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1. INLEIDING

Baexem, 23 me; 2007

In hel kader van hel Besluil milieu-effeclrapportage 1994, onderdeel C van de bijlage van hel Besluil
M.E.R., is hel verplichl om bij hel uilbreiden, wijzigen of oprichlen van een inslallalie voor meer dan
3.000 plaalsen voor vleesvarkens een M.E.R.-procedure Ie volgen. Deze procedure slart mel hel
opslellen van onderhavige slartnolilie.
De milieu-effeclrapportage dienl als hulpmiddel bij de besluitvorming door hel bevoegd gezag op de
aan Ie vragen milieuvergunning.

2. ALGEMEEN
2.1 Initiatiefnemer
Peeldijk B.v.
pia Kaweide 3
5763 PX Milheeze
06 - 53536102

2.2 Plaats van de activiteit
De aclivileil wordl verrichl op hel adres Peeldijk 14 Ie Milheeze, kadaslraal bekend gemeenle Bakel
en Milheeze seclie S nummer 805. Op onderslaande kaart is de localie aangegeven.

Bergs Advies BV
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2.3 Huidige situatie
De huidige activiteit op deze locatie bestaat uit het houden van gespeende biggen en vleesvarkens.

De exploitatie vindt plaats op basis van een revisievergunning van 21 december 2004. Deze
milieuvergunning is met het verlenen van de noodzakelijke bouwvergunning en door planrealisatie
tijdig van kracht geworden, opgericht en in werking getreden. De werkelijke situatie komt derhalve
overeen met de vergunde situatie. 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 biggenstal 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 7.672 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 middeis de op het bedrijf
aanwezige mestscheider, in een dikke- en dunne fractie. e 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 een
kleinere en oudere vleesvarkensstal wordt niet door een luchtwasser geleid.

De activiteit die is opgenomen op de C-lijst, 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
oosten van de kern Milheeze. De directe omgeving van de beoogde locatie typeert zich als een
agrarische omgeving met op enkele burgerwoningen. 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 Bull" 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 milieuvergunning 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
M.E.R.-procedure en vergunningprocedures kosten

Bergs Advies BV 2



Startnotitie Baexem, 23 mei 2007

Afbee/din : nieuwe situatie (schaa/1: 2000

! ......"-,,.

··-':"·tL. .

,
o;rl'i,,~villg55ltr~
en, :.,;;\l fTJdt:ir \

.. -.. -.. -- '~'-

..._-",~ .- i'" .. -

1

~. -' " .. '-

~ __ --'0: ::'~~--'-~:~);,~~:'\;~;~-";:t'El.

Bergs Advies BV 3



Startnotitie

3. MOTIVERING VAN DE ACTIVITEIT

Baexem, 23 mei 2007

3.1 Aanleiding
Aanleiding voor de voorgenomen activiteit is de continu"iteit van de onderneming op langere termijn.
De huidige bedrijfsomvang op de locatie is te beperkt om de lastenverzwaring 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 welzijns- en milieuvriendelijke 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 continu"iteit 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 heel! 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

Baexem, 23 mei 2007

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. En 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, v66r en na het initiatief ziet er dan als
voigt uit:

Tabef: huidiqe qebouwensituatie:

nr. gebruik gebouw Oppervlakte (m2
) Nokhoogte stal (m)

A Gespeende biggenstal 1.700 6,40

B Vleesvarkensstal / werkplaats 750 6,00

C Vleesvarkensstal 2500 9,90

Totaal 4.950

Tabe/: nieuwe qebouwensituatie:

nr. gebruik gebouw Oppervlakte (m2
) Nokhoogte stal (m)

A Gespeende biggenstal 2.000 6,40

B Vleesvarkensstalf brijvoerkeuken 750 6,00

C
Vleesvarkensstal (uitgebreid) floods met

4.200 9,90
mestscheidina

D Vleesvarkensstal 3.500 7,65

Totaal 10.450

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

Bergs Advies BV 5
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4.2 Produktieproces
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 voerinstaliatie 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. Er wordt met natte bijproducten gewerkt. De waterverstrekking vindt
plaats middels drinknippels in de voerbak.
De mest zal terecht komen in de kelder onder de stal. Het mestkanaal wordt afgedekt met
betonroosters. De mest wordt in putten onder de stalien 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 grondstoffen die worden gebruikt zijn verder beschreven in hoofdstuk 5.14.

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

4.3 Voorkeursalternatief
Het voorkeursalternatief bestaat uit het toepassen van een (tweefase) gecombineerde luchtwassers
op stal A en 0 en een hoog rendement (eenfase) 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 eenfase 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 lamelienpakket
geleidt. Deze reduceert de emissie van met name geur verder.

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
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 ventilatie-systeem 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 beschrijvinp en uitvoering van de silo's waarin de
opslag van spuiwater geschiedt. De inhoud is met 150 m voldoende om twee tankauto's die het
product afvoeren, voliedig te vulien.

Bergs Advies BV 6
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4.4 Afvalstoffen
Ais afvalstoffen in het productieproces kunnen worden aangemerkt:

1. Kadavers
2. Reinigingswater van stallen en erf
3. Dierlijke mest
4. Ammoniumsulfaat

Baexem, 23 mei 2007

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 het Besluit gebruik dierlijke meststoffen
(BGDM) 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.

Bergs Advies BV 7
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5. Effecten op het milieu

5.1 Ammoniakemissie
De vigerende milieuvergunning en ammoniakemissie ziet er als voigt uit:

Regelmg ammomak en veehoudenj d. d. 24 oktober 2006

Slal Diercalegorie Huisvestingssysleem Aanlal Ammoniak

Nr.
Houderij/hoktype dier- kg NH3 totaal kg

Code volaens RAV' dieren olaatsen oer dier NHslir.

A Vleesvarkens
overige huisvesting

57 57 2,5 142,503.4.1

Vleesvarkens
Traditioneel geheel onder-

177 177 4,0 708,0kelderd 0 3.2.1.2
Gespeende Traditioneel 2.000 2.000 0,75 1.500biQQen 0.1.1.16.2

B Vleesvarkens
Traditioneel

448 448 2,5 1.12003.4.1
03.2.7.2.2. mestkelders met

C Vleesvarkens beperkt emitterende oppervlak 2.016 2.016 1,5 3.024
(BB.99.02.070)

Tolaal kg.
NH3/jaar 6.494,5
Bedriif.

De aan te vragen milieuvergunning en ammoniakemissie ziet er als voigt uit:

Regelmg ammomak en veehOudenj d.d. 24 oktober 2006

Slal Diercalegorie Huisveslingssysleem Aanlal Ammoniak

Nr.
Houderij/hoklype dier- kg NH3 totaal kg

Code volQens RAV' dieren olaatsen oer dier NHslir.

A Gespeende biggen BWL 2006.14 3.248 3.248 0,11 357,301.1.15.1.2

B Vleesvarkens
Traditioneel

448 448 2,50 1.120,003.4.1

C Vleesvarkens
GL BB 00.02.084

3.624 3.624 0,18 652,303.2.14.2

0 Vleesvarkens
BWL 2006.14

3.600 3.600 0,53 1.908,003.2.15.1.2
Tolaal kg.
NH3/jaar 4.037,6
Bedriif.

De ammoniakemissie daalt met 2.456,9 kg in de nieuwe situatie.

Bergs Advies BV 8
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5.2 Ammoniakdepositie op kwetsbare gebieden
Onder de Wet Ammoniak en Veehouderij worden aangewezen kwetsbare gebieden, en zo lang er nog
geen herbegrenzing op basis van de wijziging van de WAY d.d. 1 mei 2007 heeft plaatsgevonden, ook
de zeer kwetsbare gebieden, extra beschermd. 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 kwetsbare gebied "Peeldijk". Op een afstand van
350 meter lig het zeer kwetsbare gebied "De Stippelberg". Op 1.400 meter ligt het zeer kwetsbare
geb'led, dat tevens is aangewezen als Natura 2000 -gebied "De Suit'. Dit is onderdeel van het geb'led
"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.

De ammoniakdepositie-effecten op gevoelige gebieden zijn als voigt:

Tabel: ammoniakemissie en -deDositie 00 aevoeli e aebieden
Gevoelig status gebied afstand (m) Huidige nieuwe huidige nieuwe
gebied (factor) emissie emissie depositie depositie

(kg) (kg) (mol (mol zuur)
zuur\

"Peeldijk"
kwetsbaar gebied

12
6.495 4.038 45.460 28.260

(bosvegetatie) (7,00)

"De Stippel-
kwetsbaar deel van 425

berg"
het gebied (0,051) 6.495 4.038 331 206

Ibosveoetatie\
"De Stippel-

zeer kwetsbaar 960
berg"

deel van het gebied (0,0097) 6.495 4.038 63 39
Ibosveoetatie\
"De Stippel-

zeer kwetsbaar 760
berg" (overige

deel van het gebied (0,0078) 6.495 4.038 51 31,5
veaetatie\

"De Bult"
zeer kwetsbaar

1.365
(bosvegetatie)

gebied + natura
(0,00487)

6.495 4.038 31,6 19,7
2000 aebied

De ammoniakdepositie op de diverse gebieden neemt met waardes tussen de 11,9 en 17.200 mol
zuur/ha/jaar af in de nieuwe situatie. Procentueel is dit een afname van de depositie op ieder gebied
van rand de 37%.

Bergs Advies BV 9
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Kaart: Iigging voor verzuring gevoelige gebieden (schaal 1: 35. OOO!!~i!nmi!m!!i

Baexem, 23 me; 2007

Legenda

CJ Top25raster

_ Agebied (zeer kwestbaar)

_ 9-gebied (kwetsbaar)

[J AD-zone 250m

LIIJ Azone 250m

1 = De Bult; onderdeel van de Deurnesche en Mariapeel. VHR
gebied en beschermd natuurmonument;

2 = Gebied MPeeldijk; kwetsbaar gebied;

3 = Gebied MOe StippelbergM
; zeer kwetsbaar gebied;

4 = Gebied "De Stippelberg"; kwetsbaar gebied;

Rode cirkel = ligging initiatief

5.3 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 willen 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 heefl om de
gebieden die betrokken worden in de WAV zonering, te beperken tot aileen de zeer kwetsbare
gebieden. Hiertoe moeten provinciale staten een besluit nemen, waarna dit goedkeuring door het
ministerie van LNV behoefl. Tot het moment dat deze goedkeuring is afgegeven, blijven de gebieden
aangewezen zoals deze v66r de wijziging van de WAV aangewezen waren.
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Tevens is in de wijziging van de WAY 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 Iigt op slecht ca. 10 meter afstand van een in het kader van de WAY
aangewezen gebied. Of dit gebied ook als WAV-gebied aangewezen blijft na een besluit door
Provinciale Staten, is niet bekend. Gezien deze onduidelijkheid is uitgegaan van een ligging binnen de
250-meter zone van de WAY. Derhalve zal dient bij de toetsing rekening te worden gehouden met een
gecorrigeerd ammoniakplafond. De hoogte van dit gecorrigeerd ammoniakemissie plafond is als voigt:

I r. ddT:blb ka e: ere enma aecomaee~ emlSSlelJ/a on

Stal Diercategorie aantallen ammoniak

Nr. dieren grenswaarde WAY 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 NH,Ijr) 4.237,2

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

5.4 Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij
Het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij is in de Staatscourant van 28 december 2005
gepubliceerd, doch nog niet in werking getreden. In het besluit zijn grenswaarden opgenomen
waaraan de maximaIe 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.
Tevens is een ontwerp-wijziging van het besluit gepubliceerd waarin de mogelijkheid van intern
salderen is opgenomen, 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 dan gebruik wenst te maken van de
mogelijkheid voor intern salderen.

De op het initiatief van toepassing zijnde grenswaarden en de emissiewaarde van het toegepaste
systeem zien er als voigt uit:

Sial Diercategorie Aantal grenswaarde maximaIe Am.emissie Ammoniak
dieren ammoniakemissie ammoniak toegepast emissie tolaal

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

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

B Vleesvarkens 448 1,4 627,2 2,5 1.120

C Vleesvarkens 2.184 1,4 3.057,6 0,18 393,1

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

Tolaal 11.487,9 Tolaal 4.037,6
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Aile in nieuwbouw toegepaste stalsysteem voldoen individueel aan de emissiegrenswaarden uit het
Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij. Het systeem in de stal die niet wijzigt, voldoet
individueel niet aan de maximaIe emissiegrenswaarde. De werkelijke ammoniakemissie in de nieuwe
situatie blijft met 4.037,6 kg ruim beneden de berekende emissiegrenswaarde voor het bedrijf van
11.487,8 kg. Er wordt derhalve voldaan aan het intern salderen zoals beschreven in de gewijzigde
WAV en de ontwerp-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 5.3).

5.5 Directe ammoniakschade aan planten
Voor de bepaling of er mogelijk directe schade aan planten ontstaat, dient een aanvraag om een
milieuvergunning te worden getoetst aan de het rapport "Stallucht en Planten" uit juni 1981 van het
Instituut Plantenziektekundig Onderzoek (I PO). 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.

5.6 I.P.P.C.
Het initiatief betreft een inrichting met meer dan 2.000 plaatsen voor vleesvarkens, hetgeen betekent
dat de inrichting vaIt onder de IPPC-richtlijn. De IPPC-richtlijn is ge'implementeerd in de Wet
Milieubeheer, 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 ontwerp-wijziging is
gepubliceerd, die naar verwachting binnen afzienbare tijd definitief wordt en in werking treedt. De
inrichting voldoet daarmee op bedrijfsniveau 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, wei in de BREF
opgenomen systemen, dan blijkt dat de ammoniakemissie aanmerkelijk lager is dan die andere
systemen.
Negatieve milieueffecten 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
ontheffing 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
levensduur. Dit is bij de alternatieven nader aangegeven.

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.

5.7 Habitat- en vogelrichtlijn 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 gebeid dat int ontwerp is aangewezen als
Natura 2000-gebied. Dit op basis van een aanwijzing als vogelrichtlijn- en habitatrichtlijngebied,
alsmede als beschermd natuurmonument. Dit alles in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.

