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1. INLEIDING
In het kader van het Besluit mileueffectrapportage 1994, onderdeel C van de bijlage van het Besluit
ME R., is het verplicht om bij het uitbreiden, wijzigen of oprichten van een installatie voor meer dan
3.000 plaatsen voor vleesvarkens een MER.-procedure te volgen. Deze procedure start met het
opstellen van onderhavige startnotitie.
De mileueffectrapportage dient als hulpmiddel bij de besluitvorming door het bevoegd gezag op de
aan te vragen milieuvergunning.

2. ALGEMEEN
2.1 Initiatiefnemer

Peeldijk BV
p/a Kaweide 3
5763 PX Milheeze
06 - 53536102

2.2 Plaats van de activiteit
De activiteit wordt verricht op het adres Peeldijk 14 te Milheeze, kadastraal bekend gemeente Bakel
en Milheeze sectie S nummer 805. Op onderstaande kaart is de locatie aangegeven.

-'
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2.3 Huidige situatie

De huidige activiteit op deze locatie bestaat uit het houden van gespeende biggen en vleesvarkens.
Deze exploitatie vindt plaats op basis van een revisievergunning van 21 december 2004. De
milieuvergunning is met het verlenen van de noodzakelijke bouwvergunning en door planrealisatie
tijdig van kracht geworden, opgericht en in werking getreden. Medio januari 2008 is hiertoe het laatste
(nog niet gerealiseerde) gedeelte van die vergunning daadwerkelijk gerealiseerd en daarmee de
volledige vergunning in werking gebracht.
De werkelijke situatie komt derhalve overeen met de vergunde situatie, en vormt daarmee de
referentiesituatie ten behoeve van deze MER. In hoofdstuk 5.1 zijn de diersoorten en -aantallen,
alsmede de huisvestingssystemen zoals aanwezig, nader weergegeven.

2.4 Soort activiteit en beschrijving locatie
Op de beoogde locatie is initiatiefnemer voornemens een bestaande biggen stal en een bestaande
vleesvarkensstal uit te breiden middels een verlenging, en een nieuwe stal oostelijk van de bestaande
stallen te realiseren. De dieraantallen worden vergroot.

In totaal worden er in de nieuwe situatie 7.671 vleesvarkens en 3.248 gespeende biggen gehouden.
Op deze wijze kunnen op een bedrijfseconomisch verantwoorde manier vleesvarkens gehouden

worden in een bedrijfsomvang die ook in de toekomst voldoende inkomen kan bieden voor het gezin.

Op het bedrijf worden biggen met een gewicht van tussen de 7 en 15 kg aangevoerd. Na het bereiken
van een gewicht van 25-30 kg. worden de biggen binnen het bedrijf verplaatst naar de vleesvarkens-
afdelingen. Hier worden ze gehouden tot ze een gewicht van circa 115 kg bereikt hebben. Daarna
worden de varkens afgevoerd naar de slachterij.
De mest wordt opgevangen in mestputten, en gedeeltelijk gescheiden middels de op het bedrijf
aanwezige mestscheider, in een dikke- en dunne fractie. De maximale omvang deze mestscheiding
zal ca. 8.000 m3 per jaar gaan bedragen.

Verder zullen er enkelvoudige (droge) voeders en natte bijproducten worden aangevoerd op de
locatie. De opslagcapaciteit voor droge bijproducten en droogvoer is ca. 140 ton. De opslagcapaciteit
voor natte bijproducten is ca. 320 m3.

De ventilatielucht van de stallen wordt grotendeels middels centrale luchtkanalen afgezogen uit de
afdelingen, en verlaat de stallen via een chemische luchtwasser. De plaats van de luchtwassers is zo
gekozen dat de afstand tot in de omgeving aanwezige woningen, maximaal wordt. De lucht van één
kleinere en oudere vleesvarkensstal wordt niet door een luchtwasser geleid.

De activiteit die is opgenomen op de C-Iijst, waarvoor MER-plicht geldt, is het uitbreiden van een
inrichting door het oprichten van een installatie met meer dan 3.000 plaatsen voor mestvarkens.

De locatie is gelegen in het buitengebied van de gemeente Gemert-Bakel, op circa 2.000 meter
ten oosten van de kern Milheeze. De directe omgeving van de beoogde locatie typeert zich als een
agrarische omgeving met op enkele burgerwoningen na. De dichtstbijgelegen burgerwoning van
derden is gelegen op een afstand van ongeveer 170 meter van de inrichtingsgrens. Het
dichtstbijgelegen voor verzuring gevoelig kwetsbaar gebied "Peeldijk" is op een afstand van circa 12
meter ten westen van de locatie gelegen. Op circa 350 meter ten noordoosten van de inrichting is het
gebied "De Stippelberg" gelegen, dit is een zeer kwetsbaar gebied. Op ca. 1.365 meter ten zuidoosten
van de locatie is gebied "de Bult" gelegen. Dit is een onderdeel van het Natura 2000 gebied "De
Deurnesche Peel en Mariapeel".

2.5 Tijd
Tenminste binnen drie jaar na het onherroepelijk worden van de mileuvergunning zal de geplande
nieuwbouw van de stallen zijn uitgevoerd. De planning is dat eind 2008 een aanvang wordt gemaakt
met de bouw van de stal. Mogelijk dat de aanlegfase later aanvangt, afhankelijk van de tijdspanne die
MER.-procedure en vergunningprocedures kosten. De planning is om als eerste de luchtwasser op
stal A te plaatsen. Vervolgens wordt gestart met realisatie van de nieuwe stal D, alsmede het nieuwe
stalgedeelte van stal C. Onderdeel van de bouw is het realiseren van de luchtwassers op beide
stallen. Vanwege deze planning, zullen er tijdens de realisatiefase géén hogere emissies optreden.

Bergs Advies BV 2
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3. MOTIVERING VAN DE ACTIVITEIT

3.1 Aanleiding
Aanleiding voor de voorgenomen activiteit is de continulleit van de onderneming op langere termijn.
De huidige bedrijfsomvang op de locatie is te beperkt om de lastenverzaring van investeringen in
milieu en welzijn op een bedrijfseconomisch verantwoorde wijze te kunnen dragen. Kostprijsverlaging
en schaalvergroting spelen een belangrijke rol bij investeringsbeslissingen. Door in te steken op een
bedrijf met voldoende omvang kunnen investeringen in welzijn- en mileuvriendelijke stalsystemen
plaatsvinden.

3.2 Doel
Het doel van de ondernemer is te komen tot een bedrijfsomvang waarbij het mogelijk is op een
bedrijfseconomisch en maatschappelijk verantwoorde manier een inkomen uit zijn varkenshouderij te
halen.

3.3 Mogelijke problemen

Bij het niet uitvoeren van onderhavige activiteit zal de inrichting niet aan de eisen op het gebied van
milieu, hygiene en met name dierwelzijn kunnen gaan voldoen. Tevens zal de inrichting op termijn te
klein zijn om als inkomensbron voor het gezin te kunnen blijven dienen.

3.4 Toekomstige ontwikkelingen
De inrichting is op basis van huidige inzichten na realisatie van onderhavige plannen van voldoende
omvang om de continulleit van het bedrijf te waarborgen. Andere toekomstige ontwikkelingen zijn niet
te verwachten.

3.5 Locatiekeuze
Initiatiefnemer beschikt in totaal over een drietal locaties. Dit is onderhavige locatie, de locatie
Kaweide 3 alsmede de locatie Heikamp.
Op de locatie Kaweide 3 zijn 695 fokzeugen, 1150 gespeende biggen, 100 opfokzeugen en 100
vleesvarkens aanwezig. Initiatiefnemer heeft ervoor gekozen om deze locatie een productielocatie te
laten zijn voor biggen. Vanwege bedrijfshygiene en ziektedruk is het minder wenselijk dat ook de
vleesvarkens op deze locatie worden gehouden. De locatie Kaweide ligt voorts in een
verwevingsgebied.
Op de locatie Heikamp worden 1.600 vleesvarkens gehouden. Vanwege de ligging in een
extensiveringsgebied is dit geen geschikte locatie om verder te groeien met vleesvarkens.
Voorts zijn op de locatie Peeldijk reeds ongeveer 2.600 vleesvarkens aanwezig, waardoor het qua
bedrijfsvoering een geschikte locatie is om verder te groeien als vleesvarkensbedrijf.

Bergs Advies BV 4
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4. KENMERKEN

4.1 Aard en omvang van de activiteit
Op de locatie wordt een nieuwe vleesvarkensstal (D) gebouwd en een bestaande vleesvarkensstal
(C ) en de biggenstal (A) worden verlengd. In de bestaande biggenstal en vleesvarkensstal wordt de
bezetting verhoogd.
In stal B wordt een ruimte ingericht voor het mengen van (brij)voer. In de loods wordt mest
gescheiden. Deze activiteit gebeurt geheel inpandig waardoor de effecten op de omgeving beperkt
blijven. De totale bedrijfssituatie in bebouwingsoppervlakte uitgedrukt, vóór en na het initiatief ziet er
dan als volgt uit:

Tabel: huidiae aebouwensituatie:

nr. gebruik gebouw Oppervlakte (mz) Nokhoogte stal (mI

A Gespeende biggenstal 1.700 6,40

B Vleesvarkensstall werkplaats 750 6,00

C Vleesvarkensstal 2.500 9,90

Totaal 4.950

Tabel: nieuwe nebouwensituatie:

nr. gebruik gebouw Oppervlakte (mz) Nokhoogte stal (m)

A Gespeende biggenstal 2.000 6,40

B Vleesvarkensstall brijvoerkeuken 750 6,00

C
Vleesvarkensstal (uitgebreid) I loods met

4.200 9,90mestscheidino

D Vleesvarkensstal 3.500 7,65

Totaal 10.450

De bebouwde oppervlakte neemt door het initiatief met circa 5.500 m2 aan gebouwen toe.

Bergs Advies BV 5
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4.2 Productieproces

op het bedrijf worden biggen met een gewicht van tussen de 7 en 15 kg aangevoerd, welke na circa 4
tot 6 maanden als vleesvarkens worden afgevoerd naar het slachthuis. Er wordt gebruik gemaakt van
een automatische voerinstallatie met voormenger voor brijvoer in combinatie met eventuele bijmeng-
ing van andere ingredienten. Het voer wordt gedeeltelijk in silo's buiten de stal opgeslagen, en

gedeeltelijke in inpandige silo's. Aparte waterverstrekking vindt plaats middels drinknippels in de
voerbak. Er wordt gebruik gemaakt van voertroggen.
Bijprodukten die worden gevoerd zijn tarwezetmeel, aardappelstoomschillen, tarwegistconcentraat en
aardappelzetmeel. Dit zijn afvalstoffen die vrijkomen bij de productieprocessen van de levens- en
genotsmiddelenindustrie. De totale maximale opslagcapaciteit in afgesloten silo's bedraagt 320 m3.
Op jaarbasis wordt er maximaal 10.000 ton bijprodukten gevoerd. Dit betekent dat de gemeente
bevoegd gezag is voor de beoordeling van de vergunningaanvraag. Overigens hangt het van de
marktomstandigheden af of ook mengvoer wordt verwerkt tot brijvoer. De opslag van de bijprodukten
zal plaatsvinden in afgesloten silo's. Voorts wordt de brijvoerkeuken zoveel mogelijk gesloten

gehouden, om eventuele emissies naar de omgeving te voorkomen.

De mest van de dieren zal terecht komen in de kelder onder de stal. Het mestkanaal wordt afgedekt
met beton roosters. De mest wordt in putten onder de stallen opgeslagen. Vervolgens wordt deze al
dan niet na scheiding in een dunne en dikke fractie, van het bedrijf afgevoerd. Scheiding van de mest
vindt continu plaats. De dunne fractie wordt in een aparte opslagput opgeslagen.
De mest wordt voornamelijk in de mestuitrijperiodes in het voorjaar door vrachtwagens opgehaald en
getransporteerd naar de afnemers. De maximale capaciteit van deze mestscheiding zal ca. 10.000 m3
per jaar gaan bedragen. De verwerkingscapaciteit per dag is maximaal 50 m3.

De grondstoffen die worden gebruikt zijn verder beschreven in hoofdstuk 5.16.

De lucht uit de meeste stallen wordt middels regelkleppen per afdeling, via het in de nokken van de
stallen aanwezige luchtkanaal, uit de afdelingen afgezogen.
De ventilatoren voor de afzuiging liggen aan de achterzijde van de stallen, waarbij de lucht door een
gecombineerde luchtwasser wordt geleid. Deze verwijdert stof, geur en ammoniak met een hoog
rendement uit de lucht, waarna de gezuiverde lucht naar buiten worden geblazen. Op de bijgevoegde
tekening is de plaats, de uitvoering en de hoogte van de emissiepunten weergegeven. Het

dimensioneringsplan is bijgevoegd in de bijlagen.

De dieren worden gehouden volgens de eisen die de Gezondheids- en welzijnswet voor het houden
van dieren. Belangrijke voorwaarden hierin zijn de minimale oppervlaktes per dier van 0,8 m2 per
vleesvarken en 0,4 m2 per gespeende big. Hieraan wordt voldaan, evenals aan eisen op het gebied
van verlichting, afleidingsmateriaal, alarm etc. In bijlage 5 zijn de beschikbare oppervlaktes per dier
weergegeven per stal.

4.3 Voorkeursalternatief

Het voorkeursalternatief bestaat uit het toepassen van een (tweefase) gecombineerde luchtwassers
op stal A en D en een hoog rendement (éénfase) chemische luchtwasser op stal C. Hierbij wordt het
luchtwassysteem op een gedeelte van de stal C, complementair aan het reeds aanwezige emissie-
arme (put) systeem, dat reeds aanwezig is in het bestaande stalgedeelte van stal C. Door dit dubbel
systeem, is er een verder reductie van
Zowel een éénfase als een tweefaseluchtwasser bevat een eerste stap in de vorm van het binden van
ammoniak aan zwavelzuur, waardoor er ammoniumsulfaat ontstaat. Dit is een chemisch proces
waarin ammoniak wordt verwijderd, alsmede een gedeelte van de geur. In deze stap wordt tevens
(fijn)stof uit de lucht verwijderd.
Bij de aanwezigheid van een tweede fase luchtwassing, wordt de lucht door een lamellenpakket
geleidt. Deze reduceert de emissie van met name geur verder. Nadeel is dat het energieverbruik
verder toeneemt vanwege de nog hogere luchtweerstand.

Vanwege de kenmerken van de omgeving waarbij de factoren geur en ammoniak beiden een
belangrijke rol spelen, is gekozen voor die systemen die in totaal op bedrijfsniveau een zodanige
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gekozen ammoniakreductie hebben dat recht wordt gedaan aan de situatie ter plekke voor wat betreft
deze twee aspecten.
Een belangrijke voorwaarde waar rekening mee gehouden moet worden bij luchtwassers is de
dimensionering van het luchtkanaaL. Dit moet zodanig worden uitgevoerd dat de maximale
luchtsnelheid lager is dan 2,5 m/sec. Dit waarborgt een goede werking van het ventilatiesysteem en
de luchtwassing. De berekeningen van de dimensionering van de luchtkanalen is als bijlage
bijgevoegd.

Chemische aspecten
Het werken met een chemische luchtwasser betekent dat er zwavelzuur wordt gebruikt, en ammo-
niumsulfaat vrijkomt na de chemische binding van de ammoniakdeeltjes. Het zwavelzuur wordt
aangevoerd in standaard 1.000 Itr dubbelwandige wisselvaten. Hiervan zijn er drie aanwezig.
Deze vaten voldoen aan de gestelde eisen die gelden voor transport en voor de aanwezige

werkvoorraad van dit product. De beschrijving hiervan is als bijlage bijgevoegd.
Er is eveneens een bijlage bijgevoegd met de beschrijving en uitvoering van de silo's waarin de
opslag van spuiwater geschiedt. De inhoud is met 150 m3 voldoende om tankauto's die het product
afvoeren, volledig te vullen.

4.4 Referentiesituatie

Het bedrijf voldoet op dit moment niet aan de toepassing van de best beschikbare techniek op
bedrijfsniveau. Derhalve is een bedrijfssituatie geformuleerd die op basis van een autonome
ontwikkeling, de werkelijke situatie zou worden. Die situatie is als referentiesituatie gedefinieerd, en
wordt als zodanig verderop in het MER gebruikt als theoretische uitgangssituatie voor de
vergelijkingen. Deze situatie ziet er in dieraantallen, -soorten en emissie van verschilende stoffen als
volgt uit:

T. b I . k ".. t f' f¡ t 1 ta e: emissie van ammonia , Geur en rIjns 0 In re eren iesi ua ie

Stal Diercategorie Huisvestings- aantal ammoniak geur fijnstof
systeem dieren

Nr. Houderij/hoktype kg NH3 totaal OUEI OUE Isec mgraml graml
Code volgens RA V dieren per kg dier totaal dierluur uur

dier NH;iir.

A Vleesvarkens Chem. luchwasser
336 0,1B 6,4B 12,5 4.200 10,4 3,595% D.3.2.14.2

Gespeende Chem. luchtwasser
2.000 0,04 80,0 5,5 11.000 5,0 10,1biggen 95% D.1.1.14.2

B Vleesvarkens Traditioneel
448 2,5 1.120 23,0 10.304 34,8 15,6D 3.4.1

D 3.2.7.2.2. mestkel-

C Vleesvarkens ders met beperkt
2.016 1,5 3.024 17,9 36.086 34,8 70,2emitterende oppervlak

IBB.99.02.070l

- verkeersbewegingen 0,30
4.284,5 61.590 99,7
kg/jaar Oue/sec iir.luur

Middels deze referentiesituatie wordt voldaan aan de actuele regelgeving op het punt van ammoniak,
geur en luchtkwalieit. Met name het voldoen aan het toepassen van de "best beschikbare techniek"
op bedrijfsniveau conform artikel 8.11 lid 3 van de Wet Mileubeheer is hierbij ingevuld.

Bergs Advies BV 7
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4.5 Afvalstoffen

Als afvalstoffen in het productieproces kunnen worden aangemerkt:

1. Kadavers
2. Reinigingswater van stallen en erf
3. Dierlijke mest
4. Ammoniumsulfaat
5. Bedrijfsafvalstoffen van huishoudelijke aard I emballage
6. Gevaarlijke afvalstoffen

Ad. 1; Kadavers
Het uitvalspercentage op vleesvarkensbedrijven bedraagt gemiddeld 3,0% op jaarbasis (Kwantitatieve
Informatie Veehouderij). Voor gespeende biggen ligt dit cijfer op 1,9%. Op jaarbasis komt dit neer op
circa 40.000 kg aan afvoer van kadavers.
De kadavers worden periodiek afgevoerd naar Rendac. De vernietiging en verwerking gebeurt
centraal in de inrichting van Rendac te Son.

Ad 2; Reinigingswater
De stallen worden met behulp van een hogedrukspuit gereinigd. Het hiervan afkomstige water in de
mestputten terecht, mengt zich met de mest en wordt volgens de meststoffenwet uitgereden over het
land. Afhankelijk van de mestmarktsituatie wordt de mest voorafgaand gescheiden in een dunne
fractie en een dikke fractie. Het spoelwater afkomstig van het reinigen van veetransportmiddelen wordt
eveneens in de mestputten opgeslagen.

Ad 3; Dierlijke mest
De dierlijke mest wordt opgevangen in de mestputten en vervolgens met behulp van vrachtwagens
en/of trekkers afgevoerd van het bedrijf en aangewend op landbouwgrond. Dit na de eventuele
toepassing van een scheiding van de mest in de op het bedrijf aanwezige mestscheider.

Ad 4; Ammoniumsulfaat
De ammoniumsulfaat wordt vanuit de luchtwasser in een daarvoor bestemde silo gepompt. Hierna
wordt de het product bemonsterd en afgevoerd door een erkende afnemer.

Ad 5; Bedrijfsafvalstoffen van huishoudelijke aard I emballages
Deze afvalstoffen worden verzameld in een container van 750 liter, en worden eenmaal per twee
weken afgevoerd. Papier en andere te scheiden afvalstromen worden apart gehouden.

Ad. 6; Gevaarlijke afvalstoffen
Enkel TL verlichting vormt een afvalstof die tot de gevaarlijke afvalstromen behoord. Deze worden
verzameld, en éénmaal per jaar via een erkende afnemer afgevoerd.
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5. Effecten op het mileu

5.1 Ammoniakemissie
De vic erende milieuvera unnino en ammoniakemissie van de huidiqe situatie ziet er als volat uit:

Stal Diercategorie Huisvestingssysteem Aantal Ammoniak

Nr.
Houderij/hoktype dier- kg NH, totaal kg

Code voloens RA V. dieren nlaatsen ner dier NH:iir.

A Vleesvarkens ovenge huisvesting
57 57 2,5 142,5D 3.4.1

Vleesvarkens Traditioneel geheel onder-
177 177 4,0 708,0kelderd D 3.2.1.2

Gespeende Traditioneel
2.000 2.000 0,75 1.500binnen D.1..16.2

B Vleesvarkens Traditioneel
44B 448 2,5 1.120D 3.4.1

D 3.2.7.2.2. mestkelders met
C Vleesvarkens beperkt emitterende oppervlak 2.016 2.016 1,5 3.024

I IBB.99.02.07())
Totaal kg.

NH:ijaar 6.494,5
Bedriif

. ..
Regeling ammOniak en veehoudenj d. d. 24 oktober 2006

D . k d f t .t t . t i t 'te ammonia em,ss,e van e re eren 'es' ua ie zie er a s vo,qi u, :

Stal Diercategorie Huisvestingssysteem Aantal Ammoniak

Nr.
Houderij/hoktype dier- kg NH, totaal kg

Code volaens RA V" dieren nlaatsen ner dier NH:ir.

A Vleesvarkens Chem. luchwasser 95%
336 336 0,18 6,48D.3.2.14.2

Gespeende Chem. luchtwasser 95%
2.000 2.000 0,04 80,0biaaen D.1.1.4.2

B Vleesvarkens Traditioneel
44B 44B 2,5 1.120D 3.4.1

D 3.2.7.2.2. mestkelders met
C Vleesvarkens beperkt emitterende oppervlak 2.016 2.016 1,5 3.024

'BB.99.02.070\
Totaal kg.

NH:ijaar 4.284,5
Bedrijf

. Regelmg ammOniak en veehoudenj d. d. 24 oktober 2006

De aan te vraaen milieuver unnino en ammoniakemissie IVKA) ziet er als vo lat uit:

Stal Diercategorie Huisvestingssysteem Aantal Ammoniak

Nr.
Houderij/hoktype dier- kg NH, totaal kg

Code volnens RAV. dieren plaatsen ner dier NH:ir.

A Gespeende biggen BWL 2006.14
3.24B 3.248 0,11 357,3D 1.1.15.1.2

B Vleesvarkens Traditioneel
447 447 2,50 1.117,5D 3.4.1

C" Vleesvarkens GL BB 00.02.0B4
3.624 3.624 0,18 652,3D 3.2.14.2

D Vleesvarkens BWL 2006.14
3.600 3.600 0,53 1.908,0D 3.2.15.1.2

Totaal kg.

NH:ijaar 4.035,1
Bedriif. ..

Regelmg ammoniak en veehoudenj d.d. 24 oktober 2006
** In een gedeelte van deze stal is tevens het putsysteem 0.3.2.7.2.2. aanwezig. Voor de bepaling van de ammoniakemissie is

uitgegaan van het systeem dat de laagste ammoniakemissie heeft.
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De ammoniakemissie vanwege het houden van dieren daalt met 2.459,5 kg ten opzichte van de
huidige feitelijke emissie, en daalt met 249,4 kg ten opzichte van de referentiesituatie.

5.2 Ammoniakemissie en mestverwerking

Naast het houden van dieren is er een mestverwerkingsactiviteit op het bedrijf. De mest van de dieren
die op het bedrijf worden gehouden kan middels een scheidingstechniek, worden gescheiden in een
dunne en dikke fractie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een container, die is voorzien van
zeefband die de dikke mestfractie boven uit de container haalt. Om dit proces te versnellen worden er
polymeren toegevoegd vanuit een 1.000 Itr opslagvat. Hiervan wordt op jaarbasis ca. 4.000 liter
toegevoegd. Van de gescheiden mest wordt de dunne fractie in een mestput apart opgeslagen, en de
dikke fractie wordt in containers afgevoerd. Beide fracties worden regelmatig afgevoerd. De scheiding
vindt plaats in een afgesloten ruimte, die wordt geventieerd via het centrale luchtkanaal van de
aansluitende vleesvarkensstal. De ventilatielucht wordt door de luchtwasser geleid. Bij de
dimensionering van de luchtwasser is hier rekening mee gehouden. Op deze manier wordt invullng
gegeven aan de BBT -eisen zoals opgenomen in bijlage 5 van de "Richtlijn mestverwerkings-
installaties" .
In februari 2001 is een richtlijn opgesteld door infomiL. Deze richtlijn geeft enige handvaten van eisen
die aan een mestverwerkingsinitiatief kunnen worden gesteld, en voorts hoe een toetsing kan
geschieden. Deze richtlijn is tevens bedoeld voor ingewikkeldere en grotere mestverwerkings-

initiatieven zoals mestvergisting op regionaal niveau. Onderhavig initiatief is slechts een eerste
scheidingsstap op boerderijniveau.

In de richtlijn wordt gesteld dat de ammoniakemissie die optreedt bij de verwerking van mest op
boerderijniveau maximaal 5% mag bedragen van de ammoniakemissie uit de bij de inrichting
behorende stallen. Omdat goede emissiecijfers van deze mestscheidingstechniek ontbreken is een
expliciete toetsing niet mogelijk. Gezien het beperkte karakter van de toe te passen
verwerkingstechniek, alsmede het door de luchtwasser ieiden van de uitgaande lucht, kan

redelijkerwijs worden aangenomen dat de emissie in onderhavige situatie de 5% norm in ieder geval
niet zal overschrijden. Dit temeer de scheider slechts zal worden ingezet op het moment dat dit
economische aantrekkelijk is. Wordt aangenomen dat de emissie vanwege deze scheidingstechniek
deze 5% norm niet overschrijdt, dan is de maximale ammoniakemissie als volgt:

tabel: moaeliike effecten ammoniakemissie mestscheidina
ammoniakemissie maximale emissie (5%) maximale ammoniak-

dieren(kgfjaar) door mestscheiding emissie dieren +

Iko/iaar\ mestscheidinQ (kQ/iaar)
huidige situatie 6.494,5 . 6.494,5

referentiesituatie 4.284,5 - 4.284,5

nieuwe situatie (VKA) 4.035,1 201,8 4.236,9

In de weergave van de totale bedrijfsemissie van ammoniak, is hierna uitgegaan van een (maximale)
bijdrage van 5% van de ammoniakemissie van de dieren, vanwege de mestscheidingstechniek. De
ammoniakemissie bij het voorkeursalternatief is dan 4.236,9 kg. Dit is een afname van 2.257,6 kg ten
opzichte van de huidige situatie, en een afname van 47,6 kg ten opzichte van de referentiesituatie.
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5.3 Ammoniak- en stikstofdepositie op natuurgebieden
Onder de Wet Ammoniak en Veehouderij worden zeer kwetsbare gebieden extra beschermd.
Gebieden zijn zeer kwetsbaar als ze voor verzuring gevoelig zijn en tevens binnen de door de
provincie begrensde Ecologische Hoofdstructuur liggen (EHS). De op dit moment in aanmerking te
nemen gebieden zijn aangegeven op bijgevoegde kaart.
De afstand van het dichtstbijzijnde emissiepunt tot het kwetsbare gebied bedraagt in de huidige
situatie en in de nieuwe situatie ca. 12 meter tot het gebied "Peeldijk". Op een afstand van 350 meter
ligt het zeer kwetsbare gebied "De Stippelberg". Op 1.365 meter ligt het zeer kwetsbare gebied "De
Bult", dat tevens is aangewezen als Natura 2000 -gebied.

Gebied "Peeldijk"
Het gebied Peeldijk ligt op zeer korte afstand van het bedrijf. Dit gebied heeft geen bijzondere

beschermingsstatus in het kader van ammoniakwetgeving. In het kader van de herbeoordeling van de
gebieden die de status "zeer kwetsbaat' behouden, is dit een gebied waarvoor deze status vervalt. De
voor dit gebied aangewezen natuurdoeltypen in het kader van de natuurgebiedsplannen is "multi-
functioneel bos". Voor dit soort natuurgebieden ligt de kritische depositie tussen de 700 en 1.400 mol
zuur/ha/jaar".

Gebied "Stippelberg" (1)
Een smalle strook natuur, die aansluitend ligt aan het grote gebied "Stippelberg", heeft een lagere
beschermingsstatus dam het grote gebied. Deze kleinere strook, die nader is aangegeven in de
bijlagen waarop de natuurdoeltypen zijn aangegeven, heeft ais natuurdoeltype "multifunctioneel bos".
Voor dit soort natuurgebieden ligt de kritische depositie tussen de 700 en 1.400 mol zuur/ha/jaar"

Gebied "Stippelberg" (2)
De natuurdoeltypen van het gebied "Stippelberg" zijn als volgt:
- droge heide;
- natte heide;
- diverse vormen van gemengd beuken/berken/eikenbos;
- berkenbroekbos;
De kritische depositiewaarde van dit deel van het gebied bedraagt ca. 1.000 mol zuur/ha/jaar".

Gebied "De Bult"
Dit gebied is onderdeel van het gebied "Deurnesche Peel en Mariapeel" . De bescherming van dit

gebied richt zich met name op de bescherming van het actieve hoogveen en het aangetast hoogveen
waar en natuurlijke regeneratie nog mogelijk is. Tevens richt de bescherming zich op de nachtzwaluw,
blauwborst, toendrarietgras, dodaars, kolgans en de roodborsttapuit.
In het kader van de natuurgebiedsplannen, zijn de geformuleerde natuurdoeltypen:
- Berkenbroekbos;
- Hoogveen;
De kritische depositiewaarde van dit gebied bedraagt 400 mol zuur/ha/jaar".

De ammoniak- en stikstofdepositie-effecten op gevoelige gebieden zijn berekend middels het
verspreidingsprogramma "Aagro-stacks". Alhoewel dit programma met name de depositie-effecten van
stikstof berekend (vermesting), kan ook het effect van verzuring middels dit programma worden
benaderd. Immers beide effecten zijn het gevolg van de ammoniakemissie vanwege het bedrijf.

De achtergronddepositie van zuur is in de jaren 1996 tot en met 2005 afgenomen van ca. 4.300
mol/ha/jaar naar ca. 3.300 mol/ha/jaar. Dit zijn berekende waardes. Deze waardes zijn gebaseerd op
het TNO rapport "De concentratie van ammoniak in de atmosfeer in de Peel" (rapportnummer 2006-A-
R0322/B).

I.

