternatief 2 en alternatief 3 overschrijden de bovenwaarde voor de dichtstbijgelegen verspreid liggende 
woning. De provincie stelt uiteindelijk het acceptabel geurhinderniveau vast en kan bij bestaande 
bronnen gemotiveerd afwijken van de bovenwaarden en kan met redelijkerwijs te verlangen 
maatregelen/voorzieningen het best bereikbare geurhinderniveau vast stellen. De geurbelasting bij 
alternatief 2 en 3 zal in ieder geval niet worden gezien als een acceptabel geurhinderniveau, aangezien 
combiwassers flink meer geur reduceren dan enkelvoudige biologische luchtwassers (met en zonder de 
combinatie met een bouwkundig emissiearm stalsysteem). De geurbelasting bij de voorgenomen 
activiteit kan wei aangemerkt worden als acceptabel geurhinderniveau, zeker gezien het feit dat aan de 
waarden voor de bebouwde kom van Erichem wordt voldaan en voorts de geurbelasting ter plaatse 
aanzienlijk afneemt ten opzichte van de referentiesituatie. 
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De geurbelasting op relevante objecten in de bebouwde kom is bij alternatief 1 circa 35% lager dan bij 
toepassing van de voorgenomen activiteit. De geurproblematiek (maatschappelijk beleving) omtrent de 
initiatieflocatie maakt het milieuaspect geur zwaarwegend vanuit lokaal (en uiteraard ook provinciaal) 
belang. 

Alternatief 2 en 3 geen MMA 

Aangezien zowel ammoniak als geur zwaarwegende milieuaspecten betreffen en aangezien alternatief 2 
en 3 een flink hogere geurbelasting en ammoniakdepositie veroorzaken dan de voorgenomen activiteit en 
alternatief 1, komen alternatief 2 en 3 niet in aanmerking voor het Meest Milieuvriendelijke Alternatief. 

Smoren emissiepunten 

Om tot vergunbare alternatieven te komen zijn de emissiepunten noodzakelijkerwijs bij de voorgenomen 
activiteit en alternatief 2 en 3 75% gesmoord en bij alternatief 1 85% gesmoord. Door het verkleinen van 
de emissiepuntdiameter wordt de uittredesnelheid verhoogd. Zowel bij de voorgenomen activiteit als bij 
alternatief 1 zijn de luchtsnelheden haalbaar, echter de voorkeur gaat voor een goede werking van het 
luchtwassysteem uit naar het zo min mogelijk verkleinen van de emissiepunten. 

Luchtkwaliteit 
Zowel de voorgenomen activiteit als de alternatieven voldoen aan de eisen in de Wet luchtkwaliteit. De 
voorgenomen activiteit en alternatief 1 hebben een hogere reductie van fijn stof dan alternatief 2 en 3. 

IPPC-richtlijn en vergunbaarheid in het kader van de Wet milieubeheer 
Voorliggend MER dient tevens als IPPC-omgevingstoets. Hieruit blijkt dat de voorgenomen activiteit en 
alternatief 1 geen belangrijke verontreinigingen veroorzaken en daarmee voldoen aan de IPPC-richtlijn. 
De voorgenomen activiteit en alternatief 1 zijn beiden vergunbaar in het kader van de wet milieubeheer. 
Alternatief 2 en 3 veroorzaken wat betreft geur een belangrijke verontreiniging, voldoen niet aan de IPPC
richtlijn en zijn daarmee niet vergunbaar in het kader van de Wet milieubeheer. 

Energie 

Om bij tot vergunbare alternatieven te komen zijn de emissiepunten bij de voorgenomen activiteit 75% 
gesmoord en bij alternatief 1 85% gesmoord. Echter doordat de Big Dutchman combiwasser anders 
uitgevoerd wordt dan de Uniqfill combiwasser ligt het elektraverbruik voor ventilatie bij alternatief 1 toch 
lager dan bij de voorgenomen activiteit. Het grote verschil in elektrisch vermogen van de pompen die het 
waswater rondpompen zorgt er echter voor dat alternatief 1 een veel hoger elektraverbruik ten behoeve 
van de luchtwassers heeft dan de voorgenomen activiteit. Hierdoor ligt het totale elektraverbruik bij 
alternatief 1 circa 12,6% hoger dan bij de voorgenomen activiteit. 