De bescherming van dit gebied richt zich met name op de habitattypen "aangetast hoogveen waar
natuurlijke regeneratie nog mogelijk is" alsmede het actieve hoogveen. Verder richt de bescherming
zich op de nachtzwaluw, 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 Bull" daalt door het initiatief met 11,9 mol.
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5.8 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 Iiggende 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
QUE/m3

. In het concentratie gebied, buiten de bebouwde kom is de standaardnormstelling 14 QUE/m'.
Binnen de bebouwde kom is dit 3 QUE/m'. In de niet concentratie gebieden zijn dit respectievelijk 8
QUE/m' en 2 QUE/m'. Een aantal gemeenten heeft een aanhoudingsbesluit genomen. Dit geeft ze de
mogelijkheid om middels een gebiedsbeleid, en binnen bepaalde grenzen, de normstelling aan te
passen.
De ruimte uitgedrukt in QUE/m', waarbinnen gemeentes beleidsvrijheid hebben is als voigt 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. Qnderhavige locatie behoort tot het gebied waar het
aanhoudingsbesluit is opgeheven, waardoor een aanvraag kan worden ingediend. De gemeente heeft
de mogelijkheid om normen per gebied aan te passen. Dit ter voorkoming van ongewenste
ontwikkelingen. In de periode van het aanhoudingsbesluit zal de gemeente een gebiedsvisie
ontwikkelen, op basis waarvan de standaard-normen worden aangepast. Voor onderhavig gebied is
geen andere normstelling te verwachten dan de standaardnormen.

5.8.1. 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:

nr. Gevoelig object Ligging in: gebied normstelling

1 Peeldijk 2a Buiten bebouwde kom concentratiegebied 14

2 Peeldijk 3a Buiten bebouwde kom concentratiegebied 14

3 Peeldijk 5 Buiten bebouwde kom concentratiegebied 14

4 Peeldijk 5a Buiten bebouwde kom concentratiegebied 14

5 Kern Milheeze, Binnen bebouwde kom concentratiegebied 3
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De Wet geurhinder en veehouderijen geeft !wee 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 normstelling voor de maximaIe 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.

5.8.2. 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 m/s.
3. Standaard luchtsnelheid bij natuurlijke ventilatie met horizontale uitstroming van 0,4 m/s.
4. Een toetsingswaarde buiten de bebouwde kom van 14 QUE/m'.
5. Een toetsingswaarde binnen de bebouwde kom van 3 QUE/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:

Tabel.· geuremissie huidige situatie

Stal Diercategorie Huisvestingssysteem Aantal Geur

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

A Vleesvarkens Traditioneel 57 23 1.31103.4.1

A Vleesvarkens Traditioneel 177 23 4.07103.2.1.2

A Gespeende Biggen Traditioneel 2.000 7,8 15.60001.1.16.2

B Vleesvarkens Traditioneel 448 23 10.30403.4.1

C Vleesvarkens BB 99.02.070 2.016 17,9 36.086,403.2.7.2.2.

Totale geuremissie: 67.372,4
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T b Ia e: qeuremlssle nJeuwe SI ua Ie

Stal Diercategorie Huisvestingssysteem Aantal Geur

Nr. Houderij/hoklype Geuremissiefactor Totaai
Code Groen Label dieren QUE/dier QUE/sec

A Gespeende biggen BWL 2006.14 3.248 2,3 7.470,4D 1.1.15.1.2

B Vleesvarkens Traditioneel 448 23 10.304D3.4.1
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 BWL 2006.14
3.600 6,9 24.840D 3.2.15.1.2

Totale geuremissie: 93.098,4

De geuremissie neemt in de nieuwe situatie toe met 25.726 QUE/sec tot een totaal van 93.098,4
QUE/sec. 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.

Tabel: Geurbelastinq huidige situatie
Voignummer object X-coordinaat Y-coordinaat Geurnorm Geurbelasting

1 Peeldijk 2a 184640 391 068 14,00 6,81

2 Peeldijk 3a 184695 390858 14,00 9,42

3 Peeldijk 5 184675 390975 14,00 8,71
4 Peeldijk 5a 184660 390968 14,00 7,76

5 Kern Milheeze 182807 390583 3,00 0,28

TbfG bl t'a e: eur e as mq nJeuwe SI ua Ie
Voignummer object X-coordinaat Y-coordinaat Geurnorm Geurbelasting

1 Peeldijk 2a 184640 391 068 14,00 6,81

2 Peeldijk 3a 184695 390858 14,00 11,37

3 Peeldijk 5 184675 390975 14,00 11,21
4 Peeldijk 5a 184660 390968 14,00 10,27

5 Kern, milheeze 182807 390583 3,00 0,33

In zowel de huidige als de nieuwe situatie worden de standaardnormen op gevoelige objecten niet
overschreden.
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5.8.3 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 ruim 220 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.

5.8.4 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.

5.9 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.
Ais bijlage bij de concept vergunningaanvraag is een situering van de laad- en losplaatsen
aangegeven. Ten behoeve van het definitieve MER zal een akoestisch onderzoek worden uitgevoerd.

5.10 Stof
Vanwege de aanwezigheid van dieren is in de nieuwe stal een emissie van stof te verwachten Fijnstof
met een diameter van minder dan 10 micron is hiervan een onderdeel. De in de stal geproduceerde
stof slaat ten dele neer in de stal zelf. Een ander deeI van de stof komt via het luchtkanaal in de
luchtwasser terecht bij die stallen die zijn aangesloten op luchtwasunits.
De achtergrondconcentratie ter plekke van de inrichting bedraagt (exclusief zeezoutcorrectie) 30
mg/m3

, en 23 etmalen overschrijdingen van de 50 mg/m3 waarde. De zeezoutcorrectie ter plekke is 3
mg/m3

, en 6 dagen correctie op het aantal etmaaloverschrijdingen. De grenswaarde op basis van het
BLK is max. 40 mg/m3 jaarconcentratie, en maximaal 35 dagen overschrijding van de etmaalwaarde
van 50 mg/m3

.

Het Besluit Luchtkwaliteit 2005 (BLK) is van toepassing op deze inrichting. Met name de emissie van
fijnstof speelt hierbij een rol. Indien de emissie van fijnstof in de nieuwe situatie afneemt ten opzichte
van de huidige situatie, wordt voldaan aan het BLK. Aan de hand van het RIVM rapport 289 "opties
voor reductie van fijnstof uit de veehouderij" is een berekening gemaakt van de emissie van fijnstof in
de huidige- en de nieuwe situatie. In de onderstaande tabel zijn de gegevens over de aanwezige
diersoorten opgenomen. Het betreft de gemiddelde ventilatiedebiet en de fijnstofproduktie (PM 1O) per
diersoort. Dit zijn de uitgangspunten voor de berekening zoals deze hierna is aangegeven.
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Tabel: ffjnstofemissies per diercategorie en huisvestingssysteem

Diercategorie PM" (mg/m') ventilatie (m'/dier.uur)

vleesvarkens 1,26 31

gespeende biggen 1,53 13
bron. Groot Koerkamp et al. (1996) en Chardon en Van der Hoek (2002)

Baexem, 23 mei 2007

emIssie (mg/uur.dier)

39,1

19,9

Aan de hand van deze eijlers kan de totale lijnstolemissie uit de stallen in zowel de huidige als in de
nieuwe situatie worden weergegeven. Bij de berekeningen is rekening gehouden met de toepassing
van enkele ehemisehe luehtwassers in de nieuwe situatie. Op basis van het RIVM-rapport nummer
289 "opties voor de reduetie van lijnstol uit de veehouderij" kan worden geeoneiudeerd dat een
ehemisehe iuehtwasser een reinigingsrendement heeft van 90% voor PM1O. Voorts is er op basis van
ervaringseijlers van uit gegaan dat de bijdrage van (toename van -) verkeersbewegingen verwaar
loosbaar is ten opziehte van de emissie in verband met het houden van de dieren.

Tabel: berekening fijnstofemissie huidige situatie

Diercategorie dieraantal basisemissie PM,.
(mg/uur.dier)

reductiepercentage
door luchtwasser

totale emissie PM,.
(g/uur)

vieesvarkens 2.698

gespeende biggen 2.000

Totale emissie lijnstof:

39,1

19,9

0%

0%

105,5

39,8

145,3

Tabel: berekeninq fijnstofemissie nieuwe situatie

Diercategorie dieraantal basisemissie PM,.
(mg/uur.dier)

reductiepercentage
door luchtwasser

totale emissie PM,.
(g/uur)

vleesvarkens

vleesvarkens

gespeende biggen

Totale emissie fijnstof:

7.224

448

3.248

39,1

39,1

19,9

90%

0%

90%

28,2

17,5

6,5

52,2

Met name de toepassing van een ehemisehe luehtwasser voor het merendeel van de dieren in de
nieuwe situatie, leidt ertoe dat de te verwaehten emissie van lijnstol in de nieuwe situatie, ea. 93 gram
per uur lager is dan in de bestaande situatie. Aangezien deze alname van de emissie van lijnstol,
hoeft hiervoor geen verdere toetsing plaats te vinden (art. 7, lid 3 sub a van het Besluit Luehtkwaliteit
2005)
Aangaande de potentiele emissie van fijnstol vanwege het mengen van voer, alsmede de
mestseheiding, zijn geen emissieeijlers van lijnstol bekend. Verder zijn er geen emissiepunten op het
loodsgedeelte aanwezig die zorgen voor luehtemissie (en eventuele stoldeeltjes) uit die ruimte. Een
eventuele hoeveelheid vrijkomende hoeveelheid Iljnstol als gevolg van de voermaling, -menging en
mestseheiding, zal dan ook geen bijdrage hebben aan het lijnstolniveau buiten de inriehting.
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5.11 Flora en Fauna
De bescherming van dier- en plantensoorten is in de Flora- en faunawet geregeld. Deze bescherming
wordt op verschillende 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.

5.12 Bodem en grondwater
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 komI. De werkvoorraad
zwavelzuur alsmede het spuiwater wordt opgevangen in daarvoor bestemde vaten/silo's die voldoen
aan de daarvoor geldende eisen.

Hemelwater dat op het gebouw vaIt, zal middels goten en een afvoerbuis naar een te realiseren
infiltratievijver of -sloot op het eigen perceel worden gevoerd. Hier zal dit water ter plekke infiltreren.
De invloed van de toename van het verhard oppervlak op het grondwater, zal hiermee worden
geneutraliseerd.

Er wordt gebruik gemaakt van grondwater ten behoeve van de bedrijfsvoering. Dit met name als
drinkwater voor de dieren en reiniging van de stallen, en veewagens. De onttrekking van grondwater
zal als ~evolg van de realisatie van de nieuwbouw, met ca. 13.000 m3 per jaar toenemen van ca.
7.000 m per jaar in de huidige situatie tot in totaal ca. 20.000 m3 in de nieuwe situatie.

Verder zijn andere potentieel bodembedreigende activiteiten met hun voorzieningen waardoor een
verwaarloosbaar bodemrisico wordt bereikt. Deze kunnen als voigt worden weergegeven:
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alsmede regelmatlge controle en toezlcht.

~ba e/: bodembedreiaende act/v/te/ten met voorz/eninaen
activiteit basis- voorziening* eind-

emissie- emissie-
score score

opslaan en gebruik 4 werkvoorraad in emballage boven lekbak 1reiniainasmiddelen

opslag afvalwater 4 put met vloeistofkerende wanden en vloeren 1

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

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 fractie kerende voorziening random vulpunt enen spuiwater) in bovengrandse 1
verticale tank 2 vulleidingen + regelmatig toezicht

opslag van vaste mest in loods 4 inpandig, vloeisofkerend uitgevoerd 1

malen en mengen veevoer 3 kerende en overwegend gesloten maling en
1menoinstallatie + toezicht

vloeren stallen 4 vloeistofkerend uitgevoerd 1

opslag van dieselolie 3 voldoen aan PGS 30 richtlijn 1

opslag van zwavelzuur 2 opslag in bovengrandse tank, vrij van de grand 1

opslag van ammoniumsulfaat 2 opslag in bovengrondse tank, vrij van de grand 1.

5.13 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.

5.14 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 initiatiefnemer am 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.

Bergs Advies BV 19



Startnotitie Baexem, 23 mei 2007

5.15 Grondstoffen

5.15.1 Energie en water

5.15.1.1 Aigemeen
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 vleesvarkensstalien 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.

5.15.1.2 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 schalling blijft het verbruik in de nieuwe
situatie gelijk. Aile gebouwen zijn optimaal ge'isoleerd.

5.15.1.3 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 schalling is het aandeel van het
ventilatiesysteem in het totale electraverbruik ca. 65%, het aandeel van het voersysteem en
mestscheider ca. 20%, de verlichting ca. 10% en overige zaken 5%.

Schema: opgenomen vermogen venti/atoren

opgenomen aantal stuks totaal maximaal
vermogen (per opgenomen ventilatiedebiet

stuk in kW) vermogen (kW) totaal (m3/uur)

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 staiD 2,2 10 22 220.000

De verlichting in de stal zal hoofdzakelijk worden uitgevoerd met zogenaamde TL-verlichting. In totaal
worden ca. 500 TL-units van 36 wall aangebracht. Vanwege de lichtintredingseis in de afdelingen,
brandt de he1ft 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 voigt:

Schema: electra-verbruik en levensduur verlichting

gloeilampen (referentienivo)

TL-verlichting

procentueel 1.0.V. referentie
* gegevens installateur
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energie-verbruik

(W/stuk) bij gelijke
lichtopbrengst

150

36

24%

levensduur (uren)

1.000

10.000

1.000%
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5.15.1.4 Water
Het waterverbruik betreft hoofdzakelijk drinkwater voor de dieren, waarvoor grondwater wordt gebruikt.
Ais 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.

5.15.2 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

5.15.3 Overzicht grondstoffenverbruik
Het totale grondstoffenverbruik per jaar en de getroffen maatregelen zijn als voigt weer te geven.

soort grandstof verbruik per jaar (schatting van maatregelen ter beperking van het gebruik
gemiddeld jaar)

bijprodukten (ton) 14.000 management dieren; computergestuurde
voermenaina en -verstrekkina en -beoerkina

draogvaer (ton) 3.500 management dieren; computergestuurde
voermenaina en -verstrekkina en -beoerkina

biggen (aantal) 23000 uitval beperken middels management

water (m3
) 20.000

registratie verbruik en computergestuur-de
doserinqen

electra (Kwh) 250.000
gebruik centraal luchtkanaal en
frequentiereqelaars

HBO (liter) 10.000 isolatie van daken en wanden

zwavelzuur (m3
) 30 -

5.16 Leemten in informatie
Het ontbreken van informatie over de emlssles als gevolg van de mestscheiding alsmede de
(kleinschalige) maling en verwerking van enkelvoudige voeders tot mengvoer.
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5.17 Totaalvergelijking milieu-effecten

Aan de hand van de hiervoor beschreven milieu-effecten kunnen de effecten van de voorgenomen
activiteit (is tevens het MMA) en de huidige situatie als voigt worden weergegeven.

