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DlV Bmiw, Milieu en Techniek BV

Ooslwijk 5

5406 XT UDEN

co rrespo n de n tiead fes:
Postbus 511

5400 AM UDEN

tel.: 0413.336800
fax 0413.336801

Rabobank: 12.9760.110
KvK nr.: 09090426

internet: http://www.dlvbrntnl

Aa.nvraa.g vergunning
Wet Mileubeheer

Opdrachtgever

Naam:
Adres:
Postcode/plaats:
Telefoon:

Locatie:

Fam. Relou

Heibloem 3a
5763 PN MILHEEZE
0492-342410

Blaarpeelweg ongenummerd
5764 PP DE RIPS

Kadastrale gegevens:

Gemeente:
Sectie:
Nummer:

Bakel en Milheeze
A

3875

Projectnummer: 1613761

Op al onze diensten Gil producten is De Nieuvv8 Flegeiiiig 2005 van toepassing. Op verzoek zenden v,'ij u deze kosteloos taG.





In

Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel Datu 14-07-2008

D Verzoekt voor de hieronder omschreven inrichting 0 Verzoekt in verband met het veranderen van de inrchting of
een vergunning inzake het van de werking daarvan, voor welke reeds één of meer

X oprichten en in werking hebben vergunningen zijn verleend, een nieuwe de hieronder
D veranderen omschreven inrichting of onderdelen daarvan waanee die
o veranderen van de werking verandering samenhangt omvattende, vergwmig (art. 8.4)
D tijdelijk karakter/duur van de hieronder omschreven inrichting en wel voor een termijn van
o

Naam aavrager

Adres

Postcode

Telefoon

Fam. Relou

Heibloem 3a

5763 PN

0492-342410

Plaats: MIHEEZE
Telefax:

varkensfokkerij, vleesvarkens~
houderij, slachtkuikenhouderij, volle grnds tuinbouwbedjf etc. Indeling volgens plattegrond. Met betrkkng tot uitvoering een korte
beschrjving van de hoofdkenmerken van de belangrijkste appartuur/installaties/evt. bijzondere materialen/speciale uitvoeringen).

o
Varkensfokkerij

Categorie SBI-code

door de g=nte in te vullen

Plaats waa de inchting is of zal worden opgericht

Naa inchting Fam. Relou

Adres Blaareelweg ongenurmerd
Postcode 5764 PP Plaats: De Rips
Telefoon 0492-342410 Telefax:
Kadastrale ligging

Kontakersoon
Telefoon

Gemeente Bakel en Sectie: A Nr(s): 3875
Milheeze
De heer de Groot, DL V Bouw, Milieu en Technek BV

06-20423 896 Telefax: 0492-390179

Vraag zonodig voorlichting aan het gemeentebestuur welke andere vergungen u nodig heeft voor het in bediijf stellen van uw
inrichting.

Bij de aanvraag over te leggen:
een bouwkundige plattegrondtekening in vijfVoud, schaal niet kleiner dan 1 :200, doch bij voorkeur 1: 100, de uit- en inwendige
samenstelling van de inrchting en toebehoren aagevende (grns van de inrichting, ligging/indeling gebouwen, functie werkruimten,
plaatsing apparatuur/installaties, aanduiding emissiepunten). Alswel de onmiddellijke omgeving van de inrichting bhmen een stral van
500 meter (aatal/tye/bestemming gebouwen en terreinen) (deze tekening dateren en ondertekenen).
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11.1 Algemene gegevens

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

Het betreft een oprichting van een níeuw bedrjf op deze locatie, waabij de bestaande locatie van de aanvrager wordt
beëindigt. De bestaande locatie wordt beëindigt in verband met woningbouw.
Daarom moet een nieuVlestigig op een andere locatie plaatsvinden.
Op de nieuwe locatie zullen circa 727 fokzeugen en circa 5376 vleesvarkens gehouden worden. Om de dieren te huisvesten
zulen nieuwe stallen gebouwd worden, voorzien van emissie-arme systemen. De stallen zullen allen voldoen aan de
grenswaarden zoals gesteld in de AMvB huisvesting
Naar het bedrijf zulen veevoeders worden aagevoerd. Van het bedrij f zullen vleesvarkens en zeugen worden afgevoerd.
Tevens vindt afvoer van mest plaats.
Op het bedrijfworden veevoeders en mest opgeslagen.