Water, spuiwater, zuur 

Door de toepassing van luchtwassers neemt het water- en zuurverbruik en de spuiwaterproductie toe ten 
opzichte van de vergunde situatie. Deze milieuaspecten worden echter niet beschouwd als 
zwaarwegende milieuaspecten. Het zuurverbruik en de spuiwaterproductie ligt bij alternatief 1 lager dan 
bij de voorgenomen activiteit. Het waterverbruik ligt bij alternatief 1 hoger dan bij de voorgenomen 
activiteit. 

Overige milieuaspecten 

De emissies naar water en bodem en de emissie van geluid worden zoveel mogelijk beperkt. Het verbruik 
aan grond- en hulpstoffen neemt toe. V~~r de opslag en het bezigen van deze stoffen zijn de nodige 
voorzieningen getroffen en de nodige procedures ingevoerd. 
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Waar mogelijk wordt aandacht besteed aan de preventie van grond- en hulpstoffen en de preventie van 
ongevallen. Door gebruik te maken van gecertificeerde voeders en een acceptatiebeleid hieromtrent wordt 
grote zorg besteed aan de voerstrategie. Door aile stallen binnen het bedrijf te voorzien van emissiearme 
systemen die voldoen aan de BBT wordt, mede het voorgaande in beschouwing genomen, een inrichting 
in werking gebracht in overeenstemming met de IPPC-richtlijn. 

Afweging tot het Meest Milieuvriende/ijke Altematief (MMA) 
Behoudens de aspecten geur, ammoniak en energie hebben de overige milieuaspecten een gelijke 
zwaarte in de weging tot het MMA. 

Bij toepassing van de voorgenomen activiteit ligt de ammoniakdepositie 40-45% lager en het 
energieverbruik circa 12,6 % lager dan bij toepassing van alternatief 1. Bij de voorgenomen activiteit 
hoeven de emissiepunten 10% minder gesmoord te worden dan alternatief 1. Daar staat tegenover dat de 
geurbelasting bij toepassing van alternatief 1 (op de relevante objecten in de bebouwde kom van 
Erichem) circa 35% lager is dan bij toepassing van de voorgenomen activiteit. 

Bij afweging tot het MMA dient ook rekening gehouden te worden met de relatief grote afstand ten 
opzichte van de zeer kwetsbare natuur (met name tot de Natura 2000-gebieden) en de korte afstand tot 
de bebouwde kom van Erichem. Daar staat tegenover dat het verschil in ammoniakdepositie 
(Iees:milieuwinst) groter is dan het verschil in geurbelasting. Zoals al is aangegeven geniet het voor de 
werking van het luchtwassysteem de voorkeur om emissiepunten zo min mogelijk te smoren. Dit heeft 
uiteraard betrekking op zowel ammoniak- als geurreductie. 

Momenteel staat de ammoniak- en stikstofproblematiek zowel in Nederland als in Europa hoog op de 
politieke agenda. Het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden 
wordt bemoeilijkt door de hoge achtergrondconcentraties van stikstof, aangezien ter plaatse van de 
meeste natuurgebieden in Nederland de kritische depositiewaarden ruim worden overschreden. Ook bij 
de Natura 2000-gebieden die in dit MER worden beschouwd overschrijden de achtergrondconcentraties 
de kritische depositiewaarden. Ook natuurorganisaties zetten zich meer dan ooit in om de 
ammoniakdeposities vanuit de veehouderij terug te dringen. 

De grootste geurreductie dient voornamelijk het maatschappelijke belang voor de directe omgeving van 
de initiatieflocatie. Mede gezien de geurhinder die omwonenden in de afgelopen jaren hebben ervaren is 
het begrijpelijk dat de directe omgeving het milieuaspect geur het zwaarstwegend vind. 