Tabel: totaal vergelijking milieu effecten

actuele, vergunde situatie voorgenomen activiteit
(= MMA)

aantal vleesvarkens 2.698 7.672
aantal biaaen 2.000 3.248

ammoniakemissie (kg) 6.494,5 4.037,6

"Peeldijk" (mol zuur/ha.jaar) 45.460 28.260

"De Stippelberg" (mol zuur/ha.jaar) 331 206

"De Bult" (mol zuur/ha.jaar) 31,6 19,7

ammoniakdepositie bosgedeelte gebied "De 28,73 18,94Bult" (mol)

fijnstofemissie (g/dier.uur) 145,3 52,2

geuremissie (OUEis) 67.372,4 93.098,4

aantal objecten overschrijding geurnormen 0 0

geluid (kwantitatief) 0 0
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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 alternatieven is het voorkeursalternatief als referentie genomen.

Ais 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 95% chemisch luchtwassysteem op stal A en D;
Alternatief 3: Toepassing van een 95% chemisch 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
(25.478,4 QUE) 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 blijft vergelijkbaar met het
voorkeursalternatief. Initiatiefnemer kiest niet voor dit alternatief vanwege een totaalafweging op de
voornoemde milieuaspecten. Verder is vanwege het hogere ammoniakemissieniveau, een
overschrijding van het gecorrigeerd ammoniakplafond op basis van de WAV aan de orde bij dit
altertnatief

6.1.2 Alternatief 2
De stallen A en D kunnen, net zoals de sial C worden uitgevoerd met een 95% chemische
luchtwasser, in plaats van met een gecombineerde luchtwasser.
Door toepassing van dat systeem daalt de ammoniakemissie (1.495,8 kg), en stijgt de geuremissie
(37.992,0 QUE) ten opzichte van het voorkeursalternatief. Ten opzichte van de totale bedrijfsemissie is
dit een daling van 37% van de ammoniakemissie, en een stijging van de geuremissie met 41 %.
De geluidsemissie bij dit alternatief is vergelijkbaar aan het voorkeursalternatief Het energieverbruik
daalt doordat de lucht niet meer door een extra waspakket geleidt hoeft te worden. Deze daling is
benaderd op 57.000 kWh per jaar. Dit is een daling met 23% De fijnstofemissie blijft vergelijkbaar met
het voorkeursalternatief. Initiatiefnemer kiest niet voor dit alternatief vanwege een totaalafweging op
de voornoemde milieuaspecten. Verder is bij dit alternatief een overschrijding van de normstelling van
geur te verwachten, waardoor vergunningverlening niet mogelijk is.

6.1.3 Alternatief 3
Stal B kan eventueel worden uitgevoerd met een enkelvoudig chemisch luchtwassysteem 95%,
vergelijkbaar aan het systeem in stal C.
Door toepassing van dat systeem daalt de ammoniakemissie (1.062 kg), en daalt de geuremissie
(3.091,2 QUE) ten opzichte van het voorkeursalternatief. Ten opzichte van de tolale bedrijfsemissie is
dit een daling van 26% van de ammoniakemissie, en een daling van de geuremissie met 3%.
De geluidsemissie bij dit alternatief is lager dan bij het voorkeursalternatief vanwege de afscherming
van de ventilatoren door het luchtwaspakket. Het energieverbruik stijgt doordat de lucht door een
tweetal waspakketten geleidt moet worden. Deze stijging is benaderd op 5.000 kWh per jaar. Dit is
een stijging met 2% ten opzichte van het voorkeursalternatief. De fijnstofemissie daalt met 15,7
gram/uur, ofwel 30% van het nivo van het voorkeursalternatief.
Qndanks 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 de stal.
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 ventilatisysteem (kokers / ventilatoren / meet- en
smoorunits).

Bergs Advies BV 23



Startnotitie Baexem, 23 mei 2007

6.2 MMA
Ais meesl milieuvriendelijk allernalief (MMA) is vervolgens beschreven: Uilvoering van de slallen A, C
en D zoals in hel voorkeursallernalief, en loepassing van een gecombineerde luchtwasser op sIal B.
SIal B kan evenlueel worden uilgevoerd mel een gecombineerd luchtwassysleem, vergelijkbaar aan
hel sysleem in sIal D en A.
Door loepassing van dal sysleem daall de ammoniakemissie (950 kg), en daall de geuremissie
(7.212,8 QUE) len opzichle van hel voorkeursallernalief. Ten opzichle van de lolale bedrijfsemissie is
dil een daling van 24% van de ammoniakemissie, en een daling van de geuremissie mel 8%.
De geluidsemissie bij dil allernalief is lager dan bij hel voorkeursallernalief vanwege de afscherming
van de venlilaloren door hel luchtwaspakket. Hel energieverbruik slijgl doordal de luchl door een
tweelal waspakketten geleidl moel worden. Deze slijging is benaderd op 17000 kWh per jaar. Dil is
een slijging mel 7%. De fijnslofemissie daall mel 15,7 gram/uur, ofwel 30% van hel nivo van hel
voorkeursallernalief.
Qndanks de gunsligere milieu aspeclen kiesl inilialiefnemer niel voor hel MMA vanwege de hoge
invesleringskoslen per vleesvarken, mede in relalie 101 de nog reslerende levensduur van de sIal.
Naar verwachling zal deze sIal nog lussen de vijf en zeven jaar in gebruik blijven. De inveslering die
gedaan moel worden beslaal naasl de inveslering in hel luchtwassysleem zelf, uil hel realiseren van
een luchlkanaal, en overige aanpassingen aan hel venlilaliesysleem (kokers / venlilaloren / meel- en
smoorunils).

6.3 Totaalvergelijking alternatieven en MMA

Schema' kenmerken alternatieven

dlchtstbljgelegen gebled Peeldljk op 10 meter afstand

Voorkeu... Alternatie Alternatie Alternatief MMA MMA MMA
alternatie 1 2 3 I.O.v. I.O.v.

(VKAj
VKA VKA ("!oj

ammoniakemissie
4.038 5.306 2.542 2.976 3.088 - 950 -24%(kg)

ammoniakdepositie 28.266 37.142 17.794 20.832 21.616 - 6.650 -24%(mol)'

geuremissie
93.098 67.620 131.090 90.007 85.885 - 7.213 -8%(QUE/sec)

electra-verbruik
250.000 295.000 193.000 255.000 267.000 + 17.000 +7%(kWh)

waterverbruik
340 380 280 350 360 + 20 +6%

wasser (m')

zwavelzuur (m') 24 24 24 25 25 + 1 +4%

ammoniumsulfaat
240 240 240 250 250 + 10 +4%

(m')

geluid (kwantitatief) 0 0 0 0 + + +

fijnstofemissie
52,2 52,2 52,2 52,2 36,5 - 15,7 - 30%(gram/uur). " .. "
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7, RUIMTELlJKE ASPECTEN
7.1 Rijksbeleid

7.1.1 Nota Ruimte
De nola ruimle beval de visie van hel kabinel op de ruimlelijke onlwikkeling van Nederland en de
belangrijksle bijbehorende doelslellingen. De nola beval, in overeenslemming mel hel
Hoofdlijnenaccoord van hel kabinel, de ruimlelijke bijdrage aan een slerke economie, een veilig en
leefbare samenleving en een aanlrekkelijk land. Concrele vertaling van deze nota naar hel inilialief is
vanwege hel slerke beleidsmalige karakler van deze nota niel mogelijk. Wei kan worden
geconcludeerd dal hel inilialief bijdraagl aan hel vilaat plalleland en hel creE!ren van economische
dragers in hel builengebied.

7.2 Provinciaal beleid

7.2.1 Streekplan
Provinciale Slalen van Noord Brabanl hebben op 22 februari 2002 hel Slreekplan vaslgesleld. Hierin
heeft de provincie hel beleid voor de fysieke omgeving van Noord Brabanl vaslgelegd. Hel Slreekplan
is op 3 december 2004 gedeelleJijk herzien.
Voor hel provinciaal ruimlelijk beleid belekenl dil dal er zorgvuldiger mel de Brabanlse ruimle om
wordl gegaan. Om dalle bereiken leggen we de nadruk op een aanlal aspeclen: de lagenbenadering,
zuinig ruimlegebruik, een aanlrekkelijke vormgeving van de leefomgeving, sociale rechtvaardigheid en
grensoverschrijdend denken en handelen.
De hoofdlijnen voor hel provinciaal ruimleJijk beleid zijn vaslgelegd in hel slreekplan.
Volgens de Groene Hoofd Slrucluur 2002 Jigl er achIer op hel bedrijf een leefgebied voor kwelsbare
soorten.

kaart: Iigging loea/ie in s/reekplan
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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: Iigging locatie in reconstructiegebied Noord Brabant (schaal 1: 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 be"invloeding van dergelijke gebieden door het oprichten van de stal. Verder Iigt het bedrijf niet in
een hydrologische bufferzone of in een prioriteit verdrogingsgevoelig natuurgebied. Achter de
inrichting Iigt 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 localie is hel beslemmingsplan "Builengebied Gemert-Bakel 2006" van loepassing. Dil plan is
op 20 december 2006 vaslgesleld door de gemeenleraad. De behandeling door Gedepuleerde Slalen
volgl nog. Hel perceel van hel inilialief heeft de beslemming "Agrarisch bouwblok". De huidige
oppervlakle en de vorm van hel bouwblok is voldoende voor hel realiseren van het inilialief.

7.4 Archeologie en cultuurhistorie
De localie ligl in een gebied mel een lage lrefkans voor wal belreft archeologie. Op basis van die
gegevens is nielle verwachlen dal er archeologische reslen aangelroffen zullen worden. Voor zover
er loch reslen worden aangetroffen lijdens de bouw, zal hierover een melding worden gedaan aan
bevoegd gezag.
Op de localie zelf en in de direcle omgeving is verder geen sprake van objeclen mel culluurhislorische
waarden.
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8. ONGEVALLENRISICO

Baexem, 23 mei 2007

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 plaltegrondtekening
staan deze weergegeven. Tevens zal in de directe omgeving van de zuuropslag voorzieningen
worden aangebracht zoals een ogendouche en een brandslanghaspel.
De nieuw te bouwen stal zal verder voorzien worden van brandwerende- en brandvertragende
isolatiematerialen. Middels een berekening zal worden worden aangetoond dat de te bouwen stallen
en de bestaande stallen als een bandcompartiment kunnen worden beschouwd.
Voer in enkelvoudige vorm of meervoudige samenstelling wordt opgeslagen in silo's die ten dele
buiten de gebouwen staan en ten dele binnen in de gebouwen.
Verder is er een noodstroomvoorziening aanwezig (aggregaat). Bij het uitvallen van de electriciteits
voorziening wordt deze ingeschakeld.
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9. SAMENVATTING
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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 geseheiden in
een dikke- en dunne fraetie, alvorens dat deze uit de inriehting wordt afgevoerd. Binnen de inriehting
wordt het eigen voer samengesteld uit de diverse grondstoffen. Deze samenstelling gebeurt uit natte
en droge produkten.
Reden voor dit plan is gelegen in noodzakelijke sehaalvergroting zodat tegen een voldoende lage
kostprijs kan worden geprodueeerd.

In de nieuwe situatie worden er 7.672 vleesvarkens en 3.248 gespeende biggen gehouden. Drie
stallen worden uitgevoerd met luehtwassers. De plek van de luehtwassers is zo gekozen dat de
afstand tot een enkele omliggende burgerwoning zo groot mogelijk wordt.
Twee van de drie luehtwassers zijn zogenaamde tweefase-Iuehtwassers die in verhouding tot een
normale luehtwasser, voor een hogere geurreduetie zorgen, doeh voor een iets lagere
ammoniakreduetie ten opziehte van een traditioneel systeem. Dit laatste is dan ook de reden dat de
derde stal met een normale luehtwasser wordt uitgevoerd. Op die manier wordt in totaal een
evenwiehtige reduetie van geur en ammoniak bereikt. Voorts zorgen luehtwasser voor een
aanmerkelijke reduetie van (fijn)stof. In de nieuwe situatie neemt de totaalemissie van ammoniak en
fijnstof af. De emissie van geur neemt toe. Ondanks die toename, worden er geen voor geur gevoelige
objeeten overbelast.
Door de toepassing van een ehemisehe luehtwasser neemt tevens de emissie van (fijn)stof af in de
nieuwe situatie. 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 v66r een luehtwaspakket, zal de geluidsemissie vanwege het ventilatiesysteem
afnemen.

Een bestaande, kleinere en oudere stal wordt niet aangepast. Toepassing van een luehtwasser op die
stal is als MMA besehreven. Alhoewel dit milieukundig het meest milieuvriendelijk alternatief is, kiest
initiatiefnemer hier niet voor vanwege de hoge investeringen die dan gedaan moeten worden in een
relatief kleine en oude stal.

De dimensies van de bebouwing in de nieuwe situatie is met 10.450 m' aanmerkelijk groter dan in de
huidige situatie ( 4.950 m').

Na deze stap verwaeht initiatiefnemer dat het bedrijf voldoende eoneurrentiekraeht heeft om
voldoende toekomstperspeetief te hebben in de varkenshouderijseetor.
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10. AFKORTINGEN

De In deze MER gebruikte afkortingen zijn:

Baexem, 23 mei 2007

AmvB
BBT
BREF
B&W
EHS
GL

9
GS
ha
HBO
IPPC
Kwh
kg
I
LNV
m
m2

m3

MER
MMA
MVE
NH3

~UE

PKB
PM10
POL
PPE
RAV
RGV
RIVM
RSV
sec
VHR
VKA
WAV
WSV
WGV
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Aigemene 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 oudor-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

Baexem, 23 mei 2007
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BIJLAGE 2: Geurberekening in de huidige situatie

Uitgangspunten berekeningen V-stacks

BBexem, 23 mei 2007

Naam: van Bommel, huidige situatie

ventilatie ventilatie
stalnr. diersoort dieraantal debietldier debiet

A I 57 vleesvarkens/opfok 31 1.76'
177vleesvarkens/opfok 31 5.48

2.000 gepeende biggen 12 24.00e
0 0 e

--------

iTotaal ventilatiedebiet volaens handleidina V-stacks (m'/uurl: 31.25~

DBii verticale uitstromina met een luchtsnelheid van 4 m/s wordl de diameter

Oppervlakle uilstroomopening (m'):
Straal uitstroomopening (m):
Diameter uitstroomooenina Iml:

2,17
0,83
1,66

DBii horizontalel natuurliike uitstromina met een luchtsnelheid van 0,4 m/s wordl de diameter

Oppervlakle uitslroomopening (m'):
Straal uitstroomopening (m):
Diameter uitstroomooenina Iml:

21,70
2,63
5,26

aij berekende luchtsnelheid

iAantal ventilatoren: @I o,~Doorsnede ventilatoren (m):

ppperviakle uitstroomopening (m'): I o,oe

Irotale oppervlakte ventilatoren (m'): 1,4€ 0,20
Berekende diameter (m): 1,3 0,50 I o,oe
r,renlilaliedebiel per venlilatortype (m'/uur): 1000e 8000
r,renlilatiedebiet totaal (m'/uur): 6000e 8000

Luchtsnelheid (m/sec): I 5,19 II n.v.l.
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Uitgangspunten berekeningen V-stacks

Baexem, 23 mei 2007

Naam: van Bommel, huidige situatie

ventilatie ventilatie
stalnr. diersoort dieraantal debietldier debiet

B I 44E leesvarkens/opfok 31 13.888
( ° C
( ° C
C ° C

--------
h"otaal ventilatiedebiet volaens handleidina V-stacks Im'/uurl: 13.888

DBii verticale uitstromina met een luchtsnelheid van 4 m/s wordt de diameter

ppperviakte uitstroomopening (m'):
~traal uitstroomopening (m):
Diameter uitstroomoDenina (m):

0,96
0,55
1,11

D Bii horizontale/ natuurliike uitstrominQ met een luchtsnelheid van 0 4 m/s wordt de diameter

ppperviakte uitstroomopening (m'):
~traal uitstroomopening (m):
Diameter uitstroomoDenina (m):

9,64
1,75
3,51

Bii berekende luchtsnelheid

~antal venlilatoren: 81 ~Doorsnede ventilatoren (m):

ppperviakte uitstroomopening (m'): I °oc
[Totale oppervlakte ventilatoren (m'): n.v.l. n.v.l.