. bron: RIVM rapport 722108024

I

I

i

1

I
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Tabel; ligging gebieden en stikstof depositieniveaus, inclusief 5% bijdrage mestscheid/ng ; nieuwe
situatie t 0 v referentiesituatie. .

toets achtergrond kritische N-depositie" (mol N/halr)
punt Kwetsbaar gebied depositie in depositie.
nr. 2005" " ~eferentie

VKA % wijziging.. (mof N/h..ir) (moVNI..ir. situatie

1 B,42 8,93 +6%

2 "De Bult" 3.300 400 5,74 6,04 +5%

3 7,84 B,31 +6%

4 2.026 2.120 +5%

5 "Peeldijk" 3.300 700-1.400 1.529 1.555 +2%

6 741 722 -3%

7 "Stippelberg (1)" 3.300 700.1400 60,1 55,0 -8%

8 "Stippelberg (2)" 3.300 1.000 96,4 85,8 -11%
. .gemeten waarde volgens TNO rapport de concentratie van ammomak In de atmosfeer In de Peel,

voor ligging zieksart hierna en detailkaarlen in bijlage;

Uit de tabel is af te leiden dat het gebied zich kenmerkt door een hoog achtergrondniveau. Dit niveau
daalt weliswaar de komende jaren als gevolg van autonome ontwikkelingen, doch blijft het naar
verwach-ting ook in 2010 nog boven het kritische niveau. De bijdrage vanwege het initiatief neemt op
enkele punten toe, en daalt op enkele andere punten.
Overigens is hier de nieuwe situatie vergeleken met de referentiesituatie. Wordt de nieuwe situatie
vergeleken met de huidige vergunde situatie dan is er een daling van de depositie op alle punten van
tussen de 30% en 45%. Tabelmatig ziet dit er dan als volgt uit:

Tabe/; ligging gebieden en stikstof depositieniveaus, inclusief 5% bijdrage mestscheiding ; nieuwe
sifuatie t.o. v. huid/a veraunde situatie

toets achtergrond kritische N-depositie" Imof N/halr)
punt Kwetsbaar gebied depositie in depositie.
nr. 2005" " (ergunde

VKA % wijziging.. (mol NIh..ir) (mol/NIh..ir. situatie

1 12,8 8,93 -30%

2 "De Bult" 3.300 400 B,73 6,04 -31%

3 11,9 B,31 -30%

4 2.792 2.120 -24%

5 "Peeldijk" 3.300 700-1.400 2.334 1.555 -33%

6 1.332 722 -45%

7 "Stippelberg (1)" 3.300 700.1400 91,6 55,0 -40%

B "Stippelberg (2)" 3.300 1.000 153 85,B -44%
" "gemeten waarde volgens TNO rapport de concentratie van ammomak In de atmosfeer In de Peel,

voor ligging ziekaart hierna en detailkaarten in bijlage;

i

I
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Kaart: ligging voor verzuring gevoelige gebieden (schaal 1: 35.000)~'..""..... A-~. .d~~ C ~
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5.4 Wet ammoniak en veehouderij
De Wet ammoniak en veehouderij (WAV) is op 8 mei 2002 in werking getreden. Op 1 mei 2007 is een
wijziging van de WAV in werking getreden. In de WAV worden onder andere extra eisen gesteld aan
bedrijven die liggen binnen een afstand van 250 meter van een kwetsbaar- of zeer kwetsbaar gebied,
en die een wijziging - of uitbreiding wilen realiseren. Voor die bedrijven geldt een gecorrigeerd

ammoniakplafond. Dit wil zeggen dat de ammoniakemissie na de wijziging of uitbreiding niet hoger
mag zijn dan een bepaald plafond dat wordt berekend door de vergunde diersoorten te
vermenigvuldigen met de grenswaarde zoals deze in een ministeriele regeling is vastgesteld. Mocht
het aldus berekende plafond hoger zijn dan de op basis van de vigerende vergunning toegestane

ammoniakemissie, dan geldt de vergunde ammoniakemissie als plafond.
In de wijziging van de WAV per 1 mei 2007 is geregeld dat de provincie de mogelijkheid heeft om de
gebieden die betrokken worden in de WAV zonering, te beperken tot alleen de zeer kwetsbare
gebieden. Hiertoe moeten provinciale staten een besluit nemen, waarna dit goedkeuring door het
ministerie van LNV behoeft. Tot het moment dat deze goedkeuring is afgegeven, blijven de gebieden
aangewezen zoals deze vóór de wijziging van de WAV aangewezen waren.
Tevens is in de wijziging van de WAV de mogelijkheid opgenomen om middels zogenaamd intern
salderen, op bedrijfsniveau te voldoen aan de verplichtingen zoals deze in het kader van de IPPC-
richtlijn worden opgelegd. Van deze mogelijkheid wordt bij onderhavig initiatief gebruik gemaakt.
Het dichtstbijzijnde dierenverblijf ligt op slecht ca. 12 meter afstand van een in het kader van de WAV
aangewezen gebied. De verwachting op basis van het recent gepubliceerde ontwerpbesluit van de
provincie is dat dit gebied komt te vervallen als zeer kwetsbaar gebied. Omdat het definitieve besluit
hiervoor nog niet is genomen, is vooralsnog niet uitgegaan van het vervallen van dit gebied.
Gezien deze status is uitgegaan van een ligging binnen de 250-meter zone van de WAV. Derhalve zal
bij de toetsing rekening worden gehouden met een gecorrigeerd ammoniakplafond. De hoogte van dit
gecorrigeerd ammoniakemissieplafond is als volgt:

Tabel: bere emna aecorrioee~ emissieDIa ond

Stal Diercategorie aantallen ammoniak

Nr. dieren grenswaarde WAV gecorrigeerde
ammoniak-emissie

A Vleesvarkens 57 1,4 79,8

A Vleesvarkens 177 1,4 247,8

A Gespeende biggen 2.000 0,23 460,0

B Vleesvarkens 448 1,4 627,2

C Vleesvarkens 2.016 1,4 2.822,4

Totaal gecorrigeerd ammoniakplafond (kg NHi/jr) 4.237.2

k d "

De totale ammoniakemissie in de nieuwe situatie zal derhalve lager moeten zijn dan het gecorrigeerd
emissieplafond van 4.237,2 kg, om te voldoen aan de WAV.

5.5 Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij
Het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij is in de Staatscourant van 28 december 2005
gepubliceerd en op 1 april jl. in werking getreden. In het besluit zijn grenswaarden opgenomen
waaraan de maximale ammoniakemissie van een huisvestingssysteem direct moet voldoen in geval
van nieuwbouw. Voor bestaande gebouwen is een overgangstermijn opgenomen om te voldoen aan
de grenswaarden uit het Besluit.
Op 10 januari 2008 is een wijziging van het besluit gepubliceerd waarin de mogelijkheid van intern
salderen is opgenomen en waarbij voor installaties die onder de IPPC-regeling vallen, de mogelijkheid
wordt geboden ook gebruik te maken van de normale overgangstermijnen uit het Besluit. Onderhavig
bedrijf is een bedrijf dat onder de IPPC-regeling valt, en gebruik maakt van de mogelijkheid voor intern
salderen.

De op het initiatief van toepassing zijnde grenswaarden en de emissiewaarde van het toegepaste
systeem zien er als volgt uit:
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Tabe/: emissiegrenswaarde AmvB huisvestina

Stal Diercategorie Aantal grenswaarde maximale Am. emissie Ammoniak
dieren ammoniakemissie ammoniak toegepast emissie totaal

(kg) emissie (kg) systeem (kg) bij aanvraag

A Gesp. Biggen 3.248 0,23 747,1 0,11 357,3

B Vleesvarkens 447 1,4 625,8 2,5 1.17,5

C Vleesvarkens 2.184 1,4 3.057,6 0,1B 393,1

C Vleesvarkens 1.440 1,4 2.016,0 0,18 259,2

D Vleesvarkens 3.600 1,4 5.040,0 0,53 1.908

Totaal 11.486,5 Totaal 4.035,1

Alle in nieuwbouw toegepaste stalsystemen voldoen individueel aan de emissiegrenswaarden uit het
Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij. Het systeem in de stal die niet wijzigt, voldoet
individueel niet aan de maximale emissiegrenswaarde. De werkelijke ammoniakemissie in de nieuwe
situatie blijft met 4.035,1 kg ruim beneden de berekende emissiegrenswaarde voor het bedrijf van
11.486,5 kg. Er wordt derhalve voldaan aan het intern salderen zoals beschreven in de gewijzigde
WAV en de wijziging van het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderijen. Overigens is het
gecorrigeerde ammoniakplafond op basis van de WAV, eerder beperkend dan de berekende
maximale emissie bij gebruikmaking van intern salderen (hoofdstuk 5.4).

5.6 Directe ammoniakschade aan planten

Voor de bepaling of er mogelijk directe schade aan planten ontstaat, dient een aanvraag om een
mileuvergunning te worden getoetst aan het rapport "Stallucht en Planten" uit juni 1981 van het
Instituut Plantenziektekundig Onderzoek (IPO). Op grond van dit rapport is gekeken of er binnen de
daarin opgenomen afstanden van de inrichting voor ammoniak gevoelige planten aanwezig zijn.
Hierbij is gekeken of binnen een afstand van 50 meter van de inrichting coniferen worden geteeld of
dat binnen een afstand van 25 meter van de inrichting andere voor directe ammoniakschade

gevoelige tuinbouwgewassen worden geteeld. Dit is niet het geval.

5.7 I.P.P.C.

Het initiatief betreft een inrichting met meer dan 2.000 plaatsen voor vleesvarkens, hetgeen betekent
dat de inrichting valt onder de IPPC-richtlijn. De IPPC-richtlijn is geimplementeerd in de Wet
Mileubeheer, het daarop gebaseerde Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer alsmede in
de Wet Ammoniak en Veehouderij. Het laatste deel van de implementatie zal in het Besluit
ammoniakemissie huisvesting veehouderijen gebeuren, waarvan een ontwerpwijziging is
gepubliceerd, die naar verwachting binnen afzienbare tijd definitief wordt en in werking treedt. De
inrichting voldoet daarmee op bedrijfsniveau aan de IPPC.
Voor wat betreft de gekozen techniek (chemische (combi) luchtwassing) kan worden geconcludeerd
dat dit niet expliciet is genoemd in de BREF-beschrijvingen zoals deze in juli 2003 zijn vastgesteld.
Wordt dit systeem echter vergeleken met de emissies en kenmerken van andere, wel in de BREF
opgenomen systemen, dan blijkt dat de ammoniakemissie aanmerkelijk lager is dan die andere
systemen. Negatieve mileueffecten zijn de stijging van het energieverbruik en het ontstaan van
afvalwater in de vorm van ammoniumsulfaat. Middels frequentieregelaars zal het energieverbruik zo
laag mogelijk worden gehouden. Het afvalwater wordt door een erkend bedrijf afgevoerd, of wordt -
indien hiervoor ontheffng wordt verleend- aangewend als meststof op cultuurgronden.
Op deze manier worden de negatieve aspecten van een chemische luchtwasser beperkt, en hoeven
deze aspecten geen belemmering te zijn om vergunning te verlenen voor een luchtwasser.
De bestaande stal die bij voorkeur nog traditioneel uitgevoerd blijft, kan middels een nadere motivatie
als best beschikbare techniek worden beschouwd. De motivatie hiervan is met name gelegen in de
stalgrootte, in relatie tot de leeftijd van de stal, en dan met name de resterende economische
ievensduur. Dit is bij de alternatieven nader aangegeven.
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Tevens moet in het kader van de implementatie van de IPPC in de WAV, rekening worden gehouden
met de lokale milieusituatie. Deze laatste toetsing geschiedt in dit MER voor de diverse milieu-
aspecten apart. Voorts moet in het kader van de IPPC rekening worden gehouden met de lokale
mileusituatie. Deze laatste toetsing geschiedt in dit MER voor de diverse milieuaspecten apart. Een
bijzondere toetsing hierbij is de omgevingstoets volgens de op 25 juni 2007 vastgestelde "Beleidslijn
IPPC-omgevingstoets ammoniak en veehouderij". Deze toetsing is hierna weergegeven.

5.7.1 Beleidslijn
Op 25 juni 2007 is de beleidslijn omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij vastgesteld. Dit is een
beleidslijn waaraan getoetst kan worden om te beoordelen of een uitbreiding van dieraantallen bij
IPPC bedrijven toelaatbaar is. Hoofdlijn is dat hoe groter de omvang van een bedrijf is, hoe strenger
de eisen zijn die aan de maximale ammoniakemissie worden gesteld. In de beleidslijn zijn staffelingen
van 0 - 5.000 kg emissie, 5.000 - 10.000 kg emissie en van meer dan 10.000 kg emissie opgenomen.
Bedrijven met een emissieniveau van minder dan 5.000 kg dienen te voldoen aan het gebruikelijke
BBT-niveau. Bedrijven met een emissie van tussen de 5.000 en 10.000 kg dienen voor het meerdere
boven de 5.000 kg te voldoen een strengere eisen dan BBT (zogenaamd BBT+). Bedrijven met een
emissie van meer dan 10.000 kg dienen voor het deel boven de 10.000 kg te voldoen aan een veel
strengere eis dan BBT (zogenaamd BBT++).

Tabe/: toeDassina beleidsliin OD voo~ eursalternatie

dier. emissie grenswaarde grenswaarde totaal
BBT niveau emissie emissieaantal categorie
Der dier totaal (kal

Bepaling overschrijding 5.000 en 10.000 kg waarden:

vleesvarkens 3.571 BBT 1,4 4.999,4

vleesvarkens 3.571 BBT 1,4 4.999,4

vleesvarkens 529 BBT 1,4 740,9

gespeende biggen 3.248 BBT 0,23 747,0

Totale emissie bij grenswaarde: 11.486,74

Grenswaarden confonm beleidslijn:

vleesvarkens 3.571 BBT 1,4 4.999,4

vleesvarkens 3.571 BBT+ 1,1 3.92B,1

vleesvarkens 529 BBT++ 0,53 280,4

gespeende biggen 3.248 BBT++ 0,11 357,3

Totale grenswaarde confonn beleidslijn: 9.565,2

Werkelijke emissie voorkeursalternatief":

vleesvarkens 3.600 - 0,53 1.908,0

vleesvarkens 3.624 - 0,1B 652,3

vleesvarkens 447 - 2,50 1.17,5

gespeende biggen 3.248 - 0,11 357,3

Totale werkelijke emissie voorkeursaltematief': 4.035,1
. . .

k f

excl. max. 5% bijdrage mestscheiding

De werkelijke emissie blijft aanmerkelijk beneden de grenswaarde conform de beleidslijn. Het initiatief
voldoet daarmee aan de beleidslijn.
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5.8 Habitat- en vogel richtlijn en beschermde Staats- en Natuurmonumenten
Op een afstand van 1.365 meter in zuidoostelijke richting is het gebied "De Bult" gelegen. Dit maakt
weer deel uit van de "Deurnesche- en Mariapeel" dit is een gebied dat in het ontwerp is aangewezen
als Natura 2000-gebied. Dit op basis van een aanwijzing als vogelrichtlijn- en habitatrichliijngebied,
alsmede als beschermd natuurmonument. Dit alles in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.

De bescherming van dit gebied richt zich met name op de habitattpen "aangetast hoogveen waar
natuurlijke regeneratie nog mogelijk is" alsmede het actieve hoogveen. Verder richt de bescherming
zich op de nachtzaluw, blauwborst, toendrarietgras, dodaars, kolgans en de roodborsttapuit.

In hoofdstuk 5.2. "ammoniakdepositie op kwetsbare gebieden" zijn de effecten van het initiatief op dit
gebied reeds aangegeven. De ammoniakdepositie op "De Bult" daalt door het initiatief met waardes
tussen de 2,7 en 4 mol, ofwel een afname van ca. 30% vanwege het initiatief.

Voor gebieden die op het moment van het nemen van een besluit op de te verlenen milieuvergunning,
definitief zijn aangewezen als natura 2000 gebied, geldt een vergunningplicht in het kader van de
natuurbeschermingswet. Dit geldt tevens voor vogelrichtlijngebieden (art. 19d NB-wet), en gebieden
die op dit moment reeds zijn aangewezen als beschermd Staats- en Natuurmonument (art. 16 NB-
wet). Gezien het feit dat er een wijziging in de bedrijfsvoering plaatsvindt, die mogelijk significante

invloed heeft op betreffend gebied, is er een vergunningplicht in het kader van de NB-wet.

Geconcludeerd kan worden dat gezien de afname van de depositie vanwege het
initiatief,vergunningverlening voor de natuurbeschermingswet mogelijk is.
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5.9 Geur
De Wet Geurhinder en Veehouderijen (WGV) van 5 oktober 2006, die op 1 januari 2007 in werking is
getreden schept een beoordelingskader voor geurhinder vanwege tot veehouderijen behorende

dierenverblijven. Er wordt gekeken naar de geurbelasting van veehouderijbedrijven op de in de
omgeving liggende geurgevoelige objecten. Nederland is opgesplitst in concentratie- en niet-
concentratiegebieden. In deze gebieden wordt weer onderscheid gemaakt tussen objecten die liggen
buiten of binnen de bebouwde kom.

De geuremissie wordt uitgedrukt als geurconcentratie in Europese odour units per seconde. De
normstelling voor de geurimissie, berekend met een verspreidingsprogramma, wordt uitgedrukt in
OUEfm'. In het concentratie gebied, buiten de bebouwde kom is de standaardnormstellng 14 OUE/m'.
Binnen de bebouwde kom is dit 3 OUE/m'. In de niet concentratie gebieden zijn dit respectievelijk 8
OUE/m' en 2 OUE/m'. Een aantal gemeenten heeft een aanhoudingsbesluit genomen. Dit geeft ze de
mogelijkheid om middels een gebiedsbeleid, en binnen bepaalde grenzen, de normstellng aan te
passen.
De ruimte uitgedrukt in OUE/m', waarbinnen gemeentes beleidsvrijheid hebben is als volgt weer te
geven:

Concentratiegebied Niet-concentratie gebied

Minimum standaard-
Maximum Minimum standaard-

Maximumnorm norm

Buiten bebouwde kom 3 14 35 2 8 20

Binnen bebouwde kom 0,1 3 14 0,1 2 8

Gemeente Gemert-Bakel heeft op 20 december 2006 een aanhoudingsbesluit genomen waardoor de
gemeente aanvragen van vergunningen in het kader van Wet Milieubeheer aanhoudt die een
toename van de geurbelasting tot gevolg hebben. Inmiddels is dit aanhoudingsbesluit op 10 april 2007
voor gedeelten van het grondgebied opgeheven. Onderhavige locatie behoort tot het gebied waar het
aanhoudingsbesluit is opgeheven, en de wettelijke geurnormen als definitieve normstellng gehanteerd
wordt. Dit gebiedsbeleid is door de gemeenteraad vastgesteld in de raadsvergadering van 28 juni
2007.
Een minder gebruikelijke activiteit bij onderhavig initiatief is het (gedeeltelijk) scheiden van de mest in
een dunne- en dikke fractie. Er zijn geen gegevens bekend over de extra geuremissie van het
scheiden van mest. Te verwachten is echter dat dit geen extra geuremissie tot gevolg heeft, boven de
genormeerde emissies. Immers de lucht van de ruimte waar de mest wordt gescheiden, wordt via de
luchtwasser naar buiten geleid. Voor zover er al extra geuremissies optreden, wordt de totale geur met
30% gereduceerd in de chemische luchtwasser.
Anderzijds is het proces mestscheiding een relatief gesloten proces. De emissies naar de omgeving
worden daardoor al geminimaliseerd.

Door deze twee factoren is niet te verwachten dat er vanwege de bedrijfsspecifieke omstandigheden,
een afwijkende geurnormstelling zou moeten worden gehanteerd. Momenten dat er pieken in
geuremissies zouden kunnen optreden zijn niet aanwijsbaar op het bedrijf. Het proces is een relatief
continue productieproces.
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5.9.1 Geuremissie vanwege dieren

De geuremissie, uitgedrukt in OUE/sec, is als volgt weer te geven:

Tabel: aeuremissie huidiae situatie

Stal Diercategorie Huisvestingssysteem Aantal Geur

Nr. Houderij/hoktype Geuremissiefactor Totaal
Code Groen Label dieren OUE/dier OUE/sec

A Vleesvarkens Traditioneel
57 23 1.311D 3.4.1

A Vleesvarkens Traditioneel
177 23 4.071D 3.2.1.2

A Gespeende Biggen Traditioneel 2.000 7,8 15.600D 1.1.16.2

B Vleesvarkens Traditioneel
44B 23 10.304D 3.4.1

C Vleesvarkens BB 99.02.070 2.016 17,9 36.086,4D 3.2.7.2.2.

Totale geuremissie: 67.372,4

"

I

Tabe/: aeUl-emissie referentiesituatie

Stal Diercategorie Huisvestingssysteem Aantal Geur

Nr. Houderij/hoktype Geuremissiefactor Totaal
Code Groen Label dieren OUE/dier OUE/sec

A Vleesvarkens Chem. luchwasser 95%
336 12,5 4.200D.3.2.14.2

Gespeende biggen Chem. luchtwasser 95% 2.000 5,5 11.000D.1.1.14.2

B Vleesvarkens Traditioneel 448 23,0 10.304D 3.4.1
D 3.2.7.2.2. mestkelders

C Vleesvarkens met beperkt emitterende 2.016 17,9 36.0B6
onnervlak IB8.99.02.070\

Totale geuremissie: 61.590

Tabel: aeuremissie nieuwe situatie

Stal Diercategorie Huisvestingssysteem Aantal Geur
Nr. Houderij/hoktype Geuremissiefactor Totaal

Code Groen Label dieren OUE/dier OUE/sec

A Gespeende biggen
BWL 2006.14

3.248 2,3 7.470,4D 1.1.15.1.2

B Vleesvarkens Traditioneel 447 23 10.281D 3.4.1
BB 00.02.084

C Vleesvarkens D 3.2.14.2 + BB 2.184 12,5 27.30099.02.070
D 3.2.7.2.2.

C Vleesvarkens BB 00.02.084
1.440 16,1 23.184D 3.2.14.2

D Vleesvarkens BWL2006.14 3.600 6,9 24.840D 3.2.15.1.2

Totale geuremissie: 93.075,4

De geuremissie neemt in de nieuwe situatie toe met 31.485,4 OUE/sec ten opzichte van de
referentiesituatie tot een totaal van 93.098,4 OUE/sec. Ten opzichte van de huidige vergunning is de
toename 25.703 OUE/sec
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5.9.2 Geur en mestscheiding
In de richtljn mestverwerking wordt gesteld dat de geuremissie die optreedt bij de verwerking van
mest op boerderijniveau maximaal 10% mag bedragen van de geuremissie uit de bij de inrichting
behorende stallen. Omdat goede emissiecijfers van deze mestscheidingstechniek ontbreken is een
expliciete toetsing ook voor geur niet mogelijk. Doch gezien het beperkte karakter van de toe te
passen verwerkingstechniek, alsmede het door de luchtwasser leiden van de uitgaande lucht, kan
worden aangenomen dat de emissie in onderhavige situatie de 10% norm in ieder geval niet zal
overschrijden.
Wordt aangenomen dat de emissie vanwege deze scheidingstechniek deze 10% norm niet
overschrijdt, dan is de maximale geuremissie als volgt:

tabel: mooelike effecten aeuremissie mestscheidin
geuremissie dieren maximale emissie (10%) maximale geuremissie

(OU.) door mestscheiding dieren + ~e~~~cheiding
(OUE) OUE

huidige situatie 67.372 - 67.372

referentiesituatie 61.590 - 61.590

nieuwe situatie (VKA) 93.075 9.208 102.3B3

Gezien echter de beperkte scheidingstechniek, alsmede de geleiding van de lucht door de
luchtwasser, kan bovenstaand emissieniveau als een "worst-case" scenario worden gezien. Vanwege
het hoger percentage is het wel aannemelijker dan bij de emissie van ammoniak, dat de bijdrage aan
geur wél significant is. Dit is de reden dat in de toetsing aan de normen uit de WGV apart een tabel is
opgenomen waarin de maximale bijdrage (worst case van 10%) is verwerkt.

5.9.3 Geur en voersysteem
Op het bedrijf wordt brijvoedering toegepast. Dit is een systeem waarbij bijproducten zoals

aardappelzetmeel, tarwezetmeel, aardappelstoomschilen en tarwegistconcentraat worden gevoerd.
Dit zijn afvalstoffen die vrijkomen bij de productieprocessen van levens- en genotsmiddelenindustrie.
De totale maximale opslagcapaciteit van natte bijproducten in afgesloten silo's bedraagt 455 m3. Op
jaarbasis wordt er maximaal 10.000 ton bijproducten gevoerd.
Dit gebruik wordt reeds enkele jaren toegepast, in een iets kleinere omvang. De omloopsnelheid
neemt nu met ongeveer een factor 2 toe. De opslagcapaciteit en verwerkingscapaciteit blijft gelijk. de
huidige installatie is hiervoor voldoende groot. De afgelopen jaren zijn er vanwege deze voertechniek
geen klachten opgetreden uit de omgeving. De reden hiervoor zal zijn gelegen in de mate van
geslotenheid van de opslagen en van het proces, alsmede vanwege de afstand tot in de omgeving
gelegen voor geur gevoelige objecten. Deze afstand is ca. 200 meter tot de voerkeuken.
Voorts is de keuze van initiatiefnemer voor de soort bijproducten mede gebaseerd op het beperken
van mogelijke geuroverlast. Dit is dan ook de reden dat wordt gekozen voor eerdergenoemde, relatief
droge bijproducten, en niet voor nattere bijproducten die eerder geuroverlast veroorzaken dan de
drogere producten.

Door middel van het stellen van voorschriften in de mileuvergunning kan een voldoende
beschermingsniveau voor de omgeving worden bereikt. Een nadere detailbeschrijving van het werken
met brijvoer is opgenomen in de bijlagen. Dit net zoals voorbeeldvoorschriften die kunnen worden
gesteld. Beide publicaties zijn afkomstig van het ministerie van VROM.
Hiernaast zal blijken dat in de nieuwe bedrijfsopzet, binnen de geurnormen die gelden, nog enige
geurruimte is. Aan de hand van deze gegevens kan worden geconcludeerd dat door middel van het
stellen van voorschriften in onderhavige situatie, in voldoende mate kan worden voorkomen dat er
vanwege het voersysteem geuroverlast naar de omgeving optreedt.
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5.9.4. Ligging geurgevoelige objecten

De omgeving zelf kan worden getypeerd als een overwegend agrarische omgeving, buiten de
bebouwde kom met verwevenheid van enkele objecten met een woonfunctie. In de omgeving van de
inrichting zijn enkele geurgevoelige objecten aanwezig. Dit zijn de volgende objecten:

Gevoelig object Indicatie Ligging in: gebied normstellngnr.
afstand (m) (OUJsec

1 Peeldijk 2a 3B3 Buiten bebouwde kom concentratiegebied 14

2 Peeldijk 3a 208 Buiten bebouwde kom concentratiegebied 14

3 Peeldijk 5 291 Buiten bebouwde kom concentratiegebied 14

4 Peeldijk 5a 297 Buiten bebouwde kom concentratiegebied 14

5 Kern Milheeze, 2.400 Binnen bebouwde
concentratiegebied 3kom

De Wet geurhinder en veehouderijen geeft twee methoden voor het toetsen van de geur van
veehouderij op gevoelige objecten.

1. Geurbelasting op een geurgevoelig object berekend met het verspreidingsprogramma

V-STACKS vergunning en toetsing aan de normstellng voor de maximale geurbelasting;
2. De minimum afstanden tussen de veehouderij en een geurgevoelig object;

Hierna wordt op deze aspecten ingegaan. De berekeningen van geurbelasting (immissie) zijn
toegevoegd als bijlagen voor zowel de huidige situatie als de nieuwe situatie.

5.9.5. Geurverspreidingsmodel
Bij bepaling van geurverspreiding wordt middels het verspreidingsmodel V-STACKS vergunning een
berekening gemaakt van de geurbelasting op geurgevoelige objecten. In de berekening wordt
rekening gehouden met diersoort en -aantal, huisvestingsystemen, emissiepunten, hoogte van het
emissiepunt, diameter van emissiepunt, luchtsnelheid en de gemiddelde gebouwhoogte.

In de berekeningen (zie bijlage) zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd.

1. De geuremissies per dier zijn vastgelegd in de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv). Na

vermenigvuldigen met het aantal dieren leidt dit tot de emissie per stal/emissiepunt.
2. Standaard luchtsnelheid bij mechanische ventilatie met verticale uitstroming van 4 mis.
3. Standaard luchtsnelheid bij natuurlijke ventilatie met horizontale uitstroming van 0,4 mis.
4. Een toetsingswaarde buiten de bebouwde kom van 14 OUE/m'.

5. Een toetsingswaarde binnen de bebouwde kom van 3 OUE/m' .

6. Ligging van de inrichting in het concentratiegebied.

In de onderstaande tabellen staan de geuremissies per diercategorie, alsmede de totale geuremissie
in zowel de huidige als de nieuwe situatie berekend:

Aan de hand van de invoer van deze gegevens in het verspreidingsprogramma is de geurimissie op
de omliggende voor geur gevoelige objecten berekende. De resultaten van de berekening zijn
hieronder weergegeven. De berekeningen zelf en de uitgangspunten zijn in de bijlagen opgenomen.
Uit de berekening kan worden opgemaakt of de standaard geurnorm op een geurgevoelig object in de
aangevraagde situatie wordt overschreden.
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Tabe/: Geurbe/astinaen

Geurnorm referentiesituatie huidige situatie nieuwe situatie
nummer object

(OUelsec) (OUelsec) (OUelsec) (VKA)*
(OUelsec\

1 Peeldijk 2a 14,00 6,59 7,49 9,62
2 Peeldijk 3a 14,00 8,73 10,03 12,70
3 Peeldijk 5 14,00 8,41 9,71 12,66
4 Peeldijk 5a 14,00 7,46 8,64 11,66
5 Kern Milheeze 3,00 0,21 0,27 0,36
* . .
met mestsche,dlng

In zowel de referentiesituatie, alsook de huidige en de nieuwe situatie worden de geurnormen op
gevoelige objecten niet overschreden.

5.9.6 Minimale afstanden
Bepalende afstanden zijn:
A. De afstand tussen de gevel van een stal en de gevel van het geurgevoelig object;
B. De afstanden tussen een emissiepunt en het dichtstbijzijnde gevoelig object;

Ad. A.

De minimale afstand tussen de gevel van een dierenverblijf en de gevel van een geurgevoelig object
moet op basis van de Wet Geur en Veehouderij, binnen de bebouwde kom minimaal 50 meter en
buiten de bebouwde kom minimaal 25 meter zijn. Het dichtstbijgelegen geurgevoelig object buiten de
bebouwde kom, Peeldijk 3a, is op ruim 200 meter van de gevel van een stal gelegen. Er wordt
derhalve voldaan aan de minimale afstand van 25 meter. Geurgevoelige objecten binnen de

bebouwde kom liggen op meer dan 2.000 meter afstand, en daarmee ruim buiten de minimale
gevelafstand van 50 meter.

Ad. B.

De minimale afstand tussen het emissiepunt van een dierenverblijf en de gevel van een geurgevoelig
object moet op basis van de Wet Geur en Veehouderij, binnen de bebouwde kom minimaal 100 meter
en buiten de bebouwde kom minimaal 50 meter zijn. Het dichtstbijgelegen geurgevoelig object buiten
de bebouwde kom (peeldijk 3a) is op ca. 200 meter van het emissiepunt van een dierenverblijf
gelegen. Er wordt derhalve voldaan aan de minimale afstand van 50 meter. Geurgevoelige objecten

binnen de bebouwde kom liggen op meer dan 2.000 meter afstand, en wordt ruim voldaan aan de
minimale afstand tot een emissiepunt van 100 meter.

5.9.7 Geur cumulatief
Door bevoegd gezag zijn de gegevens aangeleverd aangaande de cumulatieve geurbelasting in de
omgeving. Dit is gedaan middels het geurverspreidingsprogramma V-stacks gebied. In een vlak van
ca. 2 x 3 km zijn hierbij de actuele vergunningengegevens van alle veehouderijen in dit gebied

ingevoerd. Tevens zijn de geurgevoelige objecten ingevoerd in dit gebied. Hiernaast is het VKA
ingevoerd als nieuwe situatie. Hierdoor is het mogelijk om het verschil in cumulatieve geurbelasting
mèt en zonder het initiatief in beeld te brengen. Dit alles is grafisch in beeld gebracht in de bijlage.

Aan de hand van deze grafische weergave kan het volgende worden aangegeven.

Tabe/ 5.9.7.1: Achtergrondbe/ast/ng huidige en nieuwe situatie op enkele dichtbij gelegen
geur gevoelige objecten

Straatnaam I Geur Achtergrond Achtergrond toename
huisnummer norm belasting belasting achtergrond-

l'OUlm31 huidi!! l'OUlm3lnieuw belastiñ"
Peeldijk 3a 14 19 21 2

Peeldijk 5/ 5a 14 21,2 23 1,B
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Op andere objecten in de omgeving, evenals op de kern, is de bijdrage vanwege het initiatief aan de
achtergrondbelasting, kleiner dan 1 ou.,sec. Op ca. 1,5 km westelijk, richting de kern van Milheeze,
daalt de bijdrage aan de achtergrondbelasting tot minder dan 0,1 ou.,sec

Tabel 5.9.7.2.: De achtergrondbelasting in verband gebracht met de mogelijke kans op geurhinder en
een beoordeling van het leefklimaat (samenvatting van bijlage 6 en 7 van de handreiking bij de Wgv
infomi/1 mei 2007)).

"...~~-,. "r.., '-".~-".'''''-. ..e.".".'...., ,. " ,. ""-"~'~",. '"

Achtergrondbelasting (ouE/m') Mogelijke kans op geurhinder (%) " Beoordeling leefklimaat (Rivm)
-'--''''''''''--~'- "",."".,~.~. ...".-",~"",,,-'-' .. "~, ",F .V, ."....., "',~,..,.-,...,"'-.