D Ja (hieronder aangeven)

Naam Adres Gemeente DIercategorie Aantal NH,- Totaal

Norm kgNH,/jr

X N.v.t.

maandag Urn 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
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Nr volgens NH3 NH3 Geur~ Totale
RAV 14 mei aantal aantal emissie emissie emissie- geur~

Oiercateaorie Svsteemen en GL or 2007 plaatsen dieren Der dier totaal Der dier emissie

Kraamzeugen Ch luchtwasser 70% 01.2.11 160 160 2,5 400,0 19,5 3120

Guste en dra.
Ch luchtwasser 70% 01..7 567 567 1,3 737,1 13,1 7427,7Zeugen

Gespeende biggen BWL2006.07 o 1..3.2 2560 2560 0,16
I

409,6 5,4 13824

Dekberen Ch luchtwasser 70% 02.2 2 2 1,7 3,4 16,1 32,2

Opfokzeugen Ch luchtwasser 70% 03.2.9. 24 24 1,1 26,4 16,1 386,4

Combi luchtwasser uniqfill 03.2.15.1.2 5376 5376 0,53 2849,3 6,9 37094,4
Vleesvarkens

Opfokzeugen BWL 2004.05 03.2.7.2.1
48 48 1,2 57,6 17,9 859,2

ouarantainestal

4483,4
62743,9

Totaal kg NH3

X Mineralenboekhouding is aawezig.

o N.v.t.

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

o
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Soort Soort opslag Bovenlonder- Hoeveelheid! Opmerkingen
. p"ronds max. on.l.ø (doorhalen n.v.t. is)

X Be.tri ¡ dina.middelen kast bovenoronds 50 liter

X Zuur tank bovenoronds 2 x i 000 liter

X Ontsrnettinas/reill mnasmid. kast bovenoronds 20 liter

X Dieraeneesmiddelen koelkast bovenoronds 5 k.

X Snuiwater kelder ondenrrond. 50+ 50 m' ANoer naar erkend bedriif

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

Kadaverkoeling nr 4 R290 0,5 0,11

D Jaalijkse keuring

D Logboek aawezig

X N.v.t

Soort prodnkt max. opslag boeveelheid Wijze van opslag en plaats Afstand tot dichtstbijzijnde
(ton of m') (nnmmer on tekeninp) woningen van derden

Mengvoeder 96m3 voersilo "'220m
Graaprodukten 9m3 Big-bag + zakgoed "'220m
Bijproduken 300m3 Silo/bunker "'220m
Spuiwateropslag 50+ 50 m3 opslagput '" 160m
Drijfmest 9140 m3 drij fuestkel ders '" 140m

D N.v.
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" ,r : op ~~
.
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.. 1.)

D

X N.v.t.

Soort water ro'/jr. 2000 m3/jr. 2002 m3/jr. Globaal gebruiksdoel

Leidingwater 7500 D,E,F

Anders uI. .........

Totaal 7500

rol/jr. m3/jr. m3jjr.