Berekende diameter (m): n.v.l. n.v.l. I O,OC
r.rentilatiedebiet per ventilatortype (m'/uur): n.v.l. n.v.l.
r.rentilatiedebiet totaal (m'/uur): n.v.l. n.v.l.

Luchtsnelheid (m/sec): I n.v.l. II n.v.l.
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Uitgangspunten berekeningen V-stacks

Baexem, 23 me; 2007

Naam: van Sommel, huidige situatie

ventilatie ventilatie
stalnr. diersoort dieraantal debietldier debiet

C I 2.016Ivleesvarkens/opfok 31 62.496
C 0 0
C 0 0
C 0 0

--------
Totaal ventilatiedebiet volgens handleiding V-stacks (m3/uur): 62.496

DBU verticale uilstroming met een luchlsnelheid van 4 m/s wordt de diameter

Oppervlakte uilstroomopening (m'):
Straal uilstroomopening (m):
Diameter uilstroomopening (m):

4,34
1,18
2,35

DBii horizontale/ natuurliike uilstromina met een luchlsnelheid van 04 m/s wordt de diameter

Oppervlakte uilstroomopening (m'):
Straal uilstroomopening (m):
Diameter uilstroomooenina Iml:

43,40
3,72
7,44

Bii berekende luchlsnelheid

iAantal ventilatoren:

I o,~~ I 0,4~Doorsnede ventilatoren (m):

[oppervlakte uilstroomopening (m'): I 0,00

[Totale oppervlakte ventilatoren (m'): 3,12 0,79
Berekende diameter (m): 1,99 1,01 I 0,00
Ventilatiedebiet per ventilatortype (m'/uur): 13500 6000
Ventilatiedebiet totaal (m'/uur): 135000 30000

Luchlsnelheid (m/sec): I 4,44 II n.v.l.
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Naam van de berekening: Peeldijk varkensbedrijf BV.
Huidige situatie
Gemaakl op: 27-06-2007 11 :03:29
Rekenlijd: 0:00:04
Naam van hel bedrijf: Bommel van, Peeldijk Ie Milheeze
Berekende ruwheid: 0,150 m
Meleo slalion: Eindhoven

Brongegevens·
Volonr. BronlD X-coord. V-coord. EP Hooote Gem.aeb. hooate EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraa

1 SIal B (lrad.) 184883 390780 4,2 4,2 1,1 4,00 10304
2 SIal A (biggen) 184918 390745 6,4 3,6 1,5 5,19 20982
3 SIal C 184945 390800 10,0 6,5 2,0 4,44 36086

Geur gevoelige locaties·
Volanummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelaslina
4 Peeldijk 2a 184640 391 068 14,00 6,81
5 Peeldijk 3a 184695 390858 14,00 9,42
6 Peeldijk 5 184675 390975 14,00 8,71
7 Peeldijk 5a 184660 390968 14,00 7,76
8 Kern Milheeze 182807 390583 3,00 0,28

393000
Bommel van, Peeldijk te Milheeze

392500

392000

y

391500

391000

185000184500184000

x
183500183000

.8
390500 +-----+----+-----+-----+------;

182500
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BIJLAGE 3: Geurberekeningen nieuwe situatie

Uitgangspunten berekeningen V-stacks

Baexem, 23 mei 2007

Naam: A. van Bommel, Peeldijk B.V. te Milheeze

ventilatie ventilatie
stalnr. diersoort dieraantal debiet/dier debiet

A I 3.24E Qepeende biggen 12 38.976
( 0 C
( 0

~C 0
--------

Totaal ventilatiedebiet volgens handleidina V-stacks (m3/uur): 38.976

D BU verticale uitstromina met een luchtsnelheid van 4 m/s wordt de diameter

Ioppervlakte uitstroomopening (m'):
Istraal uitstroomopening (m):
Diameter uitstroomocenina Iml:

2,71
0,93
1,86

D Bii horizontalel natuurJiike uitstrominQ met een luchtsnelheid van 0,4 m/s wordt de diameter

Ioppervlakte uitstroomopening (m'):
Istraal uitstroomopening (m):
Diameter uitstroomoceninQ 'm):

27,07
2,94
5,87

lBij berekende luchtsnelheid

iAantal ventilatoren: 81 ~Doorsnede ventilatoren (m):

Ioppervlakte uitstroomopening (m'): I 4,OC

r-0tale oppervlakte ventilatoren (m'): n.v.l. n.v.l.

iBerekende diameter (m): n.v.l. n.v.l. I 2,26
~entilatiedebiet per ventilatortype (m'/uur): n.v.l. n.v.l.

~entilatiedebiet totaal (m'/uur): n.v.l. n.v.l.

Luchtsnelheid (m/sec): I n.v.l. II 2,71
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Uitgangspunten berekeningen V-stacks

Baexem, 23 mei 2007

Naam: A. van Bommel, Peeldijk B.V. te Milheeze

ventilatie ventilatie
stalnr. diersoort dieraantal debietldier debiet

B I 448 leesvarkens/opfok 31 13.888
n ° °° ° °a ° °--------

rrotaal ventilatiedebiet volgens handleiding V-stacks Im'/uur\: 13.888

[!] Bli verticale uitstromina met een luchtsnelheid van 4 m/s wordt de diameter

ppperviakte uitstroomopening (m'):
~traal uitstroomopening (m):
Diameter uitstroomopenino Im\:

0,96
0,55
1,11

o Bii horizontalel natuurliike uitstromina met een luchtsnelheid van 0 4 m/s wordt de diameter

Oppervlakte uitstroomopening (m'):
Straal uitstroomopening (m):
Diameter uitstroomooenina Iml:

9,64
1,75
3,51

o Bii berekende luchtsnelheid

fA.antal ventilataren: 81 ~Doorsnede ventilatoren (m):

Oppervlakte uitstroomopening (m'): I 0,00

Totale oppervlakte ventilatoren (m'): n.v.l. n.v.l.

Berekende diameter (m): n.v.l. n.v.l. I 0,00

Ventilatiedebiet per ventilatortype (m'/uur): n.v.l. n.v.l.

Ventilatiedebiet totaal (m'/uur): n.v.l. n.v.l.

Luchtsnelheid (m/sec): I n.v.l. II n.v.l.
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Uitgangspunten berekeningen V-stacks

Baexem, 23 mei 2007

Naam: A. van Bommel, Peeldijk B.V. te Milheeze

ventilatie ventilatie
stalnr. diersoort dieraantal debietldier debiet

C I 3.624 leesvarkens/opfok 31 112.344
C 0 0
C 0 0
C 0 0

--------
frotaal ventilatiedebiet volgens handleiding V-stacks (m3/uur): 112.344

oBij verticale uilstromina met een luchlsnelheid van 4 m/s wordt de diameter

ppperviakte uilstroomopening (m'):
~traal uilstroomopening (m):
Diameter uilstroomopening (m):

7,80
1,58
3,15

o Bii horizontalel natuurliike uilstromina met een luchlsnelheid van 0 4 m/s wordt de diameter

ppperviakte uilstroomopening (m'):
~traal uilstroomopening (m):
Diameter uilstroomopening (m):

78,02
4,98
9,97

Elii berekende luchlsnelheid

Aantal ventilatoren: 81 ~Doorsnede ventilatoren (m):

Oppervlakte uilstroomopening (m'): I 80C

Totale oppervlakte ventilatoren (m'): n.v.l. n.v.l.
Berekende diameter (m): n.v.l. n.v.l. I 3,H
Ventilatiedebiet per ventilatortype (m'/uur): n.v.l. n.v.l.
Ventilatiedebiet totaal (m'/uur): n.v.l. n.v.l.

Luchlsnelheid (m/sec): I n.v.l. II 3,90
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Uitgangspunten berekeningen V-stacks
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Naam: A. van Bommel, Peeldijk B.V. te Milheeze

ventilatie ventilatie
stalnr. diersoort dieraantal debietldier debiet

0 I 3.600 ivleesvarkens/opfok 31 111.600
a a

~a a
a a

--------
Irotaal ventilatiedebiet volgens handleiding V-stacks (m3/uur): 111.600

D Bij verticale uitstroming met een luchtsnelheid van 4 m/s wordt de diameter

ppperviakte uitstroomopening (m'):
~traal uitstroomopening (m):
Diameter uitstroomopening (m):

7,75
1,57
3,14

D Bii horizontale/ natuurliike uitstromina met een luchtsnelheid van 0 4 m/s wordt de diameter

Oppervlakte uitstroomopening (m'):
~traal uitstroomopening (m):
Diameter uitstroomooenina 1mI:

77,50
4,97
9,94

Bii berekende luchtsnelheid

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

ppperviakte uitstroomopening (m'): I 8,00

iTotale oppervlakte ventilatoren (m'): n.v.1. n.v.1.

Berekende diameter (m): n.v.1. n.v.1. I 3,19
~entilatiedebiet per ventilatortype (m'/uur): n.v.I n.v.1.

r-tentilatiedebiet totaal (m'Juur): n.v.1. n.v.1.

Luchtsnelheid (m/sec): I n.v.1. II 3,88
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Naam van de berekening: Peeldijk varkensbedrijf BV.,
Nieuwe situatie
Gemaakl op: 27-06-2007 10:51 :00
Rekentijd: 0:00:05
Naam van het bedrijf: Bommel van, Peeldijk Ie Milheeze

Berekende ruwheid: 0,150 m
Meleo stalion: Eindhoven

Brongegevens'
Volanr. BronlD X-coord. V-coord. EP Hooote Gem.aeb. hooate EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraaa
1 Sial B (Irad.) 184883 390780 4,2 4,2 1,1 4,00 10304
2 Sial A (biggen) 184918 390745 6,4 3,6 2,3 2,71 7470
3 Sial C 184955 390755 10,0 6,5 3,2 3,90 50484
4 Sial D 184993 390763 8,0 5,3 3,2 3,88 24840

Geur gevoelige locaties:
Volanummer GGLID Xcoordinaal Ycoordinaat Geurnorm Geurbelaslina
5 Peeldijk 2a 184640 391068 14,00 8,66
6 Peedlijk 3a 184695 390858 14,00 11,37
7 Peeldijk 5 184675 390975 14,00 11,21
8 Peeldijk 5a 184660 390968 14,00 10,27
9 Kern Milheeze 182807 390583 3,00 0,33

393500

Bommel van, Peeldijk te Milheeze

393000

392500

Y 392000

391500

185500185000184500184000

X
183500183000

'-9390500 +---=-;----;----+----+----+-------1
182500

391000
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BIJLAGE 4: Dimensionering luchtkanalen

Luchtkanaal stal A:
Aantal gespeende biggen stal A: 14 x 232:
Ventilatiecapaciteit per big na gelijktijdigheidscorrectie:
Totale ventilatiecapaciteit:
Dimensionering luchtkanaal max. luchtsnelheid:
Minimale doorsnede luchtkanaal:
Werkelijke doorsnede:

Luchtkanaal stal C:
Aantal vleesvarkens stal C: 22 x 156 en 2 X 96:
Ventilatiecapaciteit per dier na gelijktijdigheidscorrectie:
Totale ventilatiecapaciteit:
Dimensionering luchtkanaal max. luchtsnelheid:
Minimale doorsnede luchtkanaal:
Werkelijke doorsnede luchtkanaal:

Luchtkanaal stal D:
Aantal vleesvarkens stal D: 15 x 240:
Ventilatiecapaciteit per dier na gelijktijdigheidscorrectie:
Totale ventilatiecapaciteit westelijk stalgedeelte
Dimensionering luchtkanaal max. luchtsnelheid:
Minimale doorsnede luchtkanaal:
Werkelijke doorsnede luchtkanaal:

Bergs Advies BV
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3.248 stuks
20 m3 per uur
64.960 m3

2,5 m/s
7,2 m'
9,0 m'

3.624 stuks
60 m3 per uur
217.440 m3

2,5 m/s
24,2 m'
35 m'

3.600 stuks
60 m3 per uur
216.000 m3

2,5 m/s
24,0 m'
28,0 m'
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Flora- en vegetatiekartering: verspreiding plantensoorten
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Aan burgerneester en wethouders van de gerneente Gernert-Bakel Datum: 5 juni 2007

Naam aanvrager

Adres

Postcode

Telcfoon

Peeldijk B.V.

pia Kaweide 3

5763 PX

0492-341217

x Verzoekt in verband met het veranderen van de inrichting of
van de werking dam·van, voor welke reeds een of meer
vergunningen zijn verleend, een nieuwe de hieronder
ornschreven inrichting of onderdelen daarvan waarmee die
verandering samenhangt omvattende, vergunning
(art. 8.4 lid I)

tijde/ijk karakter/dllur van de hierander omschreven inrichting en weI voor een termijn van

D Verzoekt voor de hieronder omschreven inrichting
een vergunning inzake het

D oprichten en in werking hebbeno veranderen
D veranderen van de werking

DD _

en uitvoering van de inrichting vermelden. (type bcdrijfsYocring, bijv. varkensfokkcrij, vleesvarkcns
houderij, s!achtkuikcnhouderij, volle grands tuil1bouwbedrijf etc. Indeling volgcns plattcgrond. Met betrekking tot uitvocring ceo korte
bcschrijving van de hoofdkenmcrken van de belangrijkstc apparatuur/installaties/evt. bijzondere materialen/speciale uitvoeringen).