1 - 3 ~ 5 zeer goed

4 - 8 5 - 10 goed

g - 13 10 - 15 redelijk goed

14 - 20 15,. 20 matig

21 - 28 20 - 25 tamelijk slecht

29 - 38 25 - 30 slecht

39 - 50 30 - 35 zeer slecht

51 - 65 35 - 40 extreem slecht
* Er is sprake van geurhinder als mensen zijn blootgesteld aan geur en dat als hinderlijk ervaren. De mate waarin mensen geur
als hinderlijk ervaren is afhankelijk van de mate van blootstellng, maar ook van bijvoorbeeld de onaangenaamheid van de geur
en de binding die de mensen hebben met het bedrijf dat de geur veroorzaakt.
Bron: bijlage 6 en 7 van de handreiking bij de Wgv (¡nfomil 1 mei 2007).

Indien de achtergrondbelasting van de huidige situatie vergeleken wordt met de achtergrondbelasting
van de nieuwe situatie, dan kan geconcludeerd worden dat alleen in de nabije omgeving van het
initiatief de achtergrondbelasting met meer dan 1 ou.,sec verslechterd. Op andere geurgevoelige
objecten, op iets grotere afstand, neemt de achtergrondbelasting met minder dan 1 ou.,sec toe.

Worden de absolute achtergrond-geurbelastingen in de omgeving ingedeeld in de hierboven vermelde
tabel, dan kan worden geconcludeerd dat deze grotendeels vallen in de categorie "matig" tot "tamelijk
slecht". Op wat grotere afstanden van het initiatief, richting de kern van Milheeze, dalen de achter-
grondniveaus naar de categorieen "tamelijk slecht" tot "matig".

In onderstaande tabel is de streefwaarden voor de achtergrondbelasting per gebied naar aanleiding

van de MILO-systematiek uitgewerkt.

Tabel 5.9. 7.3.: Streefwaarden voor de achtergrondbelasting geur uitgewerkt naar gebied (naar
voorbeeld van de MILO-svstematiekJ.

Type gebied Dichtheid intensieve Voorbeelden gebieden Streefwaarden
veehouderij achtergrond-

belasting"

Woonkernen stedelijk Eindhoven :104 ouE/m3

woonkernen met enige, grote omvang Deurne f 10 ouE/m3
stedelijk karakter of veel met redelijke

omvang

woonkernen met Milheeze f 14 ouE/m3
landelijk karakter
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,Buitengebied kleine clusters buurtschappen, ~ 20 ouE/m3
woningen lintbebouwingen, niet

~
zijnde bebouwde kom

woningen veiwevingsgebieden ~ 20 ouE/m3
verspreid extensiveringsgebieden
liggend bedrijventerreinen

woningen veel, grote omvang landbouw- ~ 32 ouE/m3
verspreid ontwikkelingsgebied

,~.~.',.~~~.' . c..",~..,..,. .'
liggend

... Deze tabel moet met sfnkt gelezen worden. De streefwaarden zijn voofZen van een ";t" teken. Dit
betekent dat er een marge is, afhankelijk van de feitelijke situatie van het type gebied.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat in een verwevingsgebied de streefwaarde van de
achtergrond belasting ongeveer 20 oUE/m3 is. Alhoewel er een geringe verhoging van de
achtergrondwaard optreedt, blijft de belasting van 21 tot 23 ou"lsec, in de buurt van de streefwaarde
van ca. 20 ou"lsec.

5.9.7 Conclusie geur
In de nieuwe situatie is geen sprake van overschrijding van de geurbelasting op de geurnorm voor de
geurgevoelige objecten in de omgeving. Tevens wordt aan de minimale afstanden voldaan die gelden
vanaf een geurgevoelig object tot aan de gevel of emissiepunt van een dierenverblijf.
De achtergrondbelasting van geur in de directe omgeving wordt met 1-2 ou"lsec verhoogd. Op grotere
afstanden is de invloed verwaarloosbaar. De achtergrondwaarde in de nieuwe situatie ligt iets boven
de streefwaarde die is geformuleerd voor de woningen in de directe omgeving. Op grotere afstand is
de bijdrage verwaarloosbaar.

5.10 Geluid
Binnen 50 meter van de inrichting zijn geen voor geluid gevoelige objecten aanwezig. De
inrichtingsgrens is gelegen op ruim 200 meter van de dichtstbijgelegen woning van derden. De
dichtstbijgelegen ventilator is gelegen op 210 meter van de woning. De laadactiviteiten van de varkens
ligt op ca. 210 meter van de dichtstbijzijnde woning. De geluidsuitstraling van de voerverwerking en
mestscheiding is naar de in de omgeving aanwezige geluidsgevoelige objecten, is akoestisch niet
relevant vanwege het bronvermogen van 73 dB(A), en de inpandige plaatsing.
Als bijlage bij de concept vergunning aanvraag is een situering van de laad- en losplaatsen
aangegeven. Bijgevoegd is een akoestisch onderzoek waaruit blijkt dat ter plekke van gevoelige
objecten wordt voldaan aan de normstellng.
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5.11 Stof

5.11.1 Emissiecijfers fijnstof dieren
Vanwege de aanwezigheid van dieren is in de nieuwe stal een emissie van stof te verwachten. De in
de stal geproduceerde stof slaat ten dele neer in de stal zelf. Een ander deel van de stof komt in het
luchtkanaal terecht en komt vervolgens in de luchtwasser terecht.
Voor de berekening van de uitstoot van fijnstof ten gevolge van het houden van varkens, is gebruik
gemaakt van de in maart 2008 gepubliceerde emissiegegevens van fijnstof door VROM

("Emissiefactoren fijn stof voor veehouderij; versie maart 2008").
Hierna zijn de gehanteerde emissiecijfers alsmede de gemiddelde ventilatiedebieten en de
fijnstofproductie (PM1O) per diersoort weergegeven. Dit zijn de uitgangspunten voor de berekeningen.

Tabel: fiin stof emissies van dieren

Diercategorie
I,asisemissie PMlO

reductie % emissie PM10 emissie PM10

(g/dier.jaar) luchtwasser (g/dier.jaar) (mg/dier.uur)

vleesvarkens traditioneel 275 0% 275 31,4

vleesvarkens luchtwasser 275 60% 110 12,6
(enkelvoudig)
vleesvarkens luchtwasser

275 80% 55 6,3(gecombineerd)

gespeende biggen traditioneel 132 0% 132 15,1

gespeende biggen luchtwasser 132 60% 53 6,1
(enkelvoudig)

gespeende biggen luchtwasser 132 80% 26 3,0(gecombineerd)

5.11.2 Emissiecijfers fijnstof verkeersbewegingen
Voor de verkeersbewegingen is gebruik gemaakt van de emissiecijfers van verkeer met lage snelheid
uit CARII.

Tabel: fiinstofemissies door verkeersbeweoinoen
soort beweging emissiefactor*

(g/voertuig)
emissie per

voertuig**
(a/uurilicht verkeer 0,0128 0,0012

zwaar verkeer 0,0944 O,OOBO
* Bij snelheidstype van 13 km/uur en een aan het initiatief toegerekende afgelegde afstand van 200 meter
** Bij een spreiding over de dag periode en een bewegingsduur van 1 uur per keer.

Aan de hand van deze emissie cijfers kan de totale fijnstofemissie uit de inrichting in zowel de huidige
als in de nieuwe situatie worden weergegeven. Bij de berekeningen is rekening gehouden met de
gedeeltelijke toepassing van een chemische luchtwasser in de huidige situatie en de toepassing van
een luchtwasser op alle stallen in de nieuwe situatie.
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5.11.3 Fijnstofemissies totaal
De emissie van fijnstof in de verschilende situaties kunnen als volgt worden weergegeven:

Tabel: emissie fijnstof bestaande situatie

eenheden mg/uur.eenheid gram/uur

dieren:

vleesvarkens traditioneel.

gespeende biggen traditioneel

verkeersbewegingen:

licht verkeer

zwaar verkeer

2.69B

2.000

31,4

15,1

84,7

30,2

2

2

0,0012

O,OOB

0,002

0,012

TOTALE EMISSIE PMlO 114,9

*aanwezige puttechniek heeft geen reducerend effect.

De emissie van fijnstof in de referentiesituatie kan als volgt worden weergegeven:

Tabel: emissie fijnstof referentiesituatie

eenheden mg/uur.eenheid gram/uur

dieren:

vleesvarkens traditioneel*

vleesvarkens luchtwasser 95%

gespeende biggen luchtwasser 95%

verkeersbewegingen:

licht verkeer

zwaar verkeer

2.464

336

2.000

31,4

12,6

6,1

77,4

4,2

12,2

2

2

0,0012

0,008

0,002

0,016

TOTALE EMISSIE PMlO 93.8

* aanwezige puttechniek heeft geen reducerend effect.

De emissie van fijnstof in de nieuwe situatie kan als volgt worden weergegeven:

Tabe/: emissie finstof nieuwe situatie

eenheden mg/uur.eenheid gram/uur

dieren:

vleesvarkens traditioneel 447 31,4 14,0

vleesvarkens luchtwasser (enkelvoudig) 3.624 12,6 45,7

vleesvarkens luchtwasser (combi) 3.600 6,3 22,7

gespeende biggen luchtwasser (combi) 3.248 3,0 9,7

verkeersbewegingen:

licht verkeer 4 0,0012 0,005

zwaar verkeer 4 O,OOB 0,04

TOTALE EMISSIE PM,. 92,1
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Met name de toepassing van een luchtwasser voor alle dieren in de nieuwe situatie, leidt ertoe dat de
te verwachten emissie van fijnstof in de nieuwe situatie in vergelijking met de referentiesituatie, ca. 1
gram/uur lager zal zijn. In vergelijking met de huidige situatie, daalt de emissie met ca. 23 gram/uur.
Voor de nieuwe situatie is een onderzoek gedaan in het kader van de "Wet luchtkwaliteit 2007". Dit
onderzoek is als aparte bijlage bijgevoegd.
In dit onderzoek is geconcludeerd dat er wordt voldaan aan de grenswaarden zoals genoemd in de
Wet Luchtkwalieit 2007".
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5.12 Flora en Fauna

De bescherming van dier- en plantensoorten is in de Flora- en faunawet geregeld. Deze bescherming
wordt op verschilende manieren uitgevoerd. Zo is er een verbod om beschermde planten te plukken
of beschermde dieren te doden of te vangen. Ook andere handelingen die dier- en plantensoorten
kunnen bedreigen zijn verboden of slechts onder voorwaarden toegestaan. Van bedreigde planten- of
diersoorten worden lijsten gepubliceerd.

Voor de locatie van dit initiatief is informatie van het natuurloket en de provincie verkregen waaruit
blijkt dat er binnen een straal van ca. 300 meter de volgende vogels zijn geconstateerd:
- 4 broedvogels uit de flora- en faunawet en/of rode lijst;
De broedvogels betreffen met name de tortelduif, de matkop, de graspieper en de groene specht die
in een straal van 300 meter van de inrichting voorkomen. Gezien de aanwezigheid van een bosgebied
op zeer korte afstand van het bedrijf, alsmede de geconstateerde diersoorten, kan worden

aangenomen dat deze broedvogels hun habitat voornamelijk in het bos hebben.

De beschermde planten in de directe omgeving betreffen met name de hulst en de adelaarsvaren.
Deze zijn geconstateerd in de rand van het naastgelegen bosgebied. Andere beschermde planten
bevinden zich op meer dan 300 meter van het initiatief.

Kans op verstoring van de beschermde planten en dieren zou mogelijk zijn tijdens de aanlegfase van
het initiatief. Gezien de plek van de nieuwbouw, aan de oostzijde van de bestaande bebouwing, en
verder af van het bosgebied, is geen verstoring van beschermde planten of dieren te verwachten. Dit
mede gezien het feit dat op de kavel zelf geen beschermde planten of dieren voorkomen. Dit betekent
dan ook dat er geen ontheffng op basis van de flora- en faunawet nodig is.

5.13 Bodem en water

5.13.1 Bodem
Door het initiatief worden de mogelijke effecten naar de bodem gevormd door de mest van de dieren
in de stallen, inclusief het reinigingswater, de extra (tijdelijke) opslag van kadavers alsmede de
aanwezige voorraden zuur en de opslag van spuiwater. Tevens kan vergroting van het verhard
oppervlak en stofemissie effect hebben op bodem en grondwater.
Om emissies naar de bodem en het grondwater te voorkomen wordt het gebouw uitgevoerd met
vloeistofkerende vloeren, putten en mestopslagen. Vrijkomend water van stalreiniging wordt
opgevangen in de mestputten. Mogelijk uittredend vocht uit de (tijdelijke) opslag van kadavers wordt
eveneens opgevangen zodat dit niet ter plekke in de bodem terecht komt. Er vinden dan ook geen
lozingen op oppervlaktewater plaats, of lozingen in de bodem. De Wet verontreiniging opper-
vlaktewater (WVO) is derhalve niet van toepassing op deze inrichting.
De werkvoorraad zwavelzuur alsmede het spuiwater wordt opgevangen in daarvoor bestemde
vaten/silo's die voldoen aan de daarvoor geldende eisen.

5.13.2 Hemelwater en afvalwater
Hemelwater dat op de nieuwe verharde oppervlaktes valt, zal middels goten en afvoerbuizen met
voldoende diameter naar een te realiseren infiltratievijver of -sloot op het eigen perceel worden
gevoerd. Tevens zal een gedeelte van het water van de bestaande bebouwing worden gelnfitreerd.
De vergroting van het verhard oppervlakte zal ca. 6.000 m2 gaan bedragen. Het huidig verhard
oppervlak bedraagt ca. 8.000 mZ.

Uit berekeningen van het waterschap (zie bijlage), volgt dat er een infitratie-/buffercapaciteit van 47,9
m3 per 1.000 m2 verhard oppervlakte dient te worden gerealiseerd. Praktisch gezien is er een
maximale infitratiecapaciteit (vanwege ruimtebeperking) van 500 m3. Dit betekent dat de voorziening
voldoende is voor de infiltratie van het water van maximaal 500 m3 / 47,9 m3/mZ = 10.500 m2 verhard
oppervlakte. Ofwel bij een verhard oppervlakte van 14.000 m2, is er een voorziening voor een bui van
ca. 36 mmo

Er komt een sloot rondom het bedrijf van ca. 315 meter lengte en een slootdoorsnede van 1,6 m2.
Deze voorziening wordt dan 500 m3 groot. Deze sloot is gedeeltelijk 70 cm. diep en gedeeltelijk 40 cm
diep. Op de tekening (zie bijlage) is dit verder aangegeven, waarin tevens het inpassingsplan op is
weergegeven.
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In deze voorz,eningen zal het water ter plekke infiltreren. De invloed van zowel de huidige
verhardingen, alsook de toename van het verhard oppervlak op het grondwater, zal hiermee

grotendeels worden geneutraliseerd.
Overigens ligt het initiatief in een gebied met een GHG van dieper dan 70 cm. Dit betekent dat er geen
extra maatregelen nodig zijn voor hydrologisch neutraal bouwen.

Deze waterstroom van hemelwater wordt volledig gescheiden gehouden van de afvalwaterstroom en
de meststromen op het bedrijf. Tevens worden er ten behoeve van de hemelwaterafvoer géén

uitloogbare materialen toegepast, zodat deze ook niet in het milieu terecht kunnen komen.

AI het afvalwater wordt in daarvoor bestemde en uitgevoerde mestopslagputten opgevangen. Hierna
wordt dit als meststof aangewend op gronden. Vanwege de aanwezigheid van dieren bestaat de
waterbalans op het bedrijf dan ook voornamelijk uit drinkwater van dieren. Deze dieren slaan het vocht
gedeeltelijk op, scheiden dit ten dele uit door verdamping, en voor het overige deel wordt dit in de
vorm van mest uitgescheiden. Voorts wordt een zeer klein deel van het water gebruikt in de
luchtwassers, voor het nat houden van het waspakket.

5.13.3 Grondwater
Er wordt gebruik gemaakt van grondwater ten behoeve van de bedrijfsvoering de onttrekking zal
toenemen van ca. 7.000 m3/jaar tot ca. 20.000 m3/jaar. De onttrekking betreft een verhoging van de
onttrekking uit een reeds aanwezige dieptebron. De waterkwaliteit is dermate dat er geen verdere
reiniging nodig is.
Verder zijn er andere potentieel bodembedreigende activiteiten. Met de bijbehorende voorzieningen
wordt een verwaarloosbaar bodemrisico wordt bereikt. Deze kunnen als volgt worden weergegeven:

Tabel: bodembedreiaende activiteiten met voorzieninoen
activiteit basis- voorziening- eind-

emissie- emissie-
score score

opslaan en gebruik
4 werkvoorraad in emballage boven lekbak 1reinioinosmiddelen

opslag afvalwater 4 put met vloeistofkerende wanden en vloeren 1

transport afvalwater 4 rioolsysteem dat geschikt is voor afvoer van
2stoffen naar de out

opslag/overslag van voeders 4 gesloten systeem van overslag 1

tijdelijk opslaan van kadavers 4 opslag in vloeistofdichte vaten en/of boven
1vloeistofkerende vloer

opslag van vloeistof (dunne
kerende voorziening rondom vulpunt enfractie, spuiwater en brijvoer) 2

in bovenarondse tank
2 vulleidingen + regelmatig toezicht

opslag van vaste mest in
4

opslag boven kerende voorziening (in
1containers container) en overkaot

vloeren stallen 4 vloeistofkerend uitgevoerd 1

opslag van dieselolie 3 voldoen aan PGS 30 richtlijn 1

opslag van zwavelzuur en opslag in daarvoor bestemde bovengrondse
2 tank, vrij van de grond (zie beschrijving in 1polymeren

biilaoe)
opslag van ammoniumsulfaat 2 opslag in bovengrondse tank, vrij van de grond 1

. alsmede regelmatige controle en toezicht.
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5.14 Emissie van meststoffen

Binnen de inrichting vindt geen bemesting plaats. De door de varkens geproduceerde mest wordt
volledig afgevoerd van het bedrijf. Op dit moment wordt de mest aangewend als meststof voor
akkerbouwteelten. Hierbij wordt rekening gehouden met de daarvoor geldende aanwendingsnormen.
De mestopslagcapaciteit is voldoende voor het jaarrond kunnen opslaan van de mest zodat deze
volledig in het groeiseizoen kan worden aangewend. Afhankelijk van de marktvraag wordt de mest in
een dunne- en dikke fractie gescheiden.

5.15 Afvalstoffen
De hoeveelheid vrijkomende afvalstoffen zijn nader toegelicht in het bijgevoegde aanvraagformulier.
De grootste hoeveelheid vrijkomende afvalstoffen betreft de kadavers. Gezien het economisch belang
van initatiefnemer om de dieren in leven te houden, leidt dit reeds tot een maximale beperking van
deze afvalstoffenstroom.
De overig vrijkomende afvalstoffen zoals papier, metaal en TL-buizen etc. zijn relatief zeer beperkt
qua omvang en worden gescheiden afgeleverd aan (indien nodig) erkende afnemers. Verder wordt
het spuiwater (ca. 350 m3 op jaarbasis) afgevoerd naar een erkende afnemer

5.16 Grondstoffen

5.16.1 Energie en water

5.16.1.1 Algemeen
De energiebehoefte bij een houderij van vleesvarkens bestaat hoofdzakelijk uit verbruik van de
ventilatoren en in mindere mate voor verlichting van de stallen. De isolatie is dermate goed uitgevoerd
dat bijverwarming van de vleesvarkensstallen niet nodig zal zijn. De CV-ketel wordt gebruikt voor
verwarming van het kantoor, de kantine en de biggenafdelingen. Verder gebruiken de toe te passen
luchtwassers relatief veel energie.

5.16.1.2 Brandstof
Het bedrijf is niet aangesloten op het aardgasnetwerk en gebruikt huisbrandolie. Hiervoor is een tank
aanwezig. Het bedrijfsgebruik in de huidige situatie is ca. 10.000 liter per jaar. In de nieuwe situatie
wordt er centrale verwarming bij de biggen toegepast. Naar schatting blijft het verbruik in de nieuwe
situatie gelijk. Alle gebouwen zijn optimaal geisoleerd.

5.16.1.3 Electra

De grootste energieverbruiker binnen de inrichting is het ventilatiesysteem. De lucht uit de stallen
wordt afgezogen door ventilatoren. Deze ventilatoren zijn vlak voor de luchtwassers geplaatst, in het
centrale luchtkanaaL. Er worden frequentiegestuurde ventilatoren aangebracht met een ventilatie-
capaciteit van in totaal 60 m3 per vleesvarken per uur en 20 m3 per big per uur. Hiernaast is er
energieverbruik door de mestscheider en het brijvoersysteem. Naar schatting is het aandeel van het
ventiatiesysteem in het totale elektraverbruik ca. 83%, het aandeel van het voersysteem en
mestscheider ca. 10%, de verlichting ca. 5% en overige zaken 2%.

Schema: opgenomen vermogen ventilatoren

I

opgenomen aantal stuks totaal maximaal
vermogen (per opgenomen ventilatiedebiet

stuk in kW) vermogen (kW) totaal (m'/uur) I

Centrale ventilatoren stal A 2,2 4 6,6 88.000

Ventilatoren stal B 0,5 9 4,5 45.000

Centrale ventilatoren stal C 2,2 10 22 220.000

Centrale ventilatoren stal D 2,2 10 22 220.000
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De verlichting in de stal zal hoofdzakelijk worden uitgevoerd met zogenaamde TL-verlichting. In totaal
worden ca. 500 TL-units van 36 watt aangebracht. Vanwege de lichtintredingseis in de afdelingen,
brandt de helft van deze verlichting 8 uur per dag. Zodoende wordt aan minimale lichtnormen in het
kader van de welzijnsregelgeving voldaan.
In vergelijking met de alternatieven in de vorm van gloeilampen, zijn de kenmerken' van de verlichting
als volgt:

Schema: e/ektraverbruik en levensduur verlichting

I

energieverbruik

(W/stuk) bij gelijke
lichtopbrengst

levensduur (uren)

J
gloeilampen (referentieniveau)

TL-verlichting

procentueel t.o.v. referentie

* gegevens installateur

150

36

1.000

10.000

1.000%24%

Aan de hand van het verwachte totaalverbruik, kan de verdeling als volgt worden weergegeven:

Schema

energieverbruik percentage
(Kwh per jaar)

ventilatoren/smoorkleppen 315.000 63%
luchtwasser 100.000 20%
voersysteem/mestscheider 50.000 10%
verlichting 25.000 5%
overige zaken 10.000 2%
TOTAAL 500.000 100%

5.16.1.4 Water
Het waterverbruik betreft hoofdzakelijk drinkwater voor de dieren, waarvoor grondwater wordt gebruikt.
Als gevolg van het initiatief neemt het verbruik met ongeveer 13.000 m3 per jaar toe, en wordt het
totale verbruik voor drinkwater bij benadering 20.000 m3 per jaar. Hiernaast wordt er een relatief
beperkte hoeveelheid water gebruikt voor de luchtwassers.

5.16.2 Overige grondstoffen
Naast het verbruik van HBO, water en electra wordt binnen de inrichting voer en zwavelzuur verbruikt,
en -voor zover dit als grondstof kan worden aangemerkt- biggen. De hoeveelheden en maatregelen
ter beperking zijn in het hierna volgende overzicht opgenomen
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5.16.3 Overzicht grondstoffenverbruik
Het totale grondstoffenverbruik per jaar en de getroffen maatregelen zijn als volgt weer te geven.

soort grondstof verbruik per jaar (schatting van maatregelen ter beperking van het gebruik
I qemiddeld iaarl

bijproducten (ton) 14.000 management dieren; computergestuurde
voermenainq en -verstrekking en -beperking

droogvoer (ton) 3.500 management dieren; computergestuurde
voermenaino en -verstrekking en -beperking

biggen (aantal) 23.000 uitval beperken middels management

water (m') 20.000 registratie verbruik en computergestuurde
doserinaen

electra (Kwh) 500.000 gebruik centraal luchtkanaal en
freauentiereoelaars

HBO (liter) 10.000 isolatie van daken en wanden

zwavelzuur (m') 30 -

5.17 Leemten in informatie
Het ontbreken van informatie over de exacte emissies als gevolg van de mestscheiding.
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5.18 Totaalvergelijking mileueffecten
Aan de hand van de hiervoor beschreven milieueffecten kunnen de effecten van de voorgenomen
activiteit en de huidige situatie, ten opzichte van de referentiesituatie als volgt worden weergegeven.

Tabel: totaal veraelikina milieu effecten

referentie actuele, vergunde voorkeurs
alternatiefsituatie situatie
(= VKAI'

aantal vleesvarkens 2.800 2.698 7.671
aantal biaaen 2.000 2.000 3.24B

ammaniakemissie zonder mestscheiding (kg) 4.284,5 6.494,5 4.035,1

ammaniakemissie VKA met mestscheiding (kg) 4.284,5 6.494,5 4.236,9

hoogste stikstaf-Iammaniakdepositie
2.026 2.792 2.120I aebied "Peeidiik" (mol zuur/ha.iaar)

haagste stikstaf-/ammaniakdepositie
96 153 86I nebied "De Stinnelbera" (mol zuur/ha.iaarl

hoogste stikstof-/a~moniakdepositie
8,4 12,8 B,9I nebied "De Bult" mol zuur/ha.iaar\

fijnstofemissie (g/dier.uur) 93,8 114,9 92,1

geuremissie (ouEIs) excl. mestscheiding 61.590 67.372 93.075

geuremissie (ouEIs) incl. mestscheiding 61.590 67.372 102.2B3

aantal objecten overbelast volgens WGV 0 0 0

gemiddelde geurbelasting op 4 dichtbijgelegen
7,8 9,0 11,7obiecten

electra verbruik (kWh) 150.000 100.000 500.000

huisbrandolieverbruik (m') 10 10 10

waterverbruik (m') 7.000 7.000 20.000

geluid (kwantitatief) 0 0 0

.. inclusief mestscheiding

I
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6. Alternatieven en MMA

6.1 Alternatieven

In het voorkeursalternatief wordt de inrichting merendeels uitgevoerd met luchtwassers die als effect
hebben dat de geur- en de ammoniakemissie evenwichtig wordt gereduceerd. Dit mede gezien de
ligging van de locatie in de nabijheid van voor verzuring gevoelige gebieden en nabij geur gevoelige
objecten. Ter vergelijking van de effecten, zijn de alternatieven vergeleken met het voorkeurs-
alternatief. Verder is bij de keuze van alternatieven rekening gehouden met het feit dat
vergunningverlening mogelijk moet zijn. Dit betekent dat er geen alternatieven zijn beoordeeld waar
overschrijdingen van geurnormen of ammoniakemissieniveaus zijn te verwachten.
Als alternatieven voor het voorkeursalternatief zijn de volgende systemen beoordeeld:
Alternatief 1: Toepassing van een gecombineerd luchtwassysteem op de stal C;
Alternatief 2: Toepassing van een gecombineerd luchtwassysteem op stal B;
Hierna wordt op deze alternatieven afzonderlijk ingegaan.

6.1.1 Alternatief 1
Stal C kan, net zoals de stallen A en D worden uitgevoerd met een gecombineerde luchtwasser, in
plaats van met een enkelvoudige chemische luchtwasser.
Door toepassing van dat systeem stijgt de ammoniakemissie (1.268,4 kg), en daalt de geuremissie
(25.478 OUE) ten opzichte van het voorkeursalternatief. Ten opzichte van de totale bedrijfsemissie is
dit een stijging van 31 % van de ammoniakemissie, en een daling van de geuremissie met 27%.
De geluidsemissie bij dit alternatief is vergelijkbaar aan het voorkeursalternatief. Het energieverbruik
stijgt doordat de lucht door een extra waspakket geleidt moet worden. Deze stijging is benaderd op
45.000 kWh/jaar. Dit is een stijging van 18%. De fijnstofemissie neemt met 22,9 gram/uur af in
vergelijking met het voorkeursalternatief. Initiatiefnemer kiest niet voor dit alternatief vanwege een
totaalafweging op de voornoemde milieuaspecten. Met name de hogere ammoniakemissie en het
hogere energieverbruik is hierbij doorslaggevend. Verder is vanwege het hogere ammoniak-
emissieniveau, een overschrijding van het gecorrigeerd ammoniakplafond op basis van de WAVaan
de orde bij dit alternatief. Vergunningverlening is wel mogelijk als de WAV status definitief van het
gebied is opgeheven. De jaarkosten van dit alternatief zijn hierna in de tabel met de totaalvergelijking,
weergegeven.

6.1.2 Alternatief 2
Alternatief 2 is het uitvoeren van de stallen A, C en D zoals in het voorkeursalternatief, en toepassing
van een gecombineerde luchtwasser op stal B. Door toepassing van dat systeem daalt de
ammoniakemissie (950 kg), en daalt de geuremissie (7.197 OUE) ten opzichte van het
voorkeursalternatief. Dit is een relatieve daling van 24% van de ammoniakemissie, en een daling van
de geuremissie met 8%.
De geluidsemissie bij dit alternatief is lager dan bij het voorkeursalternatief vanwege de afscherming
van de ventilatoren door het luchtwaspakket. Dit effect zal echter dermate beperkt zijn, dat dit niet
verder als voordeel is beoordeeld. Het energieverbruik stijgt doordat de lucht door een tweetal
waspakketten geleidt moet worden. Deze stijging is benaderd op 17.000 kWh per jaar. Dit is een
stijging met 7%. De fijnstofemissie daalt met 8,4 gram/uur, ofwel 9% van het niveau van het
voorkeursalternatief. De jaarkosten van dit alternatief zijn hierna in de tabel met de totaalvergelijking,
weergegeven.

Ondanks de gunstigere milieu aspecten kiest initiatiefnemer niet voor dit alternatief vanwege de hoge
investeringskosten per vleesvarken, mede in relatie tot de nog resterende levensduur van stal B. Naar
verwachting zal deze stal nog tussen de vijf en zeven jaar in gebruik blijven. De investering die
gedaan moet worden bestaat naast de investering in het luchtwassysteem zelf, uit het realiseren van
een luchtkanaal, en overige aanpassingen aan het ventilatiesysteem (kokers / ventilatoren / meet- en
smoorunits).
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6.2 Meest milieuvriendelijk alternatief
Het meest milieuvriendelijk alternatief is het combineren van een systeem met puttechniek en een
luchtwasser. Randvoorwaarden hierbij zijn dat het realiseren van puttechniek praktisch toepasbaar is
bij stallen of stalgedeeltes die nog niet zijn gerealiseerd. Bij stallen die reeds zijn gerealiseerd, is het
niet realistisch om uit te gaan van toepassing van een puttechniek.
Door deze puttechniek in nieuw te bouwen stallen/stalgedeeltes toe te passen, in combinatie met
alternatief 2, ontstaat het MMA. Concreet betekent dit de volgende techniek:

Stal A; Toepassing van een gecombineerde chemische luchtwasser, zonder puttechniek;
Stal B; Toepassing van een gecombineerde chemische luchtwasser, zonder puttechniek;
Stal C, bestaand gedeelte; Toepassing van een chemische luchtwasser 95%, met bestaande put-
techniek;
Stal C, nieuw gedeelte; Toepassing van een chemische luchtwasser 95%, en aanvullend toepassen
van een puttechniek in de vorm van schuine wanden en metalen roosters (RAV; D.3.2.7.1.1.);
Stal D; Toepassing van een gecombineerde chemische luchtwasser, en aanvullend toepassen van
een puttechniek in de vorm van schuine wanden en metalen roosters (RAV; D.3.2.7.1.1.);

Milieukundig zijn als gevolg van de aanvullende toepassing van puttechniek in stal D en het nieuw te
realiseren gedeelte van stal C, de emissies van geur en ammoniak lager dan bij de beschreven
alternatief 2.

Schematisch zijn de emissies dan als volgt:

7: b / . k fi' t fb" MMAa e: emissie van ammoma , qeur en 'I¡nS 0 )1/

Slal Diercategorie Huisvestings- aantal ammoniak geur fijnstof
systeem dieren

Nr. Houderijlhoktype kg NH3 totaal OUE/ OUE /sec mgram/ gram/
Code volgens RA V dieren per kg dier totaal dier/uur uur

dier NH:ir.