A. Percolatiewater en perssap uit de opslag van veevoeders
B. Spoelwater van de roelkapparatuur
C. Reinigingswater melkstal en -put
D. Drinkwater dieren
E. Schrobwater reiniging stallen~ uitloop~ en laadruimten

F. Schrobwater reiniging stallen e.a. varkenshouderij

G. Schrobwater reinging stallen e.a. pluimveehouderij
H. Terugspoelwater ontijzeringsinstal1atie
1. Koelwater grondkoeling
J. Percolatiewater en perssap uit opslag organsch afval
K. Spoelwater uitwendige reinging voertigen en

spuitapparatuur op erf

L. Spoelwater van inwendige reiniging spuitapparatuur op
Perceel
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X N.v.t

X elektro-motorisch vermogen 98.92 kW

X verbrandingsmotoren vermogen 85 kW

kW

D WKK -installatie kW

N.v.t

Soort Nomiale belasting
onderwaade

c. v. propaa 4x45 kW

kW

kW

kW

kW

kW

Hoogte rookgas afvoerkanaal

(m) (boven maaiveld)

V1gns richtijn

stoomketel

M

M

M

M

M

M

direkt gestookte gevelkachel

e.v. huisbrandolie

elektsche verwannng

N.v.t

Gebouwen geschat jaar jaa
elekticiteit 280000 kWh kWh KWh

aadgas/propaa 105000 m' m' m'

olie liter liter Liter

Processen jaar jaar iaar

elekticiteit kWh kWh KWh

aardgas/propaan m' m' m'

olie liter liter Liter

(Besparing op energieverbruik door mest vergisten)
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4.5 Maatregelen gel'clit op een :rinig ge(ver)lmiik van energie

X energiezuinige verlichting

X hoog rendement centrale verwarmgsketel (HR-ketel)

o verbeterd rendement centrale verwanningsketel (VR-ketel)

X warmtewisselaar

X thermische isolatie (wanden, glas etc)

o warmte-kracht-koppeling (WKK)

o
o N.v.!.

X Akoestisch rapport wordt toegevoegd

N.v.t.

Geluid -/trilingsbron Aantal Aantal uren in bedrjf tussen: Bronvennogen

van 07.00 19.00 23.00 ti Lw (dBA)
tot 19.00 23.00 07.00 ti

tractor

kraan

vrachtauto

shovel

Ventilator

N.v.t.
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5.3 Verkeersbewegingen van en naar de inrichting

Maximaal aatal per: Aantal aan- en afvoer-
Bewegingen tussen

dag week maad van 07.00 19.00 23.00 u
tot 19.00 23.00 07.00 u

Personenauto

Bestelauto

Vrachtauto

Shovel

Kv.!.

o
o
o
o
o

speciale compressorrUImte

dempers:

omkastíng:

gehudswal/-muur

X N.v.t.

X Rapport bodemonderzoek is bij de gemeente aawezig

o Niet van toepassing

X Dubbelwandige tan (zuur)

o
o
o
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D 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 stu)

Huishoudelijk LXL week 2500 kg container 5001 Ganzewinkel

KCA TL Lampen LX 20 st ln doos gemeente

Metaal

Glas

Hout

Kunststoffen

Gftgroen-afval

Kadavers Afh. Van situatie 10.000 kg kadaveropslag 2m' Rendac

Spuiwater

luchtwasser

Landbouw-plastic

Spuiwater 4/jaar spuiwateropslag 100 m3 Erkend bedrijf

(Ç Afdeling milieu gemeente Gemert - 10 -



Soort afval Afvoer- Hoeveelheid p. Wijze van Max. Inzamelaal Opmerkingen
frequentie jaa (kg, ton opslag opslag verwerker

of stuks

Afgewerkte olie

Oliehoudend afval

Olie/waterlSlimgmengsel

Accu's

Ontvetter

Verfestanten

Rest. bestrjdingsmidd.

ontsmettingsmiddel

X N.v.t.

D gemeentelijk riool D gecombineerd rioollvrjverval

D Vuilwaterriool

D Schoonwaterriool

D dr- en/ofpersleiding

D oppervlaktewater

D bodem I soort afvalwater

X opslagput I mestkelder

D
N.v.t.

7.4.1. Verontreinigeiiie stoffen die in het afvalwater terecht Kimnen Komen.

Handeling waarbij afvalwater vrijkomt Afalstof Hoeveelheid (liter of kg/jaar)

X N.v.t.
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7.4.2. Waarop wordt het afvalwater geloosd?