De afweging tot het MMA is dus vanuit landelijk belang (Iandelijke/provinciale overheid en 
natuurorganisaties) anders dan vanuit het maatschappelijk belang (de directe omwonenden en 
lokale/provinciale overheid). Derhalve zijn zowel de voorgenomen activiteit als alternatief 1 aan te merken 
als het MMA. 
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10 Keuze aanvraag milieuvergunning 

De voorgenomen activiteit en alternatief 1 zijn beiden vergunbaar in het kader van de Wet milieubeheer 
en kunnen beiden aangemerkt worden als het MMA. Naast de afweging tot het Meest Milieuvriendelijke 
Alternatief zijn ook de bedrijfskosten en bouwtechnische aspecten betrokken bij de keuze tot de aanvraag 
om een milieuvergunning. 

De voorgenomen activiteit heeft hogere investeringskosten dan alternatief 1, echter door met name de 
hoge energiekosten van alternatief 1 zal het verschil in investeringskosten binnen 6 jaar terugverdiend zijn 
door de lagere jaarlijkse kosten bij de voorgenomen activiteit. 

Bouwtechnisch heeft de initiatiefnemer ook de voorkeur voor de voorgenomen activiteit, omdat de 
combiwasser van Uniqfill standaard ontworpen en getest is met een verticale uitstroomopening. De 
combiwasser van Big Dutchman is echter standaard ontworpen en getest met een horizontale 
uitstroomopening. Het 'ombouwen' van de Big Dutchman naar een verticale uitstroomopening vergt 
bouwkundige aanpassingen waar de initiatiefnemer liever niet voor kiest. Daarbij worden de 
emissiepunten bij alternatief 1 ook nog eens 10% verder gesmoord dan bij de voorgenomen activiteit. Het 
geniet voor de werking van de wasser de voorkeur om de emissiepunten zo min mogelijk te smoren. 

Tot slot is de Big Dutchman combiwasser bij emissiepunt B moeilijker inpasbaar vanwege de hoeveelheid 
benodigde ventilatoren. De Big Dutchman combiwassers moeten bij emissiepunt B tussen de stallen 
geplaatst worden, gezien de lengte van deze wassers. Uniqfill combiwassers kunnen bij emissiepunt B 
aan de voorkant van de stal geplaatst worden zonder dat strijdigheid met het bestemmingsplan ontstaat, 
Big Dutchman combiwassers niet. De afstand van de bebouwing tot de perceelsgrens moet namelijk 
minimaal 5 meter bedragen. Derhalve kan het blok met luchtwassers ter plaatse van emissiepunt B 
maximaal 38 meter lang worden. Bij alternatief 1 is echter sprake van 48 meter lengte ter plaatse, 
waarmee de strijdigheid met het bestemmingsplan ontstaat. 

Initiatiefnemer kiest op basis van voorgaande overwegingen voor de voorgenomen activiteit als aanvraag 
milieuvergunning (eveneens aangemerkt als MMA) => ofwel het toepassen van combiwassers van Uniqfill 
Air BV (BWL 2006.14). 
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11 Evaluatie en leemten in kennis 

11.1 Evaluatie 

Met het evaluatieprogramma kan worden getoetst in hoeverre de daadwerkelijk optredende effecten 
overeenkomen met de in het MER voorspelde effecten. Wanneer de daadwerkelijke effecten afwijken van 
de voorspelde effecten, kan het evaluatiepragramma het bevoegd gezag aanleiding geven om effect te 
reduceren of ongedaan te maken. Dit kan bijvoorbeeld door het nemen van maatregelen die de effecten 
op de flora, fauna en habitats minimaliseren, de zogenaamde mitigerende maatregelen. Hierbij moet 
worden opgemerkt dat het bevoegd gezag bij het verstrekken van een milieuvergunning een 
monitoringsplicht kan opnemen. 