A
Gespeende combi luchtwasser 3.248 0,11 357,3 2,3 7.470 3,0 9,7biaaen BWL 2006.14

B Vleesvarkens combi luchtwasser 447 0,3B 169,9 6,9 3.0B4 6,3 2,8BWL 2006.14
mestkelders met

C1* Vleesvarkens beperkt emitterende 2.184 O,OS*' 174,7 12,5 27.300 12,6 27,5oppervlak
+ luchtwasser 950/0

mestkelder met
C2* Vleesvarkens schuine wanden + 1.440 0,05*. 72,0 12,5 18.000 12,6 18,1

luchtwasser 95%
meslkelders met
schuine wand en

D*" Vleesvarkens metalen roosters + 3.600 0,15** 540,0 5,4 19.440 6,3 22,7
combi-Iuchtwasser
(BWL 2006.14)

- verkeersbewegingen 0,045

1.313,9 75.294 81,6
kg/jaar Oue/sec gr.luur

* - -C1 - bestaand stalgedeelte en C2 - nieuw stalgedeelte
** 0 = afgeleide, berekende factoren die niet in regelingen is vastgesteld

Alhoewel dit systeem lagere emissies kent, betekent het investeren in een tweetal systemen, een
dermate extra verhoging van de investeringskosten met zich mee, dat dit een aanzienlijke
kostprijsverhoging tot gevolg heeft. Deze kostprijsverhoging is zodanig, dat de kostprijs per kg vlees te
hoog wordt om de investering verantwoord uit te kunnen voeren. Voorts kenmerken systemen met
een puttechniek zich door het feit dat er weinig mestopslagcapaciteit beschikbaar is. Dit betekent een
aanvullende investering in mestopslag om een voldoende grote capaciteit te creeren. De jaarkosten
van het MMA zijn hierna in de tabel met de totaalvergelijking, weergegeven.

I.
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6.3 Kosten alternatieven en MMA
Volgens de Kwantitatieve Informatie Veehouderij (KWIN), zijn de investeringskosten van de
toepassing van een chemische luchtwasser tussen de € 8,- en € 15,- per vleesvarkensplaats. Een
gecombineerd luchtwassysteem is nog niet in deze lijst opgenomen. Gezien de kenmerken van een
dergelijk systeem, zullen deze kosten hoger zijn. Te verwachten is dat deze in de orde van van € 12,-
tot € 18,- per vleesvarkensplaats zullen zijn.
De kosten van een putsysteem zijn volgens de KWIN tussen de € 4,- en € 7,- per vleesvarkensplaats.
Dit is exclusief extra mestopslagcapaciteiL. Immers veelal is bij putsystemen een kleinere
mestopslagcapaciteit beschikbaar. Realisatie van extra opslagcapaciteit kost hierbij ca. € 2,- per

vleesvarkensplaats.

Samengevat zijn de extra kosten derhalve:

Tabel: extra iaarkosten emissiearme systemen
extra jaarkosten extra jaarkosten
per vleesvarkens per biggenplaats

(€l -;-€1

Enkelvoudige luchtwasser B-15 3-6

Gecombineerde luchtwasser 12-1B 5-8

- putsysteem 4-7 3-4
- extra mestopslagcapaciteit 2 1

Totaal Dutsvsteem 6-9 4-5

Tabe/: iaarkosten VKA, alternatieven en MMA

Totale jaarkosten

Voorkeursalternatief (VKA) 128.000

Alternatief 1 141.000

Alternatief 2 154.000

Meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) 192.000

i .
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6.4 Totaalvergelijking alternatieven en MMA

Schema' kenmerken alternatieven

~eferen. Voorke- Alter Alter- MMA MMA MMA MMA MMA
tie Jrsafter. natie natief t.O.V. t.O.V. t.o.V. t.O.V.

situatie natief
1 2 Ref. ref. VKA VKA

(VKA)
('ll ('ll

ammoniakemissie zonder 4.284 4.035 5.304 3.087 1.313 -2.971 -31% -2.722 ~ 33%mest-scheiding (kg)

ammoniakemissie met mest 4.284' 4.237 5.569 3.242 1.379 -2.905 -31% -2.858 -33%scheiding (kg)

depositie "Peeldljk"(mol) 2.026 2.120 2.345 723 503 -1.523 -75% -1.617 -76%

depositie "Stippelberg' (mol) 96 86 110 60 27 -69 -72% -59 -69%

depositie "De Bult' (mol) 8,4 8,9 11,7 7,0 2,9 -5,5 -65% -6,0 -67%

geuremissie zonder mest- 61.590 93.075 67.597 85.878 75.294 +13.704 +22% -17.781 -19%scheiding (OUE/sec)

geuremissie met 61.590' 102.383 74.357 94.466 82.823 +21.223 +34% -19.559 -19%mestscheiding (OUe/sec)

aantal overbelaste objecten 0 0 0 0 0 0 0 0 0volgens WGV

gemiddelde geurbelasting 7,8 11,7 8,7 10,3 9,1 +1,3 +16% -2,6 -22%op 4 objecten

frjnstofemissie (gram/uur) 93,8 92,1 69,2 83,7 81,6 -12,2 -13% -10.5 -11%

electra-verbruik (kWh) 150.000 500.000 575.000 610.000 610.000 460000 + 400% +110000 +22%

waterverbruik wasser (m3) 100 340 380 360 360 + 260 +260% + 20 +6%

zwavelzuur (m') 7 24 24 25 25 + 18 + 250% + 1 +4%

ammoniumsulfaat cm') 70 240 240 250 250 + 180 +250% + 10 +4%

geluid (kwantitatief) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

extra jaarkosten (€ 1.000,-) - + 128 + 141 + 154 + 192 + 192 - + 64 +50%
. . .
met mestscheiding
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7. RUIMTELIJKE ASPECTEN
7.1 Rijksbeleid

7.1.1 Nota Ruimte

De nota ruimte bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en de
belangrijkste bijbehorende doelstellngen. De nota bevat, in overeenstemming met het
Hoofdlijnenakkoord van het kabinet, de ruimtelijke bijdrage aan een sterke economie, een veilig en
leefbare samenleving en een aantrekkelijk land. Concrete vertaling van deze nota naar het initiatief is
vanwege het sterke beleidsmatige karakter van deze nota niet mogelijk. Wel kan worden
geconcludeerd dat het initiatief bijdraagt aan het vitaal platteland en het creeren van economische
dragers in het buitengebied.

7.2 Provinciaal beleid

7.2.1 Streekplan
Provinciale Staten van Noord Brabant hebben op 22 februari 2002 het Streekplan vastgesteld. Hierin
heeft de provincie het beleid voor de fysieke omgeving van Noord Brabant vastgelegd. Het Streekplan
is op 3 december 2004 gedeeltelijk herzien.
Voor het provinciaal ruimtelijk beleid betekent dit dat er zorgvuldiger met de Brabantse ruimte om
wordt gegaan. Om dat te bereiken leggen we de nadruk op een aantal aspecten: de lagenbenadering,
zuinig ruimtegebruik, een aantrekkelijke vormgeving van de leefomgeving, sociale rechtvaardigheid en
grensoverschrijdend denken en handelen.
De hoofdlijnen voor het provinciaal ruimtelijk beleid zijn vastgelegd in het streekplan.
Volgens de Groene Hoofd Structuur 2002 ligt er achter op het bedrijf een leefgebied voor kwetsbare
soorten.
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7.2.2 Reconstructieplan Noord Brabant
Middels de vaststelling van het reconstructieplan op 22 april 2005 door Provinciale Staten, heeft de
provincie Noord Brabant invulling gegeven aan de verplichting zoals die voortkomt uit de
reconstructiewet. Wezenlijk voor de intensieve veehouderij is de indeling van het plangebied in:
- extensiveringsgebieden;
- verwevingsgebieden;
- landbouwontwikkelingsgebieden;
Het initiatief ligt in een verwevingsgebied Dit is een gebied gericht op verweving van functies
landbouw, wonen en natuur. Hervestiging of uitbreiding van de intensieve veehouderij is mogelijk mits
de ruimtelijke kwaliteit of functies van het gebied zich daar niet tegen verzetten.

Kaart: ligging locatie in reconstructiegebied Noord Brabant (schaa/t: 50.000)
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7.2.3 Bodem- en grondwaterbeschermingsgebieden I waterwingebieden

Het bedrijf is niet gelegen in een bodem- of grondwaterbeschermingsgebied. Er is dus geen sprake
van bernvloeding van dergelijke gebieden door het oprichten van de stal. Verder ligt het bedrijf niet in
een hydrologische bufferzone of in een prioriteit verdrogingsgevoelig natuurgebied. Achter de
inrichting ligt een hydrologisch gevoelig natuurgebied. Middels een waterplan, waarin de aanleg van
een regenwaterinfiltratievoorziening en/of buffervoorziening wordt voorzien, wordt gezorgd dat het
regenwater zoveel mogelijk voor het gebied behouden blijft. Hierdoor wordt de invloed van het initiatief
op het hydrologisch gevoelig natuurgebied zoveel mogelijk beperkt.

7.3 Gemeentelijk beleid

Bestemmingsplan
Voor de locatie is het bestemmingsplan "Buitengebied Gemert-Bakel 2006" van toepassing. Dit plan is
op 20 december 2006 vastgesteld door de gemeenteraad. De behandeling door Gedeputeerde Staten
volgt nog. Het perceel van het initiatief heeft de bestemming "Agrarisch bouwblok". De huidige
oppervlakte en de vorm van het bouwblok is voldoende voor het realiseren van het initiatief.

kaart: bestemmings /an buitengebied
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7.4 Archeologie en cultuurhistorie

De locatie ligt in een gebied met een lage trefkans voor wat betreft archeologie. Op basis van die
gegevens is niet te verwachten dat er archeologische resten aangetroffen zullen worden. Voor zover
er toch resten worden aangetroffen tijdens de bouw, zal hierover een melding worden gedaan aan
bevoegd gezag.
Op de locatie zelf en in de directe omgeving is verder geen sprake van objecten met cultuurhistorische
waarden
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8. ONGEVALLENRISICO
De inrichting zal voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Arbo-wetgeving. Uiteraard worden binnen
de inrichting blustoestellen geplaatst. In de bij de milieuvergunning behorende plattegrondtekening
staan deze weergegeven. Tevens zal in de directe omgeving van de zuuropslag voorzieningen

worden aangebracht zoals een ogendouche en een brandslanghaspeL. De zuuropslag is uitgevoerd in
(standaard) gesloten dubbelwandige, voor dat doel geschikte vaten. Tevens worden deze vaten in een
aparte ruimte geplaatst. Bij de ontwikkeling hiervan heeft veiligheid een belangrijke rol gespeeld.
Het spuiwater (ammoniumsulfaat) wordt opgeslagen in een daarvoor bestemde silo. Deze wordt
middels een standaard voorgeschreven handelwijze, aangesloten op de afvoerende vrachtauto. In
deze handelwijze wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met veiligheid.
De nieuw te bouwen stal zal verder voorzien worden van brandwerende- en brandvertragende
isolatiematerialen. Middels een berekening zal worden aangetoond dat de te bouwen stallen en de
bestaande stallen als één bandcompartiment kunnen worden beschouwd.
Voer in enkelvoudige vorm of meervoudige samenstellng wordt opgeslagen in silo's die ten dele
buiten de gebouwen staan en ten dele binnen in de gebouwen.
Rondom de propaantank wordt een hekwerk aangebracht waardoor het zonder sleutel niet mogelijk is
bij de tank te komen. Tevens worden overige veiligheidsvoorzieningen aangebracht, zoals een
duidelijke tekst "roken en open vuur verboden".

Calamiteiten binnen de inrichting kunnen zich voordoen door bijvoorbeeld brand, stroomuitval of
vervoersverboden van dieren.
- Brand
Bij de bouwvergunning zullen voorschriften worden opgenomen over de te gebruiken bouwmaterialen
en voorzieningen die de gevolgen van een brand beperken. Voorts worden in de milieuvergunning
aantallen en soorten brandblusmiddelen voorgeschreven. Deze staan in de bijgevoegde tekening

weergegeven. Praktisch betekent dit dat er in alle ruimtes waarin gewerkt wordt blusmiddelen

aanwezig zijn. Tevens zijn er regelmatig vluchtdeuren aanwezig, waardoor personeel zich in veiligheid
kan brengen ingeval brand. Voor de dieren is er geen vluchtvoorziening aanwezig. Dit is overigens
ook niet gebruikelijk in de dierhouderij. Hiernaast kan een bestaande grondwaterput, alsmede een
watervoorziening aan de achterzijde van het bedrijf, als bluswatervoorziening dienen.

- Stroomuitval
Bij stroomuitval kan een calamiteit optreden omdat voor de klimaatbeheersing, luchtverversing en

voerverstrekking elektra nodig is. Door initiatiefnemer is hierin voorzien door de (mobiele)installatie
van een noodstroomaggregaat die ingezet wordt bij stroomuitvaL. De milieueffecten hiervan zijn
beperkt. De noodstroomvoorziening is qua omvang voldoende om alle functies te blijven voorzien van
elektriciteit. Een milieunadeel kan zijn dat het brandstofverbruik binnen de inrichting toeneemt.

- Vervoersverboden
Het gevolg van vervoersverboden is dat er behalve geen afvoer, ook geen aanvoer van dieren plaats
kan vinden op het bedrijf. Het enig effect is dan ook dat alle dieren zwaarder in gewicht worden. Met
name bij de reeds op dat moment zwaardere dieren zullen dan ook het eerste welzijnseffecten
optreden, in die vorm dat er niet meer aan de welzijnseisen kan worden voldaan. Feitelijke
welzijnsproblemen zullen naar verwachting pas ontstaan bij vervoersverboden langer dan vier tot vijf
weken. De mileueffecten zullen overigens ook dan nog slechts beperkt zijn. De luchtwassers blijven in
bedrijf, en de mestopslagvoorziening is voldoende voor het overbruggen van een periode van
minimaal een jaar.
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9. SAMENVATTING

Initiatiefnemer is voornemens om het varkensbedrijf op het adres Peeldijk 14 te Milheeze uit te breiden
door een nieuw gedeelte aan de bestaande vleesvarkensstal te bouwen, en een nieuwe stal oostelijk
naast de bestaande stallen te realiseren. Hiernaast wordt in de nieuwe situatie mest gescheiden in
een dikke- en dunne fractie, alvorens dat deze uit de inrichting wordt afgevoerd. Binnen de inrichting
wordt ten dele eigen voer samengesteld uit de diverse grondstoffen. Deze samenstellng gebeurt uit
natte en droge producten.
Reden voor dit plan is gelegen in noodzakelijke schaalvergroting zodat tegen een voldoende lage
kostprijs kan worden geproduceerd.
In de nieuwe situatie worden er 7.671 vleesvarkens en 3.248 gespeende biggen gehouden.

Drie stallen worden uitgevoerd met luchtwassers. De plek van de luchtwassers is zo gekozen dat de
afstand tot een enkele omliggende burgerwoning zo groot mogelijk wordt.
Twee van de drie luchtwassers zijn zogenaamde tweefase-Iuchtwassers die in verhouding tot een
normale luchtwasser, voor een hogere geurreductie zorgen, doch voor een iets lagere
ammoniakreductie ten opzichte van een traditioneel systeem. Dit laatste is dan ook de reden dat de
derde stal met een normale luchtwasser wordt uitgevoerd. Op die manier wordt in totaal een
evenwichtige reductie van geur en ammoniak bereikt. De emissie van ammoniak daalt van 6.494,5 kg
in de huidige vergunde situatie naar 4.035,1 kg in de nieuwe situatie. Ten opzichte van de

geformuleerde referentiesituatie (4.284,5 kg) is er eveneens een daling van de ammoniakemissie.
Wordt rekening gehouden met mogelijke effecten van de mestscheiding, dan worden de maximale
emissies in de nieuwe situatie 4.498,7 kg, en in de referentiesituatie 4.236,9 kg.
De ammoniakdepositie op nabij gelegen natuurgebieden daalt eveneens als de nieuwe situatie met de
vergunde situatie wordt vergeleken. Ten opzichte van de referentiesituatie is er een toename van de
ammoniakdepositie.

De geuremissie neemt toe van 67.372 OUelsec in de vergunde situatie naar 93.075 OUelsec in de
nieuwe situatie. Bij de referentiesituatie is de geuremissie 61.590 OUelsec. Wordt rekening gehouden
met de mogelijke effecten van de mestscheiding, dan worden de maximale emissies in de nieuwe
situatie 102.383 OUelsec. De geuremissie in de nieuwe situatie is derhalve hoger dan in de bestaande
situatie, en tevens hoger dan in de referentiesituatie.
Toetsing van de individuele geurbelasting aan de geldende normen, is geen overschrijding te zien. De
achtergrondbelasting in de omgeving stijgt vanwege het initiatief, doch blijft bij dichtbijgelegen
gevoelige objecten rondom de streefwaarden. Op grotere afstanden stijgt de achtergrondgeur-
belasting nauwelijks.

De luchtwassers voor een aanmerkelijke reductie van (fijn)stof. In de nieuwe situatie (92,1 gram/uur)
neemt de emissie van fijnstof af ten opzichte van de huidige situatie (114,9 gram/uur). De emissie in
de referentiesituatie is 93,8 gram/uur.
De emissie van geluid kan in de nieuwe situatie toenemen door een toename van het aantal
verkeersbewegingen. Dit zal met name in de dagperiode plaatsvinden. Door de plaatsing van de
ventilatoren vóór een luchtwaspakket, zal de geluidsemissie vanwege het ventiatiesysteem afnemen.
Een bestaande, kleinere en oudere stal wordt niet aangepast.

Als alternatieven is bekeken het aanvullend toepassen van een gecombineerde luchtwasser op stal C
(alternatief 1, ammoniakemissie 5.304 kg, geuremissie 67.597 OUelsec en fijnstofemissie 69,2
gram/uur). Verder is het toepassen van een luchtwasser op stal B beoordeeld (alternatief 2;
ammoniakemissie 3.087 kg, geuremissie 85.878 OUelsec en fijnstofemissie 83,7 gram/uur). Als meest
milieuvriendelijk alternatief is het toepassen van aanvullende puttechniek in de nieuw te bouwen
stallen in beeld gebracht (ammoniakemissie 1.313 kg, geuremissie 75.294 OUe/sec, fijnstofemissie
81,6 gram/uur). De emissies van met name ammoniak en geur worden daardoor verder beperkt. Het
effect van deze dubbele techniek is voor wat betreft ammoniak en geur overigens nog niet of niet
voldoende vastgelegd in normstellngen. Vanwege die reden, maar met name vanwege te hoge
jaarkosten, kiest initiatiefnemer niet voor dit MMA.
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Bij toepassing van het voorkeursalternatief worden geldende wettelijke normstellngen voor geur,
fijnstof en ammoniak niet overschreden. Tevens is bij het situeren van de luchtwassers reeds zoveel
mogelijk rekening gehouden met de ligging ten opzichte van gevoelige objecten in de omgeving.
Verder wordt het energieverbruik zoveel mogelijk beperkt door het toepassen van frequentieregelaars
op de ventilatoren.
De dimensies van de bebouwing in de nieuwe situatie worden met 10.450 m2 aanmerkelijk groter dan
in de huidige situatie ( 4.950 mZ). Middels een inpassingsplan worden de gebouwen ingepast in de
omgeving.

Na deze stap verwacht initiatiefnemer dat het bedrijf voldoende concurrentiekracht heeft om
voldoende toekomstperspectief te hebben in de varkenshouderijsector.
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10. AFKORTINGEN

De in deze MER gebruikte afkortingen zijn:
AmvB
BBT
BREF
B&W
EHS
GL

g
GS
ha
HBO
IPPC
Kwh
kg
I

LNV
m
m2
m3
MER
MMA
MVE
NH3
OUE
PKB
PM,o
POL
PPE
RAV
RGV
RIVM
RSV
sec
VHR
VKA
WAV
WSV
WGV

Algemene Maatregel van Bestuur
Best Beschikbare Techniek
BAT Reference Documents
Burgemeester en Wethouders
Ecologische Hoofd Structuur
Groen Label
gram
Gedeputeerde Staten
hectare
Huisbrandolie
Integrated Pollution Prevention and Control
Kilowatt uur
kilogram
liter
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit
meter
vierkante meter
kubieke meter
Milieu Effect Rapportage
Meest Milieuvriendelijke Alternatief
Mestvarkeneenheden
Ammoniak
Europese oud or -units
Planologische kernbeslissing
Fijnstof
Provinciaal Ontwerpplan Limburg

Productschap voor Pluimvee en Eieren
Regeling ammoniak en veehouderij
Regeling geurhinder en veehouderij
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Regeling stankemissie veehouderijen
Seconde
Vogel- en Habitatrichtlijn
Voorkeursalternatief
Wet ammoniak en veehouderij
Wet stankemissie veehouderijen
Wet geurhinder en veehouderij
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BIJLAGE 1: Kaart met geurgevoelige objecten (schaal 1 : 20.000)

1 = Peeldijk 3a

2 = Peeldijk 5

3 = Peeldijk 5a

4 = Peeldijk 2a

5 = Kern Milheeze

O~lVø.~~fú~ ö~-

2 ~ NOV. Z008

bB~~--------

I

I.

i
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BIJLAGE 2: Uitgangspunten berekeningen Stacks-verspreidingsmodellen

Uitgangspunten berekeningen V-stacks en/of Aagro-Stacks
Naam: Peeldijk B.V. . Peeldijk 14 te Milheeze

ventilatie ventilatie
stalnr. dieraantal diersoort debiet/dier debiet

B/huidi; L 448 leesvarkens/opfok 31 13.88E
r 0

~

r 0
r 0

rotaal ventiatiedebiet volaens handleidina V-stacks (m'/uurl: 13.85-

D Natuurliike ventiatie
Diameter (m)(standaard)
Luchtsnelheid tm/sec.lIstandaard\

1

r
0,5
0,4

I

1

(! Wersoreid liooende ventilatoren, verticale uitstromino.

!Aantal ventiatoren: Erl ~Doorsnede ventilatoren (m):

frotale oppervlakte ventilatoren (m'): 1,5~ 1 O,O(

Berekende diameter (m): 0,50
Luchtsnelheid tm/sec.l/standaardl 4,0

D Horizontale uitstromino.

!Antal ventiatoren: BI ~Doorsnede ventiatoren (m):

"'otale oppervlakte ventiatoren (m'j: 0,00 I 0,00
Berekende diameter (m): n.v.!.
Luchtsnelheid tm/sec.l/standaard\ 0,4

D Icentraal emissienunt

Ventilatoren
I

Uitstroom-

oDenino

!Aantal ventilatoren: ol I (
Doorsnede ventilatoren (m): eH (

Oppervlakte uitstroomopening (m'): i O,O(

~otale oppervlakte ventiatoren (m'): n.v.!. 11 n.v.!.
Berekende diameter (m): n.v.!. 11 n.v.!.
Wentiatiedebiet per ventilatortpe (m'/uur): n.v.!. TI n.v.!.
Wentiatiedebiet totaal (m'/uur): n.v.!.li n.v.!.

Luchtsnelheid /m/secl: i n.v.!. 11 n.v.1.

I.
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Uitgangspunten berekeningen V-stacks en/of Aagro-Stacks

Naam: Peeldijk B.V. , Peeldijk 14 te Milheeze

ventiatie ventilatie
stalnr. dieraantal diersoort debieUdier debiet

B ¡nieuwl l 447 leesvarkens/opfok 31 13.857r 0 c
(' 0 C

r 0 C

frotaal ventiatiedebiet voloens handleidino V-stacks tm'/uurl: 13.857

D Natuurliike ventiatie
Diameter (m)(standaard)
Luchtsnelheid Im/sec.lIstandaard)

1
i

0,5
0,4

I

I

l! Iversnreid linnende ventilatoren, verticale uitstrominn.

lAantal ventilatoren (excl. voerkeuken) Erl ~Doorsnede ventiatoren (werkelijk, in mI:

~otale oppervlakte ventiatoren (m'): 1,5711 0,00
Berekende diameter (m): 0,50
Luchtsnelheid /m/sec.lIstandaardl 4,0

D Horizontale uitstromina.

~antal ventilatoren: BI ~Doorsnede ventiatoren (m):

Irotale oppervlakte ventilatoren (m'): O,O~ I 0,00
Berekende diameter (m): n.v.!.
Luchtsnelheid /m/sec.l/standaardl 0,4

D l-entraal emissienunt

Ventilatoren
I

Uitstroom-
oneninn

~antal ventiatoren: al c

Doorsnede ventiatoren (m): ri i c

bppervlakte uitstroomopenin9 (m'): 1 0,00

~otale oppervlakte ventiatoren (m'): n.v.!. 11 n.v.!.
Berekende diameter (m): n.v.!. I n.v.!.
ventiatiedebiet per ventilatortpe (m'/uur): n.v.!. TI n.v.!.
Ventilatiedebiet totaal (m'/uur): n.v.!. 11 n.v.!.

Luchtsnelheid tm/sec): I n.v.!. 11 n.v.!.
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Uitgangspunten berekeningen V-stacks en/of Aagro-Stacks

Naam: Peeldijk B.V. . Peeldijk 14 te Milheeze

ventiatie ventiatie
stalnr. dieraantal diersoort debiet/dier debiet

A (huidig) I 2.00C Ilespeende biggen 12 24.000
23' ./leesvarkens/opfok 31 7.254

C 0 0
C 0 0

trotaal ventiatiedebiet volgens handleiding V-stacks /m'/uurl: 31.254

D Natuurlike ventilatie
Diameter (m)(standaard) I 0,5
Luchtsnelheid (m/sec.)(standaard) I 0,4

o versoreid Iiaaende ventiatoren. verticale uitstromino.

A.antal ventiatoren: ~I ~Doorsnede ventiatoren (m):

otale oppervlakte ventilatoren /m'): 4,7111 O,O(
Berekende diameter (m): 0,50
Luchtsnelheid Im/sec.Hstandaard) 4,0

D !Horizontale uitstromina.

~antal ventilatoren: ai ~Doorsnede ventiatoren (m):

Irotale oppervlakte ventiatoren (m'): 0,0011 O,OC

Berekende diameter (m): n.v.!.
Luchtsnelheid (m/sec.)(standaard) 0,4

D Centraal emissiepunt

Ventilatoren

I

Uitstroom.

opening
~antal ventiatoren: ol I (

Doorsnede ventilatoren (m): 011 C

pppervlakte uitstroom opening (m'): I 0,00

Totale oppervlakte ventilatoren (m'):
n.v.!. I1 n.v.!.

Berekende diameter (m): n.v.!. 11 n.v.!.
Wentilatiedebiet per ventiatortpe (m'/uur): n.v.!. 11 n.v.!.
Wentilatiedebiet totaal (m'/uur): n.v.!. 11 n.v.!.

Luchtsnelheid Im/sec): I n.v.!. 11 n.v.!.
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Uitgangspunten berekeningen V-stacks en/of Aagro-Stacks

Naam: Peeldijk B.V. , Peeldijk 14 te Milheeze

ventiatie ventilatie
stalnr. dieraantal diersoort debiet/dier debiet

A (nieuwl I 3.248laespeende biggen 12 38.976
( 0

~( 0
( 0 (

frotaal ventilatiedebiet volaens handleiding V-stacks (m'/uur): 38.97E

o Natuurlike ventiatie

Diameter (m)(standaard) 0,5 I
Luchtsnelheid tm/sec.lCstandaardl 0,4 1

o Iversoreid liDoende ventilatoren, verticale uitstromina.

lAantal ventiatoren: ~I ~Doorsnede ventilatoren (m):

Totale oppervlakte ventilatoren (m'):
0,0011 O,OC

Berekende diameter (m): n.v.!.
Luchtsnelheid tm/sec. lCstandaardl 4,0

o Horizontale uitstromino.

Aantal ventiatoren: BI ~Doorsnede ventilatoren (m):

Totale oppervlakte ventilatoren (m'): 0,001 r O,Oc

Berekende diameter (m): n.v.!.
Luchtsnelheid tm/sec.lCstandaardl 0,4

~ Centraal emissienunt

Ventiatoren
I1

Uitstroom-

ooenino
Aantal ventiatoren: DI I (
Doorsnede ventiatoren (m): DI 1 (
Oppervlakte uitstroomopening (m'): r 4,OC

otale oppervlakte ventiatoren (m'): n.v.!. 11 n.v.!.
Berekende diameter (m): n.v.!. I 2,26
"entiatiedebiet per ventiatortpe (m'/uur): n.v.!. 11 n.v.!.
"entilatiedebiet totaal (m'/uur): n.v.!. 11 n.v.!.

Luchtsnelheid tm/sec): n.v.!. 1 2,71

i

r

Bergs Advies BV 49



MER Baexem,5 november 2008

Uitgangspunten berekeningen V-stacks en/of Aagro-Stacks

Naam: Peeldijk B.V. . Peeldijk 14 te Milheeze

ventilatie ventilatie
stalnr. dieraantal diersoort debiet/dier debiet

A (referentie) 1 2.000 espeende biggen 12 24.000
336 leesvarkens/opfok 31 10.416

0 0 0

0 0 0

Totaal ventiatiedebiet volgens handleiding V-stacks (m3/uur): 34.416

D Natuurlijke ventilatie
Diameter (m)(standaard)
Luchtsnelheid Im/sec.llstandaardl

1

1

0,5
0,4

1

1

D Versoreid liaaende ventiatoren, verticale uitstromina.

Aantal ventiatoren: BI ~Doorsnede ventiatoren (m):

Totale oppervlakte ventilatoren (m'): O,O~ I O,OC

Berekende diameter (m): n.v.!.

Luchtsnelheid Im/sec.llstandaard) 4,0

D Horizontale uitstroming.

Aantal ventiatoren: BI ~Doorsnede ventilatoren (m):

Totale oppervlakte ventilatoren (m'): o,od I O,OC

Berekende diameter (m): n.v.!.
Luchtsnelheid (m/sec.)(standaard) 0,4

¡! "entraai emissieDunt
Ventilatoren

I

Uitstroom~

ooening
I'ntal ventilatoren: dl c

Doorsnede ventiatoren (m): dl c

Oppervlakte uitstroom opening (m'): I 250

Totale oppervlakte ventilatoren (m'): n.v.!. 11 n.v.!.

Berekende diameter (m): n.v.!. i 1,78
Ventilatiedebiet per ventilatortpe (m3/uur): n.v.!. 1 i n.v.!.
Ventilatiedebiet totaal (m'/uur): n.v.!. 11 n.v.!.

Luchtsnelheid (m/sec): I n.v.!. 1 i 3,82
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Uitgangspunten berekeningen V-stacks en/of Aagro-Stacks

Naam: Peeldijk B.V. , Peeldijk 14 te Milheeze

ventilatie ventilatie
stalnr. dieraantal diersoort debiet/dier debiet

C /huidial I 2.016 leesvarkens/opfok 31 62.49€
( 0

~( 0
( 0 C

~otaal ventiatiedebiet volaens handleidina V-stacks /m'/uurl: 62.49f

D Natuurliike ventilatie
Diameter /m)(standaardl

Luchtsnelheid (m/sec.ltstandaardl
I

1

0,5
0,4

-I
I

D l-ersoreid liooende ventiatoren, verticale uitstrominii.

Aantal ventiatoren: BI ~Doorsnede ventiatoren (m):

.otale oppervlakte ventiatoren /m'l: 0,0011 O,OC

Berekende diameter (ml: n.v.!.
Luchtsnelheid Im/sec.Hstandaardl 4,0

D Horizontale uitstromimi.

"antal ventiatoren: BI ~Doorsnede ventilatoren (m):

h"otale oppervlakte ventiatoren /m'l: 0,0011 o,or
Berekende diameter (m): n.v.!.
Luchtsnelheid tm/sec.)(standaard) 0,4

~ Icentraal emissieDunt

Ventilatoren

I

Uitstroom-

ooenina
!Aantal ventilatoren: ~ C

Doorsnede ventiatoren (m): 0,81 C
Pppervlakte uitstroomopenin9 (m'): 1 O,OC

~otale oppervlakte ventiatoren (m'): 4,52 11 0,00
Berekende diameter /m): 2,40 I n.v.!.
Wentilatiedebiet per ventilatortpe (m'/uurl: 20000 11 0
Wentiatiedebiet totaal (m'/uur): 180000 ir 0

Luchtsnelheid tm/sec): I 3,84 11 n.v.!.
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Uitgangspunten berekeningen V-stacks en/of Aagro-Stacks

Naam: Peeldijk B.V. . Peeldijk 14 te Milheeze

ventiatie ventiatie
stalnr. dieraantal diersoort debiet/dier debiet

C (nieuw\ 1 2.184 leesvarkens/opfok 31 67.704
1.44C leesvarkens/opfok 31 44.640

C 0 0

r 0 0

~otaal ventilatiedebiet voloens handleidino V-stacks (m'/uurl: 112.344

D Natuurlike ventilatie
Diameter (m)(standaard)
Luchtsnelheid /m/sec.l/standaardl

T
i

0,5
0,4

1

1

D Versnreid ¡¡nnende ventilatoren, verticale uitstromino.