Varkenshouderij

P1aats waar de inrichting is of zal worden opgericht

Hande1snaam Pee1dijk B.V.
-~,.,---------------------

Adres Peeldijk 14
~-c::-:::-:-----c:-:-----c::-::=--------------

Postcode 5763 PC P1aats: Mi1heeze
-0::-:-::--------------

Telefoon 0492-341217 Te1efax:

Bakel en Mi1heeze Sectie: S Nr(s): 805
---,----:::------..,---,---- --- ---------
A. van Bommel

Kadastra1e ligging

Kontaktpersoon

Telefoon 0492-341217 Telefax: -

Aanvraag vcrgullning Agrarische sector - 1-



Beschrijf in het kort:
- wat op het bedrijf zal veranderen t.o.v. de geldende vergunning;
- welke stallen veranderen;
- waarom de veranderingen moeten plaatsvinden;
- de emissie-arme systemen (kort, bijv. door het noemen van het type stalldetailuitwerking zie bijlage);

Een bestaande vleesvarkensstal wordt verlengd en er wordt een nieuwe vleesvarkensstal oostelijk van de
bestaande stallen gerealiseerd. De nieuwe stallen, alsmede twee bestaande stallen worden uitgevoerd met
chemische luchtwassers, waarbij twee wassel'S als combi-wassel's worden uitgevoerd. Een bestaande, oudere en
kleinere vleesvarkensstal wordt niet aangepast.
Het totaal aantal vleesvarkens op het bedrijf groeit daannee naar 7.672 stuks. Daarbij worden er 3.248 gespeende
biggen gehouden. Hiernaast wordt de mest voordat deze wordt afgevoerd, gescheiden in een dunne en dikke
fractie, en wordt er op het bedrijf voer samengesteld uit droge en natte produkten. De opslagcapaciteit ligt met
430 ton binnen de grenswaarde van 1.000 ton waarboven de bevoegdheid bij de provincie ligt.

maandag tim vrijdag zaterdag zondag

07.00 - 19.00 uur X X X

19.00 - 23.00 uur X X X

23.00 - 07.00 uur X X X

Aanvraag vergllnning Agrarische sector - 2 -



Stal Diercategorie Huisvestingssysteem Aantal Aantal Opperv!. Ammoniak Geur

Nr. netto per totaal kg OUE/ Totaal
Houderij/hoktype dier- dierplaats kgNH3 NH,Ijr. sec.dier OUt/sec
Code (groenlabel) dieren I plaatsen [m'] per dier

A Vleesvarkens
Overige huisvesting

57 57 <0,80 2,50 142,5 23 1.311
D.3.4.1.
Ged. rooster, gehcel

A Vleesvarkens onderkelderd zonder 177 177 > 0,80 4,00 708,0 23 4.071
stankafs!. 0.3.2.1.2.

A
Gespeende Ovel'ige huisvestings-

2.000 2.000 > 0,35 0,75 1.500,0 7,8 15.600
biggen svstemen 0.1.1.16.2

B Vleesvarkens
Overige huisvesting

448 448 <0,80 2,50 1.120,0 23 10.304
0.3.4.1
BB 9902070 emitt.

C Vleesvarkens opp. >0,18 en <0,27 2.016 2.016 > 0,80 1,50 3.024,0 17,9 36.086,4,
0.2.7.2.2.m-

Tot. Tot.
NH,Ijr. 6.494,5 OUt/sec 67372,4
bedrijf bedrijf

Stal Diercategorie Huisvestiugssysteem Aantal Aantal Opperv!. Ammoniak Geur

Nr. netto per totaal kg OUE/ Totaal
Houdcrij/hoktype dier- dierplaats kgNH3 NH3/jr. sec.dier OUr/sec
Code (groenlabel) dieren I plaatsen fm'l per dier

A
Gespeende BWL2006.14

3.248 3.248 > 0,35 0,11 357,3 2,3 7.470,4biggen ]) 1.1.15.1.2

B Vlccsvarkcns
Traditioneel

448 448 <0,8 2,50 1.120,0 23 10.304
]) 3.4.1
BB 00.02.084 D3.2.

C Vlccsvarkens 14.2 + BB 99.02.070 2.184 2.t84 > 0,8 0,18 393,1 12,5 27.300
]) 3.2.7.2.2.

C Vlccsvarkcns
BB 00.02.084

1.440 1.440 > 0,8 0,18 259,2 16,1 23.184
D 3.2.14.2

D Vlccsvarkens
BWL 2006.14

3.600 3.600 > 0,8 0,53 1.908,0 6,9 24.840
]) 3.2.15.1.2

Tot. Tot.
NH,Ijr. 4.037,6 mve 93098,4
bedrijf bedriif

Aanvraag vcrgullning Agrarischc sector - 3 -



X Mineralen boekhouding is aanwezig

o N.v.t.

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

propaan

butaan

stikstof

acetvleen

zuurstof

Co2

IX] N.v.t.

Soort Soort opslag Boven/onder- Hoeveelheidl Opmerkingen
~ronds max. oDsla~ I (doorhalen n.v.l. is)

Brandstof (dies.lHBO/petr) tank bovengronds 3.0001tr dubbelwandig

-

Bestriidingsmiddelen:

Toegestane middelen vast/vloeibaar Bovengronds 25 Kg/25 Liter Kast boven lekbak

Reinigingsmiddelen:

Toegestane middelen vast/vloeibaar Bovengronds 200 Kg/200 liter Ontsmettingsmiddel en

inweekmiddel

Diergeneesmiddelen:

Toegelaten middelen Vastlvloeibaar Boven.grands 50 L./50 Kg koelkast

Overig:

n N.v.t.

Aanvraag vergunning Agrarischc sector -4-



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

1.I0 Propaan 0.250 gram 0,20

o Jaarlijkse keuring

o Logboek aanwezig

o N.v.1.

Soort produkt max. opslag hoeveelheid Wijze van opslag en plaats
Iton of m3

)' •Inummer on tekeniu~)

Kunstmest -

Brijvoeder 430 m3 silo's Yolgens tekening

Mengvoeder -

Bijprodukten 140 ton silo's Yolgens tekening

Mais/gras -

DrUfmest ca. 7.000 m3 ca. 205 meter tot woning

Vaste mest -

o N.v.1.

Aanvraag vcrgullning Agrarische sector - 5 -



3.6 Maatregelen gericht op een zuinig ge(ver)bruik van grondstoffen/veevoeder

Mineralel1l'egistratie I goodhousekeeping

n N.v.!.

m3/ir. huidio m3/ir. m'lir. nieuw
Grondwater -

Leidingwater 7.000 20.000

Hemelwater - - -

Oppervlaktewater - - -

Anders nl. .......................

X Bedrijfsenergiescan is toegevoegd

D N.v.!.

X elektro-motorisch vermogen ca. 177 kW

X verbrandingsmotoren vermogen 75.00 kW

n kW

n kW

n N.v.!.

Aanvraag vergunning Agrarische sector - 6 -



SOOlt Nominale belasting
onderwaarde

c.v. propaangas 176,00 kW

direkt gasgestookte heater kW

c.v. huisbrandolie kW

stoomketel kW

elektrische verwarming kW

kW

n N.v.!.

Hoogte rookgas afvoerkanaal
(m) (boven maaiveld)

ca.5,00 m

m

m

m

m

m

Gebouwen iaar huidig iaar toekomst

elektriciteit 100.000 kWh 250.000 kWh

aardQ8S m' m'

orooaanllas ca. 10 liter a liter

olie a liter ca. 10.000 liter

Processcn

elektriciteit

aard2as/nronaan

olie

N.v.!.

iaar

kWh

m'

liter

iaar

kWh

m'

liter

iaar

kWh

m'

liter

o energiezuinige verlichting

x hooo rendement centrale verwarmin"sketel IHR-keteJ) aile CV-ketels

n verbeterd rendement centrale verwarmiMsketel IVR-keteJ)

n warmtewisselaar

x
X

X

thermische isolatie (wanden. glas etc)

Comoutemestuurd ventilatiesvsteem

centrale afzui2inQ en freauenticl'cec\aars

"ehele nieuwe stal en olafonds bestaande stallen

aile stallen

in stal C. A en D

n N.v.!.
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15.1 Akoestisch rapport

X Akoestisch rappOIt is toegevoegd

D N.v.!.

5.2 Verkeersbewegingen van en naar de inrichting

Zie akoestisch rapport

5.3 Omschrijving (belangrijkste) geluid-/trillingsbronnen binnende inrichting

Zie akoestisch rapport

5.4 Voorzieningen ter beperking van geluid~/trillingshinder

Zie akoestisch rappOlt

Rapport bodemonderzoek is toegevoegdD
X N.v.!.

16.2 Bodembeschermende maatregelen

N.v.!.

onder kasten

oDsla!! reiniQimrsmiddelenvloeistofkerende vloer welke bestand is teQen de gebruikte stamm

mestdichte Dutten

~ lekbak

~

~

n
n

Aanvraag vcrgunning Agrarischc sector - 8 -



o Rapport afvalstoffen onderzoek is toegevoegd

X N.v.t.

Afvalstoffen Afvoer- Hoeveelheid Wijze van Maximale Inzamelaar/
frequentie per jaar (kg, opslag opslag verwerker

ton of stuks)

Huishoudelijk
Afvoer naar bedrijf Kaweide 3 te Milheeze vanwaar gezamelijke afvoer.

-
Papier

-
Metaal

-
Olas

-
Hout

-
Kunststoffen

-
Oft/groen-afval

volgens wettelijke ca. 40.000 kg koeling - rendae
Kadavers tcrmijncn

-
Asbest

-
Landbouw-plastic

-
Overige

n N.v.t.

SOOlt afval Afvoer- Hoeveelheid p. Wijze van Max. Inzamelaar/ Opmerkingen
frequentie jaar (kg, ton opslag opslag verwerker

of stuks

Afgewerkte 01 ie Bij onderhoud tractor, onderhoudsbedrijf

Oliehoudend afval -

Olie/water/Slibmengsel -

Accu's Bij onderhoud tractor, onderhoudsbedrijf

Ontvetter -

Verfi'estanten -

Rest. Bestrijdingsmidd. -

n N.v.t.

Aanvraag vergunning Agrarische sector - 9 -



o oppervlaktewater

o

x
x

x

gemeentelijk riool

Kadavernlaats

Reini!::dnQswtaer in stallen

Water afkomstie: van sooelolaats

o
o
o
o

gecombineerd riool/vriiverval

vuilwaterriool

schoonwaterriool

druk- en/ofpersleiding

Afvalwater ODVaOfrel1 in onvammut bii snoelolaats *)

Onslaan in mestkelders onder stal *)

Ooslaan in ODVanQOut en zonodilZ overoomoen naal'

Mestkelders onder stal *)

*) Afvalwater wordt gezamenlijk met dierlijke mest uitgereden conform BOOM

Afvalwaterstroom I Oppvl. Openbaar mcstkclder Bodem Bodem Anders Totaal Meting
water riool 7 (puntlozing') (diffuus6

) nl. en/of
mJ/jr. mJ/jr. ml/jr. m'/jr m'/jr m'/jr. mJ/jr. bemonst

"
I. Bedrijfafvalwater van

50 50
huishoudelijke aard'

2. percolatiewater en perssap
veevoeders

3. Reinigingswater
10 10

veewagens

4. schrobwater s0l1eerioods

5. waswater voertuigen
veevervoer

6. was- en schrobwater
150 150

varkensstallen
7. percolatiewater/perssap

organisch afval
8. spoelwater spuitappara-

tuur inwendig/uitwenditJ
9. Afspoelwater geoogst

produkt (prei, waspeen,
asneroes, bloembollen etc)

10.Ontijzeringsinstallatie

II. Hemelwater van daken en
9000 9000

verhardingenl

12.
................. .............................
Totaal 210 9000 9120

Toelichting:
1 U klint ten aanzien van de afvalwutcrstroom evcnccns vcrwijzcn naal' hct eerdergenoemd gebruikswater.
2. Er wordt gcrckcnd met 50 liter per in het bedrijf werkzame persoon per dag.
3. Totale oppcrvlak van daken en terrcincn vermenigvllidigen met 0,8 (in Nt. gem, 0,8 m3Jm2 pCI' jaar).
4. Indicn volumestroommcting enJofbemonstering piaatsvindt wilt u dat dan in de laatste kolom aangeven.
5. Een puntlozing heef!: normal iter belrckking op een bezinkput, zaksloot ofinfiltratiebron
6. Een diffuse lozing op de bodcm hOlldt in dat het afvalwatcr wordt opgevangcn in cen apartc opvangvoorzicning om vervolgens elders (buitcn dc

inriehting) in de bodcm te brengen, hicrvoor is cen onthcffillg in het kader van het Lozingenbesluit bodembcschcrmillg (Lbb) vereist
7. Bij eelliozing op de mestkelder wordt het afvalwater vermengd met dierlijke mest. Dc regels voor het opslaan en aanwendcn van dierlijke mest (Bgdm)

zijn dan van toepassing

Aanvraag vergunning Agrarischc sector - 10-



0 Hergebruik

0 Buffering

0 anders nl.

X n.v.t.

X overdag tussen 07.00 - 19.00 uur ...£ uren.

n tussen uur uren.
Hoe vaak en gedurende welk tijdsbestek doen zich situaties voor waarin de gemiddelde afvoerdebieten van het
bedl'ijfsafvalwatcr in ruime mate worden overschreden (m.lI.v. het hemelwater)?

Nvt

X Grondstoffenverbruik Minas

X Afvalstoffen Jaarliikse afrekenin"

X Enenzievel'bruik Jaarliiks afrekenim!

n Monitoring: in het kader van de badem

n Keurinllen/insnekties

X VeebezettinQ LandbouwtellinQ

n Bedriifsafvaiwater

n
n N.v.!.

X brandblusmiddelen aanwezig poederblussers Yolgens tekening

o omschrijving van de aan te brengen brand
veiligheidsinstallatie toegevoegd bijv.
brandmeidinstaiiatie, sprinkierinstaliatie

n noodplan bij propaanlank aanwezig

n
n
n
n N.v.!.

Aanvraag vergunning Agrarischc sector - II -



Soort vergunning/melding

o Bouwvergunning

n Venmnnim! in~!Cvolge W.V.O.

11 Sioonvergunning

n Onriehtingsvergunning Wm lart. 8.l.a en e Wm)

n Veranderin2sverQunninQ Wm lart. 8.l.b Wm)

n Veranderingsvergunning inzake de werking Wm art. 8.1b

Aangevraagd
la, datum

Datum verleende
vergunning/melding

x Een vergunnine voor de "ehele inrichtin2 lart. 8.4 lid I) 21 december 2004

n Een vergunning tb.v. een onderdeel van de inrichting lart. 8.4 lid I)

n Een tiideliike ver"UnniM Wet milieubeheerlart. 8.17 Wm)

n Melding a11. 8.40 Wet milieubeheer

n MeldiM ali. 8.44 Wet milieubeheer

n Melding art 8.19 Wet milieubeheer

n Meldin2 a11. 8.19 Wet milieubeheer

n
n
n

geen

x N.V.t

X niet binnen afzienbare tijd te verwachten

o

n N.v.t

Aanvraag vergunning Agrarische sector - 12 -



[g]

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
IX!