De Knorhof BV moet als 'uitvoerende' zorg te dragen dat de gestelde normen worden gehaald en 
voorschriften worden nageleefd. Het bevoegd gezag heeft hierbij een controlerende functie. In het kader 
van de Wet Milieubeheer en het landelijke project Professionalisering van de milieuhandhaving vinden 
regelmatig controles plaats of bedrijven zich houden aan de voorschriften behorende bij de vergunning. 
Contra Ie op naleving van de vergunning vormt een belangrijke evaluatiemethode voor de vergelijking van 
de voorspelde effecten met de daadwerkelijke optredende effecten. 

Enkele andere evaluatiemethoden zijn: 
- periodieke metingen en toetsing van de werkelijke effecten in de vorm van bijvoorbeeld geluidsmetingen 

en emissiemetingen; 
- opstellen en uitvoeren van mitigerende maatregelen als blijkt dat de bepaalde milieueffecten groter zijn 

dan voorspeld; 

De toepassing van gecombineerde luchtwassers vormen de basis van de inrichting. AI deze systemen en 
installaties worden door een deskundige geplaatst, in werking gebracht, onderhouden en periodiek 
gecontroleerd op het goed functioneren. Deze handelingen worden opgenomen in een logboek. Het 
logboek kan voor een administratieve controle of evaluatie worden gebruikt. Daarnaast is het 
energieverbruik een belangrijk aspect in de bedrijfsvoering. Tijdens en na de realisatie van de nieuwbouw 
kan worden beoordeeld of de beschreven energiebeperkende maatregelen hun effect hebben. 

Daarnaast worden nog vele maatregelen genomen om milieurisico's te voorkomen, zoals het uitvoeren 
van opslagen voor bodembedreigende activiteiten conform de PGS richtlijnen. De geluidsemissie wordt 
met name veroorzaakt door transportbewegingen en ventilatoren. De verschillende geluidsbronnen zijn in 
het akoestisch onderzoek nauwkeurig ingeschat. Ais gevolg van externe factoren zouden deze 
inschattingen kunnen wijzigen. De vastgestelde bedrijfssituatie zal in de toekomst dan ook geevalueerd 
moeten worden en eventueel moeten worden gecheckt met behulp van controlemetingen. 

In paragraaf 5.4 staat een tabel met registraties opgenomen. Deze tabel kan gebruikt worden bij de 
evaluatie. Het bevoegd gezag is op basis van de Wet milieubeheer verplicht een evaluatieprogramma op 
te stellen. Bij het besluit over het voornemen moet het bevoegde gezag bepalen hoe en op welk moment 
de effecten op het milieu zullen worden geevalueerd. Naast het bovenstaande kan het 
evaluatieprogramma tevens gericht zijn op het verzamelen van informatie voor de geconstateerde leemte 
in kennis. 
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11.2 Leemten in kennis 

In deze paragraaf wordt aangegeven welke informatie bij het opstelien van het MER niet beschikbaar was 
en welke betekenis dit heeft voor de beschrijving van de milieueffecten. Het doel hiervan is om aan te 
geven in hoeverre ontbrekende of onvolledige informatie van invloed is op de voorspelling van 
milieugevolgen en op de hieruit gemaakte keuzes. De leemten in kennis die in dit MER zijn geconstateerd 
hebben betrekking op de onderdelen fijn stof (PM2.5) en ammoniak. 

Fijn stat (PM2•5) 

In 2007-2008 is in opdracht van het Ministerie van VROM een beleidsgeorienteerd onderzoeksprogramma 
fijn stof (BOP) uitgevoerd gericht op vermindering van onzekerheden rond fijn stof ter ondersteuning van 
het Nederlands fijn stof beleid. Uit het BOP komt naar voren dat de PM2.5 normen een aanpassing van het 
fijn stof beleid in Nederland vergen. Verder moet het ondersteunend beleidsinstrumentarium (monitoring, 
emissie-inventarisatie en modelien) worden herzien. De kennisbasis voor PM2.5 is nog erg klein en de 
onzekerheden erg groot. Hiaten in kennis hebben betrekking op concentraties, metingen, samensteliing, 
bronnen en verspreiding, maar ook op mogelijke reductiemaatregelen zijn en het potentiele effect hiervan. 
Aile metingen, emissiegegevens en berekeningen inzake PM2.5 hebben nog geen officiele status. 