Aantal ventiatoren: BI ~Doorsnede ventilatoren (m):

-otale oppervlakte ventilatoren (m'): 0,00 I O,OC

Berekende diameter (m): n.v.!.
Luchtsnelheid fm/sec. I/standaard' 4,0

D Horizontale uitstromino.

Aantal ventiatoren: BI ~Doorsnede ventilatoren (m):

-otale oppervlakte ventilatoren (m'): 0,00 I 0,00
Berekende diameter (m): n.v.!.
Luchtsnelheid Cm/sec.l(standaardl 0,4

l! Centraal emissieount

Ventilatoren

11

Uitstroom-
oDenine

Aantal ventiatoren: ~ I (

Doorsnede ventilatoren (m): dl (

Oppervlakte uitstroom opening (m'): I 8,OC

-otale oppervlakte ventilatoren (m'): n.v.!.li n.v.!.
Berekende diameter (m): n.v.!. 11 3,19
"entiatiedebiet per ventiatortpe (m'/uur): n.v.!. 11 n.v.!.
"entilatiedebiet totaal (m'/uur): n.v.!. I1 n.v.!.

Luchtsnelheid /m/secl: I n.v.!. 11 3,90
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Uitgangspunten berekeningen V-stacks en/of Aagro-Stacks

Naam: Peeldijk B.V. . Peeldijk 14 te Milheeze

ventilatie ventilatie
stalnr. dieraantal diersoort debiet/dier debiet

Dlnieuwl L 3.6OC leesvarkens/opfok 31 111.60C( 0 C

( 0 0
( 0 C

frotaal ventiatiedebiet voloens handleidino V-stacks Im'/uur): 111.60C

D Natuurlike ventilatie
Diameter (m)(standaard) 1 0,5
Luchtsnelheid tm/sec.ltstandaardl I 0,4

D Iversnreid ¡¡nnende ventilatoren. verticale uitstromino.

~antal ventilatoren: BI ~Doorsnede ventiatoren (m):

'"otale oppervlakte ventilatoren (m'): 0,0011 O,OC

Berekende diameter (m): n.v.!.
Luchtsnelheid tm/sec.ltstandaardl 4,0

D !Horizontale uitstrominc.

~antal ventilatoren: BI ~Doorsnede ventiatoren (m):

h-otale oppervlakte ventilatoren (m'): o,od I O,OC

Berekende diameter (m): n.v.!.
Luchtsnelheid tm/sec.ltstandaardl 0,4

¡! Irentraal emissienunt

Ventilatoren
I

Uitstroom.
oneninn

lAantal ventiatoren: (f C

Doorsnede ventilatoren (m): dl (

pppervlakte uitstroom opening (m'): I 8,00

'"otale oppervlakte ventiatoren (m'): n.v.!. 11 n.v.!.
Berekende diameter (m): n.v.!. 1 3,19
Iventiatiedebiet per ventiatortpe (m'/uur): n.v.!.ll n.v.!.
Iventiatiedebiettotaal (m'/uur): n.v.!. 11 n.v.!.

Luchtsnelheid tm/secl: I n.v.!. 11 3,88
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BIJLAGE 3: Geurberekening in de huidige situatie

Naam van de berekening: Huidige vergunning 21-12-2004
Gemaakt op: 11-03-2008 16:27:34
Rekentijd: 0:00:09
Naam van het bedrij f: Bommel van, Peeldij k Varkensbedrij f B. V. te
milheeze

Berekende ruwheid: 0,150 m
Meteo station: Eindhoven

Brongegevens .
Volanr. BranlD X-eoord. Y-coord. EP Hooate Gem.aeb. hooate EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag
1 Stal B 184886 390775 5,1 4,2 0,5 4,00 10304
2 Stal A 184910 390789 6,3 4,6 0,5 4,00 20982
3 Stal C 184943 390798 10,0 6,5 2,4 3,84 36086

Geur gevoelige locaties'
VOIQnummer GGUD Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm GeurbelastinQ
4 Peeldijk 2a 184640 391068 14,00 7,49
5 Peeldijk 3a 184695 390858 14,00 10,03
6 Peeldijk 5 184675 390975 14,00 9,71
7 Peeldijk 5a 184660 390968 14,00 8,64
8 Kern Milheeze 182507 390583 3,00 0,27
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39350
Bommel yin, Peeldijk Virkenebedrl B.V. te mllh

3930

39250

y 3920

39150

3900 " 'l

~
3950

1820

.
18Z5O 1830 1835

X

18400 18450
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BIJLAGE 3: Geurberekening referentiesituatie

Naam van de berekening: Referentiesituatie
Gemaakt op: 11-03-2008 16:31:18
Rekentij d: 0: 00: 04
Naam van het bedrij f: Bommel van, Peeldij k Varkensbedrij f B. V. te
Milheeze

Berekende ruwheid: 0,150 m
Meteo station: Eindhoven

Brongegevens .
Volanr. BronlD X-coord. Y-coord. EP Hooote Gem.oeb. haoote EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraaa
1 Stal B 184886 390775 5,1 4,2 0,5 4,00 10304
2 Stal A 184910 390789 6,3 4,6 1,8 3,82 15200
3 Stal C 184943 390798 10,0 6,5 2,4 3,84 36086

Geur gevoelige locaties:
Volqnummer GGUD Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelastinq
4 Peeldijk 2a 184640 391068 14,00 6,59
5 Peeldijk 3a 184695 390858 14,00 8,73
6 Peeldijk 5 184675 390975 14,00 8,41
7 Peeldijk 5a 184660 390968 14,00 7,46
8 Kern Milheeze 182507 390583 3,00 0,21

I.
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39350
Bommil vin, Pooidijk Viriinibidrljf B.V. te mllh
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BIJLAGE 3: Geurberekening voorkeursalternatief zonder mestscheiding

Naam van de berekening: Voorkeursalternatief zonder mestscheiding
Gemaakt op: 11-03-2008 12:34:53
Rekentijd: 0:00:04
Naam van het bedrijf:Peeldijk Varkensbedrijf B.V., Peeldijk 14 te
Milheeze

Berekende ruwheid: 0, iso m
Meteo station: Eindhoven

Brongegevens .
VolOr. BronlD X~coord. Y-eoord. EP Hooote Gem.geb. hoeete EP Diam. EP Uittr. snelh. E.Aanvraaa
1 Stal B (trad.) 184886 390775 5,1 4,2 0,5 4,00 10281
2 Stal A (big en vlv) 184918 390744 6,3 4,6 2,3 2,71 7470
3 Stal C 184954 390749 8,6 6,5 3,2 3,90 50484
4 Stal D 184995 390757 6,6 5,3 3,2 3,88 24840

Geur gevoelige locaties'
Volanummer GGUD Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelastiii
5 Peeldijk 2a 184640 391068 14,00 8,77
6 Peedlijk 3a 184695 390858 14,00 11,72
7 Peeldijk 5 184675 390975 14,00 11,45
8 Peeldijk 5a 184660 390968 14,00 10,78
9 Kern Milheeze 182807 390583 3,00 0,34
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BIJLAGE 3: Geurberekening voorkeursalternatief met mestscheiding

Naam van de berekening: Voorkeursalternatief met mestscheiding in
stal C
Gemaakt op: 11-03-2008 12: 31: 12
Rekentijd: 0:00:04
Naam van het bedrijf:Peeldijk Varkensbedrijf B.V., Peeldijk 14 te
Milheeze

Berekende ruwheid: 0,150 m
Meteo station: Eindhoven

Brongegevens .
Velanr. BronlD X.coord. Y-coord. EP Haoale Gem.aeb. hooate EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag
1 Stal B (trad.) 184886 390775 5,1 4,2 0,5 4,00 10281
2 Stal A (big en vlv) 184918 390744 6,3 4,6 2,3 2,71 7470
3 Stal C 184954 390749 8,6 6,5 3,2 3,90 59792
4 Stal D 184995 390757 6,6 5,3 3,2 3,88 24840

Geur gevoelige locaties'
Volonummer GGUD Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelastill
5 Peeldijk 2a 184640 391 068 14,00 9,62
6 Peedlijk 3a 184695 390858 14,00 12,70
7 Peeldijk 5 184675 390975 14,00 12,66
8 Peeldijk 5a 184660 390968 14,00 11,66
9 Kern Milheeze 182807 390583 3,00 0,36
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BIJLAGE 3: Geurberekening alternatief 1 zonder mestscheiding

Naam van de berekening: Alternatief 1 zonder mestscheiding
Gemaakt op: 13-03-2008 13: 23: 35
Rekentijd: 0:00:06
Naam van het bedrijf:Peeldijk Varkensbedrijf B.V., Peeldijk 14 te
Milheeze

Berekende ruwheid: 0,150 m
Meteo station: Eindhoven

Brongegevens ..
VoiOnr. BronlD X-coord. Y-coord. EP Hoc te Gem.neb. hooote EP Diam. EP Uiltr. snelh. E-Aanvraaa
1 Stal B (trad.) 184886 390775 5,1 4,2 0,5 4,00 10281
2 Stal A (big en vlv) 184918 390744 6,3 4,6 2,3 2,71 7470
3 Stal C 184954 390749 8,6 6,5 3,2 3,90 25006
4 Stal D 184995 390757 6,6 5,3 3,2 3,88 24840

Geur gevoelige locaties'
Voienummer GGUD Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelastino
5 Peeldijk 2a 184640 391 068 14,00 6,55
6 Peedlijk 3a 184695 390858 14,00 8,80
7 Peeldijk 5 184675 390975 14,00 8,74
8 Peeldijk 5a 184660 390968 14,00 7,97
9 Kern Milheeze 182807 390583 3,00 0,26
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BIJLAGE 3: Geurberekening alternatief 1 met mestscheiding

Naam van de berekening: Alternatief 1 met mestscheiding in stal C
Gemaakt op: 13-03-2008 13:30:16
Rekentijd: 0:00:04
Naam van het bedrijf:Peeldijk Varkensbedrijf B.V., Peeldijk 14 te
Milheeze

Berekende ruwheid: 0,150 m
Meteo station: Eindhoven

Brongegevens .
Volanr. BronlD X-coord. Y-coord. EP Hooate Gem.ceb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E.Aanvraaa
1 Stal B (trad.) 184886 390775 5,1 4,2 0,5 4,00 10281
2 Stal A (big en vlv) 184918 390744 6,3 4,6 2,3 2,71 7470
3 Stal C 184954 390749 8,6 6,5 3,2 3,90 31765
4 Stal D 184995 390757 6,6 5,3 3,2 3,88 24840

Geur gevoelige locaties'
Volanummer GGUD Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting
5 Peeldijk 2a 184640 391068 14,00 7,13
6 Peedlijk 3a 184695 390858 14,00 9,46
7 Peeldijk 5 184675 390975 14,00 9,46
8 Peeldijk 5a 184660 390968 14,00 8,70
9 Kern Milheeze 182807 390583 3,00 0,29
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BIJLAGE 3: Geurberekening alternatief 2 zonder mestscheiding

Naam van de berekening: Alternatief 2 zonder mestscheiding
Gemaakt op: 13-03-2008 13:57:29
Rekentijd: 0:00:04
Naam van het bedrijf:Peeldijk varkensbedrijf B.V., Peeldijk 14 te
Milheeze

Berekende ruwheid: 0,150 m
Meteo station: Eindhoven

Brongegevens .
Volnnr. BroniD X-eoard. Y~coord. EP Hoogte Gem.geb. hoOOe EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraan
1 Stal B (trad.) 184886 390775 5,1 4,2 0,5 4,00 3084
2 Stal A (big en vlv) 184918 390744 6,3 4,6 2,3 2,71 7470
3 Stal C 184954 390749 8,6 6,5 3,2 3,90 50484
4 Stal D 184995 390757 6,6 5,3 3,2 3,88 24840

Geur gevoelige locaties..

Volonummer GGUD Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelastino
5 Peeldijk 2a 184640 391 068 14,00 7,96
6 Peedlijk 3a 184695 390858 14,00 10,10
7 Peeldijk 5 184675 390975 14,00 9,98
8 Peeldijk 5a 184660 390968 14,00 9,43
9 Kern Milheeze 182807 390583 3,00 0,29
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BIJLAGE 3: Geurberekening alternatief 2 met mestscheiding

Naam van de berekening: Alternatief 2 met mestscheiding
Gemaakt op: 13-03-2008 14: 00: 03
Rekentijd: 0: 00: 04
Naam van het bedrijf:Peeldijk Varkensbedrijf B.V., Peeldijk 14 te
Milheeze

Berekende ruwheid: 0, 150 m
Meteo station: Eindhoven

Brongegevens :
Volgnr. BronlD X-coord. Y-coord. EP Hooate Gem.oeb. hooate EP Diam. EP Ujttr. sneth. E-Aanvraaa

1 Stal B (trad.) 184886 390775 5,1 4,2 0,5 4,00 3084
2 Stal A (big en vlv) 184918 390744 6,3 4,6 2,3 2,71 7470
3 Stal C 184954 390749 8,6 6,5 3,2 3,90 59072
4 Stal D 184995 390757 6,6 5,3 3,2 3,88 24840

Geur gevoelige locaties:
Volanummer GGUD Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelastina
5 Peeldijk 2a 184640 391068 14,00 8,75
6 Peedlijk 3a 184695 390858 14,00 11,08
7 Peeldijk 5 184675 390975 14,00 10,94
8 Peeldijk 5a 184660 390968 14,00 10,32
9 Kern Milheeze 182807 390583 3,00 0,31
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BIJLAGE 3: Geurberekening MMA zonder mestscheiding

Naam van de berekening: MM zonder mestscheiding
Gemaakt op: 13-03-2008 12: 47: 13
Rekentijd: 0:00:06
Naam van het bedrijf:Peeldijk Varkensbedrijf B.V., Peeldijk 14 te
Milheeze

Berekende ruwheid: 0, iso m
Meteo station: Eindhoven

Brongegevens .
Vofnnr. BronlD X-eoard. Y-eoard. EP Hooate Gem:aeb. hoaate EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraaa
1 Stal B (trad.) 184886 390775 5,1 4,2 0,5 4,00 3084
2 Stal A (big en vlv) 184918 390744 6,3 4,6 2,3 2,71 7470
3 Stal C 184954 390749 8,6 6,5 3,2 3,90 45300
4 Stal D 184995 390757 6,6 5,3 3,2 3,88 19440

Geur gevoelige locaties'.

Volcnummer GGUD Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm GeurbelastinQ
5 Peeldijk 2a 184640 391068 14,00 7,08
6 Peedlijk 3a 184695 390858 14,00 9,09
7 Peeldijk 5 184675 390975 14,00 8,84
8 Peeldijk 5a 184660 390968 14,00 8,43
9 Kern Milheeze 182807 390583 3,00 0,26
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BIJLAGE 3: Geurberekening MMA met mestscheiding

Naam van de berekening: MM met mestscheiding
Gemaakt op: 13-03-2008 12: 51: 00
Rekentijd: 0:00:03
Naam van het bedrijf:Peeldijk Varkensbedrijf B.V., Peeldijk 14 te
Milheeze

Berekende ruwheid: 0,150 m
Meteo station: Eindhoven

Brongegevens .
vOir. BrontD X-coord. Y-coord. EP Hooote Gem""b. hooote EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraaa
1 Stal B (trad.) 184886 390775 5,1 4,2 0,5 4,00 3084
2 Stal A (big en vlv) 184918 390744 6,3 4,6 2,3 2,71 7470
3 Stal C 184954 390749 8,6 6,5 3,2 3,90 52829
4 Stal D 184995 390757 6,6 5,3 3,2 3,88 19440

Geur gevoelige locaties'
Voinnummer GGUD Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelastina
5 Peeldijk 2a 184640 391068 14,00 7,71
6 Peedlijk 3a 184695 390858 14,00 9,89
7 Peeldijk 5 184675 390975 14,00 9,64
8 Peeldijk 5a 184660 390968 14,00 9,17
9 Kern Milheeze 182807 390583 3,00 0,28
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BIJLAGE 5: Ammoniakdepositie in de referentiesituatie

___2_~~~~~8__ _

Naam van de berekening: Depositieberekening referentiesituatie zonder mestscheiding
Gemaakt op: 17-03-2008 15:31:05
Zwaartepunt X: 184,900 Y: 390,800

Cluster naam: Bommel van, Peeldijk Varkensbedrijf B.v., te Milheeze
Berekende ruwheid: 0,31 m

Emissie Punten.
Volanr. BronlD X-coord. Y-coord. Hooate Gem.aeb. hooate Diam. Uittr. snelheid Emissie
1 Stal A 184910 390789 6,3 4,6 1,8 3,82 140
2 Stal B 184886 390775 5,1 4,2 0,5 4,00 1 120
3 Stal C 184943 390798 10,0 6,5 2,4 3,84 3024

Gevoelige locaties.
Volanummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie
1 De Bult (D&M peel)1 186383 390364 8,42
2 De Bult (D&M peel)2 186594 390052 5,74
3 De Bult (D&M peel)3 186002 389821 7,84
4 Peeldijk 1 184865 390788 2026,25
5 Peeldijk 2 184873 390744 1528,97
6 Peeldijk 3 184854 390839 740,94
7 De Stippelberg ZKG 185143 391 508 60,05
8 De Stippelberg KG 184886 391 179 96,41

Details van Emissie Punt. Stal A (230).

Volçinr. Code Tvpe Aantal Emissie Totaal
1 D 3.2.14.2 Vleesvarkens 159 0.18 28.62
2 D 3.2.14.2 Vleesvarkens 177 0.18 31.86
3 D 1.1.16.2 Gespeende biggen 2000 0.04 80

Details van Emissie Punt:
Vol nr. Code T e
1 D 3.2.7.2.2 Vleesvarkens
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BIJLAGE 5: Ammoniakdepositie in de huidige situatie
Naam van de berekening: Depositieberekening huidige vergunning d.d. 12 december 2004
Gemaakt op: 17-03-2008 16:15:04
Zwaartepunt X: 184,900 Y: 390,800
Cluster naam: Bommel van, Peeldijk Varkensbedrijf B.v., te Milheeze
Berekende ruwheid: 0,31 m

Emissie Punten'
VOIQnr. BronlO X-coord. Y-coord. Hooate Gem.aeb. hooQte Diam. Uiltr. snelheid Emissie
1 Stal A 184910 390789 6,3 4,6 0,5 4,00 2351
2 Stal B 184886 390775 5,1 4,2 0,5 4,00 1 120
3 Stal C 184943 390798 10,0 6,5 2,4 3,84 3024

Gevoelige locaties:
Volanummer Naam X coordinaat Y coordinaat Decositie
1 De Bult (D&M peel)1 186383 390364 12,80
2 De Bult (D&M peel)2 186594 390052 8,73
3 De Bult (D&M peel)3 186002 389821 11,93
4 Peeldijk 1 184865 390788 2791,69
5 Peeldijk 2 184873 390744 2333,97
6 Peeldijk 3 184854 390839 1332,01
7 De Stippelberg ZKG 185143 391 508 91,55
8 De StippelberQ KG 184886 391 179 153,30

Details van Emissie Punt. Stal A (230)
Volanr. Code Tvpe Aantal Emissie Totaal
1 D 3.4.1 Vleesvarkens 57 2.5 142.5
2 D 3.2.1.2 Vleesvarkens 177 4 708
3 D 1.1.16.2 Gespeende biggen 2000 0.75 1500
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BIJLAGE 5: Ammoniakdepositie bij VKA zonder mestscheiding

Naam van de berekening: Depositieberekening VKA zonder mestscheiding
Gemaakt op: 17-03-2008 13:20:46
Zwaartepunt X: 184,900 Y: 390,800
Cluster naam: Bommel van, Peeldijk Varkensbedrijf B.v. te Milheeze
Berekende ruwheid: 0,31 m

Emissie Punten'.
Volcnr. BronlD X-CQord. Y-coord. HooQte Gem.Deb. hoonte Diam. Uittr. snelheid Emissie
1 Stal A 184918 390744 6,3 3,6 2,3 2,71 357
2 Stal B 184886 390775 5,1 4,2 0,5 4,00 1 118
3 Stal C 184954 390749 8,6 6,5 3,2 3,90 652
4 Stal D 184995 390757 6,6 5,3 3,2 3,88 1 908

Gevoelige locaties'
Volonummer Naam X coordinaat Y coordinaat Deoositie
1 de Bult (D&M peel)1 186383 390364 8,51
2 de Bult (D&M peel)2 186594 390052 5,76
3 de Bult (D&M peel)3 186002 389821 7,92
4 Peeldijk 1 184865 390788 2085,61
5 Peeldijk 2 184873 390744 1524,21
6 Peeldijk 3 184854 390839 700,54
7 De Stippelberg ZKG 185143 391508 52,44
8 De StiooelberQ KG 184886 391 179 82,10
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BIJLAGE 5: Ammoniakdepositie bij VKA met mestscheiding

Naam van de berekening: Deposjtieberekening VKA met mestscheiding
Gemaakt op: 17-03-2008 12:49:37
Zwaartepunt X: 184,900 Y: 390,800
Cluster naam: Bommel van, Peeldijk Varkensbedrijf B.V. te Milheeze
Berekende ruwheid: 0,31 m

I'
Emissie Punten'
VolOr. BronlD X-coord. Y-coord. Hooote Gem.oeb. hoonte Diam. Uittr. snelheid Emissie
1 Stal A 184918 390744 6,3 3,6 2,3 2,71 357
2 Stal B 184886 390775 5,1 4,2 0,5 4,00 1 118
3 Stal C 184954 390749 8,6 6,5 3,2 3,90 854
4 Stal D 184995 390757 6,6 5,3 3,2 3,88 1908

Gevoelige locaties:
Volonummer Naam X coordinaat Y coordinaat Deoositie
1 de Bult (D&M peel)1 186383 390364 8,93
2 de Bult (D&M peel)2 186594 390052 6,04
3 de Bult (D&M peel)3 186002 389821 8,31
4 Peeldijk 1 184865 390788 2119,78
5 Peeldijk 2 184873 390744 1555,40
6 Peeldijk 3 184854 390839 721,91
7 De Stippelberg ZKG 185143 391 508 55,00
8 De Stiooelbero KG 184886 391 179 85,77

Details van Emissie Punt. Stal C (242).

Vol"-nr. Code Tvoe Aantal Emissie Totaal
1 D3.2.14.2 Vleesvarkens 3624 0.18 652.32
2 DX Mestscheidino 1 201.8 201.8
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BIJLAGE 5: Ammoniakdepositie bij alternatief 1 zonder mestscheiding

Naam van de berekening: Depositieberekening alternatief 1 zonder mestscheiding
Gemaakt op: 17-03-2008 10:46:03
Zwaartepunt X: 184,900 Y: 390,800
Cluster naam: Bommel van, Peeldijk Varkensbedrijf BV te Milheeze
Berekende ruwheid: 0,31 m

Emissie Punten'
Volanr. BronlD X-coord. Y-coord. Hooate Gem.oeb. hooote Diam. Uittr. snelheid Emissie
1 Stal A 184918 390744 6,3 3,6 2,3 2,71 357
2 Stal B 184886 390775 5,1 4,2 0,5 4,00 1 118
3 Stal C 184954 390749 8,6 6,5 3,2 3,90 1 921
4 Stal D 184995 390757 6,6 5,3 3,2 3,88 1908

Gevoelige locaties'
vóinummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie
1 de Bult (D&M peel)1 186383 390364 11,16
2 de Bult (D&M peel)2 186594 390052 7,56
3 de Buit (D&M peel)3 186002 389821 10,38
4 Peeldijk 1 184865 390788 2300,39
5 Peeldijk 2 184873 390744 1720,24
6 Peeldijk 3 184854 390839 834,90
7 De Stippelberg ZKG 185143 391508 68,55
8 De Stiooelbera KG 184886 391 179 105,20
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BIJLAGE 5: Ammoniakdepositie bij alternatief 1 met mestscheiding

Naam van de berekening: Depositieberekening alternatief 1 met mestscheiding
Gemaakt op: 17-03-2008 11:39:42

Zwaartepunt X: 184,900 Y: 390,800

Cluster naam: Bommel van, Peeldijk Varkensbedrijf BV te Milheeze
Berekende ruwheid: 0,31 m

Emissie Punten'
Voinnr. BronlD X-coord. Y-coord. Hooate Gem.aeb. hooate Diam. Uittr. snelheid Emissie
1 Stal A 184918 390744 6,3 3,6 2,3 2,71 357
2 Stal B 184886 390775 5,1 4,2 0,5 4,00 1 118
3 Stal C 184954 390749 8,6 6,5 3,2 3,90 2186
4 Stal D 184995 390757 6,6 5,3 3,2 3,88 1908

Gevoelige locaties'.

Vo¡¡ummer Naam X coordinaat Y coordinaat Deoositie
1 de Bult (D&M peel) 1 186383 390364 11,72
2 de Bult (D&M peel)2 186594 390052 7,93
3 de Bult (D&M peel)3 186002 389821 10,90
4 Peeldijk 1 184865 390788 2345,31
5 Peeldijk 2 184873 390744 1761,24
6 Peeldijk 3 184854 390839 863,00
7 De Stippelberg ZKG 185143 391 508 71,92
8 De Stiooelbera KG 184886 391 179 110,04

Details van Emissie Punt. Stal C (242)
VoTcr. Code -re Aantal Emissie Totaal
1 D3.2. 15. 1.2 Vleesvarkens 3624 0.53 1920.72
2 DX Mestscheidina 1 265.3 265.3
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BIJLAGE 5: Ammoniakdepositie bij alternatief 2 zonder mestscheiding

Naam van de berekening: Depositieberekening alternatief 2 zonder mestscheiding
Gemaakt op: 17-03-2008 10:00:11
Zwaartepunt X: 184,900 Y: 390,800

Cluster naam: Bommel van, Peeldijk Varkensbedrijf B.v. te Milheeze
Berekende ruwheid: 0,31 m

Emissie Punten'
Volanr. BronlD X-coord. Y-coord. Hooate Gem.aeb. hooate Diam. Uittr. snelheid Emissie
1 Stal A 184918 390744 6,3 3,6 2,3 2,71 357
2 Stal B 184886 390775 5,1 4,2 0,5 4,00 170
3 StalC 184954 390749 8,6 6,5 3,2 3,90 652
4 Stal D 184995 390757 6,6 5,3 3,2 3,88 1908

Gevoelige locaties.
Volanummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie
1 de Bult (D&M peel) 1 186383 390364 6,63
2 de Bult (D&M peel)2 186594 390052 4,47
3 de Bult (D&M peel)3 186002 389821 6,17
4 Peeldijk 1 184865 390788 697,21
5 Peeldijk 2 184873 390744 613,74
6 Peeldijk 3 184854 390839 351,20
7 De Stippelberg ZKG 185143 391 508 39,50
8 De Stippelbera KG 184886 391 179 56,81

Details van Emissie Punt: Stal B
Vol Code T e Aantal
1 0 3.2.15.1.1 Vleesvarkens 447

Details van Emissie Punt. Stal C (242)
Volanr. Code Tvpe Aantal Emissie Totaal
1 Vleesvarkens 1440 0.18 259.2
2 D3.2.14.2+D3.2.7.2.2 Vleesvarkens 2184 0.18 393.12
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BIJLAGE 5: Ammoniakdepositie bij alternatief 2 met mestscheiding

Naam van de berekening: Depositieberekening alternatief 2 met mestscheiding
Gemaakt op: 17-03-2008 9:28: 18
Zwaartepunt X: 184,900 Y: 390,800

Cluster naam: Bommel van, Peeldijk Varkensbedrijf BV te Milheeze
Berekende ruwheid: 0,31 m

Emissie Punten'
Voklnr. BronlD X-coord. Y-coord. Hooate Gem.aeb. hooate Diam. Uittr. snelheid Emissie
1 Stal A 184918 390744 6,3 3,6 2,3 2,71 357
2 Stal B 184886 390775 5,1 4,2 0,5 4,00 170
3 Stal C 184 954 390749 8,6 6,5 3,2 3,90 807
4 Stal D 184995 390757 6,6 5,3 3,2 3,88 1908

Gevoelige locaties'
Volonummer Naam X coordinaat Y coordínaat Deoositie
1 de Bult (D&M peel)1 186383 390364 6,95
2 de Bult (D&M peel)2 186594 390052 4,68
3 de Bult (D&M peel)3 186002 389821 6,47
4 Peeldijk 1 184865 390788 723,35
5 Peeldijk 2 184873 390744 637,60
6 Peeldijk 3 184854 390839 367,55
7 De Stippelberg ZKG 185 143 391 508 41,46
8 De Stiooelbera KG 184886 391 179 59,63

Details van Emissie Punt. Stal C (242)
Volcnr. Code Tvoe Aantal Emissie Totaal
1 Vleesvarkens 1440 0.18 259.2
2 D3.2.14.2+D3.2.7.2.2 Vleesvarkens 2184 0.18 393.12
3 DX Mestscheidina 1 154.4 154.4
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BIJLAGE 5: Ammoniakdepositie MMA zonder mestscheiding

Naam van de berekening: Depositieberekening MMA zonder mestscheiding
Gemaakt op: 17-03-2008 15:00:31
Zwaartepunt X: 184,900 Y: 390,800

Cluster naam: Bommel van, Peeldijk Varkensbedrijf B.v. te Milheeze
Berekende ruwheid: 0,31 m

Emissie Punten'
Volanr. BronlD X-coord. Y-coord. Hooate Gem.aeb. hooote Diam. Uittr. snelheid Emissie
1 Stal A 184918 390744 6,3 3,6 2,3 2,71 357
2 Stal B 184886 390775 5,1 4,2 0,5 4,00 170
3 Stal C 184954 390749 8,6 6,5 3,2 3,90 247
4 Stal D 184995 390757 6,6 5,3 3,2 3,88 540

Gevoelige locaties'.

Volanummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie
1 de Bult (D&M peel) 1 186383 390364 2,78
2 de Bult (D&M peel)2 186594 390052 1,88
3 de Bult (D&M peel)3 186002 389821 2,58
4 Peeldijk 1 184865 390788 491,54
5 Peeldijk 2 184873 390744 401,35
6 Peeldijk 3 184854 390839 189,20
7 De Stippelberg ZKG 185 143 391 508 16,90
8 De Stippelberg KG 184886 391 179 25,87

Details van Emissie Punt. Stal C (242)
Volanr. Code Type Aantal Emissie Totaal
1 DMMA Vleesvarkens 2184 0.08 174.72
2 DMMA Vleesvarkens 1440 0.05 72
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BIJLAGE 5: Ammoniakdepositie MMA met mestscheiding

Naam van de berekening: Depositieberekening MMA met mestscheiding
Gemaakt op: 17-03-2008 14:29:02
Zwaartepunt X: 184,900 Y: 390,800

Cluster naam: Bommel van, Peeldijk Varkensbedrijf BV te Milheeze
Berekende ruwheid: 0,31 m

Emissie Puten'.
Volanr. BronlD X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hooote Diam. Uiltr. snelheid Emissie
1 Stal A 184918 390744 6,3 3,6 2,3 2,71 357
2 Stal B 184886 390775 5,1 4,2 0,5 4,00 170
3 Stal C 184954 390749 8,6 6,5 3,2 3,90 312
4 Stal D 184995 390757 6,6 5,3 3,2 3,88 540

Gevoelige locaties'.

Volanummer Naam X coordinaat Y coordinaat Deoositie
1 de Bult (D&M peel)1 186383 390364 2,91
2 de Bult (D&M peel)2 186594 390052 1,97
3 de Bult (D&M peel)3 186002 389821 2,71
4 Peeldijk 1 184865 390788 502,67
5 Peeldijk 2 184873 390744 411,50
6 Peeldijk 3 184854 390839 196,16
7 De Stippelberg ZKG 185143 391 508 17,74
8 De Stiooelbera KG 184886 391 179 27,07

Details van Emissie Punt: Stal C (242)
Volonr. Code Tvoe Aantal Emissie Totaal
1 DMMA Vleesvarkens 2184 0.08 174.72
2 DMMA Vleesvarkens 1440 0.05 72
3 DX Mestscheiding 1 65.7 65.7
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BIJLAGE 6: Dimensioneringsplannen luchtwassers en luchtkanalen

Dimensioneringsplan COMBI WASSER Uniqfill Air BV.