IX!

IX!

platlegrondlekening(en), aanlal verschillende lekeningen:

o:rondstoffen onderzoek

oroduktbladen

keuriOf!SraDDort

enemieMonderzoek/bedriifsenem:ienlan

luchlonderzoek

akoestisch rannort

rannort bodemonderzoek

afvalstoffen onderzoek

bedriifsinlern milieuzomsvsleem 181M)

konie aanvraag bouwvenmnning inc I. bewiis van ontvangst (in enkelvoud biivoe2:en)

konie aanvraag vergunnine: iogevo!9:e de W.V.O. On enkelvoud biivoeeen)

beschriiving emissie-arme stalsvstemen

beschl'iiving bodemlozio2:en

Detailtekening emissie-arme stalsvstemen

Dimensioneringsnlan

enen!ie-scan

0759-M

3 x

I x

Ix

Dalum

Plaals

Naam

Handlekenino: aanvra"er/o:emachliQde

Aanvraag vergul1ning Agrarischc sector - 13 -



Vragenliisten veehouderiien5

I~;?· Ell lnformatieblod Veehouderijen

In dit hoofdstuk is eeo aClntcl vrogenlijsten opgenomen.
Met de vrogenlijsten ken worden vastgesteld in hoe~

verre de stand der techniek/BBT wordt toegepast con
form dit informatieblad. Wordt de stand der techniek/

BBT niet toegepast, go dan no of wei voldean wordt oan
het toepassingscriterium (zie tabel poragreaf 3.1) vaor

de betreffende maatregel.

InfoMil, november 2004

-------------
Overige mootregelen

Welke overige moatrege/en worden loegepast?

verbeteren energie"efficiency melkkoeltonk

capociteit von vocuumpomp ofstemmen op behoefte

=J beter regelen von vocvumpomp I frequentieregeling

anders, namelijk "

_J geen

5.1 Vragenlijst melkveehouderij 5.2 Vragenlijst verhouderij

Verlichting

Wat is het gci-ns eerd vermogen (W/m2)?

Hoeveel uur.p·;:r ioar ;s de verlichiing in werking?

Welke vclr:~nderstoande energiezuinige verlichtings

technieken worden toegepost?

natuurlijke doglichtintreding

aanwezigheidsdetectie

-- centrale lichtschakelaor

schokelklok en schemerschakelaar buiten· en terrein'

verlichting

spoorlompen

anders, nomelijk"

geen

Worm tapwoter

Welk type warmwafertoestef wordt toegepast?

doorstroomapparoat

=boiler

Welke mootregelen met betrekking tol de bereiding van warm

fapwaler worden toegeposf?

optimoliseren oonleg leidingen en wormwotertoestel

voorkoeler

wormteterugwinning

.- benutten warmtepompwoter voor voorspoeling

"- spoelbok voor reiniging melkmachine isoleren

en ofdekken

leidingdiometer loevoer warm water vergroten

zonneboiler

anders, nameliik .

geen

Ventilatie

Welke maatrege/en met betrekking tot mechanische venti/otie

worden foegepast?

klimootcomputer

hybride ventilotie

anders, namelijk.
~ geen

Verlichting

Waf is het germl lIeerd vermogen (W/m 2)?

Hoeveel uur per ioor is de ver/ichling in werking?

Welke van anderstoonde energiezuinige verlichljngs

technjeken worden foegepos!?

...J natuurliike doglichtintreding

aonwezigheidsdetectie

centrale lichtschokelaar

schokelklok en schemerschokelaor buiten- en terrein

verlichting

, spoarlampen

::] anders, namelijk "

_." geen

--------
Isolatie

Welke isolerende voorzjeningen worden foegepest?

-J in geval van verwormde stollen, zie maotregelen met

betrekking lot isolatie

__! isolotie van leidingen

""J anders, namelijk "

I geen

Warm tapwater

Welk type wormwaferloeslel wordt foegepast?

~.] doorstroomapporoot

-, boiler

Welke moatregelen mel betrekking tot de bereiding

van worm tapwoter worden laegepasl?

optimaliseren aanleg leidingen en warmwatertoestel

:] warmtepompboiler

~ zonneboiler

-] anders, nomeliik .

-=J geen

Ventilatie

Welke maafregelen met betrekking tal mechonische ventj/alie

worden toegepast?

=J klimaatcomputer

:=::J centrale afzuiging

:J hybride venti 10 tie

=.J anders, namelijk .

::J geeo
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Verlichting

Waf is hetgei"nstolleerd vermogen (W/m 2)? CA.. 0 ti w/M 1..

Hoeveel uur per ioar is de verlichting in werking? c;, <l
J.e.::.,;, \..v.At\

Welke van anders/conde energiezuinige verlichfings-

technieken worden toegepes!?

rx natuudqke daglichtint,eding

L] aonwezigheidsdetectie

/)() centrale lichtschokeloar

[J schakelklok en schemerschakelaar buiten- en terrein-

verlichting

~ spaarlompen

[1 halve,ingsschakelaa, of dimmer ap biggenlampen

[I anders, namelqk .

I.' geen

----------
Isolatie

Welke isolerende voorzieningen worden toegepes'?

U ligvloerisolatie

Rl dok / plafondisolatie
l(l Ispauw)muurisalatie

i(j isalatie van leidingen

[) anders, namelijk .

Cj geen

Ventilatie

Welke moa/regelen met betrekking fot mechanische venti/alie

worden foegepes!?

~ klimaatcomputer

[J regeling met meetwaoier en smoorunit

l~ frequentieregeling

g centrale afzuiging

r::J hybride ventHatie

[; ventilatiesysteem met andergrandse luchtinlaat

[J automatisch geregelde natuurlijke ventilatie

[1 anders, namelijk

LJ geen

Verwarming

Wat is het bouwjoor von de stooktoestellen? Co\, too ;.
Welk type verwarming wordt toegepost?

~ cy / vloerverwarming

U luchtverworming

[; stralingsverwarming

Wat is de uitvaering van de stookfoestellen?

Ll conventioneel

[J VR

Id HR
[] VR/HR-combinotie

Zijn er canvullende mootregelen getroffen?

o optimolisering en weersofhankelijke regeling verworming

D eigen CV-groep of -ketel voor afwijkende ruimtes

[] anders, namelijk

ilQ geen

Verlichting

Wat is het gerns!Jfl erd vermogen (W1m2)?

Hoeveel uur per iacr is de verlichting in werking?

Welke von anderstoonde energiezuinige verlichtings

technieken worden toegepast?

L natuurlijke daglichtintreding

[::., aanwezigheidsdetectie

C centrale lichtschakelaar

[j schakelklok en schemerschakelaar buiten- en terrein-

verlichting

C" spaarlampen

C. hoogfrequente verlichting met spiegeloptiekarmaturen

C: anders, namelijk..
[- geen

Isolatie

Welke isolerende voorzieningen worden toegepost?

!:-= dak / plafondisolatie

[~ (spouwjmuurisolatie

[: isolalie van leidingen

[: anders, namelijk .

[~ geen

Ventilatie

Welke maatregelen met betrekking fot mechanische venti/otie

worden toegepost?

[J warmteterugwinning

C: klimaatcomputer

C::.' hybride ventilatie

[:: lengteventilatie

[: anders, namelijk .

[: geen

Verwarming

Wat is het bouwiaar van de stooktoestellen?

Welk type verworming wordt toegepast?

c: cv / vloerverwarming

[: luchlverwarming

Waf is de uitvoering von de stooktoestellen?

[J conventionee!
[, VR

[j HR

C; VR/HR-combinatie

Zijn er aanvuJlende: maatregelen getroffen?

[] optimalisering en weersafhankelijke regeling verwarming

[; eigen (V-groep of -ketel voor afwiikende ruimtes

r:.::: vloerverwarming gekoppeld aan warmtepompen

C anders, namelijk .

C geen



Groen Labelnummer:

Toegekend op:

Vervangt nummer:

Geldjgheid voor het svsteem:

Naam van het systeem:

Oiercategorie:

BB 99.02.070

18 februari 1999

n.v.1. Toegekend op: n.v.t.

Tot herroeping door het Bestuur van de Stichting Groen Label

Mestkelders met lwater· en) mestkanaal, de laatste met schuine

putwand(en) en met andere dan metalen driekantroosters

Vleesvarkens

Secrctariaal Stichting Groen Label

~
Postbus 70

2280 AS Rijswijk
tel. 0704144700
fax 070 4144702

Karle omschrijlling IIsn het stsfsysteem:
De ammoniakuitstoot wordt heperkt door verkleining van het mestoppervlak per dierplaats. Aan de achterkant wordt de mest opgevangen in een breed mesl·
kanaaL voorzien van een rooslervloer en schuine putwandlen).

Eisen Bsn dB u;tvoBring:
l} Mestkanaal

a. de breedte van het mestkanaal dient minimaall,10 meter te zijn;
b. het ernitterend rnesloppervlak mag:

maximaal 0,18 m2per dierplaals bedragen, of;
meer dan 0,18 m2per dierplaats bedragen, maar moet dan kleiner zijn dan 0,27 m2 per dierplaats:

c. het emitterend oppervlak van het meslkanaal moet worden heveiligd door een overloop;
d. hel roosteroppervlak hoven het mestkanaal moel gelijk zijn aan of grater zijn dan het roosleroppervlak boven het walerkanaal;
e. het meslkanaal mag niet in verhinding staan met het walerkanaal of andere kanalen lbijvoorbeeld met het kanaal onder de dichte bolla vloer of onder de

schuine wand);
f. de schuine wand dient gemaakt te zijn van niet mest aanhcchtend materiaal (bijvoorbeeld polyethyleen/polypropyleen, rocstvast staal of materiaal

voorzien van een coating);
g. de wand tegen de bolle vloer dient uitgevoerd te worden onder een helling die ligt in de range van 45 0 lot en mel 900 ten opzichle van de plltvloer;
h. de schuine wand tegen de achlermuur is niel vereisl, indien weltocgepast dient de wand een helling van minimaal 600 ten opzichle van de putvloer

te hebben;
de montage van een schuine wand dient vloeistofdicht te gebeuren,

i. ook is het mogelijk am een goot toe Ie passen.
21 Hokuitvoering en roostervloer

a. er zijn twee soorlen hokuitvoeringen mogelijk:
het hok wordt uitgevoerd met gedeeltelijk roosler, waarhii het hok vooraan bestaat uit een dichte vloer. Achterin het hok bevindt zich het mestkanaal.
Het mestkanaal moet worden voorzien van schlline putwand(enl en een rooster;
het hok wordt uitgevoerd met in het midden een bolle vloer. Aan de voorkant bevindt zich een kanaal voorzien van eon roosler. Het IS toegestaan am dit
kanaal als cen logenaamd waterkanaal uit te voercn. Aan de achterkant wordt de mest opgevangen in een meslkannal, voorzien van cen rooster.

b. indien het voorste kanaal als een zogenaamd watcrkanaal wordt uitgevoerd, dan geldt voor hel voorste kanaal:
het voorste kanaal mag zowel met als zonder goten of schuine pUlwand(en! worden uitgevoerd;
hel roosteroppervlak boven het waterkanaal mag nooit grater zijn dan het roosterolJPervlak boven het mestkanaal;
de breedte van het wateroppervlak mag niet meer bedragen dan 0,60 meter. Om dit to realise ron kan het waterkanaal worden uilgevoerd met een
schuine wand legen de bolle vloer. Deze dient uitgevoerd te worden onder een helling die ligt in de range van 45 0 tal en mel 90 0 len opzichle van
de putvloer. Dok is het mogelijk am !wee schuine wanden in het waterkanaal to gebruiken of een gool.
het watcrkanaal mag niet in open verbinding staan met mestkanalen;
na elke mestronde dient het waterkanaal afgelaten Ie worden waarna het hok gereinigd kan worden;
na reiniging en voor aanvang van een nieuwe ronde moet het waterniveau in het waterkanaal minimaal 0,10 meter zijn.

c. Voor beide type hokuitvoering geldt:
het hok mag worden uitgerust met een brij- of droogvoerbak 01 met een (dwarsltrog;
de hokafscheiding kan open of dicht worden uitgevoerd;
per dierplaats dient een dicht vloeroppervlak van minimaal 0,3 m2aanwezig te ziin.

3) Mestafvoer:
a. voor de alvoer van de mest uit het mestkanaal moet cen rioleringssystecm worden aangebracht. zodat de mest freQuenl en restloos uil de mestkanalen

kan worden afgevoerd.;
b. de doorsnede van de afvoeropening dient minirnaal150 mm te zijn, de afvoerbuisdlameter minimaal200 mm;
c. verder dient de atvoer van mesl zodanig te zijn gewaarborgd dat het emiHerend mestoppervlak nooit groter wordl dan 0,1 Bm2respectieveliik 0,27 m2 per

dierplaats. Dit moet worden gerealiseerd middels een overloap met een rninimale doorlaat vao 75 mrn waarvan de instroomopening zichtbaar in hel
rnestkanaal is aangebracht. Voorts moet de overloop zijn voorzien van ccn stankafsluiter. De overloop mag niet worden aangesloten op de hooldleiding van
het rioleringssysteem;

d. in het alvoersysteem van hel waterkanaal moet een (centrale) alsluiler worden aangebracht die vloeistofdichl en mestbestendig is. Bij gesloten afsluiter
moet het water in het waterkanaal worden vastgehouden. De alslUller mag niet door de opwaartse druk van rnest worden geopend;

e. het rioleringssysleem heeft per meslkanaal een centrale afsluiter. Deze afsluiter moet vloeistofclicht afsluilen en mcstbestcndig zijn. Voorls mag een
gesloten afsluiter niet door de opwaarlse druk van mest worden geopend;

f. de buizen van het rioleringssysteem dienen vervaardigd te zijn van PVC en te voldoen aan de KOMO, SAL 2001 (NEN 7045). De hlilpstukken dienen
geproduceerd te zijn volgens NEN 7046. BUlzen en hulpstukken dienen tevens Ie voldoen aan sterkteklasse 41. De rubberen ring en voor het koppelen van
de buizen en hulpstukken dienen van het type SBA te zijn en te voldoen aan SAL 2013 "Rubberringen en flenspakkingen voor verbindingen in drinkwaler en
afvalwaterleidingen". Aile verbindingen voor het koppelen van buizen en hulpstukken dienen met manchetten te gebeuren. Comrole op vloeistof·dichtheid
dient Ie gebeuren voor het betonstorten d.m.v. het vullen van de afdelingsleiding met water.