Ammaniak en natuur 

Naar aanleiding van de uitspraak van 26 maart 2008 (zaak nr. 200800289/1) heeft de minister van LNV, 
bij brief van 24 april 2008, aan de Tweede Kamer laten weten een Taskforce te hebben ingesteld. Deze 
heeft de opdracht gekregen om, binnen de kaders van Europese regelgeving, werkbare en juridisch 
houdbare oplossingsrichtingen uit te werken wat betreft de depositie van ammoniak. Bij brief van 30 juni 
2008 heeft de minister van LNV het rapport "Stikstof/ammoniak in relatie tot Natura 2000" aangeboden 
aan de Tweede Kamer. Het rapport stuurt aan op het apstelien van een nieuwe handreiking voor het 
bevoegd gezag voor de beoordeling van vergunningaanvragen. Naar verwachting komt hier in 2009 meer 
duidelijkheid over. 

Dubbele ammaniakreductie bij stapeling van systemen 

De dubbele reducerende stap bij toepassing van een emissiearm bouwkundig systeem in combinatie met 
de biologische wasser (alternatief 3) is (nag) niet erkend in de Regeling ammoniak en veehouderij, 
aangezien de onderlinge be'invloeding van het emissiearm systeem op de werking van de luchtwasser 
onvoldoende bekend is. Een kwantitatieve beoordeling van de gevolgen die deze stapeling van systemen 
met zich meebrengt is daarmee op dit moment nog moeilijk te geven. Desondanks zal naar verwachting 
de stapeling van systemen een positieve uitwerking hebben op de ammoniakemissie en daarmee op de 
ammoniakdepositie. Door de beperking van het emitterend oppervlakte van de bouwkundige systemen zal 
immers minder ammoniak geemitteerd worden. Daarmee zal minder ammoniak de luchtwasser passeren 
en zal uiteindelijk ook minder ammoniak de luchtwasser verlaten. Doordat minder ammoniak afgevangen 
hoeft te worden zal de stapeling van systemen zal ook tot gevolg hebben dat het verbruik van zuur en 
elektra afneemt en dat de spuiwaterproductie eveneens afneemt. 
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12 Verklarende woordenlijst 

Achtergronddepositie Totale ammoniakdepositie in een bepaald gebied afkomstig van de 
veehouderijen gezamenlijk, aangeduid in mol per hectare 

Agrarisch bouwblok Een bouwblok dat is bestemd voor agrarische doeleinden 

Agrarisch gebied Gedeelten van het buitengebied, in eerste instantie bestemd voor 
de uitoefening van het agrarisch bedrijf 

Ammoniakdepositie Depositie van potentieel zuur, afkomstig van ammoniak, gemeten 
in mol per hectare per jaar voor een individueel bedrijf 

Ammoniakemissie Emissie van potentieel zuur, afkomstig van ammoniak, gemeten in 
kilogram per dierplaats per jaar 

Alternatief Een mogelijke oplossing, meestal een samenhangend pakket van 
maatregelen 

Autonome ontwikkeling Ontwikkeling voor het milieu als de voorgenomen activiteit of de 
alternatieven niet worden gerealiseerd 

Bestemmingsplan Een gemeentelijk plan voor een deel van de gemeente en bindend 
voor de burgers, waarin de ruimtelijke inrichting in voorschriften en 
op een plankaart is vastgelegd 

Bevoegd gezag Een of meer overheidsinstanties die bevoegd zijn om over de 
activiteit van de initiatiefnemer besluiten te nemen 

Bouwblok In bestemmingsplan vastgelegd bouwvlak, waarbinnen een bedrijf 
onder voorwaarden gebouwen kan oprichten 

Chemische luchtwasser Installatie waardoor ventilatielucht wordt geleid, welke door mid del 
van toegevoegd zuur zodanig wordt gewassen dat de concentratie 
ammoniak hierin wordt gereduceerd 

gecombineerde Deze luchtwasser is vergelijkbaar met de chemische luchtwasser, 
luchtwasser aileen hier wordt nog een extra wasfase toegevoegd door de 

ventilatielucht een tweede filterwand te laten passeren waar met 
water gewassen wordt 