Opdrachtgever Peeldijk Varkensbedrijf BV
Milheeze

Loctie Peeidljk
see 5 nr. 805
gemeente Bakel en MilheeeDatum 12 maart 2008.

In ondersande tabel is het dimensioneringsplan weergegeven voor het reinigen van stllucht van bovengenoemdeo kloctie met: Uniofill COMBI wasser BWL 2006.14 85 Voammonia reducte.
aantal dieren omschrijving

I
stal m3/uur/ RA V categorie Totaal m3

A dlerolaats . ventilatie
0 eren 150 02.4.1 0
0 uste-/dragende zeugen 15 o 1.3.12.1 0
0 kraamzeugen 20 o 1.2.17.1 0
0 pfolaeugen 6( 013.2.15.1. 0
0 leevarkens 6( 013.2.15.1. 0
3248 iiaaen 20 01.1.5.1. 64.960
Maximum ventilatie behoefte m3/uur 64.960/

.. . . .. ..* ventilatie behoort bij centrale afzUlgmg op basis van gelijktijdigheid v/gs. Klimaatp/atform.
aantalluchtwassers
totale capaciteit luchtwassrs
afmeting luchtwassers
gewicht luchtwasser(s) in bedrijf ca.
Max. vermogen per spoelpomp
Gemiddeld opgenomen vermogen per spoel pomp
Looptijd spoelpomp chemische fase

Looptijd spoelpomp waterreiniging
Max. vermogen zuurpomp
Looptijd zuurpomp
Totaal opgenomen vermogen
Besturingskast
Totaal verbruik zuur
Totaal spuiwater chemische fase
Totaal spuiwater waterreiniging
Totaal verbruik water
Afmeting centraal kanaal

Aanstoom oppervlak
Uitsroom oppervlak 5 vakken x 1,50 x 0,535
Breete lamellen pakket

Ventilatie vlgs. V-Stack normen

Uitsoom snelheid

1

77500
8425 x 3400 x 2800

10.000
2,2
1,54
4,B

24
0,03
1,5

16.220
230/400

2.610
30
75

735
7,9
15,5

4

0,5
38.976

2,71

(5 vakken) stks
m3/uur
mm (LxOxH)

kg.

kWh

kWh

uur/dag
uur/dag
kWh

uur/dag
kWh/jaar
Volt

literfjaar
m3/iaar
m3/jaar
m3/jaar
m2

m2
m2
m

m3/uur
m/sec
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Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air BV.

Opdrachtgever Peeldijk Varkensberijf 6V
Milheeze

Peeldijk
see 5 nr. 605
gemeente Bakel en Milheee
12 maart 2006.

Locatie

Datum

UniqfilE

In onderstaande tabel is het dimensioneringsplan weergegeven voor het reinigen van stllucht van bovengenoemde
loctie met: Uniqfill lamellenfilter Green Label BB 00.02.084 gS%ammoniakreductie.

aantal dieren mschrijving
I

stal m3/uur/ RAV categorie Totaal m3
C dierolaats . ventilatie

0 beren 150 02.3 0

0 uste-/dragende zeugen 150 o 1..11 0

0 raamzeugen 200 o 1.2.15 0

0 pfokzeugen 60 03.2.14.1 0

3.624 leesarkens 60 03.2.14.1 217.440
0 iooen 20 o 1.1.4 0

Maximum ventilatiebehoefte m3/uur 217.4401
.. .. .

* ventilatie behoort bI) centrale afzUlgmg op basis van gelijktjdigheid vlgs. KlImaatplatfrm.
aantalluchtwassers
totale capaciteit luchtwassers
afmeting luchtwassers

gewicht luchtwasser(s) in berijf

Max. vermogen per spol pomp
Gemiddeld opgenomen vermogen per spoelpomp
looptijd spolpomp chemische fase
Max. vermogen zuurpomp
looptijd zuurpomp
Totaal opgenomen vermogen
Bestringskast
Totaal verbruik zuur
Totaal spuiwater chemische fase
Totaal verbruik water
Afmeting centraal kanaal
Aanstoom oppelvlak
Uitsoom oppervlak 10 vakken x 1,50 x 0,535
Breete lamellen pakket

Ventilatie vlgs. V-Stack normen
Uitsoom snelheid

2

225.000
totaal ca. 15600 x 3400 x 2800

ca. 18.000
2,2
1,54
12

0,03
1.5

6.750
230/400
13.550

182

910
26,5
31

8

0,5
112.344

3,90

( 10 vakken) stuks
m3/uur
mm (L.DxH)
kg.
kWh

kWh

uur/dag
kWh

uur/dag
kWh/jaar
Volt

lier/jaar
m3/jaar
m3/jaar
m2
m2

m2
m

m3/uur
m/sec
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Dimensioneringsplan COMBI WASSER Uniqfill Air BV.

Opdrachtgever Peeldijk Varkensbedrijf BV
Milheee

UniqfilE

Locatie Peeldijk
sece 5 nr. 805
gemeente Bakel en MilheezeDatum 12 maart 2008.

In ondersande tabel is het dimensioneringsplan weergegeven voor het reinigen van stllucht van bovengenoemde
olocatie met: Uniofill COMBI wassr BWL 2006.14 85 Yoammoniakreducte.

aantal dieren mschrijving
I

stal m3/uur/ RAV categorie Totaal m3
D diemiaats . ventilatie

0 beren 150 D 2.4.1 0
0 uste-ldragende zeugen 150 D 1..12.1 0
0 raamzeugen 200 D 1.2.17.1 0
0 pfokzeugen 60 D 13.2.15.1. 0
3600 leearkens 60 D 13.2.15.1. 216.000
0 biaaen 20 D 1.1.5.1. 0
Maximum ventilatiebehoefte m3/uur 216.0001

. . ..* ventÎatie behoort bij centrale afzUlgmg op basis van gelijktjdigheid vlgs. Klimaatplatform.

2 (14 vakken)
217.000

ca 22200 x 3400 x 2800
30.000

aantalluchtwassers
totale capaciteit luchtwassers
afmeting luchtwassers

gewicht luchtwasser(s) in bedrijf
Max. vermogen per spoelpomp
Gemiddeld opgenomen vermogen per spoelpomp
Looptijd spolpamp chemische fase
Looptijd spolpomp waterreiniging
Max. vermogen zuurpomp
Looptijd zuurpomp
Totaal opgenomen vermogen
Bestringskast
Totaal verbruik zuur
Totaal spuiwater chemische fase
Totaal spuiwater waterreiniging
Totaal verbruik water
Afmeting centraal kanaal
Mnstroom oppervlak
Uitsm oppervlak 14 vakken x 1,50 x 0,385
Breete lamellen pakket

Ventilatie vlgs. V-Stack normen
Uitsroom snelheid

totaal
ca.

2,2
1,54
14,4
24

0,03
3

21.650
230/400
12,040

144
210

2.500
26,3
43,4

8

0,5
111.00

3,88

stks
m3/uur
mm (LxDxH)
kg.

kWh

kWh

uur/dag
uur/dag
kWh

uur/dag
kWh/jaar
Volt

liter/jaar
m3/jaar
m3/jaar
m3/jaar
m2
m2
m2
m

m3/uur
m/se
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Bijlage 7: Beschikbare oppervlaktes per dier

Stal A; gespeende biggen O~ir\f ~~rGf~ OP!
hokbreedte: 2,20 m
hokdiepte: 5,50 m 24 NOV. 2008
bruto oppervlakte: 11,88 mZ

_ _ _ _ _:: ~ _ __oppervlakte voerbak: 0,20 mZ
netto oppervlakte: 11,68 mZ
aantal biggen/afdeling: 232 stuks
aantal biggen per hok: 29 stuks
oppervlakte per dier: 0,410 m2
minimum eis: 0,40 m2
voldoet?: ja

Stal B; vleesvarkens
hokbreedte: 2,1 m
hokdiepte: 2,9 m
bruto oppervlakte: 6,1 m2
oppervlakte voerbak: 0,8 m2
netto oppervlakte: 5,3 m2
aantal vleesvarkens per hok: 7 stuks
oppervlakte per dier: 0,76 m2
minimum eis (bestaande stal): 0,70 m2
voldoet?: ja

Stal C; vleesvarkens
hokbreedte: 2,93 m
hokdiepte: 3,90 m
bruto oppervlakte: 11,43 mZ
oppervlakte voerbak: 0,78 m2
netto oppervlakte: 10,65 m2
aantal varkens per hok: 13 stuks
oppervlakte per dier: 0,82 m2
minimum eis: 0,80 m2
voldoet?: ja

Stal D; vleesvarkens
hokbreedte: 2,70 m
hokdiepte: 3,88 m
bruto oppervlakte: 10,48 mZ
oppervlakte voerbak: 0,78 mZ
netto oppervlakte: 9,70 mZ
aantal varkens per hok: 12 stuks
oppervlakte per dier: 0,81 m2
minimum eis: 0,80 m2
voldoet?: ja
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Bijlage 9: Detaillgging reken punten gebied "Peeldijk"

Kaart: detaillgging rekenpunten gebied 'Pee/dijk"1 '1- . .,.- .", --~-- I
, i

J

.
I
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Bijlage 10: Fijnstofemissies alternatieven en ~ MA24 NOV. ~O8

Tabe/: emissie finstof MMA - - - - - - 3_ -..Q~
eenheden mg/uur.eenheid gram/uur

dieren:

vleesvarkens traditioneel 0

vleesvarkens luchtwasser (enkelvoudig) 3.624 12,6 46,4

vleesvarkens luchtwasser (combi) 4.047 6,3 25,5

gespeende biggen luchtwasser (combi) 3.248 3,0 9,7

gespeende biggen luchtwasser 95%

verkeersbewegingen:

licht verkeer 4 0,0012 0,005

zwaar verkeer 4 0,008 0,04

TOTALE EMISSIE PM,o 81,6

Tabe/: emissie finstof alternatief 1

eenheden mg/uur.eenheid gram/uur

dieren:

vleesvarkens traditioneel 447 31,4 14,0

vleesvarkens luchtwasser (enkelvoudig) 0 12,6 0

vleesvarkens luchtwasser (combi) 7.224 6,3 45,5

gespeende biggen luchtwasser (combi) 3.248 3,0 9,7

gespeende biggen luchtwasser (95%)

verkeersbewegingen:

licht verkeer 4 0,0012 0,005

zwaar verkeer 4 O,OOB 0,04

TOTALE EMISSIE PM10 69,2

Tabe/: emissie fiinstof alternatief 2

eenheden mg/uur.eenheid gram/uur

dieren:

vleesvarkens traditioneel 0 31,4 0

vleesvarkens luchtwasser (enkelvoudig) 4.071 12,6 51,3

vleesvarkens luchtwasser (combi) 3.600 6,3 22,7

gespeende biggen luchtwasser (combi) 3.248 3,0 9,7

gespeende biggen luchtwasser
(enkelvoudig)

verkeersbewegingen:

licht verkeer 4 0,0012 0,005

zwaar verkeer 4 O,OOB 0,04

TOTALE EMISSIE PM10 83,7
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Bijlage 11: Brijvoer

Bij verschilende varkenshouderijen wordt gebruik gemaakt van brijvoer als voennethode. Met het gebruik van brij voer
moet bij vergunningverlening rekening worden gehouden. Hoe dat moet, wordt hieronder behandeld.

Voor brijvoer kunnen bijproducten worden gebruikt, die kunnen leiden tot geurhinder voor de omgeving. Onderzoek over de
exacte aad en omvang van de geurhinder ontbreekt vooralsnog, maa klachten uit de omgeving van veehouderijen die
bijproducten gebruiken, wijzen op een serieus probleem.

De Wet milieubeheer biedt diverse mogelijkheden om via de vergunningverlening geurhinder van het gebruik van brijvoer te
voorkomen en te bestrijden. Ook in de de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraa worden deze mogelijkheden
erkend. Allereerst moet de aavraag voldoende informatie bevatten over het toepassen van brijvoer. In de vergunning kunnen
diverse middel- en doelvoorschriften over de toepassing van brijvoer opgenomen worden. Indien er aaleiding is te
veronderstellen dat er geuroverlast vanwege het gebruik van brijvoer kan optreden, is het zelfs mogelijk om aa de
vergunning een voorschrift te verbinden dat de vergunninghouder verplicht om in geval van klachten een geuronderzoek uit
te voeren. Indien in een reeds vergunde situatie geuroverlast optreedt ten gevolge van het gebruik van brijvoer, kan het
bevoegd gezag met toepassing van arikel 8.23 Wm aavullende voorschriften aa de vergunning verbinden.

. Wat is brijvoer?

. Brijvoer als bron van geuroverlast

. De aanvraag

. De vergunning

. Klachten over geuroverlast

. Wie is bevoegd gezag?

Na inwerkingtreding Activiteitenbesluit

De opslag van brij voer is vergunningplichtig op grond van bijlage I, onder 11 van het Activiteitenbesluit bij een opslag van
meer dan 1.000 m3 restproducten uit de land. en tuinbouw en de voedingsbereiding en -verwerking met euralcodes: 020103.
020304.020501,020601 en 020704, bij een landbouwinrichting en bestemd om binnen de inrichting te worden gebruikt als
diervoeder.

i. Wat is brij voer?

Brijvoer is een voermethode die al een groot aatal jaren wordt toegepast in de varkenshouderij sector. Tot voor enkele jaren
geleden werd brijvoer hoofdzaelijk gebruikt op grote varkensbedrijven. De laatste jaren wordt brij voer ook steeds vaker op
traditionele varkenshouderijen (gezinsbedrijven) en middelgrote bedrijven toegepast als voermethode.
Brijvoer is een veelomvattend begrip. Onder brijvoer wordt onder meer begrepen:

. droogvoer dat met water in een brijvoennengtank wordt gemengd;

. droogvoer dat met natte bijproducten in een brijvoermengtank wordt gemengd;

. bijproducten (droge en natte) en een voederkern die in een brijvoermengtank worden gemengd

Bijproducten:
De bijproducten die worden toegepast in brijvoer zijn zeer divers van aad. Sommige bijproducten worden gefermenteerd of
aagezuurd aageleverd om de houdbaaheid te bevorderen. Voorbeelden van bijproducten zijn:

. bijproducten uit de humane industrie (vis, aadappel, zuivel, suiker, enz);

. producten uit de humane industrie (chips, soep (droog), frites, enz.);

. geteelde landbouwproducten (tarwe, korrelmais, enz.);

. producten waaan de houdbaarheidsdatum is overschreden (bier, chocolade, koekjes, enz.);

. voorbewerkte bijproducten van leverancier (Profann Cehave).

i

I

I

i

De natte en droge bijproducten worden opgeslagen in silo's of bunkers. De silo's zijn vaa afgesloten en voorzien van een
ontluchting. De bunkers betreffen grote betonnen bakken die van boven open zijn en die meestal in een overdekte ruimte zijn
geplaatst. De silo's en bunkers hebben vaak een opslagcapaciteit van minimaal 50 ton. De reden hiervoor is dat het gebruik
van bijproducten vooral financieel aantrekkelijk is, indien het product met grote hoeveelheden tegelijk wordt aangevoerd. De
silo's en/ofbunkers staa meestal in de nabijheid van de brijvoerkeuken. De brijvoerkeuken is een speciale ruimte waar de
verschilende componenten gemengd worden. Afhankelijk van de omvang van het varkensbedrijf en van het type
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brijvoerinstallatie wordt er met één mengtank of meerdere mengtanks gewerkt. Na het prepareren van het voedsel in de
brijvoerkeuken wordt het voedsel, vaa via een brijvoerinstallatie, aa de dieren gevoerd.

2. Brijvoer als bron van geuroverlast

De ervaring leert dat met name bedrijven die met bijproducten werken geuroverlast voor de omgeving veroorzaken.
Mogelijke bronnen voor deze geuroverJast zijn:

. Veel bijproducten geven een andere geurcomponent aa het voer dan droogvoer. Om deze reden kan de geur van

het met bijproducten geprepareerde brijvoer vaa onderscheiden worden van gewoon voer. Overigens betekent een
andere geur niet automatisch dat er sprake is van geuroverlast. Dit lijkt regelmatig het geval te zijn, maa niet altijd.

. Het soort bijproduct dat wordt gevoerd. Het ene bijproduct stinkt meer dan het andere. Zo heeft uiensap doorgaas

een onaagenamere geur dan aadappelproducten. Verder is het ene bijproduct gemakelijker verteerbaa dan het
andere, hetgeen mede bepalend is voor de geur van de mest. Op basis van ervaringen kan gesteld worden dat
vismeelproducten, uienproducten, maiskweekwater en aardappeldiksap vanwege de aard van het product vaak
stinken. Producten als wei, vla, ijs, vevotex, vevocel, etc. zijn bederfelijke producten die om die reden tot stank
kunnen leiden. Bij producten als tarezetmeel, aadappelproducten, vetten en andere relatief droge producten zijn
er doorgaans weinig stankproblemen. In zijn algemeenheid veroorzaken natte bijproducten dus eerder geuroverlast
dan droge bijproducten.

. Het mengen van brijvoer in de opslagvoorziening. Dit is noodzaelijk bij sommige producten om ze homogeen te

houden. Bij veel mengen kan fermentatie (gisting) plaats vinden wat weer tot geuroverlast kan leiden.
. Het vullen en legen van de brij voer opslag.

. Het mengen van brijvoerproducten in de mengtank. Door de bewerking kan geuroverlast ontsta.

. Overige vormen van slecht management. Bijvoorbeeld morsverlies bij het bereiden van brijvoer, slechte reiniging
van de brijvoerkeuken, het niet direct gebruiken van brijvoer dat uit de silo gehaald wordt, leidingbreuk,
trogvervuiling, bevuiling hokvloer, etc.

3. De aanvraag

Toetsingskader bij de vergunningverlening voor de aavaadbaaheid van het gebruik van brij voer in relatie tot mogelijke
geuroverlast zijn artikel 8.10 en 8.11 Wet mileubeheer. De Wet geurhinder en veehouderij is niet van toepassing op geur
afkomstig van brijvoer. De meest voor de hand liggende manier om de toetsing aa arikel 8.10 en 8.1 i Wet mileubeheer uit

te voeren is het toepassen van de Nederlandse Emissie Richtlijn (NeR). Hoofdstuk 3.6 van de NER geeft een systematiek
voor de beoordeling van geurhinder. Om het gebruik van brijvoer te kunnen beoordelen op eventuele geurhinder, is het van
belang dat het bevoegd gezag over voldoende gegevens beschikt. Deze gegevens moeten in de aavraag vermeld worden. De
volgende gegevens zijn relevant:

i. Wordt voor het voeren van de dieren (tevens) brijvoer gebruikt?

Door in de vergunningaavraag expliciet te vragen of er op het bedrijfbrijvoer gemaakt en of gebruikt wordt,
wordt voorkomen dat later onduidelijkheid kan ontstaa over de vraag ofhet bedrijf wel brijvoer mag voeren.

2. Welke vormen van brijvoer worden gebruikt?

Met name van belang is ofer (op grote schaal) bijproducten gebruikt worden.
3. Indien er bijproducten worden gebruikt, welke producten zijn dit dan, hoeveel wordt er maximaal opgeslagen en

betreft het natte. en/of droge bijproducten?
Omdat geuroverlast in veel gevallen veroorzkt lijkt te worden door het gebruik van bijproducten en dan specifiek
natte bijproducten, is het van belang te weten welke bijproducten gebruikt worden en of dit natte of droge
producten betreft. Van de aavrager wordt verwacht zo exact als redelijkerwijs mogelijk is aan te geven welke
producten (of welke soort producten) gebruikt worden.

4. Op welke wijze worden bijproducten en/ofbrijvoer opgeslagen (bv. silo of bunker), wat is de maximale
opslagcapaciteit en welke maatregelen worden er eventueel genomen om geuroverlast van de opslag te voorkomen?
Het is natuurlijk van belang te weten hoeveel van de verschilende producten opgeslagen wordt en op welke manier
opslag plaats vindt. Indien een bedrijf'stankgevoelige' producten opslaat zal het bedrijf soms op eigen initiatief
maatregelen nemen om eventuele geuroverlast van de opslag zoveel mogelijk te voorkomen. De meest eenvoudige
voorziening, die in feite bij elke vorm van opslag al vereist is, is een afdekking van de opslag.

5. Hoe vaak worden (aatal keren per week, maad of jaa) er bijproducten ofbrijvoer aangevoerd en op welke wijze

vindt aavoer plaats (bv. vrachtwagen of takwagen)?
De frequentie waaee brij voer wordt aangevoerd is niet alleen van belang met het oog op het geluidsapeet maa
ook in verband met eventuele geur. Het vullen van de silo's kan immers tot geurpieken en dus geuroverlast
aanleiding geven.

6. Is er een brijvoerkeuken aanwezig (aangeven op tekening) en hoe vaak (aatal keren per dag of week) wordt er
brijvoer gemengd?
Indien mogelijk, aageven op welke tijdstippen er doorgaas gemengd wordt en hoelang het mengen duurt.
Een andere potentiele bron van geuroverlast is de brijvoerkeuken. Door aa te geven hoe vaak de keuken gebruikt
wordt, hoe vaa er gemengd wordt en met name ook hoe lang het mengen duurt en op welke tijdstippen de keuken

I

i

I
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gebruikt wordt kan, indien er later onverhoopt klachten komen over geuroverlast uit de omgeving, beter vastgesteld
worden of de geuroverlast iets te maken heeft met het gebruik van de brijvoerkeuken.

7. Hoeveel brijvoer wordt er dagelijks geproduceerd en/ofhoeveel brij voer wordt aan de dieren gevoerd (in kg per
dag)?
Deze infonnatie is nodig om te bepalen hoe lang het duurt totdat de opgeslagen producten allemaal gebruikt zijn.
Dit is zeker van belang bij het gebruik van bederfelijke producten.

8. Worden er maatregelen genomen en zo ja welke om mogelijke geuroverlast van de opslag, bereiding en het gebruik
van brijvoerproducten zoveel mogelijk te voorkomen?
Met deze vraag wordt het bedrijf gestimuleerd na te denken over mogelijke maatregelen die het bedrijf zelf al kan
nemen ter voorkoming van eventuele geurhinder.

Naat een antwoord op deze vragen kan het in bepaalde gevallen noodzaelijk zijn om extra gegevens over mogelijke
geurhinder van het gebruik van brijvoer te vragen. Indien er een redelijk vennoeden bestaat van geurhinder is het op grond
van het Inrichtingen en vergunningenbesluit (Ivb) in principe mogelijk een geuremissie onderzoek te verlangen (dit volgt uit
arikel 5. I onder h en i Ivb). In ABRvS nr. 20060783311 van 6 juni 2007 (Gelderland) maakte een geuronderzoek onderdeel
uit van de aavraag.

Uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtsprak van de Raad van State van 3 augustus 2000, nr. 199902663
(Zevenhuizen - Moerkapelle) blijkt in welke situatie een geuronderzoek bij de aanvraag niet nodig is. Volgens de Afdeling
was in die za, waarin blijkbaa vooruitlopend op de vergunningverlening al feitelijk brij voer gevoerd werd, terecht afgezien
van een diepgaader onderzoek voorafgaand aan de beslissing op de aavraag, omdat uit onderzoek naar klachten was
gebleken dat deze niet waren te herleiden tot het gebruik van de brijvoerinstallatie. Ook overigens achtte het bevoegd gezag
de mogelijkheid van geuroverlast hier niet zodanig dat een diepgaander onderzoek had moeten plaatsvinden.
Of in een specifiek geval een geuremissie rapport gevraagd kan worden zal van geval tot geval beoordeeld moeten worden.
Aspecten als het soort bijproduct dat gebruikt wordt, de hoeveelheid bijproduct die gebruikt wordt en de afstand tot
geurgevoelige objecten spelen bij deze afweging in ieder geval een rol.

4. De vergunning

Op basis van de gegevens in de vergunningaavraag zal het bevoegd gezag moeten beoordelen ofvergunningverlening voor
het gebruik van brijvoer mogelijk is. Voor de beoordeling van de geur van brijvoer bestaat geen concrete toetsingswaade.
Dit betekent dat het bevoegd gezag zal moeten inschatten onder welke voorwaaden een afdoende beschenningsniveau voor
de omgeving aanwezig is. Het bevoegd gezag kan de voorwaarden die nodig zijn om een voldoende beschenningsniveau te
bereiken middels voorschriften aan de vergunning verbinden.

ABRvS nr. 200507955/2 van 9 november 2005 (Zeeland) over stankhinder: "Wat de brijvoerinstallatie betreft, overweegt de
Voorzitter dat de afstand van deze installatie tot de dichtstbijzijnde woning van derden circa 450 meter bedraagt. Verder zijn
aan de vergunning de voorschrifen 3.4. / tot en met 3.4. /3 verbonden inzake de opslag van brijvoer. In deze voorschrifen is
onder meer bepaald dat de brijvoeders enlofbestanddelen van brijvoeders uitsluitend mogen worden bewaard in goed
afgesloten opslagruimten en dat ter voorkoming van stankhinder geen uiensap, bloed, ingewanden en kippenslik mogen
worden bewaard of verwerkt.
De Voorzitter is, gezien het vorenstaande, van oordeel dat verweerder zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen
stellen dat voor onaanvaardbare stankhinder niet behoeft te worden gevreesd. De Voorzitter ziet in hetgeen verzoekers voor
het overige op dit punt hebben aangevoerd geen aanleiding voor een ander oordeel. "

ABRvS nr. 2000001 1011 van 24 juli 2002 (Tholen) over stankhinder: "De voorschrifen 6.9-6.33 van de vergunning hebben
betrekking op de brijvoederinstallatie. In deze voorschrifen is onder andere bepaald dat de producten die als basis voor het
brijvoer worden gebruikt alsmede het voer/brijvoer zelf zodanig dienen te worden opgeslagen en de ventilatie van de
brijvoerkeuken op zodanige wijze dient plaats te vinden, dat geen onaanvaardbare stankhinder wordt ondervonden door
omwonenden. Uiensap, vismeel, bloed, ingewanden en kippenslik mogen niet in de inrichting in het voer verwerkt worden
dan wel aan de dieren binnen de inrichting gevoerd worden. Voorts is bepaald dat indien naar het oordeel van het bevoegd
gezag blijkt dat de mate van de door de brijvoederinstallatie of door de bereiding en de distributie van het voer, veroorzaakte
geurhinder onacceptabel is, het bevoegd gezag nadere eisen kan stellen aangaande de bedrijsvoering en eventuele
voorzieningen ter voorkoming dan wel beperking van geurhinder kan voorschrijven. Verder dient het bij het spoelen van de
brijvoerinstal/atie ontstane spoelwater te worden opgevangen in een vloeistof dichte put en mag dit spoelwater niet in contact
staan met de buitenlucht.
In aanmerking genomen dat de brijkeuken op circa 210 meter afstand van de dichtstbijzijnde woning van derden is gelegen
hebben verweerders zich naar het oordeel van de Afdeling in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat de gestelde
voorschrifen toereikend zijn om onaanvaardbare stankhinder als gevolg van de brijvoederinstallatie Ie voorkomen. Deze
beroepsgrond treft derhalve geen doel. "

Door de Afdeling bestuursrechtspraak zijn inmiddels verschilende vergunningen voor het gebruik van brijvoer met de
daaraan verbonden voorschriften beoordeeld (ABRvS d.d. 30 maart 1999, nr. E03.95.0422 (Steenbergen): ABRvS d.d. 29
april 1999, nr. E03.98.0695 (Tholen); ABRvS d.d. 30juli 1999. nr. 19990024812 (Borsele): ABRvS d.d. 28 oktober t999, nr
E03.97.1047 (Veere): AB RvS d.d. 3 augustus 2000, nr. 199902663 (Zevenhuizen -Moerkapelle).
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In Bijlage 1 zijn de belangrijkste door de Afdeling geaccepteerde voorschriften op een rijtje gezet. Behalve voorschriften die
al door de Raad van State getoetst zijn, bevat Bijlage i ook nog andere voorheeJdvoorschriften.

Het bevoegd gezag kan in voorkomend geval deze voorschriften aan een vergunning verbinden. Daabij moet, wellicht ten
overvloede, vermeld worden dat elke vergunning anders is en dus steeds weer beoordeeld moet worden of een bepaald
voorschrif noodzakelijk en redelijk is. Ook kan het zijn dat er misschien andere voorschriften noodzaelijk zijn die niet in
Bijlage 1 genoemd worden.

Opmerkelijk is de bovengenoemde uitspraak d.d. 28 oktober 1999 (Veere). Hierin wordt namelijk door de Afdeling een
voorschrift geaccepteerd, waain een koelinstallatie is voorgeschreven voor de opslagplaats van (bederfelijke) (bij)producten
die deel uitmaken van het brijvoer of producten die direct kunnen worden gevoerd.

Een voorschrift dat voor zover bekend in de jurisprudentie over brijvoer nog niet aa de orde is geweest, is een voorschrift
dat de vergunninghouder verplicht om in een logboek bij te houden op welke dagen en tijdstippen bepaalde concreet
genoemde handelingen, waavan het bevoegd gezag inschat dat deze handelingen tot geuroverlast kunnen leiden, verricht
worden. Indien het bevoegd gezag inschat dat bij het mengen van bijproducten in de mengmachine er mogelijk geuroverlast
voor de omgeving kan optreden, dan kan zij in een voorschrift bepalen dat gedurende bijvoorbeeld een jaa vanaf het in

gebruik nemen van mengmachine in een logboek bijgehouden moet worden wanneer de mengmachine gebruikt wordt. Bij
eventuele klachten over geuroverlast kan dan vrij eenvoudig vastgesteld worden of er een mogelijk verband is tussen het
gebruik van de mengmachine en het ontstaan van klachten.

Onder omstandigheden is het ook mogelijk om in een voorschrift voor te schrijven dat in geval van klachten een
geuronderzoek uitgevoerd moet worden, zo blijkt uit ABRvS d.d. 3 augustus 2000, nr. 199902663 (Zevenhuizen.
Moerkapelle). rn die zak was het niet geheel uitgesloten dat het in werking hebben van de brijvoerinstallatie geurhinder kon
veroorzaen. Gelet hierop had het bevoegd gezag in redelijkheid naat het stellen van middelvoorschriften ten aanzien van de
vloeistofdichte uitvoering van de brijvoerinstallatie, tevens gedragsvoorschriften en een onderzoeksverplichting in geval van
geuroverlast, aan de vergunning kunnen verbinden. Ingevolge het onderzoeksvoorschrift dient vergunninghouder indien
klachten hiertoe aanleiding geven en het bevoegd gezag hierom verzoekt een geurrapport ter goedkeuring aa het bevoegd
gezag te zenden. Het bevoegd gezag mag maximaal een keer per drie jaar om een geuronderzoek vragen en het rapport moet
binnen een tennijn van 3 maaden na dagtekening van een zodanig verzoek overlegd worden. Het geurrapport moet een
overzicht bevatten van bronnen, emissies, mogelijke maatregelen, kosten en afschrijvingstermijnen.

5. Klachten over geuroverlast

Als het goed is zal op een bedrijf pas brij voer toegepast gaa worden op het moment dat de milieuvergunning van kracht is.
Pas dan zal duidelijk worden of de aa de vergunning verbonden voorschriften toereikend zijn. Indien er toch klachten komen
over geurhinder doet het bevoegd gezag er in ieder geval verstandig aa om elke klacht goed te registreren (naa klager,

adres klager, tijdstip klacht, aard van de geur, duur van de hinder). Vervolgens zal het bevoegd gezag duidelijk moeten
krijgen van welk bedrijf de geurhinder afomstig is en of de geurhinder met het gebruik van brijvoer, en met welke handeling
die met het brij voer verricht wordt, samenhangt. Een eventueel in de vergunning opgenomen verplichting voor het bedrijf om
bepaalde potentieel stankveroorzakende handelingen te registreren wanneer deze verricht worden, kan helpen bij het
achterhalen van de oorza. Indien duidelijk is dat de stankklachten veroorzakt worden door het gebruik van brijvoer dient
allereerst nagegaan te worden of het bedrijf aa de bestaade vergunningvoorschriften voldoet. Is dit niet het geval dan moet
het bevoegd gezag overwegen tot handhaving over te gaan.

Wordt wel aa de bestaande voorschriften voldaan en aa de vergunning is het voorschrift verbonden dat in geval van
stankklachten een geuronderzoek gevraagd kan worden, dan kan het bevoegd gezag de vergunninghouder om een dergelijk
onderzoek vragen.
Indien een dergelijk voorschrift niet aan de vergunning verbonden is kan het bevoegd gezag met toepassing van arikel 8.23
Wm de bestade voorschriften wijzigen of nieuwe voorschriften aan de vergunning verbinden.