Eisen 88n her gebruik:
Na elke ronde dienon do kanalen algelaten te worden, waarna het hok gereinigd kan worden. Na reiniging dient het waterniveau in het waterkanaal minimaal
0,10 meter te bedragen. Verder dienen de schuine wandlenl in hel mestkanaal na elke ronde schoongespoten te worden.

Nsdere bijzonderheden:
1) De aanvrager noemt £lit stalsysteem "IC·V systeem met andere dan metalen driekanlroosters".
21 De beslissing van het Bestuur is genomen op basis van:

a. door de Werkgroep emissiefactoren uit meetgegevens, door berekening, herleide emissie van 1,2 kg NH3 per dierplaats per jaar bij een ernitterend
oppervlak van het meslkanaal van maximaal 0,18 m2per dierplaals;

b. door de Werkgroep emissiefactoren uit meetgegevens, door berekening, herleide emissie van 1,5 kg NH3 per dierplaats per jaar bij meer dan 0,18 m2maar
kleiner dan 0.27 m2emitterend oppervlak van het mestkanaal per dierplaats.

Tekeningen:
lie ommezijde voor een schematisch overzicht van de sIal met delaillekeningen van mogelijke uilvoeringsvorrnen van de mestalvoer.

AlIngellrlJsgd dOOt:
Inter Continental B.V. te Helmond. tel. 0492 545505:
Verbakel a.v. te Sf. Oedenrode, tel. 0413 474036;
Fancom BV. te Panningen, tel. 077 3069600;
Nooyen Roosters B.V. te Deurnc, tel. 0493 316860;
Tiebosch a.v. te Moergestel, tel. 0135 133052.
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Omschrijving:

Meslkelders met (waler- en) mestkanaal met
schuine putwand(en) en met andere dan
metalen driekantroosters voor vleesvarkens

AangeVlaagd door: Inter Continental SV te Helmond
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Fancom B. V. te Panningen
Nooyen Roosters 8. V. Ie Deurne
Tiebosch 8.V. te Moergestel
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Chemisch luchtwassysteem 95%

Vleesvarkens, kraamzeugen, guste en dragende zeugen,

gespeende biggen en beren

Secretanaat Stichting Groen Label

~
Poslbus 70

2280 AB Rllswijk
leI. 070 4144700
fax 070 4I44702

Korte omschrijving van 1101 stalsysteom:
De ammoniakemissie wordl beperkl door de ventllatielucht te behandelen in een chemisch luchtwassystcum. Oit sysleem bestaaluit verticaal
geplaatste elementen, waarover minimaaj om de 20 minuten de aangczuurde wDsvlooislof gedurende I minuut gesproeid word!. Blj passage van de
ventilatielucht door hetluchtwassysteem wordt de ammoniak algevangen in de wasvloeislof, waarna de gereinigde venlilatielucht hel systeem
vorlaat. Middels toevoeging van zwavelzuur aan de wasvloeistof, wordt continu de amrnoniak omgezet in cen zout.

Eisen aan de uitvoeri"g:
I) Chemisch luchtwassysteem

Een chemisch luchtwassysteem kan de ventdatielucht van €len of meerdere afdehngen behandelen. Op de situatletekening van het talale bedrijf dlent
dil duidelijk te worden aangegeven.

2) Ventilaliclucht
a. van elke afdeling waarvoor de lagere emissiewaarde van kracht is, dient aile venillallelucht via het chemisch luchtwassysteem de stal te verlaten;
b bij het gebruik van een centraal afzuigkanaal mOel hel doorslroomoppervlak van dit kanaal tenminste 1 cm2per 013per uur maximale venlilatie

capaciteit bedragen. Voorts moelen de door het Klimaatplatform vastgestelde normen voor maximale ventilatle In acht worden genomen
3) Registratie instrumellten

Ten behoeve van de wekelijkse controle (zie bijlage 2J, moeten een urenleller en een geilkte walerpulsmeter worden aangebracht. De urenleller IS

nodlg voor het regislreren van de draaiuren van de circulallepomp. Door de watermeler wordl de hoeveelheld spUlwater geregistreerd. Deze
waarden moeten contlnu worden geregistreerd en niet vriltoegankelijk worden opgcslagen.

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

51 Alvoer spuiwater
Hel spuiwater mag niet worden afgevoerd naar een mestkeldcr die In open verbinding slaat met de dieren. Aanbevolen wordt om het Sfluiwater af Ie
voeren naar een aparte opslag waarin zich yeen mest bcvindt.

Eisen aBIl hel gebruik:
1) Conform het monstername prolocol (zie bijlage 11 dient l:!lk half jaar een monster van het waswater te worden genomen. De analyseresullalen dienen

binnen de aangegcven grcnzcn te liggen. Indien deze IHlIten de grenzen liggen dient de gcbruiker en/of leverancier actie te ondernemen.
Monstername, vervoer en analyse van het waswater en de rappartage daarvan dicnen door een STERIN/STERLAB gecertificeerde instelling te
worden uitgevoerd.

2) Door vervuiling van hel filterpakket zal de venlilalleluchl een hogere weersland ondervlOden. Om deze red en dient helluchtwassysleem mlOimaal elk
jaar Ie worden gereinigd.

31 Er dlent een logboek Ie worden bijgehouden mel be trekking tot enerzilds IIIct1ngen, onderhoud, analyseresuJtalen van hel waswaler en oplredende
sloringen en anderzijds de wekelijkse conlrolewerkzaamheden Izie bijlage 2)

4) Hel chemisch luchtwassysleem moel een ammoniakvetwijderingsrendement hebben van mmunaal 95%.
5) Er dient een onderhoudscontraci en een adVlCscollIract afgesloten Ie ziln met de leveranCler. In het onderhoudscontract moel een laarlijkse controle

en onderhoud van het luchlWassysteem ziln opgenomen. Voor1s zijn III dit contract laken van de leverancier opgenornen. Blilage 2 geeft informatle
over de standaardmhoud van hel onderhoudscontract. Het adviescontraci biedt steun bll vragen over de procesvoenng van het luchtwassysleem.

Nsdcre bijzonderheden.
I) Bil de vergunlllngaanvraag dlent het dimensionenngsplan van hel Juchtwassysteem, conform het toeJallngscerllhcaal (waarlllt onder meer de relalle

mel het aantal dieren per dlercalegofle blijkt) en het monsternameprotocol te worden overlegd.
21 Het monsternameprotocol en de bedieningshandlciding dlenen op een centrale plaats bij de installatie te worden bewaard.
31 De beslemming van het spuiwaler van hel chenllsch luchtwassysleem moet duidelijk worden aangegeven. De Slichling Groen label wilst hel

bevoegd gezag, de luchtwasserprodllcent/leverancier en de vcrgunninghouder er op dat verwijderiny en afzet van hel spuiwater binnen de vIgerende
regergeving dienen plaals Ie vinden. Daarnaast dient de lucgtwasserproducentileverancier de veehouder hier expleciel ap te wijzen.

4) De vergunningverlener kan voorschrijven een rendementsmeting van hct chernisch luclltwassysleern uil te voeren in de periode van 3 totS rnaanden
nadat het sysleem is ge"installeerd. Om op langere termijn het ammoniakverwijderingsrendement van het chemisch luchtwassysteem aan Ie Ionen kan
de vergunningverlener voorschnjven tot het herhalen van de rendementsrneting.ln bijlage 31s een beschrijving opgenomen van de wijze waarop de
rendementsmeting moet worden uitgevoerd.

51 Chernische luchtwassystemen worden gekenmerkl door hel vrijkomen van spuiwaler en extra energleverbruik door de ventilatoren.
61 Het gehalte aan ammonlumsufaal in het spUlwater moet minimaall,2 moVllter bedragen.
71 VOOf de opslag van en hel omgaan met zwavelzuur ziin door de arbeidsinspectie en de Commissie Preventie van Rampen voor gevaarlijke stoffen

nchlllJnen opgesleld IP-blad 134.4 en CPR-richthln 15-1). Hel nlet nakomen van deze nchthlnen kan ernstige ongelukken 101 gevolg hehben.
8) De aanvrager noemt dit chemisch luchlwassysteem: NUniQ_95N

91 De beslissing van het Besluur is genomen op basis van een door de aanvrager overlegd meetrapporl. De emissie bedraagt:
a. Gespeende blggen

- 0,03 kg NH3per dierplaals pet laar biJ huisvestlllg met maxlmaal 0.35 m21eelruimtc per dlerplaats;
· 0,04 kg NH3per dierplaats per jaar bij hUisvesling met meer dan 0,35 m2leefruimte per dierplaats.

b Kraamzeugen
0,42 kg NH3per dierplaats per jaar.

c. Guste en dragende zeugen
- 0,21 kg NH3per dierplaals per jaar bij md,vlducle huisvesting;
· 0,21 kg NH3per dierplaals per jaar bij groepshuisvestlng.

d. Dekberen
0,28 kg NH3per dierplaats per laar.

e. Vleesvarkens
· 0,13 kg NH3per dicrplaats per jaar bij huisvesting Illet maximaal 0,8 m2leelruimte per dierplaats;
- 0.18 kg NH3per dierplaals per jaar hij huisvesting met meer dan 0,8 rn2leefruimte per dierplaals.

10) Dc bovenvermelde bijlagen !' 2 en 3zIjn opgenomen in de bijlagen behorende bil chemische luchtwassyslemen.

Toketfingen:
ZIB ommezilde voor een schemalisch ovefllcht van hel chemisch luchtwassysteem en de IntegratIe van het luchlwassysteem in de stal.

Aangevrllagd door.
UOl-Q-Filllnternallonal a.v. Ie Mevel, tel. 077 4661200.
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Omschnjving:

Chemisch luchtwassysteem 95% voor vlees
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SBcretariaat Stichting Groen label
B1JLAGEN BEHORENDE BIJ CHEMISCHE LUCHTWASSERS
d.d. 15 jlln; 2000 !vervangt de bijlagen van 4 november 1999)

POSlbus 70
2280 AS Rijswijk
tel. 070 4144700
fax 070 4144702

BfJLAGE 1: MONSTfRNAMf PROTOCOL

Het is essentieel dat er een representatief monster van het in het llichtwassysteern aanwezige waswater wordt genomen. Hot waswaWr diem op de
hitlronder aangegaven parameters te worden qean,llyseerd. En de analyseresultaten dienen binnen een bepa<llde bandbreedte te liggen.

rifi.>flSIOmdi!W p!nMs:
In de leiding van de recirculatiepomp naar de sproeiers is een aftappunt aanwez1g voor het bemonsteren van het waswater.

00 mOnstenlame vindt plaats door in een emmer onder het aftappllnt circa 2 liter wasw<ner op te vangen. Hleruit wordt 100 m111iHter in een
monsterflesje gebrachL De analyse dlent binnen 4B lIlir te worden uitgevoerd,

/l!liifyse:
Het wasll'later dient in een laboratorium met STERlAB erkenning volgens daartoe geschikte nmmen te worden onderzocht op pH, ammonium
lNH41-NI, en sulfaat (SOll. Het gehalte aan ammoniumsulfaat is systeem afhankelijk.

component

pH

resultaat

afwijklng < 0,5 pH eenheld
afwijking> 0,5 en < 1 pH eenheicl
afwijking > 1 pH eenheid
afwijking < 10%
afvvijking> 10% en < 20%
afvvljking > 20%

actie gebruikerfleverancier

geen aetie
aandachtspunt
reparatie/onderhoud
geen actie
aandachtspunt
repa ratie/oode rho ud

On.'d/;";;.iiielijfw il!s{!i!i!!io:
Degene de monsters nearnt controleert het spuidebiet en de werking van de recirculatiepomp. In dat kaner worden de standen van de
urenteller en de watermeter afgelezen en geregistreerd. Gecontroleerd moet worden of het spuiw3terdebiet overeenkomt met de door de
leverancier opgegeven waarde.
Voorts moet hat zuurverbruik worden vastgesteld. Oit verbruik moet voor wat betreft de artie van grootte overeenkomen met de geschatte
ammoniakemissie over de afnelopen periode.
Indian blijkt dat de gemeten waarden niat liggen binnen de aangegeven range (lie bijlilge 2) moet de veehouder saman met de leverancier aetie
ondernemen om de werking van het chernisch luchtwassysteem te optimaliseren.
Ten behoeve van dele controle moeten de volgende geUevens bij het luchtwassysteem beschikbaar zijn:
a. staltype;
b. dlerbezetting over de algelopen periode, sinds de vorige inspectie \opleg- en afleverdata en aantal dieren);
c. aanvlIllingen van de wurvoorraad, sinds varige inspectie (data, volume van het zuur en pakbonnen);
d. spuiwaterdebiet zoals door de leverancier is ingesteld.

H,ipporl'iJ!JG':
Uitkomsten van de analysfls moeton worden v8rzonden ann de veehouder en de levNHncier, Bij de rapportage maeton 1n iecler geval de volgsnde
gegevens worden vermeld:
a. (type)nurnmer V8B de luchtwasser;
h. datum van monstername;
c. n<lam, ,Hires en woonplaats van de inrichtinU waar de luchuN<lsser is geplaatsl;
d. meterstilnden van de urenteller en de spulwater debjetmeter;
8. ztlurver!J(lIik;
f. eventuele opmerkinnen. .
Het inspoctie laboratorium beoordeelt de uitslagen van de waswatermonsters en meterstanden om vast te stellen of de chemIsehe luchtwasser
op goede WijZ8 heef! gelullctioneerd. Over deze beoordeling dient jaar1ijks te worden gerapPOIteerd. Een beoordeling van het jaarlijkse
teclmische onderhoud en het logboek maken deel uit van deze jaarlijkse rapportage, Verzending van het rapport moet plaatsvinden iHHl de
veehollder, de leverancier en de gemeente waarin de jnrichting is gelegen.

BIJLAGE 2: STANDAARO ONOERHOUOSCONTRACT

Het standaard onderhoudscontract dient minimaal de volgende elementen t8 bevatten:
11 Minlmaal eenmasl per jaar dient de leverancier een onderhoudsbeurt uit te VoNan.
2) Wekelljl<se controle van de veehouder op de volgende j)unten:

8. pH van het waswater (b1jvoorbeeld met een lakrnoespapierl;
o. waswaterdebiet no verdelil1i} over het pakket {noteren meterstand lJrenteller, volgens voorschrift van de leverancierl;
c. spuiwaterdebiet (noteren meterstand watermeter, volgens voorschritt van de leverancler);
d. ventilatie (volgens voorschrift van de leverancierl;
e. wurdoseerinstallatie (volgens voorschriftvan de leverancier);
f. zullrlJerbruik.
De bamJbreedtc van de waarnemingen en bijbehorende <Jcties ziin in onderstaande tubel weergegeven.