Commissie m.e.r. Een landelijke commissie van onafhankelijke milieudeskundigen. 
Zij adviseren het bevoegd gezag over de kwaliteit van de 
informatie in het rapport 

Cumulatieve effecten De gezamenlijke effecten in het studiegebied 

Ecologische Een zone met specifieke inrichting en beheer die verplaatsing, 

verbindingszone verspreiding en uitwisseling van planten- en dierensoorten tussen 

gescheiden biotopen mogelijk maakt 

Emissiepunt Punt waarvandaan emissie binnen een dierenverblijf in de 

buitenlucht treedt 

Extensiveringsgebied Zone die voortkomt uit het reconstructieplan. 
Extensiveringsgebieden zijn er in twee categorieen: extensivering 
met primaat natuur en met primaat wonen. In beide gebieden 
wordt nagestreefd dat aanwezige agrarische bedrijven 
verplaatsen. 

Geuremissie in OUE/s Het aantal geureenheden (OUE) dat per tijdseenheid, seconde, 

door een geurbron wordt uitgestoten. De geuremissie wordt 
bepaald aan de hand van het product van het volume van de 
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uitgestoten lucht per tijdseenheid (m 3/s) en de daarin 
voorkomende geurconcentratie (OUE/m\ 

Hedonische waarde Een maat voor de belevingswaarde van geur. 

IPPC-richtlijn Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 inzake de 
ge'integreerde preventie en bestrijding van verontreiniging, PbEG 
L257 

Inrichting Aanduiding van het bedrijf en toebehoren, waarvoor vergunning 
aangevraagd wordt 

Kwetsbaar gebied Voor verzuring gevoelige gebieden gelegen binnen de ecologische 
hoofdstructuur, welke is vastgesteld door de provincie 

Meest Milieuvriendelijk Het alternatief waarin optimaal rekening gehouden is met het 
Alternatief (MMA) milieu. Deze is verplicht bij een MER 

MER Milieueffectrapport, rapport waarin de belangrijkste milieugevolgen 
van mogelijke oplossingen zijn ge'inventariseerd 

m.e.r-procedure procedure van milieueffectrapportage 

Milieuvergunning Vergunning in kader van de Wet Milieubeheer die nodig is om een 
agrarische bedrijf te mogen exploiteren 

Natuur Verzamel naam voor de verschillende soorten natuurgebieden, 
kwetsbare gebieden en Natura 2000 gebieden. 

Natura 2000-gebieden Gebieden die zijn aangewezen in het kader van de Vogelrichtlijn 
en de Habitatrichtlijn. 

Nul-situatie Situatie als de huidige situatie blijft bestaan en geen 
veranderingen in de huidige activiteit plaatsvinden 

Plangebied Het gebied waarbinnen de voorgenomen activiteit of een van de 
alternatieven kan worden gerealiseerd 

Richtlijnen Project specifieke, inhoudelijke eisen waaraan het MER moet 
voldoen. Richtlijnen worden door het bevoegd gezag opgesteld 

Startnotitie een notitie, waarin wordt beschreven de wat, waarom, waar en 
hoe van de plannen. Geeft de start van de m.e.r.-procedure aan 

Streekplan Een door de provincie opgesteld plan waarin de gewenste 
toekomstige ontwikkeling met betrekking tot de ruimte in de 
provincie is aangegeven 

Studie- of plangebied Gebied waarbinnen de mi I ieugevolgen dienen te worden 

beschouwd. De omvang van het studiegebied kan per 
milieuaspect verschillen 

Varkensbesluit 1998 Welzijnswetgeving waarin eisen gesteld worden aan de grootte en 
uitvoering van de voor de dieren beschikbare ruimte. Tevens 
worden eisen gesteld aan de verzorging van de varkens en aan 
ingrepen bij varkens 

Verzuring Het zuurder worden van bodem en water, vooral door verzurende 
stoffen afkomstig door landbouw, industrie, elektriciteitscentrale en 
verkeer 
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