In de uitspraa van ABRvS d.d. 23 mei 2000, nr. E03.98.1037 (Gemert Bakel) en in de uitspraak ABRvS d.d. 5 september
2000, nr. E03.99.0063 (Middelharis) wordt nader ingegaan op het verbinden van extra voorschriften aa de vergunning op
grond van artikel 8.23 Wm. Uit de uitspraak Middelharnis blijkt dat ook bij de toepassing van arikel 8.23 Wm de motivatie
en onderbouwing van het besluit een bepalende rol speelt. Het bevoegd gezag had in de zak Middelharis ter beperking van
geurhinder voorgeschreven dat de voederopslagen van boven dienen te zijn afgedicht middels een overkapping. Er was echter
geen onderzoek verricht in welke mate er in de omgeving ook geuroverlast vanwege de voederopslag optrad. Zo had er geen
inventarisatie en registratie van klachten van omwonenden plaatsgevonden. Verder waren de klachten afkomstig van
inwoners van de bebouwde kom op 1000 meter afstand van de opslag, terwijl op kortere afstand van de bebouwde kom ook
andere geurveroorzkende bedrijven waren gevestigd. Het was volgens de Afdeling niet voldoende aannemelijk geworden
dat de stankhinder ook daadwerkelijk door de brijvoeropslag werd veroorzakt. Het besluit berustte derhalve niet op een
draagkrachtige motivering. I
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Bijlage I: Voorbeeldvoorschriften

Bijlage I: Voorbeeld voorschriften ten aazien van brij voer

A. De opslag van brijvoer en bijproducten

i. ln de inrichting mogen geen bloed, ingewanden en kippenslik worden opgeslagen of bewerkt.
2. In de b(r)ijvoeropslagtks mogen slechts producten worden opgeslagen welke ter plaatse noodzakelijk zijn voor

de aamaa van brij voer dan wel een gereed mengsel van aangemaa brijvoer.
3. De stijfheid en sterkte van de tanks moet voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij

vullng of overvullng te voorkomen, terwijl de dichtheid onder alle omstandigheden moet zijn verzekerd.
4. Indien een vloeistofstadaawijzer ofpeilnrichting is aagebracht, moet deze zodanig zijn ingericht dat het

uitstromen van vloeistof uit de tank, ook door verkeerde werking of door breuk wordt voorkomen.
5. In elke aasluiting op de tank beneden het hoogste vioeistofniveau moet zo dicht mogelijk bij de takwand een

metalen afsluiter zijn geplaatst. Deze moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de afsluiter is
geopend, dan wel is gesloten.

6. Het uitwendige van de tank en de leidingen moet deugdelijk tegen corrosie zijn beschermd.

De b(r)ijvoertanks moeten zijn voorzien van een ontluchtingspijp of ontluchtingsopening met een inwendige
middelljn van tenminste 50 mmo

7. De tank mag slechts voor 95% worden gevuld.

8. Onmiddelljk nadat de vloeibare brij producten in de tank zijn overgebracht en de losslang is afgekoppeld, moet de
vulstomp of vulleiding met een goed sluitende dop of afsluiter worden afgesloten.

B. Specifieke voorschriften voor bederfelijke producten.

1. De opslagplaats bestemd voor de opslag van (bij~)producten die deel uitmaken van het brijvoer, of producten die
direct kunnen worden gevoerd, dient zich binnen in een loods te bevinden, die van de buitenlucht kan worden
afgesloten en rat- en muiswerend is uitgevoerd.

2. De opslagplaats dient te zijn voorzien van een koelinstallatie die de opgeslagen (bederfelijke) producten koelt,
zodat bederf, geuremissie en overlast van vliegen wordt voorkomen.
Opmerking: Door de producten te koelen beneden de 8 graden Celsius kan worden voorkomen dat er zich op grote
schaal vliegen ontwikklen. De eieren van vliegen zullen namelijk niet uitkomen beneden die temperatuur. Het
koelen van de producten gaat tevens de snelheid van bederf en eventuele geuremissie tegen.

3. De vloer van de opslagruimte dient vloeistofdicht te zijn uitgevoerd en niet te zijn voorzien van schrobputten of
dergelijke.

4. De ramen en deuren van de opslagruimte dienen gesloten te worden gehouden; behoudens gedurende het laden en

lossen en het doorlaten van personen.

C. Specifieke voorschriften voor de opslag van bijprodukten in sleufsilo's

1. Een sleufsilo voor de opslag van bijprodukten moet zodanig zijn gesitueerd dat de afstand tot woningen van derden

of andere gevoelige objecten ten minste 25 meter bedraagt.
Opmerking: Indien verplaatsing van de kuil redelijkerwijs niet kan worden verlangd (bv. in het verleden reeds
vergund), dan moet middels het stel/en van voorschrifen de grootst mogelijke bescherming worden bewerkstelligd.

2. Het vullen van sleufsilo's voor de opslag van bijproducten mag, behoudens overmacht, niet plaatsvinden tussen

19.00 en 07.00 uur.
De bijprodukten mogen, behoudens overmacht, niet uit de sleufsilo worden uitgehaald tussen 19.00 en 07.00 uur.
Het uithalen van de bijproducten dient snel en doelmatig te geschieden.
Opmerking: Het opnemen van dergelijke voorschrifen is afhankelijk van de ligging van de inrichting en de
aanvraag.

3. Indien de sleufsilo met bijproducten met een droge stofgehalte lager dan 60% op minder dan 50 m afstand gelegen

is van een woning van derden of een gevoelig object moet deze, behoudens tijdens het uithalen van het product,
blijvend zijn afgedekt met een kunststoffolie. Eventuele beschadigingen aa het afdekfolie moeten zo spoedig
mogelijk worden gerepareerd.

4. Een sleuf silo voor de opslag van bijproducten met een droge stofgehalte lager dan 30% moet zijn voorzien van een
vloeistofdichte vloer van beton met een opstaande rand. De betonvloer moet zodanig zijn geconstrueerd dat vocht
naa het midden van de plaat stroomt en opgevangen wordt in een goot. Al het uitzakkende vocht moet worden
opgevangen en door middel van een vloeistofdichte leiding worden afgevoerd naar een mestkelder of een andere
vloeistofdichte opslagruimte.

5. Het oppervlak dat door het uithalen van bijproducten vrij komt, moet onmiddellijk worden ontdaa van gemorste of

achtergebleven voederresten.
6. Niet in gebruik zijnde afdekkingen van een sleufsilo moeten op een ordelijke wijze bij de sleufsilo of binnen de

inrichting worden opgeslagen dan wel uit de inrichting worden verwijderd.
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D. De brijvoerinstallatie en het bereiden van brijvoer

I. De vloer onder de brijvoerinstallatie moet vloeistofdicht zijn uitgevoerd.

2. De taks en leidingen van de brijvoerinstallatie bestemd voor de opslag en transport van brij (zoals bijvoorbeeld
wei, stoomschilen en aadappeleiwit) moeten vloeistofdicht zijn uitgevoerd.

3. Het vulpunt van de hrijvoerinstallatie moet zich boven een vloeistofdichte vloer bevinden. Eventueel gemorste brij

moet direct na het lossen worden afgevoerd naa een vloeistofdichte opslagruimte.
4. Het voer uit de brijvoerinstallatie mag uitsluitend voor binnen de inrichting aawezige varkens worden benut.
5. Voedennengkuipen/voedermengbassins dienen zodanig te worden afgeschermd dat het in de kuip ofin het bassin

vallen van personen wordt voorkomen.
Opmerking: Alleen opnemen bij grote kuipen o/bassins waar het gevaar hierop bestaat.

6. Voederrondpompleidingen, aftapleidingen e.d. met uitzondering van flexibele leidingen aa een aftpinrichting.
moeten zijn vervaadigd van materiaal van voldoende mechanische sterkte.

7. De brijvoerkeuken en de voederopslagtanks/-bassins moeten schoon worden gehouden en in goede staat van

onderhoud verkeren. Voor zover de voederopslagtanks buiten zijn gelegen moet de omgeving van de tanks vrij van
begroeiing worden gehouden.

8. Het bij het spoelen van de brijvoerinstal1atie ontstane spoelwater dient te worden opgevangen in een vloeistof dichte
put! resttank, zonder overstort.

E. Aanvullende voorschrifen voor bedrijven die (tevens) voer maken voor andere bedrijven dan het eigen bedrijf

1. In de inrichting mogen per soort brijvoer maximaal aa .....ton brijvoers worden opgeslagen.

2. Op iedere silo moet worden vermeld welk product er in is opgeslagen.
3. De inrichtinghouder is verplicht een registratie bij te houden waain is vermeld:

. de hoeveelheid ingekocht bijproduct per product;
- de datum van inkoop;
- de hoeveelheid afgevoerd product;
- de datum van afvoer;
In de inrichting moeten aanwezig zijn:
- afleverbewijzen van geleverde producten;
- rekeningen van gekochte producten;
- betalingsbewijzen;
De in dit voorschrift genoemde gegevens moeten tenminste gedurende vijf jaar in de inrichting bewaad worden.

4. In de inrichting mag maximaal ......ton brijvoer geproduceerd worden.

5. De mengtank bestemd voor het mengen van brijvoer moet van de buitenlucht worden afgesloten.

F. Registratie- en onderzoeksvoorschriften

i . De inrichtinghouder is verplicht een registratie bij te houden waarin is vermeldop welke datum en op welke
tijdstippen (bijvoorbeeld) de voedermengmachine gebruikt wordt Deze registratiegegevens moeten tenminste
gedurende jaa in de inrichting bewaad worden.

2. Indien klachten hiertoe aanleiding geven en het bevoegd gezag hierom verzoekt, moet binnen een termijn van 3

maaden na dagtekening van een zodanig verzoek, aa het bevoegd gezag een geurrapport ter goedkeuring worden
gezonden warin een overzicht wordt gegeven van bronnen, emissies, mogelijke maatregelen, kosten en
afschrijvingstermij nen.

3. Het onderzoek als bedoeld in E.2 wordt, met een maximum van eenmaal per 3 jaa, alleen opgelegd als de geur van
de brijvoederinstallatie geuroverlast veroorzakt bij woningen van derden.

I
,

i
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i
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Bijlage 12: Water- en inpassingsplan

B~o
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V Bommel
Kaweide3
5763 PX Milheeze

Lijst .aa beplantingen horende hij plan Peeldijk 14 te Milhee:

BOSPLANTSOEN i .25m x 1.25m in drehoeksverd. 2-jarg plants. zie ook de
aawijzingen op de tekening.

Zwarte els
Eik
Hazlaa
Vuilbom
Komoelje
Lijstrbs
Vogelkers

150 st

100 st.
75 st.
75 st.
50 st
50 st.
50 st.

BOME
Tamme kasnje 10 st.Berk 3 st.

Opmerkingen ten aanzien van beheer en onderboud, aanvullend op de ~IDstructie voor
Aanplant en Beheer en Onderhond" (bijgesloten):

Op loctie is afgesproken rondom de overloopstrok ten behoeve van opvang van neerslag

bosplantsoen aan te planten aan de oostzijde van het perceel. Hier is niet meer ruimte dan voor
twee rijen. Beide rijen beplanting zullen de volledige strk volgroeien. Omda zwart els en
vogelkers goe bestand zijn tegen natte voeten, wordt in de nabijheid van de strok met name
voor deze twee sorten gekozen. In het beheer ral rekening gehouden moeen worden met het
om de IS meter sparen van een toekomstbom. De oostelijke strok krijgt dan toch de visuele
afwisseling van opgaande zwar els, afgewisseld met een enkele eik en vogelkers.
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12a: Berekening minimale dimensionering waterbuffer

Algemeen
Naam project:

Datum:

..,
waterSCliap,~)

De nOlI1'g fl

24-okt.2008

Kenmerken projectgebied

Bruto oppervlak projectgebied
Bestaand verhard oppervak
Nieuw verhard oppervlak
Netto te compenseren oppervlak

tllervan is type 1 (vollt:dig verhHrd)

Hiervan is type 2 (seml.verhard)
Innltratiepercenlage semi-verhard oppervlak

Nieuw maaiveldniveau
GHG

o ,"1
o m'
10000 ni.a

WOOO in'

10000 in:.
o in'
50 %
10.0 in + NAP

9.5 Ol . NAP

Systeenielsen aan berging In projectgebied
Infilratie voorziening

InfiltratIesneiheld vooriieninn
Bergende waterschljf in voorziening (in iionncud nal Jaar)
Beryende waterschijf in voorziening bij T:: 1 0 jllAr scenmio
Bergenria wl'lerschijf in voolzieniriø bìjlø:100 jaai scenarlo
Extra berging

Afvoercoëfficiënt bij T=10 Jam scunario
Maximale peilstijging in extra berging bij T:: 10 jaar sconario
Maximale peilstijging in exba berçling bij T=100 jiUlr scenörio

Afvoercoëffciellt bij T=100 jHsr scenario

U.O rn/r1ag

0.1 In

02 in
0.4 in

0.67 I/s/hH

0.2 IT

0.4 In

1.34 lis/he

Resultaten

Tolaie bergil1¡¡ 111 projectglIbied

Infilralleherglng (normaal nat jaar) 0 in.'

Berging exlrenia Jlneislag T:.10 jnar 479 Ol'

ßerging exlreme neerslag T-=10U jaai 633 in'

InfítratievOOfziening In projee'gebied
Oppervlak 0 ml

ßei~ling 0 mI

Maximale ledigi"!Jslijd in iionnaai n¡:1 jam 0 uroii

Totale berging bij oxlreine neeislag
1"=10 jtJ:u 0 ruJ

T~100 ¡,uu 0 ni'

Exlm berging in projectgohied
liidicHtjeoppervlak 2395 m:l

Berging bij T=10 jaar 479 In'

Beigiriy bij 1:;100 jaar 633 m3

Afvoercapaciteil 2.4 nii/iill

Berging 'tussen de stoepranden'
Rergiiig bij T= 100 jam 0 rnJ

Baexem,5 november 2008
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Toelichting

~
Watersc.iap ~)

De Dommel ,. ~_~_~l

Neerslag die vuil 0l' verhard oppervlak wordt sneller naar hal oppervlaktewalar

argevoerd dan neerslag die op onve,hard oppervlak vall. In hel geval dal er

verharding wordl aangelegd op een 1Q(:alie waar eerst geen verharding aanwezig

wasf is er dus sproke van een versnelde lozing naar het oppervlaktewater. OU

heeft gevolgen voor de aanvulling van het grondwater en de afvoer uil het

projectgHbied bij neerslagsitua1ìes. Deze gevolgHIl dienen gocompenseord h-i

wordon door infillraliuen berging in hel projeclgehied.

Opmerkingen
~geen::

Baexem,5 november 2008
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12b: Beheer- en onderhoudsplan~~.o...

B~:o
U. ".- E'" L. \ '\i)S~J i \rS.-\RiJ I!TE.\.",'r.LlLlR

INSTRUCTIE VOOR AAPLANT EN BEHEER EN ONDERHOUD

¡nkuilen
Omdat u niet alles tegelijk hmt planten moet het plantmateriaa
ingekuild worden om uitdrogen te voorkomen. Het plantgoed kan
in 20 minuten uitdrogen want voor het aanslaa zijn vooral de
kleinste worteltjes van belang. Lat de wortels goed in aaaking
met de grond komen en verjder eerst de touwtjes. Bomen ~amt

U het beste rechtop inkilen. De kuil kan het beste gekozen

worden op een hoger gelegen stuk met mooie losse grond.
bijvoorbeeld de moestuin.

TUd van planten
Bij voorkeur planten tijdens zacht en vochtig weer. Niet

planten tijdens sneeuw. vorst of in erg natte bodem.

Bemesting
Doe geen mest in de plantgaten Het verteren van de mest
verstikt de jonge aanplant. Op de meeste plaatsen is de grond
dermate rijk dat bemesting iuet nodig is en zelfs een funeste
uitwerking op de wortelontwikkeling kan hebben. Eventueel

kan veneerde (geen verse) mest bovenop, na het planten,
worden toegepast. Dit is over het algemeen iuet nodig.

Benodigdhedn "oor het uitzetten
Handig is een touw meI om de 25 centimeter een knoop (de
haagplantjes staan 4 op een meter). Afstanden kunnen ook
met stokken bepaad worden.

Afrasteringsmogelikheden
De beplanting mag iuet voor dieren bereikbaa zijn.
Prikkeldraad dient twee meter uit de buitenste rij struiken of
haag geplaatst te worden. De dieren moeten wel het gras aa
de voet van de beplanting kunnen bijhouden. Hiermee kan

rekeiung gehouden worden met het bepalen van de hoogte
van de onderste draad (dus niet helemaal tot onder aan toe
afasteren).Waa paaden grazen moeten de bomen een

hogere en zwaadere afastering krjgen.
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BOMEN

Na het graven van een plantgat van 60 x 60 en 60 diep plant u
eerst de boompaaL. De boompaa aa de westzjde
(windrichtig) van de boom plaatsen op een afstand van ca
i 0 cm vanaf de stam. Een eventuele dieper liggende, harde
laag in de grond moet gebroken worden, anders stokt na
verloop van tijd de wortel ontwkkelig van de boom.

Belangnjke punten:
. Niet dieper dan in de kwekerij planten.

· Bij fitbomen de ent boven het maaveld houden.

· Tijdens het aabrengen van de grond de boom af en toe

schudden, zodat de grond goed tussen de wortels komt.
Grond licht aatrappen.

· Bomen op minimaal 2 meter uit de erfgrens plaatsen.
· Tussen de bomen minimaa 8 meter afstand aaouden;

. fiitbomen staan op een genddelde afstand van 10
meter.

· Boombanden worden 5 cm onder bovenkant paa in een
8-vormge lus om de boom gespijkerd.

. Na ca. 5 jaar kan de boompaa weg

· Leibomen kunnen op diverse maneren gesteund worden.
Meest worden houten leilindepalen met draad of bamboe
toegepast. De onderlinge afstand tussen de etages is :I
0,40 cm.

· De onderlige afstand van de leibomen is gemiddeld 3
meter, maa niet mider dan 2,5 meter.

BOSPLANTSOEN en HAGEN

· De grond waan geplant wordt moet vooraf goed
losgemaa worden, :I 30 cm diep. Op voonnalig grasland
moet eerst de grasmat gefreesd worden. Bewerking:

ploegeneggen of spitten.
· De mimale afstand tot de eigendomsgrens is 0,50 meter.
· De plantgaten moeten zo groot zijn dat de wortels er

neerwaars in passen. Tijdens het plantgat dichtmaken de
plant wat schudden. Tot slot aantrappen.

~
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BOSPLANTOEN

· Het plantsoen wordt in rijen geplant, in driehoeksverband,
met een onderlinge afstand va 1.25 meter tussen de
rijen en 1.25 meter in de rij. (Voor een smallere strook

wordt ook wel 1,50 meter in de rij en 1,0 meter tussen de
rijen aangehouden).

· De versclúende plantensoorten worden in groepen van 2
tot 5 stuks gemengd (zie schema). De hoger wordende

boomvormers voornamelijk in het midden zetten en en de
struiken aan de buitenkan. Lichtmende soorten:
hondsroos, gelderse roos en sleedoorn.

· De vertakkg van de afonderlijke plantjes moeten in de
lengterichting wizen en niet dwars uitsteken.

HAGEN

· . . Let op de natuurlijke verakng van het afzonderlijke
plantje (in de lengterichting planten).

· De beukenhagen haagbeukhgen, ligusterhagen,
veldesdoomhagen staa op 4 stuks per meter.

· De elzen- en gemengde hagen op 3 stuks per meter.
· De soorten waa de gemengde haag uit bestaat moeten, in

verhouding, over de hele lengte gemengd worden.

BEHEER EN ONDERHOUD
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Onkruidbestrjding
Bestrijding van kridachtige ondergroei (bij voorkeur d.m.V. schoffelen) is met name
raadza als het gaat om grassoorten (de eerste drie seizoenen na aaplant). Soms wordt er
gekozen voor een afdeklaag van houtsnippers of zaagsel, ook omdat dit het vocht vasthoudt.
Van belang is na een aatal jaren (3 à 4) deze laag weer te verwjderen, omdat dit anders een
enorme groei van brandnetels geeft (door de verrjkig van de grond). Goede resultaten zijn te
haen met het inaaen van klaver. Frezen: niet te diep i. v.m. wortelbeschadigig.

Ziektebestrjding
Tegen ziekten en plagen is het zelden noodzakelijk om te spuiten. Over het algemeen groeit
de beplantig over de ziekte/plaag heen. Alleen bij besmettelijke ziekten (in fritbomen) dient
resoluut te worden ingegrepen.

Vookom uitdroging
De jonge aaplant kunt u door middel van water geven een eventuele droogteperiode door

helpen. Met name het eerste seizoen na aanplant is het plantsoen gevoelig voor uitdrogen.

(jnoei
· Bomen met lange, zweperige taken terugsnoeien: elke tak tot ca. op de helft

terugsnoeien. Bij frtbomen is jaalijkse snoei van belang voor een open structuur.
· Elk jaa een onderste tak helemaa verwjderen tot de gewenste opkroon-hoogte is bereikt.

Ook beschadigde en zieke taken helemaa weghalen.
. Rii hnn'An ..'nrd.. dA d........nn....l.. h""..""I.. ..:... ............:..r
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MER Baexem,5 november 2008
. Knotbomen: ele vier jaa knotten, zie onder.
. Sommge pliintsoensoorten kunnen eventueel getopt worden, met name eik, waaree ee

te groot aatal boomvonners wordt voorkomen.
. Om een dichte houtsingel te krgen en te houden moet na 4 tot 6 jaa een groot gedeelte

van de planten tot vlal boven de grond worden afgezet: es, hagbeuk, eik, els, haelaa,
lijsterbes. vuilboom. Om de i 0 meter kan een exemplaa met een mooie rechte sta
worden opgesnoeid tot boom (eik, es. zoete kers enof haagbeuk), midden tussen de
striken.
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5 Vragenliisten veehouderiien
In dit hoofdstuk is een aantal vragenlijsten opgenomen.
Met de vragenlijsten kan worden vastgesteld in hoe.
verre de stand der techniek/BBT wordt toegepast con.

form dit informatieblad. Wordt de stond der techniek/
88T niet toegepast, ga dan na of wel voldaan wordt aon

het toepassingscriterium (zie tabel parograaf 3.1) voor
de betreffende moatregel.

5.1 Vragenlijst melkveehouderij

Ver~íchting -~
Wat IS h~t geins~d vermogen (W/m2J2

./
Hoeveel uu: per jaor is de verlichling in werking?

Welke vdh onderstoande energiezuinige verlichlings-

technieken worden toegepast?

natuurlijke daglichlintreding

o a nwezig he idsdeteeti e

centrale lichtschakelaar

schakelklok en schemerschakelaar buiten en terrein-

verlichting

spaarlumpen

onders, namelijk.

g~en

Warm topwater
Welk type warmwatertoestel ~-/ordt toegepast?

docrstroamoppo root

- boiler

Welke maatregelen met betrekking tot de bereiding van warm

tapwaler worden ioegepasl?

optimaliseren aanleg leidingen en warmwatertoestel

yaorkoeler

warmteterugwinning

benutten wormiepompwater voar voorspoeling

spoelbak voor reiniging melkmochine isoleren

en ofdekken

leidingdiameter toevoer worm woter vergroten

zonneboiler

anders, namelijk.

geen

Ventilatie
V/elke maatregelen met be/rekking tot mechanische ventilatie

worden toegepast?

klimoatcomputer

hybride ventilatie

-- anders, nomeli¡k .

geen

(QN¡r~A~~æ;~ öIF

_ _ _2_ ~ _N~;~~~_

Overige maatregelen
Welke overige maatregelen worden toegepas/2

J verbeteren energie-efficiency melkkoeltank

capaciteit van vacuümpomp ahtemmen op behoefte

~J beter regelen van vacuümpomp / frequentieregeling

:=1 anders, namelijk.

geen

verhouderij5.2

Verlichting

Wat is het geiì1S1 lIeerd vermogen (W /m2)?

Hoeveel uur per ¡aar is de verlichting in werkíng?

II/elke van onderstaande energiezuinige ~'er/ichfings-

fechn;eken worden ;oegepast?

natuurlijke daglichtintieding

-:¡ aanwezigheidsdetectie

centrale lichtschakelaar

schakelklok en schemerschakeloor buiten. en terrein

verlichting

spaarlampen

anders, namelijk.

geen

Isolatie

VI/elke isolerende voorzieningen worden iQegeposl?

J in geval Yon verwarmde staJlen, zie maatregelen met

betrekking tot isolatie

isolatie van leidingen

-j anders, namelijk

geen

Warm topwater
Welk type warmwaterloesfef viardt toegepast"

:1 doorstroomapparaat
=.1 boiler

Welke maatregelen met betrekking tot de bereiding

van warm topwaier worden foegepost?

optimaliseren aanleg leidingen en vJormwarertoestel

wormtepompboiler

zonneboiler

anders, namelijk

geen i

I

i

Ventilatie

Welke maatregelen met betrekking lol mechanische ventilatie

worden toegepast?

-; klimaarcomputer

centrale afzuiging

hybride ventilatie

anders, namelijk

geen
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5.3 Vragenlijst varkenshouderij

Verlichting
Wat is het geïnstalleerd vermogen (W/m2)? ~. S" wIM 1.
Hoeveel uur per ¡aar is de verlichting in werking? (Jol

.. 3':0'- L\.
Welke van onderstaande energiezuinige verlichtings'

technieken worden toegepast?

ex natuurlijke daglichtintreding
o aanwezigheidsdetectie

bl centrale lichtschakelaar

o schakelklok en schemerschakelaor buiten- en terrein-

verlichting

¡i spoodompen

I~J halveringsschakelaar of dimmer op biggenlampen

CL onde", nomeliik . .
11 geen

Isolatie
Welke isolerende voorzieningen worden toegepast?

r-1 ligvloerisolatie

li1 dok / plafondisolatie

6(1 (spouw)muurisolatie

K isolatie van leidingen
(-J anders, namelijk.

n geen

Ventilatie
Welke maatregelen met betrekking tot mechanische ventilatie

worden toegepast?

~ klimaatcomputer

¡--l regeling met meetwaaier en smoorunit

;!X frequentieregeling

p( centrale afzuiging

L I hybride ventilatie

li ventilatiesysteem met ondergrondse luchtinlaat

C--i automatisch geregelde natuurlijke ventilatie

CL anders, namelijk

LO: geen

Verwarming
Wat is het bouwjaar van de stooktoestellen? 4 i 0 Cl 3

Welk type verwarming wordt toegepast?

~ cv / vloerverwarming

J luchtverwarming

'I stwlingsve,wo,ming

Wat is de uitvoering van de slooktoestelfen?

I-_~I conventioneel

I~J VR

kt HR

n VR/HR-combinolie

Zijn er aanvulfende maatregelen getroffen?

LJ optimalisering en weersafhankelijke regeling verwarming

rJ eigen CV-groep of -ketel voor afwijkende ruimtes

L-I anders, nomeJi¡k ..

ïk geen

5.4 Vragenlijst p. imveehouderij

Verlichting

Wat is het gei"ns:; erd vermogen (W / m2)?

Hoeveel uur pér ¡aar is de verlichting in werking?

Welke van onderstaande energiezuinige verlichtings-

technieken worden toegepast?

L: natuurlijke doglichtintreding

i-- aanwezigheidsdetectie

C' centrale lichtschakelaar

LJ schakelklok en schemerschakeloor buiten- en terrein-

verlichting

L: spoodompen

L _ hoogfrequente verlichting met spiegeloptiekarmoturen

r. anders, namelijk..

r . geen

Isolatie

Welke iso/erende voorzieningen worden toegepast?

¡- dok / plofondlsolotle

( lspouwlmuurisolotie

r isolatie van leidingen

1- onde". nomellik .

I geen

Ventilatie

Welke maatregelen met betrekking to' mec!ianische ventilatie

worden toegepast?

L warmteterugwinning

I:. klimootcompute,

1- hybride ventilatie

I lengteventilatie

I anders, namelijk.

I geen

Verwarming
Wal is het bouw;aar van de stooktoestellen?

Welk type verwarming wordt toegepost?

I:= cV / vloerverwarming

i. luchtverwarming

Wot is de uitvoering yon de stook/oestellen?

1._ conventioneel

l VR

I~ HR

1_ VR/HR-combinotie

Ziin er aonvullende maatregelen getrof(en?

C- optimalisering en weersafhankeli¡ke regeling verwarming

i' eigen CV~g'Oep ol ~ketel voo, olwlikende ,ulm'es

I' vloe"e,wocmlng gekoppeld oon wo,mtepompen

I anders, namelijk.

I~~ geen
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Stcreiaii;iat Stichting Groen Label

Groen labelnummer:

Toegekend op:

Vervangt nummer:

Geldigheid voor het systeem:

Naam van het systeem:

BB 99.02070

18 februari 1999

Diercategorie:

n.v.t. Toegekend op: n.v,t.
Tot herroeping door het Bestuur van de Stichting Groen Label

Mestkeiders meI Iwater. enJ mestkanaai, de laatste m t~ii¡iiV ~1h1iGE~

putwandien) en met andere dan metalen driekantroost rs

Vleesvarkens

OP¡

2 4 ~N01J~ 2.28

~
Poslbus 70

2280 A6 Ri¡swiik

let 070 4144700
lax 070 4144702

Korte omschrijving van hel sta/systeem:

Oe ammoniakuitstoot wordt beperkt door verkleining van het mestoppervl¡¡k per dierplaats. Aiin de achterkant wordt df: mes! opgevangen In een breed mest-
kanaaL, voofiien van een rooslervloer en schuine putwaiidlen~.

Eisen øan d. uítvottring:
1) Mesik,inaal

a. de breedte van het mestkamial dient miriirnafll i. 10 mellJ te iiin;
b het Hminerend mestopperv!ak ma~r

rnai(Ímaal 0,18 m2 per dicrplaais bedragen, ot;

meer dan 0,18 m2 per dierplaaTs bedragen, maar moet dan kleiner ziin dan 0,27 m2 per dierplaats;
c. het crnitferend oppervlak van het mesikí.naal moet worden beveiligd dooi een overloop.

t! het rao5teroppervlak hoven het meslkanaal moet geli;k iijn aan ol groter zijn dan het roosteroppervlak tioven hel wari:r~.anaal;
e. het mestkanaal mag niet in verbinding staan met hei wateikanaal of andere kanalen (bijvoorbeeld met het könaal nnder de rjichte boll:; vloer al onder de

schuine w;:ndl;
de schuine wand dient gemaakt Ie iiin van ni~t mest a,Hlhechtend material ibijvuoibeeld polyethyleen/polyproiiyleen, roeshast staal Ol materiaal
voorzien van een coating);

9 de wand tegen de bolle vloer dient uitgevoerd te worden onder een helling die ligt in de range ',Jan 45~ tot en met 90' ten opiichte van tie pUfvlae¡,
h. de schuine wand tegen de achtermuur is niet vereist, indien wel toegepast dient de wand een helling van inininiaa160G ten opzichte V'ln de Ilulvloer

te hebben;
de montage van een schuine waiid dient vloeistofdicht Ie gebeuren.