31 lncidenteel reln1gen ViJn hut luchtv1Jassysteern {volgens voorschrift van de leverancier}.
4l Het mogelijk maken van contrale door de veehouder ten behoove van de leverancier.
5i In geval de veehouder verplicht wordt om €len rendementsmeting uit te laten voeren moet in het onderlloudscontract worden v<lstgele~ld dat de

leverancier voor het uitvoeren van deze meting verantwoordelijk is.



controlepunl resultaat aetie gebruikerlleverancier

geen actie
aandaehtspunt
reparatie!onderhoud
geen aetie
aandachtspunt
reparatielonderhoud
geen aetie
verklaring vragen
geen aetie
reparatJe/onclerhoud
geen aetie
aandachtspunt
reparatie/onderhoud

sproeibeeld -iI.

waswaterdebiet

draaiuren waswaterpornp

spuiwaterdebiet -:+;.;,

drukval over pakket

goed
suboptim(181
slechl
afwijking < 10%
afwijking> 10% en < 20%
afwijking > 20%
afwijking < 5%
afwijking > 5(Yo
afwijking < 10%
afwijking > 10%
afwijking < 20%
afwijking > 20% en < 40%
afwijking ;;. 40%

._-_._-------

goed: sproeibeeld is n:lgelmatig en bestrijkt het gehele oppervlak
sUboptimaal: sproeibeeld is niet regelmatig of bestrijkt tot circa 80% Vilrl het oppervlak
slecht: sproeibeelti is niet regehnatig en bestrijkt mintier dan circa 80% van hat oppervlilk

H Spuiwaterdebiet, uitgedrukt in liter/jaar/dierplaats, bedraagt
VARKENS
, gespeGnde biggen, leefruirnle Ilwxirn8al 0.35 m2per dierplaats 9
- gespeende biggen, leefruimte meer dan 0,35 m2per dierplaats 11
- kraamzeugen 125
· guste en dragende zeugen 65
· dekberen 85
· vleesvarkens, jeefruimte maximaa! 0,8 m2per dierplams 40
· vleesvarkens, leefruimte meer dan 0,8 m2per dierplaats 65
PlUIMVEE
· vleeskuikens 0,7
· vleeskuikenouderdien:m 8,1
· legkippen: voliere- en grondhuisvestingssystemen 4,5
· opfokdieren van legrilssen: voliere- en grolldhuisvestingssystemen 2,4

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

De resllitatcn van de wekeJijkse contrale moeten worden geregistreerd in het logboek. Afwijkingen ten opzichte van het monstername protocol of
op andere wijze opgemurkt door de veehouder, bijvoorbeeld in de vorm van plotseling toeoemende stankoverlast, die duiden op dreigende
c,)lamiteiten, moeten direct aan de leverancier worden gemel£!. Aile (lfwijkingen dienen in het logboek t8 worden opgenomen. Ook de incitlentele
reiniging ell controlebeurt door de leverancier dient te worden varmeld in het logboek, met daarblj de bevindingen. Bij de verplichting tot het
uitvoeren van een rendementsmeting moet de datum waarop deze meting is verricht in het logboek worden geregistreerd.

BIJLAGE 3: RENDEMENTSMETING

De vergunningverlener kJIl voorschrijven €len rendementsmeting van het chernisch luchtwassysteem uit ta V08rull, Deze bestaat uit een
natchemische bepaling V,1n het mnmoniakgehalte in zawal de ventilatielucht voor de wasser als de ventilatlelucht na de wasser. Conform de
vool'schrifton van de NER dient dit te gebeuren gedurcnde dric maal een meting van een half uur tijdens piekbelasting van de wasser (dit betekent
VOOI" de veehouderlj overdag), Het vervJijderingsrendement van ammoniak door het luchtwassysteem dient hierbij minima(ll het in de vergunning Wet
Milieubeheer aangehouden reductiepercentage te ziin.



Systeemnummer:
Rav-nummer:

Naam van het systeem:

Diercategorie:

Stalbeschrijving van:

BWL 2006.14
01.1.15.1.1; 0 1.1.15.1.2; 01.2.17.1; 0 1.3.12.1; 02.4.1; 0 3.2.15.1.1
en 0 3.2.15.1.2
Gecombineerd luchtwassysteem 85 % ammoniakemissiereductie
met chemische wasser (Iamellenfilter) en waterwasser
Kraamzeugen, gespeende biggen, guste en dragende zeugen,
dekberen en vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen)
Oktober 2006

Korte omschrijving van het sta/systeem:
De ammoniakemissie (inclusief geur- en stofemissie) wordt beperkt door de ventilatielucht te
behandelen in een gecombineerd iuchtwassysteem. 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 ult 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 vulmateriaai
waarover continu water wordt gesproeid met behulp van sproelers 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 spulen 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 chemische 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 zeif heeft een capaciteit van maximaal
75 m' iucht per uur per m2 oppervlak van het lame!.

c) het gecombineerd luchtwassysteem kan de ventilatielucht van een of meerdere afdelingen
behandeien. 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 aile 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 venlilatiecapaciteit 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 instelling te worden uitgevoerd.

2) Door vervuiling van het filterpakket zal de ventilatielucht 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 ge'installeerd moet een
rendernentsmeting van het gecombineerd luchtwassysteem worden uitgevoerd. Deze meting moet
zowel betrekking hebben op het ammoniakverwijderingsrendement 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 moet worden uitgevoerd.

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

waterwasser heeft een ammoniakverwijderingsrendement van minimaal 85 %.
2) De geuremissie wordt door dit gecombineerd luchtwassysteem met 70 % verminderd.
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 monsternameprotocol en de bedieningshandleiding dienen op een centrale plaats bij de
installatie te worden bewaard.

3) De bestemming van het spuiwater van het gecombineerd luchtwassysteem moet duidelijk worden
aangegeven. De verwijdering en afzet van het spuiwater dient binnen de vigerende regelgeving
plaats te vinden. De luchtwasserproducent I leverancier 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: Zwoll, M., 2004. Bericht uber die DurchfOhrung von
Emissionsmessungen, Berichtsnummer 2004_10. Fachhochschule Munster; rapport 2: Lorenz,
Broer, L., Zechelius, M., 2005. Bericht uber die DurchfOhrung 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 m2 per dier;
0,11 kg NH3 per dierplaats per jaar bij een hokoppervlak van groter dan 0,35 m2 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 individueie huisvesting;
0,63 kg NH3 per dierplaats per jaar bij groepshuisvesting.

d) Dekberen
0,83 kg NH3 per dierplaats per jaar.

e) Vleesvarkens (indusief opfokberen en opfokzeugen)
0,38 kg NH3 per dierplaats per jaar bij een hokoppervlak van maximaal 0,8 m2 per dier;
0,53 kg NH3 per dierplaats per jaar bij een hokoppervlak van groter dan 0,8 m2 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
www.infomil.nl.

Tekeningen:
Een schematisch overzicht van het gecombineerd luchtwassysteem en de integratie van dit
luchtwassysteem is bijgevoegd.

Informatie bij:
- Infomil (www.infomil.nl)
- Unigfill Air BV(www.uniqfill.nl)
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NAAM: II NUMMER:
Gecombineerd luchtwassysteem 85% BWL 2006~14

emissiereductie met chemische wasser Systeembeschrijving
(Iamellenfilter) en waterwasser, voor oktober 2006
kraamzeugen, gespeende biggen,
guste en dragende zeugen, dekberen
en vleesvarkens (inclusief opfokberen
en opfokzeuoen)



BIJlAGEN BEHORENDE BIJ HET GECOMBINEERD lUCHTWASSYSTEEM MET CHEMISCHE
WASSER EN WATERWASSER (BWl 2006.14)

d.d. oktober 2006

BIJlAGE 1: MONSTERNAME PROTOCOL

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

Monsternameplaats:
In de leiding van de circulatiepomp naar het waterverdeelsysteem is een aftappunt aanwezig voor het
bemonsteren van het waswater.

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

Analyse:
Het waswater dient in een laboratorium met STERlAB erkenning volgens daartoe geschikte normen
te worden onderzocht op pH, ammonium (NH/-N) en sulfaat (SO.'"). Het gehalte aan
ammoniumsulfaat is systeem afhankelijk.

Bandbreedte van de analyses:
Component resultaat
pH afwijking < 0,5 pH eenheid

afwijking > 0,5 en < 1 pH eenheid
afwijking > 1 pH eenheid

M NH:/SO." afwijking < 10%
afwijking > 10% en < 20%
afwijking > 20%

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

Onafhankelijke inspectie:
Degene die de monsters neemt controleert het spuidebiet en de werking van de circulatiepomp. In dat
kader worden de standen van de urenteller en de watermeter afgelezen en geregistreerd.
Gecontroleerd moet worden of het spuiwaterdebiet overeenkomt met de door de leverancier
opgegeven waarde. Voorts moet het zuurverbruik worden vastgesteld. Dit verbruik moet voor wat
betreft de orde van grootte overeenkomen met de geschatte ammoniakemissie over de afgelopen
periode. Indien blijkt dat de gemeten waarden niet liggen binnen de aangegeven range (zie bijlage 2)
moet de veehouder, in overleg 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) dierbezetting over de afgelopen periode, sinds de vorige inspectie (opleg- en afleverdata en aantal

dieren);
c) aanvullingen van de zuurvoorraad, sinds vorige inspectie (data, volume van het zuur en

pakbonnen);
d) spuiwaterdebiet zoals door de leverancier is ingesteld.

Rappor/age:
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) (type)nummer 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;
f) eventuele opmerkingen.
Het inspectie laboratorium beoordeelt de uitslagen van de waswatermonsters en meterstanden om
vast te stellen of de chemische wasser in de gecombineerde 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: STANDAARD ONDERHOUDSCONTRACT

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

* chemische wasser:
a. pH van het waswater (bijvoorbeeld met een lakmoespapier);
b. waswaterdebiet en verdeling over het pakket (noteren meterstand urenteller, volgens

voorschrift van de leverancier);
c. spuiwaterdebiet (noteren meterstand watermeter en registratie spuimoment, volgens

voorschrift van de leverancier);
d. ventilatie (volgens voorschrift van de leverancier);
e. zuurdoseerinstallatie (inclusief kalibratie pH-meting, volgens voorschrift van de leverancier);
f. zuurverbruik;
g. vervuiling filter in wateropvangbak (indien nodig filter reinigen, volgens voorschrift van de

leverancier).
* waterwasser:

h. waswaterdebiet en verdeling over het pakket (noteren meterstand urenteller, volgens
voorschrift van de leverancier);

i. spuiwaterdebiet (volgens voorschrift van de leverancier);
j. ventilatie (volgens voorschrift van de leverancier);
k. vervuiling filter in waterapvangbak (indien nodig filter reinigen, volgens voorschrift van de

leverancier).
De bandbreedte van de waarnemingen en bijbehorende acties zijn in onderstaande tabel
weergegeven.

3) Incidenteel reinigen van het luchtwassysteem (volgens voorschrift van de leverancier).
4) Het mogeiijk maken van contrale door de veehouder ten behoeve van de leverancier.
5) in het onderhoudscontract moet worden vastgelegd dat de leverancier voor het uitvoeren van de

rendementsmetingen verantwoordeiijk is.

Bandbreedte controlepunten
Component resultaat actie gebruiker/leverancier

Waswaterdebiet

Waterverdeling*

spuiwaterdebiet**

drukval over pakket

goed geen actie
suboptimaal aandachtspunt
slecht reparatie/onderhoud
afwijking < 10% geen actie
afwijking > 10% en < 20% aandachtspunt
afwijking > 20% reparatie/onderhoud
afwijking < 5% geen actie
afwijking > 5% verklaring vragen
afwijking < 10% geen actie
afwijking > 10% reparatie/onderhoud
afwijking < 20% geen actie
afwijking > 20% en < 40% Aandachtspunt
afwijking > 40% reparatie/onderhoud

goed: waterverdeling is regelmatig en bestrijkt het gehele oppervlak
suboptimaal: waterverdeling is niet regelmatig of bestrijkt tot circa 80% van het oppervlak
slecht: waterverdeling is niet regelmatig of bestrijkt minder dan circa 80% van het oppervlak
Het spuiwaterdebiet van de chemische wasser, uitgedrukt in liter/dierplaats/jaar, bedraagt
minimaal:

*

draaiuren waswaterpomp

**



• gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per dier 9
• gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per dier 11
• kraamzeugen 125
• guste en dragende zeugen 65
• dekberen 85
• vleesvarkens, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per dier 40
• vleesvarkens, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per dier 65
Bovenstaande debieten zijn berekend op basis van de emissiefactoren die in 2006 geiden voor
traditioneie stallen.

De resultaten van de wekelijkse 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
calamiteiten, moeten direct aan de leverancier worden gemeid. Aile afwijkingen dienen in het iogboek
te worden opgenomen. Ook de incidentele reiniging en controlebeurt door de leverancier dient te
worden vermeld in het logboek, met daarbij de bevindingen. Bij de verplichting tot het uitvoeren van
een rendementsmeting moet de datum waarop deze meting is verricht in he! logboek worden
geregistreerd.

BIJLAGE 3: RENDEMENTSMETING

Om de duurzaamheid van het gecombineerd luchtwassysteem aan te kunnen tonen moet de
vergunningverlener het uitvoeren van rendementsmetingen voorschrijven. Daarnaast zijn deze
metingen nodig om te kunnen verifieren of het systeem goed wordt onderhouden. Hiervoor is het
nodig dat de rendementsmetingen worden herhaald. De eerste rendementsmeting na installatie van
het systeem is vooral bedoeld om vast te kunnen stellen of het luchtwassysteem goed is opgestart.

Bij elke rendementsmeting moet de rendementen voor ammoniakemissie en geuremissie worden
vastgesteld. Voor de bepaling van beide rendementen moeten metingen plaatsvinden in zowel de
ventilatielucht voor de wasser als de ventilatielucht na de wasser. Conform de voorschriften van de
NER dient dit te gebeuren gedurende drie maal een meting van een half uur tijdens piekbelasting van
de wasser (dit betekent voor de veehouderij overdag).

Voor de ammoniakverwijdering bestaan de metingen uit een natchemische bepaling van het
ammoniakgehalte. Voor de geurverwijdering moeten geurconcentratiemetingen worden uitgevoerd
volgens de Europese normen .
Het verwijderingsrendement van ammoniak en geur door het luchtwassysteem dient hierbij minimaal
het in de vergunning Wet milieubeheer aangehouden reductiepercentage voor ammoniak
respectievelijk geur te zijn.