Afvalwaterstroom i OppvL Openbaar Mest- Bodem Bodem Anders Totaal Meting
water riool kelder' (puntlozing') (diffuus') nL en/of
rn3/jr. m3jjr. m'/ir. m'/ir rn3 fjr m3jjr. m'/ir. bemonst4.

L Bedrjfafvalwater van
huishoudeliike aad 20

2. percolatiewater en perssap
veevoeders

3. was- en spoelwater
mel1anstal1atie

4. schrobwater varkens- of 900
rudveestallen en

uitloonrUImten
5. waswater voertuigen 20

veevervoer
6. was- en schrob water 

pluimveestallen
7. percolatiewater/perssap

organsch afval
8. spoelwater spuitappara-

tuur inwendig/uitwendig
9. Afspoelwater geoogst

produk (preii waspeen,
asnerues, bloembollen etc)

10. Ontijzeringsinstallatie

i i. Hemelwater van daken en 10000
verhardiurren3

12.

Totaal 10000 940

Toelichting:
1 U kunt ten aazien van de afvalwaterstroom eveneens verwijzen naar het eerdergenoemd gebruikswater.

2 Er wordt gerekend met 50 liter per in het bedrijfwerkzame peroon per dag.

3 Totale oppervlak van daken en tereinen vermenigvuldigen met 0,8 (in NL. gem. 0,8 m3/ m2 per jaar).
4 Indien volumestroommeting en/ofbemonstering plaatsvindt wilt u dat dan in de laatste kolom aangeven.
5 Een punilozing heeft normaliter betrekking op een bezinkput of zasloot
6 Een diffse lozing op de bodem houdt in dat het afvalwater wordt opgevangen in een aparte opvangvoorziening om vervolgens elders (buiten de

inrichting) in de bodem te brengen, hiervoor is een ontheffng in het kader van het Lozingenbesluit bodembescherming verieist
7 Bij een lozing op de mestkelder wordt het afvalwater vermengd met dierlijke mest. De regels voor het opslaa en aanwenden van dierlijke mest zijn

dan van toepassing

7.4.3. Maatregelen ter beperking van de afvalwaterstroom.

0 Hergebruik

0 Buffering

0 anders nl.

X N.v.t.
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7.4.4. Aimtal ¡uen waarop als regel per etmaal bedrijfsafvalwater wordt geloosd.

o
o

overdag tussen uren.

tussen.. uur uren.

Hoe vaak en gedurende welk tijdsbestek doen zich situaties voor waarin de gemiddelde afvoerdebieten van het

bedrijfsafvalwater in ruime mate worden overschreden (m.u.v. het hemelwater)?

X Waardoor worden deze pieken veroorzaakt?

7.4.5. ZlIiveringsteclmiscl:e en controle voorzienlngen.

i Voorziening Type Capaciteit Soort afvalwater

Bezinut(ten)

Vetafscheider( s)

Olie-afscheider(s)

Zuiveringsinstallatie( s)

Septictan( s)

InfiJtratiebed

Controlevoorziening

X Nv!

i 7.4.6. Lozen in de bodem

Worden binen de inrichting overige vloeistoffen en/ofkoelwater definitíefin de bodem

x

gebracht?

Nee (N.B Buiten de inrichting lozen dan ontheffig ex. ar. 24 en 25

ingevolge het Lozingciibesluit bodembeschennìng vereist)

o Ja
1. Voorgenomen tii dsduur van de Lozing?
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2. Wijze van definitieve beëindiging van de lozing in de bodem (uitgezonderd koelwater)?

De wijze waarop de lozing in de bodem plaatsvindt (b.v. d.m.V. zahìJut, -sloot)?

4. De afstand van de kadastrale grens van het perceel waa de vloeistof vrijkomt tot de

dichtsbijzijnde iioleiing hedraagt: meter.