J. ook is het mogelijk om een goot toe te passen

Ît Hokuirvcering en roostervloer

a. (~r zijn l\'Vee SOOlten hukuitvoeringen mogdiJl
het hok wordt uitgevoerd meT gedeeltelijk rooster, w~arbij her hak vooraan bestiiat uit p'i:n dichte vloer. Achti:rin het hek bevindt iicb hl:l rne$!k;,ni,¡jl
Het mestk¡:na;jl moet worden voOrzen V3n schuine plJl...Jririd(enl en ef:n rooster;
het hok word! uitgevoerd meT m het midrJl;n p.en bolle vloer. Aan de voofka~il hevindt zich een knl1i.tll \roorzien van P.l'lI foi;slei HlJt 1:- iop.qe~I¡:Firî 011 dil
kanaal als een zogenaamd walerk;:naClI uit te voeren Aal! de achierkè.ri wordt de mest upgeviliiguri 11 eelì ineSfkön¡wl, vl)(riien van Een rL1o~!i:r

IJ indien het voorste kanaal als een zogenaamd t/Ia!Crkarraal wordt uitgevoerd. dan geldt VOIH het \roorste kanaal
het voorste kanaal mag zowel flet als zoflh"ir goten of schuine putwand(enl worden Uitgevoerd;
het roosteroppervlak boven het waterkanaal mag riooi, groter zijn dan het roosteroppervlak boveri het mestkanaal:
de breedte van het wateroppenrl&k mag !liet meer bedragen dan 0,60 inetor. Om dit lP. realiseren kan het waterkanaal worden lIil!)evoi:rd met !:ep
schUine wand iegen de bolle vloer. Deze dìen! uitgevoerd te won!en onder Een helling die ligt in de range van 45~ tot en met 90~ ~en oPlict1le Ví:i
de putvloer. Ook is het nioge¡j¡k om tvvee schuine wanden in /lr.t walerkanaal te yebiuikefl of een goet
het waterkanaa! mag niet in open vr.rbinding st¡¡an mei rnestkanalel1;
na elke niestronde dient het w¡¡tl'rkanaaf afgelail.1l te woi den waarr(l het tio~ gereuiigd kan worden;
na reìniging en voor aanvang van eHn nieuwe ronde moet t,el wJterrÎveau i:i het waterk3flaal rrinirnaal 0.10 meter zl!n

Voor beide type hokuifvoering geldt

het hok mag worden uitgerust met een tirl. ot droogvoerbak ol met een Idwarsltrog;
de hokafscheiding kan open ot dicln worden uitgevoerd:
per dierplailts dient een dicht vloe,oppervlak van minrmaal 0,3 m2 aanwezig Ie iijn.

31 Mesiatvoer

a voor de afvoer van de mest uit hei mestkanaalmoet een rioleringssysieel1 worden aangebracht, zodat (je mest lfe4rwni en reslloos Uil de mei;ikanalülì
kan worden :igevoerd.;

b. de doorSnf!de van de afvoeropen¡rig dient mìnimaaj t50 rnni te iiJn, de afvoerbuislliameter llirimaöl200 min;
t verder i1ient de afvoer van mest zodRnig te iiin gewiliHbolyd dat het ernitlerend mestop¡.ervlak nooit groter wordt dan O,lS mi respect.ievelijk 0.27 rnl iwr

dierpiaars. Dit moet worden gerealiseerd middels een overloop met een minimale doorlaat van 75 mlT waarvan de instroomopening zichtbaar in hei
mestkanaal is aangebraclrt. Voort!; moet rle overloop iijn voorzien van een stankafsluiter. Do oV(Hloop mag niet worden aangesloten op de hoofdleidmg van
hel r¡oleringssvsteern;

d in het afvoersysteein van het walerkanaal mútJt een lcentiale) afsluiter worden aangebiachl die vloiústotdicht eri !f)(!siliestendig is. Bii gp-sloien atshiitei
moet het water in het waterkana;:l worden vastgehouden De afshuter mag niet door de opwaartse druk van mest worden geopend,

e. he! riolr:ingssysteem heeft per mcstkönaal een centrale afsluiter. Deze afsluiter moet vloerstofdicht afsluiten eri mesthestendig zijn. Voorts mag een
gesloien afsluiter niet door ¡je opwaartse druk van mest worden geopend,
de buizen van het rioleringssysteem dienen vervaardigd te iijn van PVC en te voldoen aan de KOMO, BRl2001 lNEN 70451. Oe tiulPSlUkkw dienen
geproduceerd te zijn volgens NEN 1046_ Buiien en hulpstukhn dienen tevens Ie voldoen aaii sterkteklasse 41. De iubheren rinqen voor het koppelen van
de buizen en hulpstukken dienen van het type SBR te iijn en te voldoen aan BAL 2013 --Rubberringen en tienspakkingen voor vel'hinclmgen in drmkwater en

afvalwarerleidirigen". Alle veibindingen voor het koppelen van buizen en hulpstukken dienen met manchetten w gebeuren Controle op vloeisitf-díchtheid
dient te gebeuren voor het betonstorlen d.m,v het vullen van de afdelingsieiding Ilel water.

Eisen RBn het gebruik:

Na elke ronde dienen de kanalen afyelaten te worden, waarna het hok gereinigd kan worden_ Na reiniging dient het walerniveau in twt walerkanaal mmirn8al
0,10 meter te bedragen. Verder dienen de schuine wanc!len! in het mesHanaiil na elke ronde schoongespoten te worden

Nad,,,e bijzonderheden:
II Oe aanvrager noemt dii stalsysteem "IC.V systeem met andere dan metalen driekantroosteis"
2) Oe beslissing van het Bestuur is genomen op hasis van.

a. door de Werkgroep emissiefactoren ui! meetgegevens, door berekening, herleide emissie van l. kg NH3 per dierplaats per j"ar bij een (,rnitrerend
oppervlak van hel mest~.anaal van maxímaal 0,18 m:1 per ¡jierplaaTs;

b. door de Werkgroep emissiefactoreiiuit meetgegevens, door berekening, herleide emissil: van 1.5 kg NH) per dierpluills per jaar bij mcr.r dan 0.18 m¿ maM
kleiner dan 0,27 rr7 ernittererid oppervlak van het mestkanaal per dierplaats

Tekeningen-
Zie fJmme/ijde voor een schematisch ovcrlidlt V¡Hl de stal rnai dfllailteklHiingen van mogelijke uitvoering$vormeii van de inestafvver

AlJngevrßlIgd door:
Inter Contiiiental BV te Helmond, tel. 0492 545505;
Verhakel B.V. te St. Op.deiiode, IeL. 0413 414036;

Fancam B.V. te Panningen, tel. 0.,73069600;
Nooyen Roosters B.V. te Deurne, tel. 0493 316860.
Tiebosch B.V. te Moergestel, tel. 0135 133052,
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Ol1sdlrijving

Mestkelders met (water- en) mestkanaal meI
schuine puiwand(en) en met andere dan
rnelalen driekantroosters voor vleesvarkens ~
AangevraClgd rjaar: Inter Conlinenlal B.V. Ie Helmond

VerbakeI 8. V te St. Oedenrode
Fancom B.V. te Panningen

i Nooyen Roosters B.V. te Deurne

_________J________TiebOsc_h_~~e M~erg~:~_

Datum Groen Uibcl'

18-02-1999

Behorende bii aanvraag

BB 99.02.070



SeCreliif13t Stichiing Groen Label

Groen labelnummer:

Toegekend op:

Vervangt nummer:

Geldigheid voor het systeem:

Naam van het systeem:

Díercalegorìe:

BB 0001084

24 febriiarl 1000

n,v.t. Toegekend op: n.v.t
Tot herroeping door het Bestuur van de Stichting Groen label

Chemisch luchtwassysteem 95%

Vleesvarkens, kraamzeugen, guste en dragende zeugen,
gespeende biggen en beren

~
Postbus 70

2280 AB ni¡swiik

tel. 010 414-1700
fax 070 4144702

Korte omschrijving van het stil/systeem-
De ammoniak emissie wordt beperkl dooi de ventilatielucht tü behandelen in een chemisch )uchtwassysteem Dit systeem besiaat uil verticaai
geplaarste elementen, waarover minimaal om de 20 minuten de aangezuurde wasvloeistof gedurende 1 minuut gesproeid wordt. Bii passage van rje
ventilütielucht door hel Iiichtvvassysteem wordt de rinimoniak afgevangp.n in de wasvloeisiof, waarna de gereinigde ventilatielucht het systeem
verlaat. Middels toevoeging van zwavetiWJr aan de wasvloeistof, wordt continu de ammonÎak omgezet in een zout

Eisen ilan de uitvoering.'
J I C!wmisch luchiwassysteem

Een chemisch luchtwassysteem kan de ventilatieltJcht Ví;fl ~ên ol meerdete 'iidelingen behandelen, Op dt: situatl~tekering van h'Jt totale hedriif dient
dit dUldell¡k te worden aangegeven

21 Ventilatielucht
a van elke afdeling waarvoor de lagere em!sSI(iwaard~ van kr¡¡ch¡ IS, dieri all!; ventilatieliicht via het chemisch luchtwassysteeni de sl¡¡1 te verlaten
b bij het gebruik van Poen i:entraal afzuigkanaaJ moe! het doorstroornuppervlak v(ln dit kanaal tenminste 1 cm1 pei m3 per \Jur maximai~ ventilatie.

capaciteit bedragen. Voorts moeten de dooi hd Klimaatplat!nrm vastgestelde nOflTlm voor mílximale vf!ntl!atie 11 ¡¡thi woiden g~r¡iimen
3) Registratie instrumenten

Ten behot!ve van de wekelijkse contro!e ¡li: bijlage 2J moeten een urente!ler efi een geijkte w;iierpulsmeter wQfden aangehrilcht Oe urinleHer is
nodig '1001 hei registreren van de draaiuren "an de circuiatipomp. Door de watermeter wordi de hoeveelheid spuiwater \J€ie¡¡i:-trecr¡j Deie
waaiden moe!eii continu worden geregistreerd en nim vrij toeg¡¡nkel¡jk worden opgeslagen

4\ Zuuropslag

De Inhoud van de opsiag moei snel en aci:raat kunnen worden atge!iuen

5i Afvoer spuiwater

Hei spuiwater mag niet worden ilfyevo~rd nilar een mestke!der die Hl open verbindmg Slílai met de dieren Aanbevolen wordt om het spui..aiet at:e

voeip.rl naar een íllJarte opslag waarin zich geen mest hevindt

Eisen aan het gebruIK,
11 Confurm !let lTonsternilrne protocol ¡zie biilöge 11 dient eik hal! ¡aar eeu rnOflslel vCln hel wa~walef Ie worden gl:HWI1H:IL. De analyseresultaten dient,lì

binnen de aangegeven grenzen ti) liggen. indien delf: bUilell de qreii€n liggen dii,nl de !Jí:bruiker eri!nt le..eranCier attie te ondernemen
MonMBrrarne. vervoer en anaiyse van het waswrilt:r en de rappoñage daarvar. dienen door een STERIN/STERLAB gecertificeerde insieilmg te
worden uitgevoerd

2) Door vervUlltng van het Iliterpakkef z'il de V(!f1\lJóJ!lelutht p.f!n hll~jel'e weers!an(! onderv¡¡(jen Om deie rer/en (heni liel filttitWi:s~ystp.eli rmriiria¡¡1 eik
¡aal' re worden gereinigd

3) Er dien! een logboek te worden bijgehouuen meT rHHreHing LOL eneriij(js metmgen, oml!!rhoud, annlyseresultaten v¡;n h~t Wifswatri en Dptriirlentle
storltgen en anderzijds de wekelijkse coiltrolewerki"üamheí!en (zie tiijl¡¡ge 2)

4ì Hel chemisch lur,litwassysteem moel een ilmmufHiikverwijdf!rmqsrendeniellt hebben van mirwnnal 95'Yi
S) Er (ji~ni een onòerhoudscon1r¡ici en E!en 'lOVlEscQritrai;t aig,,~lotel1 te ziin mei de leveralH;ler. In hili onderIiOIJ(br.orilract moet een li:arliiks~ coritrol"

P.f1 onderhoud van he: liichtwassysteern zi¡n 0p!Jenolicn Voerts iip, ll dii contract taken van de leverancier o!Jgenornen, BJj!aqe 2 \jp.eft intormaiie
over de ~taridaard¡rihn!Jd van het ori(lerhOlldsconlrac!. Het adviescornrac! biedt stP.11I hij vragen uver ¡je procesvoe¡iny van hetltrchtwassysteem

Nadere bijzonderheden'
11 Bij de vergunl1irigaanVl aag dient twl (jirien~IOÍl¡.nriyspian Vnll het lvchiwa::systeem, conform h~!¡ tOI!I¡HtlIÇjscertillcaat (waaruit onrl!:l nlf~er 11i: relaTle

met het aantal dieren per dier categorie bli¡ktl €n lie! monsternaineprottJr:olle wiiden overlegd
2i Het monslPrn¡Hneorotocol en de bp.òielingshandleiólI9 dICI1t:n op een centrale plaats bij de insiallatie te worden bewaard.
31 De be~temmirig var, hl!t spuiwater \Jan he! cÌlBrTiSCh liiclilW3ssysteem moet duidelijk worden aangp.ge....en Oe StlchtliU Grocnlahel WilS! nei

bevoegd gezag, de fuchtwasserproducclit/levefancier en de vergunninghouder er op dai verNijderlig en alzet van het spuiwater binnen de vigerende
renelgeving doener: plaats te vinden. Dílarnaast dient de IUC~lh'aSSerproduçeritJ¡l:verancier de vl:ehouder hier expleciei op te wijien

4) Oe vergunriingverlener kan voorschrijven een rendemeflt~rnewiq vaii het chemisch hJcJitwassysteem uil te voeien if de periode van 3 tot 9 maanden
nadatliet systeem is ge"fnstaUeerd. Om op liingere termijn iwt amrnoriiakvefwijderir.g$r~ndemeni van het chemiscti IUCtl\'i/8ssysieem aan te tonen k¡in
de vergunnirigverlener voorschrtiven tot het herhalen van de rendementsnietmg In bijlage 3 is een beschrijvonç¡ opgenomen van de wiiie waatoo de
iendementsmetiog moet worden UItgevoerd

51 Chemische !tJchtwassysiernen worden gp.kenrnerkt door h€l vrijkomen van s¡)uiwattir (lil i!xtra enerciieverbnJik dOOf de ventilatoren
6i Het gehalTe aan i:mmwliumsufaat li het spuiwater moet rnmimaal 1,2 moi/hter bedragen

7) Voor de opslag van en het orngdan met ZWaVf:llliUr ziin dOOf de ar!.HúdsinspBctie en de Commissie Preventie van Aiilnpen voor gevaailiike stoffel!
nchtlljnen Opflesteld (P-hJ,¡d 134-4 en CPA-richlliJn 15- i) Het nict iiakomen Villl de,e richtlijnen kan ErnstigH onçid¡;kken lol gevolg hebben.

8l De aanvrager noemt dit chemisch luchtwassysteem ~UniU.95.'
91 De beslissing van het Bestuur is oenomen op basis ..än een door de aan"ôagf;r overlegd meetl¡¡PIJür1., De ~rIlssle bedraagt

'1 Gespeende biggen

. 0,03 kg NH3 per dierplaats per ¡aar bij huisvesting milt maximaal 0.35 ml Ii:elruimw per dier plaats;

. 0,04 kg NH) l:aH dierplaats oef jaiJf bij liuisvvsting met meer dan 0.35 11' Icelruimte pe' dier plaats
b Kraümieugen

0,42 kg NHJ per diiirplaaTs pei jaar
c Guste en dragende zeugen

- 0.21 kg NH3 per dierpIaais per iaür bij iiidividueie hui:¡vestmg;
. 0.21 ~g Wì3 per dierplaats per jaar bij groepshuisvesting.

d. Oekheren

0,28 kg NH3 per dler¡Jlaats per jaar
e Vleesvarkens

. 0,13 kg NH.) per dierplaats per jaiH bij liuisvesting rni~t maximaal 0,8 11" leefruimte per dierplaats;

. 0,18 kg NH3 per dierplaats pei ¡aar bij twisvestirir¡ mBt JlllH:1 d¡¡n 0.8 m' leefiuunie per dierplJ,HS
lOlDe bovenvermelde bijlagen 1. 2 en 3 zijn opgenomen li de bijlagen bi!liorende bi) chemische iudltwassyslemeii

Tekerrit,gen
Zie ommezi¡de voor een sr:liemi1tisch overzcht van het chemisch luçhtwassyswem en OE ;niegralle van het ¡UchtWilSSYSTf~ern in de stat

Aangevrøagd door
Uni.Q.Fíll !nlet¡iatiorial 8 V te Meyel, l~!. 077 4661200
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Omschrijving

Chemisch luchtwassysieem 95% voor vlees-
varkens. kraamzeugen, guste en dragende
zeugen, gespeende biggen en beren ~
Aiingevraagd door

Uni-Q.Fill Inlernational B.V.

te Meyel

Dalum Groen L;.hel

24-02-2000

Behorende biJ i;¡¡nvr¡¡;,q

BB 00.02084



BIJLAGEN BEHORENDE BIJ CHEMISCHE LUCHTWASSERS
d.d. 15 juni 200 (vervangt de bijlagen van 4 november 1999)

Secretariaat Stichting Groen Label

~
Postbus 70

2280 AB Rijswijk

tel. 070 4144700
fax 070 4144702

BIJLAGE 1: MONSTERNAME PROTOCOL

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

Mo",stemame pfaMs:
In de leiding van de recirculatiepomp naar de sproeiers is een aftappunt aanwezig voor het bemonsteren van het waswater.

M01ISfl!fname:
De monstername vindt plaats door in een emmer onder het aftappunt circa 2 liter waswater op te vangen, Hieruit wordt 100 mHliliter in een
monsterflesje gebracht. De analyse dient binnen 48 uur te worden uitgevoerd,

Ami/Y$e:
Het waswater dient În een laboratorium met STERLAB erkenning volgens daarte geschikte normen te worden onderzocht op pH, ammonium
(NH4l_N). en sulfaat (SOl)- Het gehatte aan ammoniumsulfaat is systeem afhankelijk.

Brmdhreedte van de alUl/yses:

component resultaat actie gebruiker/leverancier

pH

M NH4+/SO,'-

afwijking.; 0,5 pH eenheid
afwijking;: 0,5 en .; 1 pH eenheid
afwijking;, i pH eenheid
afwijking", i 0%
afwijking:; 10% en .c 20%
afwîjking ;: 20%

geen actie
aandachtspunt
reparatie/onderhoud
geen actie
aandachtspunt
reparatie/onderhoud

Oucfhanltelijke inspectie:
Degene die de monsters neemt controleert het spujdebiet en de werking van de recirculatiepomp. In dat kader worden de standen van de
urente!!er en de watermeter afgelezen en geregistreerd. Gecontroleerd moet worden of het spuiwaterdebiet overeenkomt met de door de
leverancier opgegeven waarde.
Voorts moet hat zuurverbruik worden vastgesteld. Dit verbruik moet voor wat betreft de orde van grootte overeenkomen met de geschatte
ammoniakemìssie over de afgelopen periode.
Indien blijkt dat de gemeten waarden niet liggen binnen de aangegeven range (zie bijlage 21 moet de veehouder samen met de leverancier actie
ondernemen om de werking van het chemisch luchtwassysteem te optimaliseren,
Ten behoeve van deze controle moeten de volgende gegevens bij het luchtwassysteem beschikbaar zijn;
a. staltype;

b. dierbezettng over de afgelopen periode, sinds de vorige inspectie lopleg- en afleiierdata en aantal dieren);
c. aanvullngen van de zuurvoorraad, sinds vorige inspectie (data, volume van het lUur en pakbonnen);
d. spuiwaterdebiet zoals door de leverancìer is ingesteld.

Rapportnge:
Uitkomsten van de analyses moeten worden verzonden aan de veehouder en de leverancier. Bij de rapportage moeten in ieder geval de volgende
gegevens worden vermeld:
a. (typeJnummer van de luchtwasser;

b. datum van monstername;

C. naam, adres en woonplaats van de inrichting waar de luchtwasser is geplaatst;
d. meterstanden van de urenteller en de spuiwater debietmeter;
e. zuurverbruik;

t eventuele opmerkingen.

Het inspectie laboratorium beoordeelt de uitslagen van de waswatermonsters en meterstanden om vast te stellen of de chemische luchtwasser
op goede wijze heeft gefunctioneerd. Over deze beoordeling dient jaarlijks te worden gerapporteerd. Een beoordeling van het jaarlijkse
technische onderhoud en het logboek maken deel uit van deze jaarlijkse rapportage, Verzending van het rapport moet plaatsvinden aan de
veehouder, de leverancier en de gemeente waarin de inrichting is gelegen.

BIJLAGE 2: STANOAARO ONOERHOUOSCONTRACT

Het standaard onderhoudscontract dient minimaal de volgende elementen te bevatten:
11 Minimaal éénmaal per jaar dient de leverancier een onderhoudsbeurt uit te voeren.
2) Wekelijkse controle van de veehouder op de volgende punten;

a. pH van hei waswater (bijvoorbeeld met een lakmoespapier);
b. waswaterdebiet en verdeling over het pakket (noteren meterstand urentetrer, volgens voorschrift van de leverancier);
c. spuiwaterdebiet (noteren meterstand watermeter, volgens voorschrift van de leverancier);
d. ventilatie (volgens voorschrìh van de leverancier);

c. zuiirdoseerínstallatic (volgens voorschrift van de leverancier);

f. zuurverbruik.

Oe bandbreedte van de waarnemingen en bijbehorende acties iiín in onderstaande tabel weergegeven.
31 Incidenteel reinìgan van het luchtwassysteem (volgens voorschrift van de leverancier).
4) Het mogelijk maken van controle door de veehouder ten behoeve van de leverancier.
5) In geval de veehouder verplicht wordt om een rendementsmetìng uit te laten voeren moet in het onderhoudscontract worden vastgelegd dat de

leverancier voor het uitvoeren van deie meting verantwoordelijk is.



Bandbreedte vart de cantro!epllfilen:

controlepunt resultaat

sproeìbeeld ..

actie gebruiker/leverancier

waswaterdebiet

goed
suboptimaal
slecht
afwijking.. 10%
afwijking ~ 10% en .c 20%
afwijking )- 20%
afwijking.. 5%
afwijking;: 5%
afwijking.. 10%
afwijking;: 10%
afwijking .c 20%
afwijking;: 20% en .. 40%
afwijking;: 40%

geen actie
aandachtspunt
reparatie/onderhoud
geen actie
aandachtspunt
reparatie/onderhoud
geen actie
verklaring vragen
geen actie
reparatie/onderhoud
geen actie
aandachtspunt
reparatie/onderhoud

draaiuren waswaterpomp

spuiwaterdebiet ll*

drukval over pakket

goed: sproeibeeld ís regelmatig en bestrijkt het gehele oppervlak.
suboptimaal: sproeibeeld is niet regelmatig of bestrijkt tot circa 80% van het oppervlak
slecnt: sproeibeeld is niet regelmatig en bestrijkt minder dan circa 80% van her oppervlak

*l Spuiwaterdebiet, uitgedrukt in titer/jaar/dierplaats, bedraagt
VARKENS
. gespeende biggen, leefruimte maximaal 0.35 m1 per dierplaats 9
- gespeende biggen. leefruimte meer dan 0,35 rol per dierplaats 11- kra:imzeugen 125- guste en dragende zeugen 65. dekberen 85
. vleesvarkens, leefruimte maximaal 0,8 mI per dierplaats 40
- vleesvarkens, leefruimte meer dan 0,8 m1 per dierplaats 65
PLUIMVEE
. vlees kuikens 0,7
- vleesKuikenouderdil:ren 8,1
-legkippen: voliêre- en grondhuisvestingssysremen 4,5
. opfokdreren van legrassen: votière~ en grondhuisvestingssystemen 2.4

Bovensi:aande debieten zijn berekend op basis van de emissiefactoren die in 1999 gelden voor traditionele staHen.

De resultaten van de wek.elijkse controle moeten worden geregistreerd in het logboek. Afwijkingen ten opzichte van het monstername protocol of
op andere wijze opgemerkt door de veehouder, bijvoorbeeld in de vorm van plotseling toenemende stankoverlast, die duiden op dreigende
cnlamiteiten, moeten direct aan de leverancier worden gemeld. Alle afwijkingen dienen in het logboek te worden opgenomen. Ook de incidentele
reiniging en conirolebeurt door de leverancier dient te worden vermeld in het logboek, met daarbij de bevindingen. Bij de verplichting tot het
uitvoeren van een rendementsmeting moet de datum waarop deze meting is verrícht in het logboek worden geregistreerd.

BIJLAGE 3: RENDEMENTSMETNG

De vergunnîngverlener kan voorschrijven een rendementsmeting van het chemÎsch luchtwassysteem uit te voeren. Deze bestaat uít een
natchemÎsche bepaling van het ammoniakgehalte in zowel de ventilatielucht voor de wasser als de ventilatielucht na de wasser. Conform de
voorschriften van de NEA dient dit te gebeuren gedurende drie maal een meting van een half uur tijdens piekbelasting van de wasser (dit betekent
voor de veehouderij overdag). Het veNlijderingsrendement van ammoniak door het !uchtwassysteem dient hierbij minimaal het in de vergunning Wet
Mílieubeheer aangehouden reductiepercentage te zíjn.



Systeemnummer:
Rav-nummer:

BWL 2006.14
D 1.1.15.1.1; D 1..15.1.2; D 1.2.17.1; D 1.3.12.1; D 2.4.1; D 3.2.15.1.1

en D 3.2.15.1.2
Gecombineerd luchtwassysteem 85 % ammoniakemissiereductie
met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser
Kraamzeugen, gespeende biggen, guste en dragende zeugen,
dekberen en vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen)
Oktober 2006

Naam van het systeem:

Diercategorie:

Stalbeschrijving van:

Korte omschrijving van het sta/systeem:
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.
Spuiwater komt vrij uit de chemische wasser. Het spuien van waswater vindt plaats nadat het
waswater in de chemische 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
chemische 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.
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. De verwijdering van stof en geurcomponenten gebeurt in
beide wassers.

Eisen aan de uitvoering:
1) Gecombineerd luchtwassysteem

a) het wassysteem is opgebouwd uit twee achter elkaar geplaatste filterelementen van het type
dwarsstroom . Het eerste element is een chem ische wasser van het type lamellenfilter met een
dikte van 0,50 m. Dit filter is opgebouwd uit carbonaat vezels die in speciale banen zijn
aangebracht tussen kunststofplaten. Het tweede element is een waterwasser met een dikte
van 0,24 m. Het is een filterpakket dat is opgebouwd uit kunststof filtermateriaal
(contactoppervlak is 240 m' per m2). Voordat de gezuiverde lucht het wassysteem verlaat
wordt het in een druppelvanger van waterdruppels ontdaan.

b) per m2 aanstroomoppervlak van zowel de chemische wasser als de waterwasser wordt

maximaal 5.000 m' lucht aangevoerd. Voor de chemische wasser gaat het hierbij niet om het
specifieke oppervlak van de lamellen, maar om het aanstroomoppervlak van het element
waarin het lamellenfilter is geplaatst. Het lamellenfilter zelf heeft een capaciteit van maximaal
75 m' lucht per uur per m2 oppervlak van het lameL.

c) het gecombineerd luchtwassysteem kan de ventilatielucht van één of meerdere afdelingen
behandelen. Op de situatieschets van het totale bedrijf dient dit duidelijk te worden
aangegeven.

2) Ventilatielucht

a) van elke afdeling waarvoor de lagere emissiewaarde van kracht is, dient alle ventilatielucht via
het gecombineerd luchtwassysteem de stal te verlaten.

b) bij het gebruik van een centraal afzuigkanaal moet het doorstroomoppervlak van dit kanaal

tenminste 1 cm2 per m3 per uur maximale ventilatiecapaciteit bedragen. Voorts moeten de
door het Klimaatplatform Varkenshouderij vastgestelde normen voor maximale ventilatie in
acht worden genomen.

3) Registratie instrumenten

Ten behoeve van de wekelijkse controle (zie bijlage 2) moet zowel ten behoeve van de chemische
wasser als de waterwasser een urenteller worden aangebracht. De urenteller is nodig voor het
registreren van de draaiuren van de circulatiepomp. De hoeveelheid spuiwater van de chemische
wasser moet met een geijkte waterpulsmeter worden geregistreerd. Deze waarden moeten
continue worden geregistreerd en niet vrij toegankelijk worden opgeslagen.



4) Zuuropslag

De inhoud van de opslag moet snel en accuraat kunnen worden afgelezen.
5) Afvoer spuiwater

Het spuiwater van de chemische wasser moet worden afgevoerd naar een aparte opslag.

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

waswater van de chemische wasser (de eerste filterwand) te worden genomen. De
analyseresultaten dienen binnen de aangegeven grenzen te liggen. Indien deze buiten de grenzen
liggen dient de gebruiker, in overleg met de leverancier, actie te ondernemen. Monstername,
vervoer en analyse van het waswater en de rapportage daarvan dienen door een
STERIN/STERLAB gecertificeerde instellng te worden uitgevoerd.

2) Door vervuiling van het filterpakket zal de ventiatielucht een hogere weerstand ondervinden. Om
deze reden dient het filterpakket van de chemische wasser en de waterwasser minimaal elk jaar
te worden gereinigd. De druppelvanger moet om de drie maanden worden gereinigd.

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

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

5) In de periode van 3 tot 9 maanden nadat het systeem is geïnstalleerd moet een

rendementsmeting van het gecombineerd luchtwassysteem worden uitgevoerd. Deze meting moet
zowel betrekking hebben op het arnmoniakverwijderingsrendement als het
geurverwijderingsrendement. Om deze rendementen op langere termijn aan te tonen moet deze
rendementsmeting worden herhaald in de zomerperiode van het derde jaar waarin de installatie in
gebruik is. Vervolgens moet deze meting elke 2 jaar worden herhaald. In bijlage 3 is een
omschrijving opgenomen van de wijze waarop de rendementsmeting rnoet worden uitgevoerd.

Werkingsresultaat:
1) Dit gecombineerd luchtwassysteem met een chemische wasser (lamellenfilter) en een

waterwasser heeft een ammoniakverwijderingsrendement van minimaal 85 %.
2) De geuremissie wordt door dit gecombineerd luchtwassysteem met 70 % verminderd (voorlopige

waarde).
3) Voor de verwijdering van fijn stof door dit gecombineerd luchtwassysteem is op basis van het

meetrapport geen waarde vast te stellen.

Nadere bijzonderheden:

1) Bij de vergunningaanvraag dient het dimensioneringsplan van het gecombineerd luchtwassysteem
en het monsternameprotocol te worden overlegd. Uit het dimensioneringsplan moet onder meer
de relatie met het aantal dieren per diercategorie blijken.

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

3) De bestemming van het spuiwater van het gecombineerd luchtwassysteem rnoet duidelijk worden
aangegeven. De verwijdering en afzet van het spuiwater dient binnen de vigerende regelgeving
plaats te vinden. De luchtwasserproducent /Ieverancier dient de veehouder hier expliciet op te
wijzen.

4) Het gehalte aan ammoniumsulfaat in het spuiwater van de chemische wasser mag maximaal 2,1

mol per liter bedragen.
5) De pH van het waswater in de chemische wasstap mag voordat het wordt ververst maximaal 4,0

zijn en na verversing maximaal 1,5.
6) Voor de opslag en het omgaan met zwavelzuur zijn door de arbeidsinspectie en de Adviesraad

Gevaarlijke Stoffen richtlijnen opgesteld (P-blad 134.4 en PGS 15).
7) De aanvrager noemt dit gecombineerd luchtwassysteem: "Lamellenfilter Plus".
8) De beslissing over de emissiefactor is mede gebaseerd op de door de aanvrager overgelegde

meetrapporten (rapport 1: Zwoli, M., 2004. Bericht über die Durchführung von
Emissionsmessungen, Berichtsnummer 2004_10. Fachhochschule Münster; rapport 2: Lorenz,

l



Broer, L., Zechelius, M., 2005. Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen, projekt-
Nr: 220605-534. LUFA Nord-West).
De herleide ammoniakemissie bedraagt:
a) Gespeende biggen

0,09 kg NH3 per dierplaats per jaar bij een hokoppervlak van maximaal 0,35 m' per dier;
0,11 kg NH3 per dierplaats per jaar bij een hokoppervlak van groter dan 0,35 m' per dier.

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

c) Guste en dragende zeugen
0,63 kg NH3 per dierplaats per jaar bij individuele huisvesting;
0,63 kg NH3 per dierplaats per jaar bij groepshuisvesting.

d) Dekberen
0,83 kg NH3 per dierplaats per jaar.

e) Vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen)

0,38 kg NH3 per dierplaats per jaar bij een hokoppervlak van maximaal 0,8 m' per dier;
0,53 kg NH3 per dierplaats per jaar bij een hokoppervlak van groter dan 0,8 m' per dier.

9) De bovengenoemde bijlagen 1,2 en 3 zijn opgenomen in de bijlagen behorende bij het
gecombineerd luchtwassystemen met chemische wasser en waterwasser. Deze zijn te vinden op
ww.infomil.nl.

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

Informat/e bij:
- Infomil (ww.infomil.nl)
- Unigfill Air BV(www.uniqfill.nl)

11
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NAAM: " NUMMER:
Gecombineerd luchtwassysteem 85% BWL 2006.14
emissiereductie met chemische wasser Systeembeschrijving
(lamellen filter) en waterwasser, voor oktober 2006
kraamzeugen, gespeende biggen,
guste en dragende zeugen, dekberen
en vleesvarkens (inclusief opfokberen
en oDfokzeuQen)