5. Ingeval van lozing van koelwater in de bodem.

a.) samenstelling en temperatuur van het koelwater:

b.) de wijze waarop de lozing in de bodem plaatsvindt:

Aan de vergugaavraag moet een plattegrondtekenig worden toegevoegd van de liggg van de bedrjfsriolering,
controleputten, aasluitingen op het riool en het terrein waa afvalwater in de bodem wordt geïnfiltreerd. Indien een
zuveringssysteem enlof infitratievoorziening aawezig is, gaare de ligging hiervan op de plattegrond aageven.

X Grondstoffenverbruik veevoerbonnen

0 Afvalstoffen

X Energieverbruik Jaarnota's

0 Monitoring in het kader van de bodem

0 Keuriiigenlinspekties

X Veebezettiiig Minas

0 Bedrij fsafvalwater

0
0 N.v.t.

X brandblusmiddeleii aanwezig

o omschrjving van de aan te brengen brand-
veilgheidsinstallatîe toegevoegd bijv.
brandmeldinstallatîe, sprinklerinstallatie

o
o
o

N.v.t.

(Ç Afdeling mileu gemeente Gemert - 14-



§verige vergimniigen entor meldingen

Soort vergung/melding Aangevraagd
Ja, datu

Datum verleende
verguning/melding

o Bouwverguning

o Verguning ingevolge W.V.o.

o Sloopvergug

DOprichtingsvergug Wm (art. 8.l.aen c Wm)

o Veranderingsverguing Wm (ar. 8.l.b Wm)

o Veranderingsverguning inake de werking Wm ar. 8.lb

o Een vergunning voor de gehele iiiichting (ar. 8.4 lid 1)

o Een verguing t.b.v. een onderdeel van de inchting (ar. 8.4 lid 1)

o Een tijdelijke vergug Wet milieubeheer(ar. 8.17 Wm)

o Melding ar. 8.40 Wet milieubeheer

o Melding art. 8.44 Wet milieubeheer

o Melding ar. 8.19 Wet milieubeheer

o Melding art. 8.19 Wet milieubeheer

o Lozingsverguning t.g.v. de AP.V.

o Melding lozing APV.

o Ontheffing i.h.k.v. de Provinciale Milieu Verordenig

D Ontheffing inzake grondwateronttekkng

o
o

In de directe omgeving van het bedrijf is!zijn
gelegen:

Categorie I

Bebouwde kom met stedelijk karakter
o Zeer &iangevoelige objecten o.a. ziekenhuis,

sanatorium, internaat etc.
o Objecten van verblijfsrecreatie

Categorie Il

o Bebouwde kom met beperkte omvang in een
agrarsche omgeving

o Obj ecten van dagrecreatie
Categorie JIJ

o

Op een afstand van (gemeten van meters
emissiepunt tot gevel gevoelig object):

meter

~_._ meter
meter

meter
meter

Categorie iv

Enkele verspreid liggende niet agr. woning. meter

x Agr. bedrijfswonig derden 150 meter
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X N.v.t.

o
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X plattegrondtekenIiig(en), aantal verschilende tekeningen:

o grondstoffen onderzoek

o produktbladen

o keuringsrapport

o energie-onderzoek/edrijfsenergieplan

o luehtonderzoek

o akoestisch rapport

o rapport bodemonderzoek

o afvalstoffen onderzoek

o bedrijfsintem milieuzrgsysteem (BIM)

o kopie aavraag bouwvergwUÙg inei. bewijs van ontvangst (in enkelvoud bijvoegen)

o kopie aavraag verguning ingevolge de W.V.O. (in eukelvoud bijvoegen)

o beschrijving emissie-arme stalsystemen

o beschr~jving bodemlozingen

X Detailtekeningen

o

// ~ ,?Datu /0... /' -_4,3
;/ ...Plaats/~%¿~$;U. ,..,

Naam /t/ /.:;:&,/e;£;!fdi,"'td/-ø

Handtekening aavrager/gemachtigde

hi te vulen door de gemeente;

Categorie (NMP)

SBl-kode (Hoofdaktiviteit)

(Nevena!iviteit)

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente

d.d. no.
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